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1. ĠMAN VE SALĠH AMEL KURTULUġ VESĠLESĠDĠR  

ٓيِب  يِب  ِب  الَّر ْس مِب  الَّر ِب   ِب ْس

وَق  هٍُم إْس ِب ًِبيْس  َق اِب ُمٍوَق          َق ْس  َق ْس َق َق  اْس ُم ْمَق يُميْس  ِّب  َق َق ِب ٍوَق           اَّر ِب لِب ُم ٍِب  ُم ْس مِب  ا َّر ْس ْمَق يُميْس  َق  ٌَق اَّر ِب

وَق    ْمَق يُميْس اِب لَّر َق اِب  َق  ِب ٍُم وَق          ٌَق اَّر ِب ًِبيْس  َق  ِب ٍُم ٌوِب ْمَق يُميْس اِب ُملُم ًِبيْس       ٌَق اَّر ِب َق َق نَق  ِب ِٖب ْمَق يُميْس  ٌَق اَّر ِب

يِبيْس  َق  ُمٍوَق  ًْس ِب وَق            ٌَق َق ًِبيْس ُْم َق  ِب ٍُم ٍَق  ِب ْمَق يُميْس  َق َُق  َق َق وَق          ٌَق اَّر ِب ٍَق  ِب ٍُم اَق ِب َق يُميُم  اْس ٌْس
     ُم

ًَق   َق اِب ُمٌوَق  ٌْس َق يُميْس  ِٓب وَق  اْس ِبلْس َق ْمَق َْقلِب ٍُم   اَّر ِب

YÜCE MEÂLĠ: 

“Mü‟minler kurtulmuşlardır. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Yine onlar boş işlerden 

yüz çevirirler. Onlar zekâtlarını verirler. Yine onlar namuslarını muhafaza ederler. Yine onlar 

emanete riayet eder, sözlerine sadakat gösterirler. Onlar namazlarını vaktinde kılmaya devam 

ederler. İşte onlar Firdevs cennetinin varisidirler ve orada ebedi kalacaklardır.” (Mü‟minun, 

23:1–11)  

 

AÇIKLAMASI:  

Mü‟ninûn suresi Mekke‟de nazil olmuştur. İmanın sonuçlarından bahseder. Allah 

yaratılışın amacını iman olarak belirtmiştir. İman edenler Allah‟ın rahmetine, dostluğuna ve 

sevgisine mazhar olur. 

Yüce Allah “Mü‟minler felaha ermişlerdir” buyurur. Felaha ermek ise kurtulmak, 

murada ulaşmak, hayra kavuşmak ve huzur bulmak anlamına gelen manası çok geniş bir 

kelimedir. Yedi özelliği kendisinde bulunduranların kurtulacakları, huzura ve mutluluğa 

kavuşacakları ifade edilir. Bunlar: İman etmek, namaz kılmak, boş işlerden kaçınmak, zekât 

vermek, iffeti korumak, emanete riayet etmek, sözlerine sadakat göstermektir. 

Yüce Allah kurtuluş için iman ve Salih ameli göstermektedir. Salih amel ise yedi temel 

üzerine bina edilir. Yüce Allah bu ayette bu yedi temel ahlakı bize ders vermektedir.   

 

KurtuluĢ Reçetesi: 

1. Ġman: “Kâinatta en yüksek hakikat imandır.” Yaratılışın amacı imandır. Allah kâinatı 

kendi varlığını tanıtmak için yaratmıştır. Tüm varlıklar Allah‟ı bize tanıtan birer tanıtıcıdır. 

Her varlık kendi kendine var olmadığına göre ilim, irade ve kudret sahibi bir başka varlık 

tarafından yaratılmıştır. Yaratılanlar gerek varlık dünyasına çıkmaları, gerekse varlıklarını 

devam ettirmeleri için her şeye kadir, her şeyi bilen, her ihtiyacı gören zamanında yerine 

getiren bir kudret sahibine muhtaçtır. Bu ise Allah‟tır. Bu yaratıcı Allah‟ın her şeye gücü 

yetmesi için bir olması lâzımdır. Şayet iki kudret sahibi olsa birbirleri ile kavga edeceklerdir. 

O zaman da hiçbir şey olmayacaktır. Şayet anlaşarak yapıyorlarsa o zaman da aciz oldukları 

için buna mecbur olacaklardır. O zaman da bir şeyler aksayacak ve bir karmaşaya sebebiyet 

vereceklerdir. Varlıktaki mükemmel nizam ve intizam o derece mükemmeldir ki, bir başkasını 

müdahalesi zincirin bir halkasının kopmasına sebep olur. Zincirin bir halkasının kopması 

demek varlığın tamamen yok olması demektir.  

Akılsız ve şuursuz varlıkların görevi yaratıcının hem varlığına, hem de birliği ile diğer 

sıfatlarına delil olmaktır. Onlar bu görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedirler. 

Bunun için başka bir mükellefiyetleri yoktur ve Allah‟a iman ile de mükellef değillerdir. 

İnsanlar gibi akıllı ve şuurlu varlıkların ise iki görevi vardır. Birincisi varlıkları, mükemmel 



yaratılışları ve kâinata uyumları ile yaratıcının varlığına ve birliğine delil olmak, ikincisi de 

akılları ile varlıklar üzerinde düşünerek Allah‟ın varlığını anlamak ve birliğine iman etmektir. 

Şuurları ile de varlıkların ifade ettiği manaları idrak ederek “Niçin var olduklarını” anlamaya 

çalışmaktır. İnsanın yaratılış amacı budur. Bu görevi yerine getiren, yani iman eden yaratılış 

amacını gerçekleştirmiş olur. Böylece Allah‟ın insanı yaratılış amacını gerçekleştirdiği için de 

günahlarından dolayı girdiği Cehennem azabından cezasını çekerek kurtulur. İman etmeyenler 

ise ebedi cehennemde kalmaya mahkûmdurlar. Çünkü onlar yaratılış amacını hiçe saymış ve 

Allah‟ın birliğine inanmayarak Allah‟ın yaratılış hikmetini hafife almışlardır. Allah‟ın 

varlığına inanmayarak tüm varlıkları tabiat ve tesadüfün oyuncağı saymışlar, hakaret etmişler 

ve kıymetlerini hiçe indirmişler, tüm kâinata ve varlıklara zulmetmişlerdir. Yüce Allah da tüm 

varlıkların hukuku namına o inkârcıyı ebedi azaba mahkûm etmiştir.     

Cennette Allah‟ın yakınlığını kazanmak ve makamını yükseltmek için de imandan sonra 

gereken “Salih Amel” ile Allah‟ın kendisine verdiği Akıl, kalp ve ruhunu yüceltmektir. Salih 

amellerin temelinde ise namaz kılmak, gereksiz ve boş şeylerden yüz çevirmek, zekât vermek, 

iffetini ve namusunu korumak, emanete hıyanet etmemek ve doğruluktan ayrılmamak gibi 

güzel esaslar vardır.  

Yüce Allah bunun için imandan sonra bu altı özelliği sıralamaktadır. İman ise bütün bu 

güzel huyların kaynağı ve başı olmaktadır. Söz konusu iman ise Kur‟ân-ı Kerimin ders 

verdiği ve peygamberimizin (sav) bizlere öğrettiği şekilde Allah‟ın birliğine, zati ve subutî 

sıfatlarına şeksiz ve şüphesiz inanıp asla şirke ve dalalete düşmemektir. Kur‟an-ı Kerimde ve 

imanda ihlâsın ders verildiği “İhlâs ve Tevhit Suresinde” bize bildirilen iman dışındaki bir 

inanç Allah‟a sayılmaz. Bundan dolayı şeytanın, Yahudi ve Hıristiyanların Allah‟ı bilmeleri 

iman sayılmaz. Onların şirke düştükleri için imanları Allah katında makbul değildir.  

2. Namaz: “Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra namaz gelir.” Namaz 

Allah‟a imanın ve itaatin alametidir. Namaz Allah‟ın imanlı kullarından istediği ibadettir. 

Allah‟a ancak namaz ile ibadet edilebilir. Allah namaz kılmayanın diğer ibadetlerini kabul 

etmez; ancak neden yapmadın diye sormaz. Namaz kılmayan diğer ibadetleri yaparsa ancak 

sorumluluktan kurtulmuş olur. Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Büyük günahlardan kaçındığı 

müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.”
1
 

Peygamberimize “Hangi ameller daha faziletlidir” sualine “Vaktinde kılınan namaz”
2
 

cevabını vermişlerdir. Allah kendisine ibadet olarak namazı seçmiştir. Namazdan daha değerli 

bir ibadet olsaydı Allah elbette onu emrederdi. Yine peygamberimiz (sav) “İnanan ile 

inanmayan arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır”
3
 buyuruyor. Bunun için Allah‟ın birliğine 

inananların ibadeti ve inancının gereği namaz kılmaktır. Namaz kılmadan Allah‟a ibadet 

olmaz. Namazın Allah katında makbul olanı “Huşu” ile kılınanıdır. Huşu ise, insanın 

kendisini namaza vererek, azalarını oynatmadan, kalbini de dünya meşgalelerinden çekerek 

tadil-i erkân ile kılmaktır. Yüce Allah bunun için “Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar” 

buyurur.  

3. Lağıv: Boş, faydasız işlere lağv denir. Ömür kısadır ve lüzumlu işler pek çoktur. 

Allah insana iki dünya saadetini kazandırmak için kısa bir ömür vermiştir. Bu kısa ömrünü ne 

dünyaya ve ne de ahirete fayda vermeyecek, zamanını öldürecek gereksiz oyun ve 

eğlencelerle geçirmek akıllı bir mü‟minin yapacağı şey değildir. İnsanın sermayesi ömürdür. 

Ömrünü oyun ve eğlence ile gereksiz yere harcayan yarın dünyada ve ahirette iflas etmiş 

olarak gelir. İnsanın elbette dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Ama bu çalışıp 

yorulanın hakkıdır. Bu da Bediüzzaman‟ın tespiti ile bir gününün beşte birini geçmemelidir.
4
 

                                                 
1
 Müslim, Tahâret 14;  Tirmizî, Mevâkît 46; İbni Mâce, İkâmet 79 

2
 Buhârî, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd, 48; Müslim, Îmân, 137, 139; Tirmizî, Salât 14, Birr, 2 

3
 Tirmizî, Îmân, 9; Nesâî, Salât 8; İbni Mâce, İkâmet, 77 

4
 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası,  



Dinimizde oyun ve eğlenceden elde edilen gelir helal değildir. Mü‟min akıllı ve ciddi bir 

insandır. Boş ve gereksiz işlerin peşinde koşmaz. 

Yüce Allah Furkan Suresinde de “Mü‟minler faydasız ve boş şeylerle karşılaştıkları 

zaman bunlara karışmaz, vakar ile geçip giderler”
5
 buyurarak boş ve çirkin davranışlarına 

lağv adını vermiştir. Peygamberimiz (sav) “Kim gereksiz ve çirkin sözlerden dilini tutarsa 

kurtulur”
6
 buyurmuşlardır.    

4. Zekât: Zekât maldan yapılan ibadettir. Allah‟ın verdiği malın şükrüdür. Toplumsal 

yardımlaşmanın temelidir ve kaynağıdır. Toplumsal hayatın dirlik ve düzeni zekâtın 

yaygınlaşmasına bağlıdır. Müslümanlar arasında yardımlaşmanın köprüsüdür. Peygamberimiz 

(sav) yardımların zekât köprüsü üzerinden yapılması gereğini “Zekât İslam‟ın köprüsüdür”
7
 

hadisi ile emir buyurmuşlardır. Namaz ve zekât birbirinden ayrılmayan iki ibadettir. Namaz 

ferdî ibadet olduğu gibi, zekât da toplumsal bir ibadettir. İnsanlık âleminde toplumsal hayatın 

düzeni yardımlaşmaya bağlıdır. Toplumun gelişmesine engel olan isyanlar, ihtilaflar ve 

ihtilallerin çaresi, reçetesi ve ilacı zekâttır. İnanların zengin, fakir tabakaları arasındaki 

dengeyi ve barışı sağlayan zekâttır. Zekât ile fakirden zengine dua ve itaat, zenginden fakire 

şefkat ve merhamet gider gelir ve uçurum ortadan kalkar.
8
 Bütün bu hikmetlerden dolayıdır ki 

yüce Allah her sene taze verdiği maldan onda bir, müterakim mallardan kırkta bir zekât 

emretmiştir. Zengin zekât vermedikçe Allah onun namazını, orucunu ve haccını kabul etmez. 

Ancak bu ibadetlerin sorumluluğundan kurtulur. Ama ne var ki Allah‟ı razı edecek bir ibadet 

olarak kabul edilmez. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde Zekât ile ilgili 50 (Elli)ye yakın ayet 

inzal buyurmuştur. Son olarak Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: “Kim Allah‟ın birliğine 

inanır, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan, namazı kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa 

Allah‟ı hoşnut ve razı etmiş olarak dünyadan ayrılmış olur.”
9
  

5. Ġffet: Yüce Allah insan ruhunda üç temel kuvvet yerleştirmiştir. Bunlar akıl, şehvet 

ve öfke duygusudur. Akıl hak ve batılı ayırmak, şehvet menfaatlerini takip etmek ve öfke de 

kendisini tehlikelerden korumak için insana verilmiştir. Her duygunun da amacı dışına 

çıkması, ifrat ve tefrite sapması sonucu çeşitli karakter bozuklukları ortaya çıkar. Akıl 

hikmetten ayrılırsa ahmaklık ve cerbeze ile hakkı batıl ile karıştırır. Şehvet duygusu helal 

sınırını aşarsa namuslar pay-ı mal olabilir, yemede içmede ifrat ile haramlara düşebilir. Öfke 

haddini aşarsa zulüm ve haksızlıklara sebep olabilir. Bunun için dinin sınırlarında kalması 

şarttır. Dinin sınırları ise akılda hikmet, şehvette iffet ve öfkede şecaat denen orta yoldur. 

Allah‟ın insanlara gösterdiği istikametli yoldur. Bundan adalet meydana gelir.
10

  

İffet insanın menfaatlerini celp etme ve zararlardan kaçınmanın sonucu evlenmede, 

yemede, içmede ve giyinmede istikamet üzere olması demektir. Bu hususlarda ifrat ve tefrite 

girmek, hak yol olan istikametten ayrılmak Kur‟an-ı Kerimin “fısk” dediği husustur. Fasıklar 

ise hüsrana düşen, dünya ve ahirette zarar eden kimselerdir. Bunlar Allah‟a verdikleri fıtrî 

sözlerini ve ahitlerini bozmuşlardır. Yeryüzünde de fesada sebep olmuşlardır. “Kuvve-i 

şeheviye haddi aşarsa, hevâ-i nefse tabi olur, insan kalbinden şefkat-i cinsiye zail olur; kendisi 

berbat olacağı gibi, başkasını da berbat eder. Böylece hem kendi zararına, hem nev‟inin 

zararına hem de arzın fesadına sebep olurlar.”
11

 

Kadın-erkek muvahhit bir mü‟min iffetini korumak ile mükelleftir. Her türlü fuhşiyattan 

bedenini ve her nevi kötü düşünceden de zihnini arındırmalı, hayalini iyi düşünceler ile 

nurlandırmalıdır. Bu hususta temel ölçü “Helal dairesi keyfe kâfidir; harama girmeye hiç 

                                                 
5
 Furkan, 25:72 

6
 Tirmizî, Kitabu Sıfatu‟l-Kıyame, 16 (Hadis No: 2618); Dârimî, Kitabu‟r-Rikak, 5, (Hadis No: 2716)  

7
 Prof. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte, 7:322; Hafız Münzirî, Terğib ve Terhib, 1:517 

8
 Bediüzzaman, İşâratu‟l-İ‟câz, (2006-İstanbul) s. 78–79 

9
 İbn-i Kesir, Tefsir-i Kebîr, 7:3425 

10
 İşaratu‟l-İ‟câz, 45–46 

11
 İşaratu‟l-İ‟câz, 358–359 (Bakara Suresi 27. ayetin tefsiri.)  



lüzum yoktur”
12

 ölçüsüdür. “İnsan helal kazancı ile meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler 

keyfine kâfidir, harama girmeye ihtiyaç bırakmaz.”
13

  

6. Emanet: Emanet peygamberlerin sıfatlarındandır. Güzel ahlakın temelleri olan sıdk 

ve emanet tüm peygamberlerin sıfatıdır. Her mü‟minin bu sıfatlarla muttasıf olmaya çalışması 

peygamberlerin sünnetine uymanın temel şartıdır. Yüce Allah güzel ahlakı insanlara ders 

verirken bunların en önemlilerini de peygamberlerin vazgeçilmez sıfatları saymıştır. Emanete 

riayet etmek, ahde vefa göstermek Allah‟ın sevdiği ve övdüğü, razı olduğu sıfatların başında 

emanet gelmektedir.  

Emanet yalnız mala has değildir. Bütün dini teklifler, Allah‟a ve kula ait haklar da birer 

emanettir. Bu bakımdan namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler de birer emanettir. Ayrıca 

idarecinin raiyeti, aile reisinin ailesi de birer emanettir, korunması gerekir. Nitekim Yüce 

Allah “Biz emaneti yere ve dağlara sunduk, onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korktular. 

O emaneti insan yüklendi. İnsan gerçekten çok zalimdir ve çok cahildir”
14

 buyurarak iman ve 

teklifin birer emanet olduğunu, ayrıca insana verilen benlik ve duyguların birer emanet 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa yeterlidir. Güzel 

ahlak, doğru söz, emaneti korumak, helal lokma”
15

 buyurdular. Yine buyurdular ki “İman ile 

beraber şu beş şeyi yapan cennete girer: Güzel abdest ile huşu içinde namaz kılmak, malının 

temiz kısmından zekât vermek, gücü yeterse hacca gitmek, ramazan orucunu tutmak, emanete 

riayet etmektir.”
16

  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve 

insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor”
17

 buyurur. Burada 

kastedilen emanet ise idareciliktir. Bir müesseseden tutun, devlet başkanlığına kadar her 

yönetici bir emanetçidir. Elinin altındakilere adaletle hükmetmek durumundadır. Bu emanet 

ehline verilmezse emanet zayi edilmiş ve pek çok haksızlık ve zulme göz yumulmuş olur. 

Peygamberimiz (sav) bu meyanda “Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekleyin” 

buyurdular. Sordular “Emaneti zayi etmek ne demektir?” Cevap verdiler: “İş, ehil olmayana 

verildiği zaman kıyameti bekleyin”
18

 buyurdular.  

Emanete ihanette bulunmak nifak alametidir. Peygamberimiz (sav) “Münafığın alameti 

üçtür: Konuşurken yalan söylemek, vaat ettiği zaman sözünde durmamak, kendisine bir şey 

emanet edildiği zaman ihanet etmek”
19

 buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir.  

Son olarak Hz. Ömer (ra) “Bir adamın konuşması sizi aldatmasın. Kim emaneti yerine 

getirir ve insanların mal ve namusundan elini çekerse o zaman olgun bir insan olabilir” 

demiştir.   

7. Sıdk ve Sadakat: Doğruluk, sıdk ve sadakat peygamberlerin birinci sıfatıdır. 

Peygamberin (sav) sünnetine sarılmak isteyenin de yapacağı ilk iş peygamberde sıfat haline 

gelen doğruluğu kendi hayatının da bir prensibi haline getirmeye çalışmak ve bu sünneti ihya 

etmek olmalıdır.  

Nitekim Bediüzzaman Said Nursi‟ye (ra) sorulan “Her şeyden önce bize lâzım olan 

nedir?” sualine “Doğruluk” şeklinde cevap vermiştir. Sonra “Sıdk, sadakat, yalan 

söylememek” şeklinde cevabına devam etmiştir. “Nedeni” sorulunca da “Küfrün mahiyeti 

                                                 
12

 Sözler, 52 
13

 Sözler, 523 
14

 Ahzab, 33:72 
15

 Buhari, Edebü‟l-Müfret, 138 
16

 Taberânî, Mu‟cemu‟s-Sağir, 2:219 
17

 Nisa, 4:58 
18

 Buhari, Rikak, 35; Kitabu‟l-İlm, 1 
19

 Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-İman, 24; Kitabu‟l-Vasaya, 8; Kitabu‟ş-Şehadet, 29; Kitabu‟l-Edeb, 69; Sahih-i 

Müslim, Kitabu'l-İman, 25 (Hadiste şu ziyade vardır. “Münafığın alameti üçtür. İsterse oruç tutsun namaz kılsın 

ve kendisini müslüman saysın.)  Sünen-i Tirmizî, Kitabu‟l-İman, 14; Sünen-i Neseî, Kitabu'l-İman, 20  



yalan, imanın mahiyeti sıdktır. Hayatımızın bekası imanın, sıdkın ve tesanüdün 

devamıyladır”
20

 buyurmuşlardır.  

“İslâmiyetin üssü‟l-esasının doğruluk olduğunu” izah eden Bediüzzaman insandaki 

bütün ulvî ve yüksek huyların, seciyelerin ve ulvî duyguların kaynağı ve rabıtası olarak 

doğruluğun olduğunu ispat etmiştir. Toplumsal hayatı bozan riyakârlık, dalkavukluk, nifak 

gibi yıkıcı ve tahrip edici bütün davranışların yalandan ve yalancılıktan kaynaklandığı 

gerçeğini nazara verir. Siyasi hayata yalanın girmesi ile toplumu tamamen tahrip ettiği 

gerçeğini de dikkatlerimize sunmuştur. Toplumda doğruluğun hâkim olmadığı müddetçe 

toplumsal kalkınmanın da mümkün olmadığını izah etmiştir. Yalana bu derce revaç veren 

hususun da “Maslahat için yalan söylenir” tezinin yol açtığını ifade eden Bediüzzaman bunun 

ölçüsü ve sınırı olmadığı için su-i istimal ile toplumu bozmaya kadar götürdüğünü görmüş ve 

“maslahatın yalan söylemeye gerekçe sayılmayacağını” belirterek “Yol ikidir. Ya doğru 

söylemek veya sukut hakkını kullanmak” şeklinde hükmünü vermiştir.  

Toplumdan ve siyasi hayattan yalanı kaldırmanın ve imanın gereği olan doğruluğu 

hâkim kılmanın yolunun “Her söylediğin doğru olmalı, ama her doğruyu söylemek doğru 

değildir. Her konuştuğun hak olmalı; ama her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. 

Karşıdakine kötü tesir edecek ve haksızlıkta kullanılacaksa susmalıdır” ölçüsünü koymuştur.
21

 

“Yol iki görünüyor, ya doğru konuşmak veya susmak” diyen Bediüzzaman imandan 

kaynaklanan doğruluğun bütün güzel hasletlerin ve duyguların kaynağının “Doğruluk” olduğu 

gerçeğini ortaya koymuştur.
22

         

Peygamberimiz (sav) “Doğruluk insanın iyiliğe, iyilik insanı cennete götürür. Kişi doğru 

söyleye söyleye Allah katında “Sıddıklar” derecesine yükselir. Yalan kişiyi haddini aşmaya 

ve zulme götürür. Haddi aşmak ve haksızlık ise kişiyi cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye 

söyleye Allah katında “Yalancılar” defterine kaydedilir”
23

 buyurarak doğruluğun ve 

yalancılığın sonuçlarını en güzel şekilde bize haber vermiştir. Yine doğruluğun huzurun 

kaynağı olduğunu ve insan kalbini rahatlattığını haber veren peygamberimiz (sav) “Sana 

şüphe vereni bırak, terk et, emniyet ve güven veren şeye değer ver. Çünkü doğruluk kalbi 

tatmin eden ve rahatlatan sözdür. Yalan ise kalbe şüphe veren ve seni sıkıntıya sokar söz ve 

davranıştır”
24

 buyurmuşlardır. 

İşte bütün bu gerekçelerden ve maslahatlardan dolayıdır ki yüce Allah “Mü‟minler 

sözlerinde sadakat gösteren ve doğruluktan ayrılmayanlardır” buyurarak inananları doğru 

olmaya çağırmıştır.   

 

Cennete Girmenin Yolu:  

İmanın ve imandan kaynaklanan namaz kılmanın, zekât ile yardımlaşmanın, iffetle 

yaşamanın, emanete ve doğruluğa sahip olmanın sonucunu da “Onlar varislerdir; dünyada 

saltanata, ahirette ise Firdevs cennetine varis olacaklardır” müjdesi ile mükâfatlarını da 

açıklamıştır. Nitekim yüce Allah “Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır”
25

 ayeti ile de bu 

mirasın sadece ahirete yönelik olmadığını, dünyada da saltanat ve devletin varlığının ve 

devamının iman ve imandan kaynaklanan bu güzel hasletlere bağlı olacağını ifade etmiştir. 

“Firdevs” kelimesi “Cennet” anlamına geldiği gibi cennette de en değerli ve en yüksek 

bir mevkii olduğu ifade edilmektedir. Nitekim cennetler sekizdir. Bir ülkenin köy ve 

kasabaları olduğu gibi büyük şehirleri ve başkenti de bulunur. Nasıl başkent ülkenin en 

değerli şehridir ve bütün vilayetlerden üstündür öyle de “Firdevs”in cennetteki konumu 
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budur. Peygamberimiz (sav) “Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile 

arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört 

nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah‟tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i 

isteyin”
26

 buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmiştir. 

Yüce Allah “Şüphesiz Allah mü‟minlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığına satın 

alır”
27

 ayeti ile cenneti satın almanın ancak iman ve imanın gereği olan “Salih Amel” 

olduğunu ifade etmiştir. Hz. Ömer‟in (ra) rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (sav) 

“Bana on ayet nazil oldu. Her kim bu on ayette tavsiye edilen hususların gereğini yaparsa 

muhakkak cennete girer”
28

 buyurmuşlardır. Bu yukarıda açıkladığımız Mü‟minun Suresinin 

ilk on ayeti ve içinde geçen hususlardır. Yine bu manayı kuvvetlendiren diğer bir hadiste 

peygamberimiz (sav) “Her kim Allah‟a ve O‟nun Resulü‟ne iman eder de namaz kılar ve 

Ramazan‟da oruç tutarsa, onu cennete koymak Allah üzerine bir hak olur”
29

 buyurmuşlardır.  

 

2. ALLAH NAMAZ KILAN VE SABIRLI KULLARINA YARDIM EDER.  

َق  َق َق  الَّر  ِبلِبْمَق  ٌَق الَّر َقاِب ئِبوَّر  َهّللا ٓهٍُم   ِب الَّر ْسلِب  هٍُم   اْس َق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey İman edenler! Sabır ve namaz ile Allah‟tan yardım isteyiniz. Allah sabredenlerle 

beraberdir.” (Bakara, 2:153)  

 

AÇIKLAMASI: 

Allah‟ın yardımı, yani rahmeti ve bereketi ancak namaz kılanlara ve sabredenleredir. 

Namaz ibadetlerin en değerlisi ve üstünüdür. Allah‟ı iman ile tanıyan bir kul Allah‟ın 

kendisine olan nimetlerine ve ikramlarına mukabil şükretme, minnetini ifade etme ihtiyacı 

duyar. Bu ancak namazla mümkün olur. Bunun için namaz şükrün başıdır. Sonra minnetini ve 

hamdini ifade etmek ister. Bu da namaz ile olur. Sonra dünyada karşılaştığı zorluklara ve 

sıkıntılara mukabil Allah‟tan yardım dileğinde bulunmak ister. Bu da ancak namaz ile olur. 

Allah‟tan yardım istemek ancak namaz sayesindedir.  

Allah‟ın binlerce nimetler ile kendisini sevdirmek istemesine mukabil, insan da namaz 

ile Allah‟a kendisini sevdirmelidir. Sonra “İyyake na‟büdü ve iyyake nestaîn” diyerek yalnız 

Allah‟a sığınmalı ve sadece ondan yardım istemelidir. 

İnsan dünyaya kabiliyetlerini geliştirmek için gönderilmiştir. Kabiliyetlerin gelişmesi ise 

zorluklarla ve sıkıntılarla mücadeleye bağlıdır. Yüce Allah bundan dolayı dünyada bütün 

nimetlere ulaşmanın yolunu zorluk, gayret ve mücadele şartına bağlamıştır. En basitinden bir 

insanın okumayı ve yazmayı öğrenmesi çetin ve büyük bir gayretin sonucudur. Sonuca 

ulaşmak ancak sabırla devama bağlıdır. Her iş bunun gibidir. En güzel işler ve sanatlar en 

fazla sabır ve sebat isteyen işlerdir. Sonuç alabilmek için ise sabırlı olmak ve sabra devam 

etmek gerekir. Kişi usandığı ve ümitsizliğe düştüğü anda namaz ile Allah‟tan yardım 

isteyerek hayırlı sonuç için Allah‟a dua etmeli ve sabra devam etmelidir ki güzel sonuca 

ulaşsın. Sonunda görecektir ki Allah‟ın yardımı sabredenlerle beraberdir.  

Yüce Allah‟ın vaat ettiği her şeye de büyük bir sabırdan sonra ulaşılmaktadır. Bu arada 

çetin imtihanlar ve sıkıntılar vardır ve bunlar ancak sabırla aşılır. Heva ve hevesin arzularına 

karşı mücadele etmek de yine sabır gerektirir. Hayırlı işlere devam da yine sabır ister. 

Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: “Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah 

onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan 
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kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç bir kimseye, sabırdan 

daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır.”
30

 

“Allah sabredenlerle beraberdir.” Bediüzzaman‟ın dediği gibi “Cenâb-ı Hak, Hakîm 

ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz‟ 

etmiştir. Sabırsız adam teennî ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya 

noksan bırakır; maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise 

müşkülatın anahtarıdır.”
31

 

Üç türlü sabır vardır: Birincisi, günahlardan sakınmada sabır. Buna “Takva” adı verilir. 

İkincisi, ibadete devam etmede sabırdır. Buna “Salih amel” denilir. Üçüncüsü, bela ve 

musibetlere karşı sabırdır. Buna “Kanaat ve Rıza” denilir.  

 

3. HELAL YEMEK VE ġÜKÜR ĠBADETĠN MAKBULĠYETĠNE SEBEPTĠR  

َّر وُم  َق ْس ُم ُمٌوَق  ه ُميْس ئِْب ِب ئِبو  ُم َهّللا ٌ   ِب ٌَق اْس ُملُم يْس  ِّي َق اِب  َق   َق َق ْسهَق  ُم م  َٓق هٍُم   ُم ٍُم   ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي   َْق   َْق

“Ey İman edenler! Şayet sadece Allah‟a ibadet ediyorsanız size rızk olarak verilen 

nimetlerin helal ve temiz olanlarını yiyiniz ve sadece Allah‟a şükredin.” (Bakara, 2:172) 

 

AÇIKLAMASI: 

İbadet zikir, fikir ve şükür gibi çeşitli kısımlara ayrılır. İbadet etmek Allah‟ın kabul 

etmesi içindir. Yüce Allah ise temiz ve helal şeyleri yemeyenin ibadetini, şükrünü ve duasını 

kabul etmez. Rızk Allah tarafından şükür için verilmiştir. Varlıkların ve nimetlerin 

yaratılmasın mühim bir hikmeti şükürdür. Yüce Allah hayatı rızka bağlamış, rızkı da şükür 

için yaratmıştır. Varlıklar içinde rızkın her çeşidini tanıyan ve lezzetlerin her nevini bilen 

insandır.  

İnsanın dili yeryüzünde yaratılan bütün tatları ve lezzetleri tanıyıp ayırt edebilecek bir 

özellikte yaratılmış olmasının iki temel sebebi vardır. Birincisi Allah‟ın varlığını ve birliğini 

nimetler ve tatlar aynasında tanımak, ikincisi de lezzetlerin her çeşidini alarak Allah‟a 

şükretmektir. Rızk şükür vasıtası ile çok kıymetli bir hazine olur.
32

  

İnsanın nefis hesabına değil de Allah namına nimetlerden istifade ettiği ve lezzetleri 

takip ettiğinin delili helali araması ve şükretmesidir. Şayet kişi “Bismillah” diyerek Allah 

namına alıyor ve helal yolda çalışarak rızkını kazanıyor ve yediği zaman “Elhamdülüllah” 

diyerek Allah‟a şükrediyorsa lezzetlerini takip edebilir ve her çeşit nimetten istifade edebilir. 

O zaman kişinin yemesi, içmesi ve Allah‟ın nimetlerinden istifade etmesi israf sayılmaz. 

Çünkü o nimetleri amacına uygun harcamakta ve nimetlerden istenen şükrü ifa etmektedir.  

İbadet niyeti ile hayırda harcanan mal ve para, Allah için misafirlerine ve mü‟minin 

dostlarına yedirdiği içirdiği ve harcadığı şeyler ne kadar fazla olursa olsun israf sayılmaz. 

Çünkü İmam-ı Azam (ra) “Müstahak ve layık olanlara hayırda ve ihsanda israf olmaz” 

demiştir.
33

  

Kişinin ruhu cesedine, kalbi nefsine ve aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için 

istese o vakit leziz şeyleri yiyebilir.
34

  

Yüce Allah bütün bu gerçekleri ifade ederek mü‟minlere “Allah‟a gerçekten ibadet 

ediyorsanız size verilen rızkın helalinden şükretmek şartı ile istediğiniz gibi yiyin, için ve 

harcayın” buyurmaktadır.   
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4. ORUÇ BÜTÜN DĠNLERDE FARZ BĠR ĠBADETTĠR 

وَق  يْس  َق َّر ٍُم يْس اَق َق َّر ُم م  َق ْس ِب ُم ْمَق  ِب َٓق اُم  َق َق   ُم ِب َق  َق َُق  اَّر ِب يُم  الِّي ْٓس ُم هٍُم   ُم ِب َق  َق َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. 

Umulur ki bu oruçla günahlardan korunur ve kötülüklerden sakınırsınız.” (Bakara, 2:183) 

 

AÇIKLAMASI:  

Oruç namazdan sonra en önemli ibadetlerden birisidir ve islamın ikinci temel şartıdır. 

Oruç ibadeti insanın acizliğini ve rıka ihtiyacını hissetmesi, Allah‟ın rububiyetini anlaması, 

nimetlerin değerini bilmesi ve halis bir şükre vesile olması, insanın sabra alışması, nefsin 

terbiyesi, açların durumunu anlaması, toplumsal yardımlaşmayı sağlaması ve merhamet 

duygularının gelişmesi gibi hikmetleri bünyesinde barındıran çok değerli bir ibadettir.  

Oruç nefisle yapılan en büyük cihattır. Yemek, içmek ve cinsi münasebet gibi nefs-i 

emmarenin hoşuna giden isteklerine karşı mücadele etmek en büyük cihattır. İradenin 

güçlenmesini sağlar.  

Yüce Allah önce namazı emretti, nimetlere şükretmeyi ve Allah sevgisini inananlara 

kazandırsın. Sonra zekâtı emretti toplumda sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma ile toplumsala 

hayat oluşsun. Orucu emretti nefsin terbiyesi ile insan manevi olarak terakki etsin. Ruh 

kemale ersin, sabretmeye alışsın. 

Peygamberimiz (sav) Medine‟ye hicret ettiği ilk günlerde ayda üç gün oruç tutmayı 

tavsiye etmişti. Bir de Yahudiler Aşure orucu tutuyorlardı peygamberimiz (sav) Hz. Musa‟ya 

uymak bize daha yakışır” buyurarak Aşure orucunu nafile olarak tutulmasını istedi.
35

 

Hicretten bir buçuk sene sonra, yani ikinci senesinde Şaban ayı sonunda bir ay Ramazan 

orucu farz kılınmıştır.  

Yukarıda saydığımız hikmetlerinden dolayıdır ki yüce Allah Hz. Âdem (as) zamanından 

son peygamber Hz. Muhammed‟e (sav) kadar tüm peygamberlere ve ümmetlere orucu farz 

kılmıştır. Ancak Yahudiler ve Hıristiyanlar nefislerine acıyarak orucu perhiz haline 

getirmişler ve ibadet olmaktan çıkarmışlardır. Onlar zannetmişlerdir ki orucun hikmeti sadece 

perhizdir ve vücudun faydasınadır. Yüce Allah imanda şirk ile ibadette nefsin arzularını öne 

çıkarmaları sebebi ile amacı dışına çıkardıkları ve Allah‟ın emri olduğu için değil nefislerine 

faydalı mülahaza ettikleri için Allah‟ın öfkesini çekmiştir. Yüce Allah peygamberimize (sav) 

amacına uygun bir şekilde oruç tutmayı emretmiştir. 

Amacına uygun bir oruç“günahlara kefarettir.”
36

  “ateşe karşı kalkandır.”
37

  İnsanı her 

nevi kötülükten korur. Bundan dolayı yüce Allah “Oruç size farz kılındı ki, korunasınız ve 

takvaya eresiniz” buyurmuşlardır. 

 

5. ĠSLAMĠYET ALLAH’A TESLĠMĠYET VE BARIġ ĠÇĠNDE YAġAMAKTIR  

مٌن  ٌٌّو  ُّي ِٓب يْس  َق ُم ْٓس َق وِب ئِبنَّرىُم اَق ُم ٍَق اِب  الَّر ٌَق َق  َق َّر ِب ُمٍ   ُم ُم هٍُم    ْس ُم ٍُم   ِّب  ا ِّي ْسيِب  َق  َّر ًة  ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey İman edenler! Hepiniz İslam‟a girin ve barışa yönelin. Şeytanın adımlarını takip 

etmeyin ve arkasından gitmeyin. Şunu bilin ki, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.” (Bakara, 

2:208)   
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AÇIKLAMASI: 

İslamiyet, Allah‟a teslimiyetin adıdır. Şeytanın en büyük fitnesi barışı bozmaya 

çalışmaktır. Şeytan hileler ile insanlar arasında ve milletler arasında barışın bozulması için 

çalışır durur. Bundan dolayı yüce Allah “Şeytanın adımlarını takip etmeyin” buyurur. Barışı 

bozan her şeyin kaynağı şeytanın hile ve desiseleri olduğunu beyan eder. 

Silm, barış ve selamet içinde olmak demektir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Müslüman 

elinden dilinden insanların emin ve salim olduğu kimsedir”
38

 buyurarak müslümanın barışı 

bozacak davranışlar sergileyemeyeceğini ifade etmişlerdir.  

Ayrıca silm kökünden gelen islam, Allah‟a teslimiyet anlamını ifade etmektedir. 

Müslüman Allah‟a tam bir teslimiyetle emirlerini yapan, yasakladıkları şeylerden kaçan bir 

mü‟mindir. Nitekim yüce Allah “Kim iyilik yaparak kendisini ihlâs ile Allah‟a teslim ederse 

onun mükâfatı Allah katındadır, o mahzun olmayacak, korkmayacak ve üzülmeyecektir”
39

 

buyurur. “Allah katında din islamdır”
40

 ve islam barış içinde yaşamak ve Allah‟a teslim 

olmak demektir. 

İslamiyet barış ve sevgi demektir. Peygamberimiz (sav) “Sizden birisi kendisi için 

sevdiği ve istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe imanı kemâle ermez”
41

 buyurarak barış 

içinde yaşamanın ve insanlara sevgi ile yaklaşmanın imanın kemalinden ve islamiyetin 

tamamından kabul eder.   

Kur‟ân-ı Kerim Allah kelâmıdır ve kıyamete kadar hükmü bakidir. Her ayetin her asra 

ve her zamana bakar bir yönü vardır. Bu ayetin de elbette her asra bakan yönü vardır. Her 

zamanın da cinnî şeytanı dinleyen ve sözcülüğünü yapan bir insî şeytanı vardır. Şeytan insî 

şeytanlar ve dostları aracılığı ve ağzı ile konuşur. Yeryüzünde fitne ateşi yakan insî şeytanları 

vardır. İnsan suretinde şeytanın vekili olan bu insanlar, komiteler ve milletler islam dünyasını 

ve insanlığı ifsat için insanlardaki muzır madenleri, tabiatındaki nefsi ve şeytanı dinleyen 

duyguları harekete geçirmek için fiilî propaganda ile zaif damarları bulur ve işletir. Bunlar 

yaptıkları propagandalar ile kiminin intikam hırsını, kiminin mal ve dünya sevgisini, kiminin 

ahmaklığını, kiminin taassubunu, kiminin dinsizliğini işleterek ifsat siyasetine alet eder.
42

   

Yüce Allah bu hususa da işaret ederek “Sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin ve 

propagandalarına aldanmayın” diye ihtar eder. Müslümanların dünya barışını korumak için 

şeytanın adımlarını takip edenlerle değil de “Dünya barışına” katkı sağlayanlarla beraber 

olmaları gerektiğini de ima eder.  

 

6. MUHTAÇLARA YARDIMCI OLMAK 

ٌَق َق اَق َق  َق ٌن  ٌَق َق  ُم َّر ٌن  ىِب  ْٓس ٌن  ِٓب اٌن  َّر  َق ٍْس َّق َْق  ِب
م  َق ْسلِب  َقو َْقأْس هٍُم   َقن ِب ٍُم   ِب َّر   َق َق ْسهَق  ُمي  ِّي ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌوَق يُميُم  ا َّر اِب ُمٍوَق   ٌَق اْس َق  ِبلُم

“Ey İman edenler! Alışverişin olmadığı, dostluk ve arkadaşlığın fayda vermediği 

kıyamet günü gelmeden önce sizlere rızk olarak verdiğimiz şeylerden ihtiyaç sahiplerine 

veriniz. Bu gerçeği inkâr edenler gerçekten kendilerine zulmederler.” (Bakara, 2:254)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yardımlaşma muhtaç olanlara infak etmek demektir. İnfak “Nafaka” kökünden gelen bir 

kelime olup “Zaruri ihtiyaçlara sarf edilecek para ve azık” anlamını ifade eder. Bir kimsenin 
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kanunen geçindirmek zorunda olduğu kimselere mahkemenin bağladığı aylığa nafaka 

denmesi bundandır.  

Sahabeler peygamberimize (sav) gelerek “Ey Allah‟ın resulü! Kölelerimiz ve 

akrabalarımız var. Bunlara mallarımızdan nasıl yardımcı olalım ve ne miktarda harcama 

yapalım?” diye sordular. Bunun üzerine “Ey Muhammed! Sana nafakadan sorarlar. Deki 

„Nafaka olarak ihtiyaçtan fazlasını versinler‟
43

 ayeti nazil odu.”
44

 Sahabeler ihtiyaç kadarını 

alır ve geri kalanını infak ederler ve sadaka olarak verirlerdi. Yüce Allah daha sonra verilmesi 

gereken miktarın “Zekât” denen 1/40 kısmının verilmesini zaruri kıldı. Diğer kısmını ise 

ihtiyarımıza bıraktı.  

Yardımın yerini bulması da “israf etmemek, kendi malından vermek, minneti ihsas 

etmemek, Allah‟ın malını dağıttığının şuurunda olmak, yardımı alanın da bunu zaruri 

ihtiyacına sarf etmesi” gibi şartların yerine gelmesine bağlıdır.  

Yardım sadece mala ve paraya has değildir. İlim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de 

muhtaç olanlara yardımcı olmalıdır.  Yardımların zekât olarak yapılması hususu Allah‟ın 

emrine uymak açısından önemlidir. Yapılan her nevi yardımın zekât adı altında yapılması 

ihlâs ve sevap yönünden daha faydalı ve yardım görenin izzetini koruma açısından daha 

salimdir. Bundan dolayı yapılan yardımların minnetsiz olması için “Zekât” namına yapılması 

gerekir.  

Yüce Allah bizlere ölüm gelip çatmadan ve kıyamet kopmadan önce dünyada kendi 

ihtiyarımızla muhtaçlara yardımcı olmamızı öğütlemektedir. Allah‟ı ve ahireti inkâr edenler 

gibi yardımı, nafakayı ve zekâtı vermeyerek kendinize zulmetmeyin. Ahirette en çok muhtaç 

olduğumuz bir zamanda artık ne bir şefaatçi, ne de alışveriş imkânı bulamayacağımızı ifade 

etmektedir.  

 

7. YARDIMLAR BAġA KAKILMAMALIDIR 

مُم  ٌَق َق ُْمإْس ِب ٌَق ٖذَقَ  َق اَّر ِبِ ُْمه ِبقُم  َق اَقىُم  ِبئَق ء  اهَّر  ِب  مِّي  هٍُم   َق  ُم ْس ِب ٍُم   َق َق َق  ِب ُمي  ِب اْس َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌوَق  َق َُق  ىُم  َق ْس ًة   َّر َْق ْس ِب ُم ٌَق  ِبلٌن  َق َقلَق َق ْٓسىِب  ُملَق بٌن  َقأَق َق  َقىُم  ٍَق ٍو  َق َق ثَقلِب  َق ْس ثَق ُمىُم  َق َق لِب  َق َق اِب  ٔ ِب ٍْس ٌَق اْسَٓق ِب   ِب  َهّللا

اَق  اْس َق  ِبلِبْمَق  ٍْس ًْس ِبِ  اْس َق ُم  َق َْق ٌَق َهّللا ٍء  ِّي َّر   َق َق ٍُم   ّْس  اَق

“Ey İman edenler! Allah‟a ve ahiret gününe inanmadıkları için insanlara gösteriş olsun 

diye mallarını harcayanlar gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın. Bu kaya üzerinde bulunan yufka toprağa tohum ekmek gibi bir durumdur. 

Şiddetli yağmur geldiği zaman toprak ile beraber tohumu da siler süpürür de kaya çıplak 

olarak kalır. Kazandıklarınızın tümünü alır götürür. Allah inkârcı bir topluluğa hidayet nasip 

etmez.” (Bakara, 2:264)  

 

AÇIKLAMASI: 

Dinin amacı ahiret saadetidir. Allah‟a ve ahirete inanmayanın tüm çabası dünya hayatı 

ve bu hayatın saadetini kazanmaktır. Dünya saadetini kazanmak için de her şeyi mubah görür. 

Mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Şan şeref ve şöhret onların dünyevi amaçlarını 

teşkil eder. Çünkü onlara göre ahiret yoktur, sadece dünya hayatı vardır. Bütün amaçları batın 

ve fercin hevesatını tatmin etmektir. Birine iyilik yaparlarsa veya bir yardımda bulunurlarsa 

bundan mutlaka bir menfaat ve çıkar beklerler. Yaptıkları iyilik bir ödünçtür. Bir gün iki misli 

geri gelmesi beklenir. Hatta bunu yazarlar ve bir gün “Ben sana şöyle bir iyilikte bulundum. 

Unuttun mu?” diye toplum içinde başına kakar.  

Bunlar Allah‟a ve ahirete inanmayanların yaptığı şeylerdir.  
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Allah‟a ve ahirete inananlar ise Allah rızası ve ahirette karşılığını görmek amacı ile 

iyilik ve ihsanda, infak ve ikramda bulunurlar. Bunun ise şatları vardır. Allah‟ın yapılan 

ihsanı ve ikramı kabul etmesinin şartları ise, helal kazançtan olması, Allah rızası ve ahiret 

hedefi olması, gösteriş ve riya amacı taşımaması ve yapılan iyilik ve ihsanın başa 

kakılmamasıdır. Bu şartlar altında yapılan bir iyilik ve sadaka içerisinde hayat düğümü 

bulunan tohum gibi ahirette bitmez tükenmez biz hazineye dönüşür. Ebedi bir ağaç olarak 

sahibine fayda sağlamaya devam eder.  

İmandan yoksun olanın veya gaflet içindeki mü‟minin riya ve gösteriş için yaptığı iyilik 

ve ihsan ise taş üzerine atılan bir tohum gibi asla nemalanmayacağı gibi en küçük bir rüzgâr 

ve yağmurda akar gider. Bütün yaptıkları ve kazanımları yok olur gider. Yüce Allah 

merhametinden harcamalarının boşa gitmemesi için ehl-i imanı ikaz eder. 

Her insan Allah‟ın kendisine verdiği şeylerden sorumludur. Bir başkasına verilen 

nimetlerin kendisine verilmediği için sevabının noksan olacağı düşüncesi doğru değildir. 

Bundan dolayı zengin olmayana zekât, sıhhati ve serveti olmayana hac farz değildir. Bir gün 

sahabenin biri peygamberimize (sav) gelerek “Ben hicrette bulunamadım. Nasıl hicret 

faziletine erebilirim?” şeklinde bir soru sorar. Peygamberimiz (sav) ona sorar: “Senin 

develerin var mı?” buyurdu. Adam “Evet” deyince: “Zekâtını veriyor musun?” dedi. Adam 

“Evet” dedi. Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Öyle ise sen develerinle uğraş ve işinle meşgul 

ol, üzerine düşeni yap. Allah senin amelinden hiçbir şeyi zayi etmeyecektir.”
45

  

Bu hadis gösteriyor ki herkes Allah‟ın kendisine verdiği nimetlerden sorumludur. Asker 

cihattan, idareci raiyetinden, zengin malından, bilgin ilminden ve işçi işinden sorumludur. 

Allah‟ın kendisine verdiği işi en güzel şekilde yapmak ve bunun gereği olan ibadet ve 

mükellefiyet kendisini bağlamaktadır. Bununla beraber peygamberimiz (sav) “Sadaka Rabbin 

öfkesini söndürür ve imansız ölümü bertaraf eder”
46

 buyurarak herkesin nafile nevinden 

elinden geleni yapmasının da Allah‟ın rızasına uygun olduğunu belirtmişlerdir.       

 

8. YARDIM AMACI ĠLE VERĠLEN ġEYLER DEĞERSĠZ OLMAMALIDIR 

َق َّر ُمٍ   ٌَق َق  َٓق ضِب  مَق  َٖق ْس هَق  اَق ُمي  ِّي وْس لَق ٌَق ِب َّر   َق ْس ِّي َق اِب  َق   َق َق ْس ُميْس  م  َٓق هٍُم   َقن ِب ٍُم   ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓ ٌن  ٌّّو  َق ِب هِب َق  َق ٍ   َقوَّر  َهّللا ٌَق  ْس َق ُم ىِب  ٍ   ِٓب ْىِب ئِب َّر  َقو  ُم ْس ِب ُم اَق ْس ُمي  ِب  ِب ِب ٌَق وَق  هْسىُم  ُمه ِب ٍُم يَق  ِب   اْس َق ِٓب

“Ey İman edenler! Kazandıklarınızdan ve sizin için topraktan çıkardığımız şeylerin 

iyilerinden Allah yolunda harcayınız. Gözünüzü kapayarak almayacağınız bayağı şeyleri 

vermeye kalkmayın. Bilin ki verdikleriniz yine sizin içindir, Allah‟ın hiçbir şeye ihtiyacı 

yoktur. Allah zengindir ve bütün övgülere minnet ve şükrana layık olan yalnız O‟dur.” 

(Bakara, 2:267)   

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah bu ayette mü‟min kullarına gerek elleri ile çalışıp kazandıklarından gerekse 

yerden çıkan mahsulden helal ve temiz olma yanında güzel ve nezih olanlarının Allah yolunda 

harcanmasını istemektedir. Yediğini verecek yedirecek, giydiğini verilecek ve giydirecektir. 

Kendisinin yemediği ve giymediği, kullanmaktan imtina ettiği şeyleri başkalarına layık 

görmesi Allah katında kabul edilmeyeceğini belirtmektedir.  

Yüce Allah katında insanlar arasında eşitlik vardır. Allah katında en iyi insan en müttaki 

olan ve alçakgönüllü olandır. Takva ve alçakgönüllülük ise kendisinin eksik ve kusurlu 

olduğu düşüncesi ile başkalarına değer vermektir. Başkasına değer vermek, şahsiyetini 

korumak ve hafife almamak kendisine layık gördüğünü ona da layık görmek, kedisi için sevip 
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istediğini onun için de istemekten geçer. Böyle olmayan birinin imanı kemale ermemiştir. 

Burada istenen insan şahsiyetine değer vermektir. Başkalarının şahsiyetini koruyan her şeyden 

önce kendi şahsiyetini korumuş olur. Böyle bir insan her şeyden önce başkalarının nazarında 

değerli bir insandır.  

Yüce Allah insana malı ve parayı şahsiyetini koruması, şerefli bir şekilde yaşaması ve 

mal ile yapılan ibadetlerini ifa etmesi için vermiştir. Sadaka veren ve malın iyisinden veren 

şahsiyetini korumuş, mal ile Allah‟ın emrine itaat etmiş ve ibadette bulunmuş olur. Bu 

ibadetin elbette en güzel şekilde yapılması gerekir. Bunun için yüce Allah 

“Kazandıklarınızdan ve sizin için topraktan çıkardığımız şeylerin iyilerinden Allah yolunda 

harcayınız. Gözünüzü kapayarak almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki 

verdikleriniz yine sizin içindir, Allah‟ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah zengindir ve bütün 

övgülere minnet ve şükrana layık olan yalnız o‟dur” buyurmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) “Allah için mal vermekle mal eksilmez. Allah affedenin şerefini 

artırır, tevazu edeni de yüceltir. Yarım hurma ile de olsa sadaka vererek ateşten korunun. 

Bunu da bulamazsanız hiç olmazsa gönül alıcı sözlerle isteyenlerin gönlünü alın, onları 

yanınızdan kovmayın. Şunu unutmayın ki veren el alan elden üstündür. Kim iffetli davranmak 

ister ve insanlara el etek açmazsa Allah onu iffetli kılar ve insanlardan bir şey beklemeyeni de 

Allah kimseye muhtaç etmez”
47

 buyurmuşlardır.  

Bütün bu sebeplerden dolayı veren insanlar minnet etmeden, malın azalacağını 

düşünmeden, ibadet olduğu inancı ile Allah rızası için malın en iyilerinden vermeli ve en 

güzel bir şekilde infakta bulunmalıdır. İşte bu şartlar altında verilen bir sadaka mü‟mine 

Allah‟ın sevgisini, kabulünü ve rızasını kazandırır.  

Ayet-i kerime bize bunları ders vermektedir.      

 

9.  MÜ’MĠNLER EHL-Ġ KĠTABA UYMAMALIDIR 

يْس  َق  ِبلِبْمَق  ٌ ُمي  َق ْس َق ئِْب َق نِب ُم  ٍُم   اْس ِب َق بَق َْقلُم ُّي
ْمَق  ٌُم مَق  اَّر ِب ٍ   َقلِبْ ًة   ِّي ٓ ُم ٍَق  ئِبو  ُم ِب هُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Kendilerinden kitap verilen herhangi bir guruba uyarsanız, imandan 

sonra sizi yeniden inkârcılığa sevk ederler.” (Âl-i İmran, 3:100)  

 

AÇIKLAMASI: 

Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanlar Allah‟ın kendilerine verdiği bu 

nimetlerden dolayı şımardılar ve başkalarını hor ve hakir gördüler. Din adamlarını ayrı ve 

üstün bir sınıf olarak nitelendirdiler ve ruhbanlığa yöneldiler. Kendilerini “Allah‟ın oğulları 

ve yardımcıları” unvanını yakıştırdılar. Peygamberlerine de “Allah‟ın oğlu” gibi kendilerini 

şirke götüren unvanlar verdiler. Bununla Allah‟ı tanımadıklarını, gücünü ve kuvvetini, irade 

ve vahdaniyetini anlamadıklarını gösterdiler. Düşünceleri inançlarını etkiledi, inançları da 

kültürlerini oluşturarak sosyal ve siyasi hayatta farklı oluşumlara sebebiyet verdiler. 

Elbette “Tevhidi” esas alan Müslümanlar bunların bu durumuna uydukları takdirde şirke 

düşecekleri kesindir. Şirk ise sonu inkâra ve tatile varan bir uçurumdur. Bu uçuruma düşen 

Allah korusun kurtulamaz “Esfel-i Safilîne” kadar gider.  

İslamiyet ile Ehl-i Kitabın ayrıldığı mühim noktalar şunlardır:  

1. İslamiyetin her meselesi vahye dayanır ve ilahidir. Gerek iman esasları gerek salih 

amele ait meseleler, gerek ahlaka ve hukuka ait hususlar tamamen vahye istinat eder. Fürüât-i 

islamiye dediğimiz en küçük adab ve ahkâm değişmeye kabil bir libas gibi değil, belki bir 

ceset ve cilt gibi doğrudan sahib-i şeriat olan peygamberden ve vahiyden kaynaklanır. En 
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küçük ahkâmı değiştirmek doğrudan sahib-i şeriat olan peygamberi veya vahyi inkâr etmeye 

götürür. Hâlbuki Hıristiyanlıkta esasat-ı diniye dediğimiz temel inançlar Hz. İsa‟dan alındı. 

Onlar da zamanla değiştirildi. Topluma ve ferde ait ekser hükümler havariyyun ve ruhanî 

reisler tarafından oluşturuldu. Pek çoğu da daha önceki kutsal kitaplardan alındı. Bir cihette o 

bedene bir elbise giydirilmiştir. Bu değiştirilse Hz. İsa‟nın dini baki kalır. Dinlerine ve 

inançlarına bir zarar gelmez.      

2. “İslamiyet tevhit dinidir ki, vasıtaları ve sebepleri ıskat ediyor, enaniyeti kırıyor, 

ubudiyet-i hâlise tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut tâ her nevi rububiyet-i batılayı kat‟ 

ediyor, reddediyor. Hıristiyanlar ise “Velediyet Akidesi” gereği sebeplere, vasıtaları büyük 

tesir ve değer verirler. Din adamları ve ruhaniler “Hz. İsa‟nın mukaddes vekili” diye bir 

makam ve mevki verilerek kutsiyet verilir. Bu da enaniyeti fevkalade kamçılar. Ruhani, üstün 

bir sınıf oluşmasına sebebiyet verir. Bunun için Hıristiyanların yüksek makam sahipleri gurur 

ve enaniyeti bırakmaya mecbur olmadığı için mutaassıp birer dindar olabilirler. Müslümanlar 

ise büyük bir makamda olanlar gurur ve enaniyeti bırakmak mecburiyetindendir ki hakiki 

takva sahibi olabilsin. Bundan dolayı yüksek makamda olan Müslümanlar nadiren dindar 

olurlar.
48

  

3. Hırıstiyanlarda ruhban sınıfı vardır ve bunlar ruhanilerden oluşur üstün sınıftır. Günah 

çıkarır, insanların günahlarını affeder ve özel muamele görürler. İslamiyet‟te herkes İslam 

karşısında eşit ve mükellefiyette sorumludurlar. Hiçbir farz, vacip ve sünnet gibi dinin 

emirlerinden muaf değillerdir. Sorumlulukta şah ile geda, din adamı ile cahil arasında eşitlik 

vardır.  

Şimdi Müslümanlar bu noktalarda Hıristiyanlara ve Yahudilere uyarlarsa elbette onlar 

da imandan uzaklaşarak şirke düşerler. Yüce Allah iman ve akide bakımından onlara 

uyulmaması konusunda mü‟minleri ikaz etmektedir. Yoksa sanat ve ilimde ehl-i kitap ile 

beraber olmak ve sosyal hayatta yardımcı olma hususu yasaklanmamaktadır. Bu husus 

dünyaya ve maharete bakan hususlardır. Sanatta ise maharet müreccahtır.   

 

10. MÜ’MĠNLER SIR TUTMASINI BĠLMELĠDĠRLER 

هِب ُّييْس  َق ْس  َق َقاِب  اْس َق ْس َق ء  ٌ   َق   َق ٌَق ُّي يْس  َق َق  ًة  نَق ُم اٍُم
يْس  َق َْقأْس م  ُمٌنِب ُم هٍُم   َق  َق َّر ِب ُمٌ   ِب َق نَق ًة  ِّي ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

وَق  ه ُميْس  َق ْس ِب ٍُم يُم  َْٔق اِب ئِبو  ُم َّرهَّر  اَق ُم يُميْس  َق ْس َقلُم  َق ْس  َٓق ٌَق َق   ُم ْس ِّب  ُم ُمٌ ُم ًِبيْس  ٍَق يِب مْس  َق ْس   ِب

“Ey iman edenler! Sizden olmayanlara kendi sırlarınızı vermeyiniz. Onlar size fenalık 

etmekten asla vazgeçmezler. Hep sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların bu nefretleri 

konuşmalarına da yansımıştır. Kalplerinde gizledikleri ise bundan daha büyüktür. Düşünüp 

ibret almanız için Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.” (Âl-i İmran, 3:118) 

 

AÇIKLAMASI: 

Bir kimsenin sırlarına vakıf olan samimi dostuna “bitâne” denir. Yüce Allah mü‟minleri 

kâfir ve münafıklar ile ehl-i kitaptan olanlara sır verecek kadar yakın dostluk kurulmamaları 

konusunda ikaz etmektedir. Onlar madem hak ve hakikati bildikleri halde kabul etmekte 

direnmektedirler öyle ise kalpleri tamamen bozulmuş kimselerdir. Böylelerinin dostlukları 

insana faydadan çok zarar getirir. Her ne kadar size dost da gözükseler kalplerinde büyük bir 

kin ve nefret hâkimdir. Fırsatını buldukları veya köşeye sıkıştıkları anda kinlerini kusarlar ve 

içlerinde gizlediklerini dışarıya çıkarırlar. 

Görünüşteki birlik ve beraberlik aldatıcıdır. Asıl birlik ve beraberlik “İnanç ve fikir 

birliğidir.” Bilhassa inanç birliği fikir birliğini, o da duygusal birliği doğurur. Aynı mekânı 
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paylaşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar ancak birbirlerini daha iyi anlar ve anlaşırlar. 

Gerçek birlik ancak inanç ve duygu birliğidir.  

“İttifak hüdadadır, heva ve heveste değildir. İttifak da imtizac-ı efkârdır.”
49

 Fikirlerde 

birlik oluşmamışsa, inanç birliği sağlanmamışsa, heva ve heves terk edilerek hüdada ittifak 

sağlanmamışsa görünüşteki birliğin hiçbir kıymeti olmaz. Sırlar paylaşılırsa o sırlar bir gün 

karşınıza çıkarak sizi esir alabilir. Hz. Ali (ra) “Sırrın senin esirindir, başkasına verirsen sen 

onun esiri olursun” der. 

Peygamberimiz (sav) Medine‟ye hicret etmeden önce Evs ve Hazreçliler Yahudiler ile 

samimi dost idiler. Birbirleri ile ticari ve komşuluk ilişkileri vardı. Yahudilerin 

peygamberimize ve Müslümanlara düşmanlıkları ve içlerinde besledikleri haset ve 

kıskançlıkları vardı. Dış görünüşleri ile de dostluklarını devam ettiriyor ve Müslümanların 

sırlarını öğrenerek Mekke‟li müşriklere ulaştırıyor ve gizlice tuzaklar kuruyorlardı. Yüce 

Allah onların bu durumlarından dolayı onlarla dostluk kurulmasını yasakladı. “Yahudi ve 

Hıristiyanları sırlarınızı verecek derecede dost edinmeyin”
50

 buyurdu. Bununla beraber 

onların Müslüman olan sıfat ve sanatları için onlarla münasebet kurulmasını ise yasaklamadı. 

Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından dinlerine olan sevgi ve dostluğu yasakladı; ama güzel 

sıfatları ve Müslüman olan sanatlarını sevmeyi ve bundan faydalanmayı ise yasaklamadı. 

Hatta ehl-i kitapla evlenmeyi dahi yasaklamadı. Bu durumda “ehl-i kitaptan bir haremin olsa 

elbette seveceksin; ama dinine ve inancına dost olmayacaksın”
51

 diye Müslümanları ikaz 

etmekten de geri durmadı. 

Bu hususlar gerçekten düşünüp ibret alınması gereken konulardır. Yüce Allah 

mü‟minlere bunları düşünüp ibret almaları için açıklamaktadır.  

 

11. MÜ’MĠN ALLAH’TAN GEREĞĠ GĠBĠ KORKAR VE KORKMALIDIR  

 

ٌَق َقن ُمي  ُّي ْس ِب ُمٍوَق  ٍ ُممَّر ئِب َّر  ٌَق َق  َق ُم قَّر  ُم َق  ِبىِب  َق  َق هٍُم    َّر ٍُم   َهّللا ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي ِب        َْق   َْق ٍ   ِب َق ْسلِب  َهّللا ٌَق  ْس َقلِب ُم

يْس  َقأَق ْس َق ْس ُمي  ِبهِب ْس َق ِبىِب  ْٓسمَق  ُم ٍُم ِب ُم ه ُميْس  َق ْس َق ء  َقأَقاَّرفَق  َق يْس ئِبذْس  ُم ْٓس ُم ِب  َق َق تَق  َهّللا ٌ  نِب ْس َق ٌَق ذْس ُملُم ٌَق َق  َق َقلَّر ٍُم   ٓ ًة   وَق ِب

ًْس َق ُمٌو يْس  َق يْس  َْق  ِبىِب اَق َق َّر ُم ُم اَق ُم ِّيمُم  َهّللا اِب َق ُْم َٓق هْسًَق   َق َق مَق  اهَّر  ِب  َقأَقن َق َق ُمي  ِّي ٍا  ِّي َُق اَق َق   ُم ْسلَق ه ُميْس  َق َق ٌَق ُم ٍَق نًة     ئِب ْس

اَـق ِب َق يُميُم  ٌْس ٌَق ُم لِب  ه َق مِب  اْس ُم وَق  َق ٍْس َْقهْسًَق ٌَق ٌفِب  لُم ٌوَق  ِب اْس َق ْس لُم  ُم
َْقأْس ٌَق ْٓسلِب   َّر ٌن َْق ْس ُمٍوَق ئِباَُق  اْس َق

يْس  ُم ه ُم اْس َق ُمم  ِّي ٌَق

ٍوَق  ُميْس          اْس ُم ْس ِب ُم اَـق ِب َق اًَق ٌْس ٌَق ُم ِّيهَق اُم  م  َق ْس ِب  َق  وَق ءيُميُم  اْس َٓق ٌَق  ْس َق َق ٍُم   ِب ْمَق  َق َقلَّر ٍُم   ٌَق َق  َق ُمٍنٍُم   َق اَّر ِب

ٓيٌن    َق َق بٌن  َق ِب

 “Ey İman edenler! Allah‟tan nasıl korkmanız gerekiyorsa öyle korkun ve Allah‟ın 

huzuruna Müslümanlar olarak kavuşmaya gayret edin! 

Hepiniz Allah‟ın sağlam ve kopmaz ipi olan Kur‟ana sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 

Allah‟ın size olan nimetlerini hatırlayın. Sizler birbirlerinize düşman idiniz de Allah 

kalplerinize ülfet vererek sizleri birleştirmişti ve bu sayede kardeşler olmuştunuz. Sizler ateş 

çukurunun kenarında bulunuyordunuz ve birbirlerinizi o ateşe atmaya çalışıyordunuz da Allah 

sizi oradan kurtarmıştı. Bütün bunları hatırlayın. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık 

bildiriyor ki, doğru yoldan ayrılmayasınız. 

                                                 
49

 Hutbe-i Şamiye, (1996) s. 93 
50

 Maide, 5:51 
51

 Münazarat, (1993) s.70–71  



İçinizden insanları hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüklerden sizleri uzaklaştıran 

bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten 

sonra ayrılığa düşüp bölünen ve parçalananlar gibi olmayın. İşte o topluluk için de büyük bir 

azap vardır.” (Âl-i İmran, 3:102–105) 

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde daima “Allah‟tan korkmayı” emir ve tavsiye eder. 

“Allah‟ı sevin emretmez.” Çünkü sevgi ihtiyarîdir, korku ise ıztıraridir. Padişahı sevin 

denmez; padişahtan korkun denir. Zira, sevgi iyilik ve ihsanın, fayda ve nimetin derecesine 

göre gayr-i ihtiyâri ve fıtrî olarak oluşur. Zoraki sevgi zulüm olduğu gibi, sevgiyi de ancak 

zalimler ve diktatörler emrederler. Sevgi istenilmez verilir. Allah‟ı tanıyan ve bilen elbette 

ona iman edecek, imanın derecesine göre ise sevecektir. Ancak Allah‟ı hakkı ile tanımayan 

serkeş nefisler ancak korku ile serkeşlikten alıkonabileceği için yüce Allah “Allah‟tan korkun, 

azabı çetindir” emreder.  

Takva, Allah korkusu ile günahlardan kaçınmayı ifade eder. Allah‟ın istediği Allah‟tan 

korkarak günahtan kaçınan müttaki mü‟mindir. Sevgi insanı günahtan alıkoymayabilir; bilakis 

Allah‟ın merhameti ve affını düşünerek günaha cesaret de verebilir. Şeytan mü‟minleri bu 

şekilde aldatarak günaha sürükler ve günaha alıştırarak sonunda helak eder. Bunun için Allah 

korkusu Allah‟a olan sevgiden daha önemli ve Allah‟a daha sevgilidir.  

Allah‟tan korkmak “Takva” mertebelerinin en üstünü ve en mükemmelidir. Bunu Yüce 

Allah‟ın “Bu Kur‟an Allah‟tan korkan müttakilere hidayet rehberliği yapar”
52

 ayetinden 

anlamaktayız. Bu manayı Kur‟ân-ı Kerim “Allah‟tan gereği gibi korkun!”
53

 ayeti ile takviye 

etmektedir. 

“Allah korkusu her hikmetin başıdır; günahtan ve şüpheli şeylerden kaçmak da 

amellerin efendisidir.”
54

 “Allah‟tan korkmak kişiye ilim olarak yeter, kendini beğenmesi de 

cahillik olarak yeter.”
55

 Allah‟tan korkmak kişiyi günahlardan muhafaza eder. Bunun için 

peygamberimiz (sav) kime nasihat edecek olsa “Allah‟tan korkmanı tavsiye ederim”
56

 diye 

söze başlardı. Allah‟tan korkmak eli, gözü, kulağı, mideyi, kalbi, hayali ve diğer aza ve 

duygularını günahlardan korumak demektir.  

Yüce Allah mü‟minlerin “Korkarak ve ümit ederek Allah‟a ibadet ettiklerini”
57

 belirtir. 

Peygamberimiz (sav) Allah korkusu ile ağlayan kimsenin cehenneme asla girmeyeceğini 

müjdelemektedir. Bu konuda peygamberimiz (sav) “Süt çıktığı memeye girmediği gibi Allah 

korkusundan ağlayan da cehenneme girmez”
58

 buyurmuştur.  

Yüce Allah izahını yapmaya çalıştığımız ayette “Allah‟tan gereği gibi korkun ve onun 

huzuruna Müslüman olarak kavuşmaya bakın” buyurmaktadır. Demek Allah‟tan korkmadan 

ve günahtan kaçınmadan Allah‟ın huzuruna Müslüman olarak ulaşma imkânı yoktur. Allah‟a 

teslim olmuş kul onun emirlerine ve elçisine itaat içinde olan kuldur. Kişi ister istemez 

Allah‟ın huzuruna varacaktır, sadece iman ile varmak veya inkâr içinde varmak da vardır. 

Ama Allah‟ın istediği Allah‟a teslim olan Müslümanlar olarak kavuşmaktır. Kişi imanlı da 

olsa Allah‟ın emir ve yasaklarına riayet etmemiş, elçisine itaat etmemiş ise Allah‟ın 

öfkesinden, yani cehennemden kurtulamaz. Allah ancak kendisini emir ve yasakları ile 

tanıyarak itaat içinde olan, Allah korkusu ile haramlardan sakınan ve elçisine itaat eden 

kullarını sever. Çünkü elçiye itaat Allah‟a itaattir.
59
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Müslüman olan bir kul “Hablullah” yani “Allah‟ın ipi” olan “İman” “Kur‟an” “Allah‟ın 

elçisi Hz. Muhammed (sav) ile Allah‟a bağlanmalıdır. Onlar insanı Allah‟a bağlayan birer 

“Hablullah”tır. Bu konuda şüpheye ve ihtilafa düşmeye gerek yoktur. Kur‟an ve peygamber 

insanlara Allah‟ı tarif eden, ders veren külli muarrif, insana Allah‟ın emirlerini haber veren 

birer vasıtadır. Bu ikisinin dışında Allah‟a giden yol, Allah‟a bağlayan bir kopmaz ip yoktur.  

     Yüce Allah devamla: “Allah‟ın size olan nimetlerini hatırlayın. Sizler birbirlerinize 

düşman idiniz de Allah kalplerinize ülfet vererek sizleri birleştirmişti ve bu sayede kardeşler 

olmuştunuz. Sizler ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz ve birbirlerinizi o ateşe atmaya 

çalışıyordunuz da Allah sizi oradan kurtarmıştı. Bütün bunları hatırlayın. İşte Allah size 

ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yoldan ayrılmayasınız” buyurarak şeytan, nefis ve 

dünyanın aldatıcılığına kapılarak cehenneme düşmekte olan insanların Allah‟ın hidayetine 

davet eden Kur‟an ve onun elçisi ve tebliğcisi ve tatbikçisi olan peygambere itaat ederek 

kurtulmaya çalışın emreder.  

Peygamberler insanlara yol gösteren ve insanları hayra davet eden Allah‟ın elçileridir. 

İnsanlar kendilerini ikaz eden ve öğüt veren peygamberler olmazsa Allah‟a giden hak ve 

hakikat yolunu şaşırırlar. Allah‟ın rızasına götüren amel ve fiillerin neler olduğunu ve nasıl 

tatbik edilmesi gerektiğini bilemezler. Allah‟ın elçileri olan peygamberler ise bu konuda hem 

tebliğ, hem tatbik vazifesini ifa ederler. Bunun için insanların onlara uyma ve uygulamalarını 

takip etme mecburiyet ve mükellefiyeti vardır.  

Peygamberlerden sonra ise peygamberin Allah‟tan getirdiği mesajları insanlara tebliğ ve 

tatbik etmeye devam eden seçkin insanlar olmalıdır. Bu hususu da yüce Allah “İçinizden 

insanları hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüklerden sizleri uzaklaştıran bir topluluk 

bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa 

düşüp bölünen ve parçalananlar gibi olmayın. İşte o topluluk için de büyük bir azap vardır” 

buyurarak ifade etmiştir.  

İdareci ve bilginlerin olması zaruridir. İnsanların da onlara uyması kendi menfaatlerinin 

gereğidir. İdareci adaletle, ulema ilimle insanlara yardımcı olurken insanların da onlara itaatle 

mukabele etme şartı vardır. Haklar karşılıklıdır. İdareciden adalet, raiyetten itaat beklendiği 

gibi, ulemadan yol göstermeleri halktan da o yolda gitmeleri beklenir. Bölünüp parçalanmak, 

heva ve hevese uymak her şeyden önce topluma ve insanların kendilerine fayda sağlamaz. 

 

12. FAĠZ EKONOMĠNĠN HASTALIĞIDIR TEDAVĠ ĠÇĠN TERKĠ ġARTTIR  

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم َق اَق َق َّر ُم ٌَق  َّر ٍُم   َهّللا هٍُم   َق  َقأْس ُم ٍُم   الِّي َق   َق ْس َق  ًة   ُّي َق  َق َق ًة  ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

 ِب َّراْس اِب ْس َق  ِبلِبْمَق 
يْس  ُملْس َق ُمٍوَق         ٌَق  َّر ٍُم   اهَّر  َق  اَّر ِّب  ُم اُمٍوَق اَق َق َّر ُم ٌَق الَّر َق  ٓ ُمٍ   َهّللا  ٌَق َق ِب

 

“Ey İman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah‟tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz. 

Kâfirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. Allah‟a ve Resulüne itaat ediniz ki 

merhamet olunasınız.” (Âl-i İmran, 3:130–132) 

 

AÇIKLAMASI: 

Sosyal hayat ekonomik çalışmalar üzerine kurulmuştur. Yüce Allah rızkı sosyal hayatın 

temini, tesisi ve tekâmülü için gerekli kılmıştır. Sosyal hayat yardımlaşma üzerine 

kurulmuştur. Yardımlaşma yerine mücadele olsa toplumun huzuru bozulur. Güçlü zayıfa 

yardımcı olmak yerine onu ezer, menfaatine alet eder. Bu da toplumun fesadına sebep olur.  

Sosyal hayatta bütün karışıklığın, fesatların ve ihtilallerin kaynağı iki kelimedir. 

Birincisi, “Sen açlıktan ölsen bana ne!” ikincisi “Sen çalış, ben yiyeyim” felsefesidir. Bu iki 

yanlış düşüncenin devamını sağlayan faizin yaygınlaşması ve zekâtın terk edilmesidir. 



Toplumun ekonomik olarak düzelmesi zekâtın yaygınlaşması ve faizin terk edilmesine 

bağlıdır. Çünkü toplumda zengin ve fakir iki sınıf vardır. Zenginden fakire merhamet ve 

ihsan, fakirden zengine hürmet ve itaati sağlayacak olan zekâttır. Aksi takdirde zenginden 

fakire zulüm ve tahakküm, fakirden zengine kin ve isyan çıkar. Bu iki sosyal tabaka daima bir 

mücadele, bir karmaşa ve bölünmüşlük şeklinde devam eder. Sonunda ihtilaller, fesatlar ve 

karışıklar devam eder gider.
60

  

Faiz yardımlaşmayı öldürür. Zekât da faizi yavaş yavaş kaldırır. Şayet toplumda zekât 

ile yardımlaşma teşvik edilir ve ticari hayat da canlandırılırsa faiz ortadan kalkar ve ekonomi 

her türlü hastalıklardan kurtulur ve sağlıklı olur. Tüm ekonomistlerin ittifak ettiği husus şudur 

ki faizlerin yükselmesi ekonominin ateşini yükseltirken düşmesi ekonomiyi düzeltir. Faiz 

ekonominin ateşidir ve hastalığıdır. Tedavisi de zekât ile yardımlaşma, faizi yasaklayarak 

ticari hayatı canlandırmaktır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın sıhhat ve selameti için yüce Allah zekâtı emretmiş ve faizi 

yasaklamıştır. “Ey İman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah‟tan korkun ki, kurtuluşa 

eresiniz. Kâfirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. Allah‟a ve Resulüne itaat 

ediniz ki merhamet olunasınız” buyurarak inananları faizden kaçmaya, bu konuda Allah‟ın 

emrine ve Resulünün uygulamalarına uymaya davet etmektedir. 

 

13. ALLAH MÜ’MĠNLERĠ ALLAH’IN AFFINA VE CENNETE DAVET EDER  

 

مَق  ضُم  ُم ِب َّراْس اِب ْس ُم َّر ِٓب ٌَق َٖق ْس ٌَق اُم  ًَق   ا َّر َق  لْس ُم هَّرٍ   َق وَق ٌَق يْس  م  َّر ِّي ُم ٍا  ِّي ٍ  ئِباَُق  َق ْس ِبلَق اَق  ِب ُم ْمَق         ٌَق  اَّر ِب

مَق  هِٓب ُم ُْم ِب ُّي  اْس ُم ْس ِب ٌَق َهّللا مِب  اهَّر  ِب  مَق  َق ٌَق اْس َق  ِٓب ْٓس َق  ٓمَق  اْس َق ٌَق اْس َق اِب ِب لَّر ء  ٌَق ا َّر وَق  ِّب  ا َّرلَّر ء          ُْمه ِب ٍُم

بَق ئِب َّر  نٍُم م َْق ْس ِبلُم  ا ُّي ٌَق َق ًِبيْس  نٍُم ِب ٌ  اِب ُم َق  َق اْس َق ْس َقلُم ٌ   َهّللا لُم ًُميْس ذَق َق ٍ   َقنْس ُم َق ٌْس اَق َق ُم لَق ًة  َق ْمَق ئِبذَق   َق َق ٍُم   َق  ِب ٌَق اَّر ِب

يُميْس َْق ْس َق ُمٍوَق  ٌَق ٌ   َق َُق  َق   َق َق ٍُم   لُّي اَقيْس ُْملِب ٌَق ُم  هَّر اٌن             َهّللا وَق ٌَق ًِبيْس  م  َّر ِّي اٌن  ِّي يُمي  َّر ْس ِبلَق لَق ؤُم اَـق ِب َق وَق ٌْس  ُم

مَق  لُم  اْس َق  ِب ِٓب يَق  َقوْس نِب ْس ٌَق ًَق   ْمَق  ِٓب َق   َٖقنْسًَق  ُم  َق اِب ِب م  َق ْس ًِب لِبِ  ِب   َق ْس

“Rabbinizin af ve mağfiretine ve muttakiler için hazırlamış olduğu genişliği yer ve 

gökler kadar olan cennete koşun.  

Allah‟tan korkan muttakiler şol kimselerdir ki, bollukta ve darlıkta gizli ve açıktan 

bağışta bulunurlar, öfkelerini yutarlar, insanlara iyilikle muamele ederler. Allah iyilik 

yapanları ve Allah‟ı görür gibi davrananları sever.  

Yine o Allah‟tan korkan ve günahlardan kaçınan Allah‟ın sevdiği kullar bir günah 

işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman hemen Allah‟ı hatırlayarak günahlarının 

bağışlanmalarını isterler. Allah‟tan başka günahları bağışlayacak kim olabilir? Yine onlar 

günahlarında bilerek ısrar etmezler.  

İşte onların Allah katındaki mükâfatı da Allah‟ın kendilerini bağışlamaları ve 

Altlarından ırmakların aktığı cennetlerde ebedi olarak kalmaktır. Allah yolunda çalışanlara bu 

ne güzel bir mükâfattır.” (Âl-i İmran, 3:133–136) 

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah insanı ebed için yaratmıştır. İnsan dünya için yaratılmamıştır. Çünkü insana 

dünyaya sığmayan ebedi hayattan başka insanı tatmin ve mutlu etmeyen duygular ve 
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kabiliyetler verilmiştir. İnsan çendan küçük bir varlık ise de ruh ve akıl cihetiyle kâinat kadar 

değerli bir varlıktır. Cenâb-ı Allah‟ın bin bir esmasına ayine ve ebediyete namzettir. Bundan 

dolayı yüce Allah varlık içinde insanı muhatap almış, dünyayı, ahireti ve cenneti onun için 

yaratmıştır. Ancak insan cennetin yüksek nimetlerinden faydalanabilmesi için ruhunu ve 

kabiliyetlerini iman, ibadet ve ahlak ile terakki ve tekâmül ettirmesi şarttır. Nasıl ki her insan 

padişah olmaya namzettir; ama buna liyakat kesbetmesi için uzun bir süre eğitim görmesi 

gerekir. Dünya da bu cihette ahiretin tarlasıdır, ahiret âlemlerinin iyi ve kötü mahsulâtı 

buradan gönderilecektir. Liyakata göre ceza ve mükâfatı hak edecektir.  

Yüce Allah insanın bu camiiyeti ve mükemmel istidadından dolayı muhatap alarak 

cennete layık hale gelmesini dilemektedir. Bunun için kitaplarını ve resullerini göndermiştir. 

Sonra “Ey İnsanlar! Rabbinizin af ve mağfiretine ve muttakiler için hazırlamış olduğu 

genişliği yer ve gökler kadar olan cennete koşun” buyurarak insanların şevklerini uyandırıp 

cennete girmek için çalışmaları noktasında teşvik eder. Bu dar dünya âleminde istidat ve 

kabiliyetlerini geliştiren insan “Genişliği gök ile yerler kadar olan cennette”
61

 bu 

kabiliyetlerini ve hünerlerini gösterecektir. 

Cennete müttakilerin gireceği gerçeğini ortaya koyan yüce Allah müttaki mü‟minin 

vasıflarını şöyle sıralar: 

1. Bollukta ve darlıkta bazen gizli ve bazen açık bağışta, ihsan ve ikramda bulunur, 

hayır ve iyilik yapmaktan geri durmazlar. Zekât gibi farz olan ibadetlerini açıktan yaparlar, 

sadaka ve iyilik gibi hususları da gizlerler ve kimselere duyurma kaygısı taşımazlar.  

2. Öfkelerini yutarlar ve insanlara iyilikle mukabele ederler. Kendilerine cahilce ve 

kabaca davrananlara önem vermezler. Karşılığında kötü muamele de görseler onlar iyilik 

yapmaya devam ederler. 

3.  Bir günah işledikleri zaman Allah‟tan korkarak hemen tövbe ederler. Allah‟tan başka 

günahı bağışlayacak kimsenin olmadığının şuurundadırlar.  

4.  Onlar günahlarında bilerek ısrar etmezler. Kötü adet ve ahlakları yoktur. Kötü bir ad 

ve nam ile tanınmazlar. Onlar “Allah‟ın rahmetinden ümidinizi kesmezler. Bilirler ki Allah 

bütün günahları affeder.”
62

 

Bu vasıfları üzerlerinde taşıyanlara yüce Allah mükâfat olarak onları bağışlar ve 

altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak kalmaktır. Bu Allah‟ın ne güzel mükâfattır.       
  

14.  ĠMAN EDENLER SABIRLI OLMALIDIRLAR 

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم َق اَق َق َّر ُم ٌَق  َّر ٍُم   َهّللا ٌَق َق  ِب ٍُم     ٌ ٌَق َق  ِبلُم   ٌ هٍُم    ْس ِبلُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey İman edenler! Allah yolunda sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. 

Düşmanlarınıza karşı uyanık ve hazırlıklı olun. Allah‟tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i 

İmran, 3:200)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah Asr Suresinde ahir zaman olan son asırda insanların büyük bir hasaret ve 

zarar içinde olacaklarını kurtulanların ise iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler olduğunu beyan eder.
63

 

İnsanlara hak ve hakikati anlatma görev ve sorumluluğu olan mü‟minlerin çok sabırlı 

olması gerekir. Çünkü hak ve hakikat acıdır, nefsin hoşuna gitmez. Bunun için de gerçekleri 

söyleyen insanlar sevilmezler. İnsanların çoğu suçludur ve kusurludur. Ama hiç kimse suçu 
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ve kusuru kabul etmez. En büyük kusur akılsız, cahil ve imansız olmaktır. Bunun için kim 

olursa olsun imansızlıkla, cahillikle ve akılsızlıkla itham edilmek istemezler. Allah‟ı inkâr 

edenler bile bunu akla, ilme ve kendilerine göre bir inanca dayandırmaya çalışırlar.  

İşte imansızların ve günahkârların imanlı ve kâmil insanlara düşman olmaları bundandır. 

Bundan dolayı mü‟minlerin yapacağı en önemli davranış şekli sabırlı olabilmektir. Bunun için 

yüce Allah “Ey İman edenler! Allah yolunda sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. 

Düşmanlarınıza karşı uyanık ve hazırlıklı olun. Allah‟tan korkun ki kurtuluşa eresiniz” 

buyurur.  

Bu ayette sabrın üç mertebesi beyan ve izah edilmektedir: Sabretmek, sabır yarışında 

düşmanları geçmek, hak yolda istikametten ayrılmadan devam etmek.  

Sabretmek: Sıkıntıya ve halkın ezasına katlanmaktır. 

Sabırda yarıĢmak: Düşmanlardan daha sabırlı olarak onları geçmektir.  

Sabırla iyiliğe devam etmek (Rabıta): Allah yolunda istikametle yürümeye devam 

etmektir.  

Sabırla çalışmaya, ibadete, cihada ve iyilik yapmaya devam edilmelidir ki kurtuluşa 

erilebilsin. Nitekim “Allah akla sabırdan daha değerli bir yardımcı vermemiştir” sözü 

meşhurdur. Peygamberimiz (sav) “İnsanların arasına girerek onlara hak ve hakikati ders veren 

ve onların ezalarına katlanan mü‟min, onların arasına karışmayıp ezalarına katlanmayandan 

daha hayırlıdır”
64

 buyurdular.   

Allah kime akıl, iman, salih amel ve istikamet nasip etmişse o kişi mutlaka kurtuluşa 

ermiştir.  

 

15. MÜ’MĠN KADINLARA HAYIRLI OLMALI VE HOġ GEÇĠNMELĠDĠR 

يَق ٍُم   ِب َق ْسضِب  َق  
يُممَّر اِب َق ْس ٌَق َق  َق ْس ُم ٍُم يًة   لْس يْس  َقو  َقلِب ٍُم   اهِّي َق ء  َق لُّي اَق ُم هٍُم   َق َْق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

يٍُم   لَق لِبيْس ُم ُمٍيُممَّر  َق َق َقُ  َقو  َق ْس ٌفِب  َقاِبو  َق لُم ٌيُممَّر  ِب اْس َق ْس لُم ٌَق َق اِب ِّيهَقٍ   ٍ   ُّي َٓق لَق مَق  ِب َق  ِب  ِٓب
ْٓس ُم ُمٍيُممَّر ئِب َّر  َقو َْقأْس   َق

ل ًة  ثِٓب ْٓسلًة   َق ىِب  َق ُم  ِٓب لَق  َهّللا َْق ْس َق ٌَق ْٓس ًة    اَق

“Ey İman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir 

hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri 

almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Onlarda hoşunuza gitmeyen kusurları 

varsa da Allah onlarda pek çok hayır yaratmış olabilir.” (Nisa, 4:19) 

 

AÇIKLAMASI:  

Cahiliye döneminde kadın bir meta ve bir mal gibi değerlendirilirdi. Kocası ölen bir 

kadın da miras malı gibi “malına varis olduğum gibi karısına da varisim” diyen akrabasına 

kalırdı. Dilerse onunla evlenir, dilerse mehrini almak şartı ile bir başkası ile evlendirilirdi. 

Veyahut kadının malına sahip olmak için onu yanında tutar ve evlenmesine müsaade 

etmezlerdi. Yüce Allah “Ey İman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal 

değildir” buyurarak bunu yasaklamıştır.  

Hanımların beğenmediğiniz huyları olabilir. Bununla beraber onlarla iyi geçinmek 

gerekir. Karı-koca arasını bozacak aşırı edepsizlik yapmadıkları, zina etmedikleri müddetçe 

uygun şekilde geçinmek gerekir.  

Ma‟ruf, örfe uygun olan demektir. Örf ise akla ve dine uygun olduğu için toplum 

tarafından kabul edilen ve uygulanan ve adet olan hususlardır. Burada “Kadınlarla örfe uygun 

şekilde iyi geçinmek” emredilmekte ve istenmektedir.  
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İslam hukukuna göre örf ve adet eş anlamdadır. Örf, toplumda yerleşmiş olan ve uzun 

zaman uygulanması sebebi ile de bağlayıcı sayılan ve yazılı olmayan hukuk kuralıdır. Yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Örf ile emret”
65

 buyurarak örfe değer verdiğini göstermiştir. 

Kur‟anda ve sünnette “Ma‟ruf” şeklinde geçer. Ma‟ruf, herkesçe bilinen ve kabul edilen yazılı 

olmayan kural demektir. Genellikle düğünler, nişanlar, evlilikler gibi hususlar örf ile tayin 

edilmiş hususlardır.  

Peygamberimiz (sav) “Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir”
66

 

buyurur. Buna binaen Mecelle‟nin 43. maddesi “Örfen ma‟ruf olan şey şart kılınmış gibidir” 

45. maddesi “Örf ile tayin Nass ile tayin gibidir” diyerek örfün ne kadar önemli olduğunu 

göstermiştir. İslam‟da sosyal hayatın belirleyici en önemli unsuru hakkında kesin nass 

bulunmayan hususlarda örftür. Ticari ve sosyal hayat örf ve adetlere göre belirlenir. Evlenme, 

boşanma, geçinme gibi hususları tayin eden en önemli kurallar örfî kurallardır. 

Yüce Allah geçinme konusunda da “Anne olan kadınların yiyeceği, giyeceği, çocukların 

eğitimi ma‟ruf vechile babaya aittir”
67

 buyurarak yediğinden yedirme ve giydiğinden 

giydirme babaya ait olduğunu ve örfe göre bunu yapması gerektiğini ifade etmiştir.
68

 Aynı 

şekilde “Kadınlarla örfe göre iyi geçinin”
69

 buyurarak “Yatak ve infak hususunda insaflı, söz 

ve sohbette güler yüzlü olmayı”
70

 kocalara emretmiştir.  

“Yuvalar ancak sevgi ile kurulur” diyen Hz. Ömer (ra) bu hususta en güzel sözü 

söylemiştir. Sevgi yanında hoşgörüyü getirir. Bu hususu da yüce Allah “hanımlarınızda şayet 

hoşlanmadığınız huylar varsa da hoşunuza giden şeyler de olabilir. Umulur ki Allah 

hoşlanmadığınız hususlarda da sizin için çok hayırlar takdir etmiştir”
71

 buyurarak 

“Hoşlanmadığınız şeylerde umulur ki sizin için hayır vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir”
72

 

ayeti ile de hoşgörülü olmayı, olur-olmaz kusurlar ile işi boşanmaya kadar vardırmanın doğru 

olmadığını ifade etmektedir.  

Mü‟min hayırlı olanı Allah‟tan isteyerek kendi hakkında takdir edilene de razı olarak ve 

onlardan gelen ezalara sabrederek sonuna kadar gitmelidir. Hayatını böyle şekillendirmelidir. 

Hanımından hayır görmese çocuğundan görür. Bunları bilemeyiz. Allah bilir. Bunun için 

sabırlı olmak gerekir.  

 

16. HARAM KAZANÇ ĠLE KENDĠMĠZĠ TEHLĠKEYE ATMAMAK 

 

ٌَق َق  يْس  ه ُم م  َقلَق ٍض  ِّي اًة  َق لِب ئِب َّر  َقو  َق ُمٍوَق  ِب َق  َق يْس  ِب اْس َق  ِب ْٓسهَق ُم يْس  َق ٍَق اَق ُم  ُم ٍُم   َق ْس
هٍُم   َق  َقأْس ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓ ًة  يْس  َق ِب َق  َق وَق  ِب ُم يْس ئِبوَّر  َهّللا   َق ْس ُم ٍُم   َقن ُم َق ُم

“Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile 

yaptığınız ticaretle olursa o başka. Kendi nefsinizi de tehlikeye atıp nefislerinizi öldürmeyin. 

Muhakkak ki Allah size karşı çok merhametlidir.” (Nisa, 4:29)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayette iman edenlere malı meşru ve helal yoldan kazanmayı ve bu temiz 

kazancı yemeyi emretmektedir. Helal kazanç el emeği ve meşru gelir sonucu kazanılan mal ve 
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paradır. Bakara Suresinde “Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların bir kısım 

mallarını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere aktarmayın”
73

 buyurur. Bu da 

miras almak için mahkemeye başvurarak hakkı olmayanı rüşvet yolu ile kazanmaya çalışmayı 

yasaklar. 

Batıl yolla kazanmak ise hırsızlık, hainlik, gasb, kumar, miras hakkını vermemek ve faiz 

yolu ile kazanmayı ifade eder. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticari münasebetlerle kazanılan 

para ve mal ise helal kazançtır. Burada ticaret özellikle zikredilmiştir. Bu ticaretin mal ve 

kazanç bakımından en fazla kazanç sağlamasından dolayıdır. İnsanların kazançları içinde en 

çoğu ticaretle kazanılır.  

Toplum ticaret vasıtası ile malların mübadelesi ile kazanma yoluna girer. Ticari hayat 

canlanırsa faizler düşer ve faiz kazanç vasıtası olmaktan çıkar. Millet ticarete yönelir. Ticarî 

kazanç faizin alternatifidir. Bunun için yüce Allah “ Faizi yasaklamış ve alışverişi helal 

kılmıştır”
74

 ama ne var ki “İnsan zayıf ve güçsüz yaratılmıştır”
75

 ayeti gereği insanın paraya 

ve mala karşı zaafı vardır.  

Bununla beraber dünyayı terk etmek ve ticari hayattan kaçmak gibi sosyal hayatın içine 

girmekten uzak durmamak için yüce Allah “Nefislerinizi öldürmeyin” buyurur. Burada nefsi 

öldürmek gerçek anlamda değil, mecazi anlamda kullanılmıştır. Nefsin ölümü bedeni 

öldürmek anlamında değil, nefsi meşru olan zevklerden ve nimetlerden mahrum bırakarak 

nefse acı çektirmek anlamındadır.  

Nefis cenab-ı Allah‟ı tanıma ve onun nimetlerinin çokluğunu ve derecelerini anlama 

aletidir. İnsan nefsinde bulunan göz, kulak, dil, mide, kokuları alan burun ve diğer bedeni 

zevklerle yüce Allah‟ın sonsuz olarak yarattığı nimet mertebelerini alır, tadar ve anlar. Bu 

nimetleri meşru dairede kazanıp, meşru şekilde yiyip içtikçe ve istifade ettikçe “Mün‟im-i 

Hakiki” olan Allah‟ı tanıdıkça nimetler aynasında onu sever. Kendisini ona sevdirme ihtiyacı 

hisseder. O zaman da Allah‟ın sevdiği habibi olan Hz. Muhammed‟e (sav) benzemeye ve 

ibadet etmeye başlar. Nimetleri Allah‟tan bilir “Bismillah” diyerek alır, Allah‟ı zikreder ve bu 

nimetlerin yalnız ondan olduğunun idraki ve şuuru ile “Elhamdülillah” der. Nimeti şükür için 

isterse o zaman cismânî ve nefsanî zevk ve lezzetler o insanı Allah‟a yaklaştırma vesilesi olur. 

Bunun için yüce Allah nefsi mahrum bırakarak öldürmek yerine meşru olarak istifade 

ettirmek ve Allah‟ı hatırlamaya hamde, şükre sevk etmeye çalışınız emreder.  

Evet, Bediüzzaman‟ın dediği gibi “Helal dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama 

girmeye hiç lüzum yoktur.”
76

 Helal ve meşru dairede yapılan çalışmalar, ticari ve sınâî 

faaliyetler, memuriyet ve idarecilik, öğrencilik ve çıraklık tümü namaz kılmak şartı ile 

ibadettir ve asla züht ve takvaya aykırı değildir. Asıl züht ve takva imkânı varken ve mahrum 

değilken haramı terk edip helal ile yetinmektir.  

Helal ve meşru olanı bırakıp her ne olursa olsun harama girmek kendimizi ve nefsimizi 

tehlikeye atmak, dünya ve ahireti tehlikeye atmak demektir. Yüce Allah “Kendinizi tehlikeye 

atmayın ve nefsinizi öldürmeyin” derken bu manaları kastetmektedir. 

  “Muhakkak ki Allah size karşı çok merhametlidir.” Ayetin sonun böyle bağlayan yüce 

Allah özet olarak şöyle der: “Malları aranızda haksız yere yemeyin. Nefsinizi öldürmeyin, 

meşru zevklerden mahrum etmeyin, ama meşru sınırları aşarak günahlara girmekle de 

kendinizi ve nefsinizi dünyada ve ahirette tehlikeye de atmayın. Şayet bir hata ve kusur 

işleyerek meşru sınırları aşmış olsanız hemen hatanızı anlayarak meşru daireye dönün ve 

Allah‟tan kusurunuzun affını isteyin. Bilin ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kusurunuzu 

affeder ve hiç işlememiş gibi muamele eder.   
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17. ALLAH’A, RESULÜNE VE ĠDARECĠYE ĠTAAT ETMEK 

ٍء  ّْس يْس  َقاِبو  َقهَق  َق ْس ُميْس  ِّب اَق ه ُم لِب  ِب اِّب  َٖق ْس ٌْس
ٌَق ُم اُمٍوَق  ٓ ُمٍ   الَّر ٌَق َق ِب َق  ٓ ُمٍ   َهّللا هٍُم   َق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌِبْ ًة 
مُم  َقأْس ٌَق َق ْس َق ْٓسلٌن  اِب َق  َق لِب ذَق اِب  ٔ ِب ٍْس ٌَق اْسَٓق ِب  وَق  ِب  َهّللا هٍُم ه ُميْس  ُمإْس ِب اُمٍوِب ئِبو  ُم ٌَق الَّر ِب  ٌوُم ئِباَُق  َهّللا   َقلُم ُّي

“Ey İman edenler! Allah‟a itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan ulu‟l-emir 

idarecilerinize itaat edin. Bir hususta ihtilafa düştüğünüz zaman Allah‟a ve resulüne gerçekten 

iman ediyorsanız o meselenizi Allah‟a ve resulüne götürünüz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve 

sonuç itibariyle daha güzeldir.” (Nisa, 4:59) 

 

AÇIKLAMASI: 

İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyaçlarını karşılamak için toplum içinde yaşamaya 

mecburdur. Sosyal hayatın dirlik ve düzeni için toplumda merhamete dayanan sevgi ve saygı, 

Allah korkusuna dayanan emniyet ve asayiş, ahiret inancına dayanan haram ve helal duygusu, 

saygı ve hürmete dayanan itaat olmalıdır.  

Toplumda ast üstüne, küçük büyüğüne, halk idarecilerine itaat etmezse ortaya büyük bir 

anarşi ve kargaşa çıkar. Toplum düzeni için itaat çok önemlidir. Yüce Allah itaat konusunda 

öncelikli olarak Allah‟a itaati zikreder. Allah‟a itaat her şeyden önce gelir. Allah‟ı 

görmediğimize göre nasıl Allah‟a itaat edeceğiz? Bunun için Allah‟ın elçisi olan 

peygamberine itaat etmek Allah‟a itaat etmektir. Peygambere itaat Allah‟a itaat etmek sayılır. 

Bundan dolayı ikinci olarak peygambere itaati zikretmiştir. Üçüncü olarak emir sahiplerine 

itaat etmek gelir ki, bu da peygambere itaat sayılır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Kim bana 

itaat etmişse mutlaka Allah‟a itaat etmiştir. Kim bana isyan etmişse mutlaka Allah‟a isyan 

etmiştir. Kim benim idarecime itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de Emire isyan 

ederse mutlaka bana isyan etmiş olur”
77

 buyurdular. 

Bir menfaat umudu ile ulu‟l-emre biat edip menfaatini elde edemeyince bu biatından 

vazgeçmek dinimize göre ihanettir ve hâinliktir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Böyle birine 

yüce Allah kıyamette değer vermez, yüzüne bakmaz ve acıklı bir azaba uğratır”
78

 buyurdular. 

Kişi toplum düzeni için başında bulunan başı kuru üzüm tanesi gibi siyah olan Habeşli bir 

köle de olsa, hoşuna gitse de, gitmese de itaat etmek ve meşru olan emirlerine uymak ve 

uygulamakla yükümlüdür.
79

  

İtaat ise ma‟rufadır. Yani iyi ve doğru olan hususlara itaat edilir. Günah ve masiyet 

emredilirse sadece buna itaat edilmez. Peygamberimiz (sav) “İtaat ma‟rufadır. Allah‟a isyan 

emredilirse o zaman kula itaat olmaz. Dinlemek de yok, itaat da yoktur”
80

 buyurdular. Yine 

“Allah‟a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez”
81

 buyurdular. Ancak bu isyan etmek 

ve karşı gelmek anlamında değildir. İtaat etmemek ayrı, isyan etmek tamamen ayrıdır. 

Toplumda isyan ateşi yakarak, asayişi bozarak toplum düzenini bozmak anarşidir, buna asla 

müsaade edilemez. Çünkü bu durumda pek çok haksızlık ve zulümler olur. Bir günahtan kaçıp 

binlerce günaha sebep olmak elbette tecviz edilemez. Pasif direniş yapılır, sadece verilen emir 

yerine getirilmez ve neticesine katlanılır. Bu da büyük bir cihat ve fazilettir. Yüce Allah‟ın 

“Yeryüzünde ıslaha değil de ifsada çalışan hadlerini aşmış idarecilere itaat etmeyin”
82

 emri bu 

anlamdadır. Onlara itaat edilmez, itaatsizlikte onlar gibi fesada ve ifsada, karışıklık ve 

bozgunculuğa da girilmez ve buna da müsaade edilmez. Islah etmek ifsat ile olmaz; ancak hak 
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ve hakikati anlatmak, öğretmek, doğru olmak ve adaletten ayrılmamak tarzında toplumu 

ıslahla önem verilir.  

Hz. Ebubekir (ra) halife olunca ilk olarak halka şöyle hitap etti: “İnsanlar! Sizin en 

iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim. İyi davranırsam bana yardımcı olun; saparsam 

beni düzeltin. Doğruluk emanet, yalan hıyanettir. İçinizdeki güçsüz, hakkını alıncaya kadar 

benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki güçlü de, Allah‟ın izniyle hakkı ondan alınıncaya kadar 

benim yanımda zayıftır. Sizden kimse cihadı terk etmesin; çünkü onu terk eden bir kavmi, 

muhakkak Allah zillete düşürmüştür. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. 

Allah'a âsi olursam, bana itaatiniz gerekmez!”  

Yüce Allah izahını yaptığımız ayette “Sizden olan ulu‟l-emirlere itaat edin” buyurmakla 

seçime işaret etmiştir. Çünkü islama göre saltanat yok, hilafet vardır. Hilafet ise halkın biatı, 

yani seçimi ile iş başına ve idareciliğe getirilen kimse demektir. Seçim en geniş anlamda 

meşveret ve şuradır. Meşveret ve şura ile dünya işlerinin yürütülmesi Allah‟ın emridir. Yüce 

Allah “Müslümanların dünya işleri aralarında şura iledir”
83

 buyurarak bunu emir ve tavsiye 

etmiştir. Bunun en geniş şekli de halkın idarecisini seçmesidir. Bu durumda ayetin anlamı 

“Sizin kendi aranızdan seçtiğiniz idarecilere itaat edin” anlamına gelmektedir. Uygulamada da 

sahabeler seçim esasına göre idarecilerini seçmişler ve bunun nasıl olması gerektiğini de bir 

model olarak ortaya koymuşlardır. Seçilen ulu‟l-emre de “Halife” unvanını vermişlerdir. 

Ayetin devamında “Bir hususta ihtilafa düştüğünüz zaman Allah‟a ve resulüne 

gerçekten iman ediyorsanız o meselenizi Allah‟a ve resulüne götürünüz. Bu sizin için daha 

hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir” buyrulur. İhtilafları halletmenin yolu kanunların 

uygulanmasına ve adaletin işlemesine bağlıdır. Haklar mahkeme ve hukuk yolu ile kazanılır. 

Hiç kimse kendi kendine hak alma yoluna gidemez. Bu durum anarşi ve kargaşaya zemin 

hazırlar. Bunun için yüce Allah hak aramada meşru yol ve yöntemleri göstermektedir. Bu da 

Allah‟a ve resulüne götürmektir. Bunun anlamı meşru zeminlerde, idarecilerin tayin ettiği 

ulemaya, hâkim ve yargıçlara götürün demektir. Bunların da zalimi ve haksızlık yapanı 

vardır; ama genelde kural şudur “Zalim de olsa idarecinin varlığı başıboşluktan iyidir.” “En 

kötü kural kuralsızlıktan iyidir.”  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde bir diğer ayette “Aralarında anlaşmazlığa düştükleri 

hususları peygambere ve aralarında uzman olan yetkili kişilere götürmüş olsalardı, içlerinde 

işin içyüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun ne olduğunu bilir ve işinizi doğru ve adil olarak 

hallederlerdi”
84

 buyurarak her konuda yetkili ve uzman olan işin ehli kimselere müracaat 

etmemizi tavsiye etmektedir. Bu ayet her işi bilgi sahibi, sahasında uzman olanlara 

götürmemiz konusunda bizleri yönlendirmektedir.       

      

18. DÜġMANLARA KARġI TEDBĠRLĠ OLMAK 

ٓ ًة  ٌ  وَق ِب ٌِب  ن ِبلُم ٌ   ُم َق ٍا  َق يْس  َق ن ِبلُم هٍُم   ُم ُمٌ   ِب ْس َق ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı tedbirli olunuz, güç ve kuvvet hazırlayınız. 

Küçük birlikler halinde ve gerekiyorsa topluca seferber olarak cihat ediniz.” (Nisa, 4:71) 

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayette mü‟minlere düşmanlardan gelecek olan her nevi tehlike ve tuzağa 

karşı uyanık olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda ikazlarda bulunmaktadır. 

İnsan hiçbir zaman rakipsiz ve düşmansız olmaz. Her nimet sahibine de haset edilir. Bunun 

için Müslüman dünyevî ve uhrevî hedefine ulaşırken rakiplerinden ve düşmanlarından gafil 
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olmamalıdır. Geleceği görerek ona göre gerekli tedbirleri almak kişinin aklına delalet eder. 

Zaten akıl geçmişten ders alarak geleceği tahmin edebilme yeteneğidir. Bunun için atalarımız 

“Tedbir gibi akıl yoktur” buyurmuşlardır. 

Düşman tabiri çok geniş bir kavramdır. Din düşmanlarından tutun insanın terakki ve 

tekâmülüne engel olan her çeşit engeller insanın düşmanıdır. Ayet umumi olduğu için bütün 

bunları kapsamı alanına dâhil eder.   

Her mü‟minin beş nevi düşmanı vardır:
85

 

1. ġeytan: Şeytan Kur‟ân-ı Kerimde defalarca belirtildiği gibi insanın en büyük 

düşmanıdır. İnsan yüzünden Allah‟ın rahmetinden kovulan şeytan bunun intikamını insanların 

çoğunu Allah‟a isyana sürükleyerek alma peşindedir. Şeytanını hile ve desiseleri genellikle 

mü‟minin imanını çalma ve şüphelere düşürme şeklindedir.  

2. Nefis: İnsanın hevesine ve dünyaya ait zevklerine bakan ve insanı günahlara girmeye 

sevk eden süflî arzularıdır. İman yönünden insanı aldatamayan şeytan nefsanî ve şehevani 

şeylerle insanı yoldan çıkarmak ister. Nefis de şeytanın bu telkinlerine hemen kapılır. 

Dolayısıyla nefis de insanın en büyük düşmanıdır.  

3. Münafık: İnsanı hak ve hakikatten uzaklaştıran, her nevi fitne ve fesadı çeviren 

münafıklardır. Mü‟minin şayet münafıklardan dostu varsa mutlaka onu yoldan çıkarma ve 

başka mecralara çekmeye çalışması normaldir. Tabii şeytan önce münafığın kalbine üfler, o 

da arkadaşına telkin eder. Akla ve mantığa uygun, menfaate dayalı düşünce ve fikirler ile 

gerçek mü‟minin aklını çelerek maksadına alet eder. Bu konuda da uyanık olmak gerekir. 

Bilhassa ehl-i küfür ve ehl-i dalalet münafıkları kullanarak mü‟minler içinde fitne ateşleri 

yakarlar. Ehl-i küfür bellidir; ama ehl-i dalalet zaten hâlis münafık olanlardır.    

4. Kâfir: Bunlar genellikle münafıklardan ayrı olarak İslamı ve Kur‟anı inkâr eden 

ateistler, sair din mensupları ve ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlardır. Bunların 

düşmanlıkları alenidir. Ancak münafıklar ile işbirliği içinde de düşmanlıklarını devam 

ettirirler. Mü‟minler elbette bunlara karşı uyanık olmak, rüzgârın nereden estiğini bilmek 

durumundadır.  

5. Hasetçi Mü’min: Mü‟minin ayrıca kıskanç dostları bulunabilir. Her nimet sahibine 

haset edilir ve her insanın bir rakibi bulunabilir. Bunlar da onu kıskançlıklarından dolayı 

hedefinden ve amacına ulaşmaktan alıkorlar. Onlara karşı da gerekli tedbirleri almak akıllı ve 

uyanık mü‟minin görevidir.  

Gerek fert olarak ve gerekse Müslümanlar topluluğu olarak her çeşit düşmanlara karşı 

uyanık olmak güç ve kuvvet hazırlamak Müslümanların görevleri arasındadır. Kişi şayet 

dünyada münafık ve kâfirlere karşı tedbirli olmazsa dünyada başarılı olamaz. Şeytan ve nefis 

düşmanına karşı tedbirli olmazsa o zaman da ahiretini kaybeder. Bütün yaptıkları heba olur 

gider.  

Mü‟min imana ait meselelerde bilgi sahibi olarak imanını güçlendirirse şeytana galip 

gelir. Nefsin hile ve desiselerini öğrenerek ona uymazsa ve bunun için gerekli tedbirleri alırsa 

o zaman nefsine galip gelir. Dostunu, düşmanını tanır ve buna göre davranırsa hasetçinin 

şerrinden kurtulur. Münafıkların çevirdiği hile ve desiseleri bilir ve bunlara karşı gerekli 

çalışmaları yaparsa o zaman kâfir ve münafıklara galip gelebilir.  

Bütün bunların yanında Allah‟ın af ve merhametine sığınarak, başarı için Allah‟a dua 

etmesi şarttır. Allah‟ın yoldan çıkardığını kimse hidayete erdiremez, Allah‟ın hidayet nasip 

ettiğini de kimse yoldan çıkaramaz.  

Düşmanlara karşı ilimle, fenle ve teknikle güçlü olmak ve kuvvet hazırlamak ayetin 

şümulüne dâhildir. İlme, sanata ve tekniğe çalışan insan hem nefsini, hem şeytanı, hem de 

diğer düşmanlarını mağlup eder. Bu mücadeleyi yapmak da en büyük cihattır.  
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19. ĠSLAM DAĠRESĠ GENĠġTĠR ONU DARALTMAMALIYIZ     

هًة   إْس ِب تَق  ُم يُم  ا َّر َقاَق اَق ْس ْٓس ُم مْس  َقاْس َُق ئِباَق اٍُم  اِب َق ٌَق َق  َق ٍُم َّرهٍُم   ِب  َق َق َٓق لِب  َهّللا لَق ْس ُميْس  ِّب اَق ِٓب هٍُم  ئِبذَق   َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

َّرهٍُم  ئِبوَّر  يْس  َق َق َٓق ْٓس ُم ُم  َق َق مَّر  َهّللا م  َق ْسلُم  َق َق ه ُمي  ِّي اِب َق  ُم اٌن  َق َق لَق ثِٓب ِب  َق َق نِبيُم  َق ه َق  َهّللا نْسَٓق   َق ِب َٓق اِب  ا ُّي ضَق  اْس َق لَق  َق ْس َق ُمٍوَق  َق

لًة  وَق  َق ِٓب َق  َق وَق  ِب َق   َق ْس َق ٍُم   َهّللا

“Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman çevrenizi iyi araştırınız. Size 

müslümanca selam verene dünya menfaatine göz dikerek „Siz Müslüman değilsiniz‟ demeyin. 

Allah‟ın katında pek çok ganimetler ve nimetler vardır. Sizler de daha önce Müslüman 

değildiniz de Allah size lütfetti de Müslüman oldunuz. Öyle ise bir yanlışa düşmemeniz için 

iyice araştırınız. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 4:94)  

 

AÇIKLAMASI: 

İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Sosyal münasebetler içerisinde çevresi ile 

daima diyalog içinde olması gerekir. Bu münasebetlerini de iyi ve güzel şekilde 

oluşturmalıdır. Hayata yolculuk olsun, gezi amaçlı olsun inanlarla münasebetlerini iyi 

diyaloglar çerçevesine oturtmalıdır. Hüsn-ü zan, hüsn-ü tevil, herkesi kendinden daha iyi 

bilme gibi temel prensipleri daima ön planda tutmalıdır. Tecessüs, gizli sırları araştırma, 

davranışları su-i tevil ile yanlış değerlendirme ve niyet okuma gibi sonradan insanı günaha 

sokan ve pişmanlıkla neticelenen davranışlara kapılmamalıdır. Bu konuda yapılacak şey 

teennî ile hareket etmek ve asla aceleci olmamaktır. Atalarımızın “Acele şeytandan, teennî 

Rahmandan” sözüne kulak vermeliyiz. 

İnsanlarla münasebetlerde en önemli husus da söze itibar etmektir. Birisi bir şey 

söylüyorsa aleyhine hiçbir delil ve emare yokken “Sen doğru söylemiyorsun!” demek çok 

yanlış bir tutumdur. O zaman size neden güvenilsin de sizinle diyalog içinde olunsun ki? 

Güvenin olmadığı yerde güvensizlik vardır. Güvenmediğiniz kimseye de asla konuşmazsınız. 

O zaman da diyalog kesilir.  

Yüce Allah bu gibi durumların toplum içinde yaşanmaması için ve bir olayı nazara 

vererek mü‟minleri ikaz etmektedir. Fedek halkından Mirdas b. Nehik müslüman olmuştu. 

Bunu da gizli tutuyordu. Kavmi ve kabilesi ise müslümanlığa karşı idi. Peygamberimiz (sav) 

onları Müslümanlığa davet etmek üzere Galip b. Fudale komutasında bir müfreze gönderdi. 

Müfrezeyi gören kabileden herkes kaçtı. Yalnız Mirdas müslümanlığına güvenerek kaçmadı 

ve onlar yaklaşınca müslümanca selam verdi. Fakat Üsame b. Zeyd acele davranarak onu 

öldürdü ve mallarına el koydu. Peygamberimizin yanına geldiler. Durumu anlattılar. 

Peygamberimiz (sav) çok darıldı. Üsame‟ye dönerek “Sen müslüman olduğunu söyleyen 

birisini nasıl öldürürsün?” buyurdu. Bunu o derece tekrar etti ki Üsame “Keşki, o zamana 

kadar müslüman olmamış olsaydım” temennisinde bulundu. Üsame daha sonra 

peygamberimize (sav) gelerek af diledi, kendisi için mağfiret dileğinde bulundu. 

Peygamberimiz (sav) bir köle azat etmesini isteyerek onun için affedilmesi konusunda dua 

buyurdular.
86

 Yüce Allah bu hadise üzerine “Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız 

zaman çevrenizi iyi araştırınız. Size müslümanca selam verene dünya menfaatine göz dikerek 

„Siz Müslüman değilsiniz‟ demeyin” ayetini inzal buyurdu. 

Ayetin devamında yüce Allah “Sizler de daha önce Müslüman değildiniz de Allah size 

lütfetti de Müslüman oldunuz. Öyle ise bir yanlışa düşmemeniz için iyice araştırınız. Allah 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” buyurarak empatik bir yaklaşım sergilemiştir. Aynı 

duruma kendinizi koyun ve karşınızdakine de öyle davranın buyurmuşlardır.  
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Zamanımızda da aynı empatik yaklaşımı göstererek kendimizin dışında islamı yaşayan 

ve Allah‟a teslim olan bunu da iman alameti olan pek çok davranışlarla gösterenleri “Siz 

müslüman değilsiniz” gibi bir yaklaşımla İslam dışı göstermememiz gerekmektedir. İslamiyet 

yalnız bizim tekelimizde olmadığı gibi sadece bizim gibi düşünmek ve davranmak da 

müslümanlığın temel ölçüsü olamaz. İslam dairesi çok geniştir. Yalnız bizim gibi düşünen, 

bizim gibi davrananı müslüman sayıp diğerlerini saymamak gibi bir taassuba asla kapılmamak 

gerekir. “Müslümanca selam vereni” dahi dairesine alan geniş bir islamı daraltmak, sadece 

fukaraya veya belli fikir ve düşünce, mezhep veya tarikata has gibi göstermek gerçekten 

islama büyük bir cinayettir. 

Yüce Allah böyle bir taassuba düşmememiz için biz inananları bu ayetle ikaz 

etmektedir.     

 

20. ADALETĠ SAĞLAMAK HER MÜ’MĠNĠN GÖREVĠDĠR 

مَق ئِبو  ٌَق َٖق ْسلَق ِٓب ْْسمِب  ٍَق اِب َق ٌِب  اْس يْس  َق ٍْس  َق َُق  َقن ُم ِب ُم اَق ٌَق ِب  َهّللا طِب اُمًَق َق ء  ِب ٓمَق  ِب اْس ِب ْس ٍَّر  ِب هٍُم   ُمٍنٍُم   َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

َق  ٍ   َقاِبوَّر  َهّللا لِب ُم ٌْس  ُم ْس ٌ   َق ٍُم ئِبو  َق ْس ٌَق اٍُم   َ  َقو  َق ْس ِب ٍَق ٍ   اْسًَق ًِب َق   َق َق  َق َّر ِب ُم اَُق  ِب ٌْس ُم  َق لًة   َق  َهّللا ٌْس  َق َٓق َهّللاًة   َق هِٓب َْق ُممْس  َق

لًة  وَق  َق ِٓب   َق وَق  ِب َق   َق ْس َق ٍُم

“Ey iman edenler! Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için 

doğru şahitlik yaparak hak ve adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin 

ve fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Allah her birinize daha yakındır. Öyle ise adaleti 

yerine getirmede nefsinize uymayın. Şayet şahitlikten çekinirseniz veya gerçeği çarpıtırsanız 

biliniz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 4: 135)  

 

AÇIKLAMASI: 

Hz. Ömer (ra) “Adalet mülkün temelidir” der. Devlet inançla kurulur, adaletle ayakta 

durur. Zulüm devletin yıkımına sebeptir. Bu en geniş aile olan devlet için böyle olduğu gibi, 

en küçük ailede de adalet, aile saadeti ve akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin devamı için 

şarttır. Bunun için peygamberimiz (sav) “Çocuklarınız arasında adaleti gözetin”
87

 buyurur. 

Bir kurumun da başarısı ve çalışanların aralarındaki uyumu ve işe olan gayreti kurum 

amirlerinin adaleti ile mümkündür. 

Yüce Allah herkese adaleti emreder.
88

 Adaleti sağlamanız da ancak vicdanlarda 

imandan kaynaklanan Allah korkusu ve ahiret duygusu iledir. Bu da iman ilmi ile elde edilir. 

İmandan ve ilimden ortaya çıkan ahlak olmazsa adaletin sağlanması da mümkün değildir. 

Çünkü insanlar menfaat için yalan şahitlik ederler, haksızlık için ellerinden geleni yaparlar, 

gasp, hırsızlık gibi her nevi ahlaksızlığı irtikâp ederler. Fert ve toplumu bilgilendirmeden, 

ahlâkî duygulara sahip kılmadan adaleti sağlama imkânı olmaz.  

Adaleti sağlayacak olan idarecilerdir. İdareye ehil olanlar gelmezse adalet yerine zulüm 

hâkim olur. Bunu da yüce Allah “Allah emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında 

hükmederken adaletle hükmetmenizi emreder”
89

 ayeti ile emretmiştir. Ancak idarecilerin ve 

hâkimlerin adil hüküm vermeleri için halkın doğru şahitlik yapması gerekir. Şahitlik doğru 

yapılmazsa o zaman hüküm veren yanılır. Bundan dolayı yüce Allah “Ey iman edenler! 

Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için doğru şahitlik yaparak hak 

ve adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin ve fakir de olsalar adaletten 

ayrılmayın. Allah her birinize daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize 
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uymayın. Şayet şahitlikten çekinirseniz veya gerçeği çarpıtırsanız biliniz ki Allah 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır”
90

 buyurur.  

Yüce Allah burada adaletli davranışın imandan kaynaklandığını ifade etmek için “Allah 

sizlere daha yakındır. Gerçeği gizler veya çarpıtırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 

hakkıyla haberdardır” buyurmaktadır. Burada Allah‟ın göreceği ve gerek şahitlikte, gerekse 

hüküm vermede adaletsizliği ahirette kesinlikle cezalandıracağı hususları öne çıkarılmıştır. 

Peygamberimiz (sav) “Kıyamet gününde insanların Allah‟a en yakın ve en sevgili olanı 

adil devlet başkanıdır”
91

 buyurarak adaletin ve adaletle devleti idare etmenin ne derece değerli 

olduğunu bizlere haber vermişlerdir.  

Mahzumoğulları ileri gelenlerinden Fatıma adındaki bir kadın hırsızlık suçlaması ile 

peygamberimizin (sav) huzuruna getirildi. Suçu sabit oldu ve elinin kesilmesine hükmedildi. 

Hükmün infazının durdurulması için ileri gelenler peygamberimizin (sav) en sevdiği ve 

kendisini kıramayacağı Üsame b. Zeyd‟i gönderdiler ve kadının affını rica ettiler. Üsame‟nin 

aracı olması ve kendisinden hükmün infazının durdurulmasının istenmesi, Allah‟ın hükmünün 

uygulanmaması konusunda kabilenin direnmesi peygamberimizin (sav) çok ağır geldi. Hemen 

Müslümanların mescide toplanmasını istedi. Üzgün bir şekilde kürsüye çıktı ve onlara şöyle 

hitap etti: “Ey insanlar! Sizden evvelkilerin neden yollarını sapıttıklarını biliyor musunuz? 

Asilzadelerden biri suç işlediği zaman onu affeder, zayıf, çaresiz ve kimsesizleri de 

cezalandırırlardı. Allah‟a yemin ederim ki, bu hırsızlığı Mahzum kabilesinden olan Fatıma 

değil de kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı kesinlikle Allah‟ın hükmünü uygular ve elini 

keserdim”
92

 buyurdu.  

Peygamberimizin (sav) bu kararlılığı ve adaleti uygulamada titizliği dolayısıyladır ki 

zulüm ve haksızlığın kol gezdiği, yüzlerce yıl birbirlerine düşman olan ve kan davaları devem 

eden Arapları dünyaya adalette örnek bir toplum haline getirmiştir. 

Daha sonra yüce Allah adaleti sağlamayı her mü‟mine görev olarak verdi ve şöyle 

buyurdu: “Ey iman edenler! Allah için hakkı ve adaleti ayakta tutmaya çalışan istikamet 

sahibi şahitler olun. Bir topluluğa olan kin ve düşmanlığınız sakın sizi adaletsiz davranmaya 

sevk etmesin. Âdil olun, adaletle hükmedin. Bu Allah korkusunun gereğidir. Öyle ise 

Allah‟tan korkun. Biliniz ki, Allah tüm yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman 

edip salih amellerden olan adaletle hükmedenlere işlemiş olduğu hata ve günahlarından 

mağfiret etmeyi ve onlara büyük mükâfat vermeyi vaat etmiştir.”
93

  

 

21. ĠMANDA TERAKKĠ VE TEKÂMÜL HER MÜ’MĠNĠN GÖREVĠDĠR        

م  وَق  ِب َِق  َقنلَق ٌَق اْس ِب َق بِب  اَّر ِب اُمٍاِبىِب  وَق  َق َُق  َق ٌَق اْس ِب َق بِب  اَّر ِبِ نَقلَّر اُمٍاِبىِب  ٌَق َق ِب  هٍُم   ِب  َهّللا هٍُم    ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓ ًة  لَّر  َق َق ًة  َق ِب لِب  َق َق ْس  َق اِب  ٔ ِب ٍْس ٌَق اْسَٓق اُم ِبىِب  ٌَق ُم ٌَق ُم ُم ِبىِب  ٌَق َق َقئِب َق ِبىِب  ِب  م َْق ْس ُملْس  ِب  َهّللا ٌَق َق   َق ْسلُم 

“Ey iman edenler! Allah‟a, resulüne, resulüne inzal edilen kitaba ve daha önce nazil 

olan kitaplara da iman ediniz. Kim Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret 

gününü inkâr ederse bilin ki o açık ve derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa, 4:136)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayette iman etmiş olan mü‟minleri imanlarını artırmaları konusunda 

teşvik etmektedir. Çünkü iman edenleri imana davet etmek imanda terakki ve tekâmüle, 

imanda ihlâsa ve taklidi imandan tahkiki imana teşviktir. 
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“Amellerin hangisi üstündür?” şeklindeki bir suale peygamberimiz (sav) “Allah‟ın isim 

ve sıfatlarını bildiren ilim her şeyden üstündür” cevabını verir. Suali soran kişi “Ey Allah‟ın 

Resulü! Biz ilmin faziletini sormadık, amellerin en üstününü sorduk. Siz ise ilim şeklinde 

cevap verdiniz” diyince peygamberimiz (sav) “Allah‟ı bildiren ilim ile beraber olan amel az 

da olsa fayda verir. Allah‟ı tanımadan işlenen ameller ise insana fayda sağlamaz”
 94

  

buyurdular. 

İnsanın yaratılış amacı “Kâinatın yaratıcısı olan Allah‟ın birliğini tanımak ve ona iman 

edip ibadet etmek”
95

 olduğunu yüce Allah bize haber vermiştir. Kâinat da Allah‟ın isim ve 

sıfatlarını bizlere öğretmektedir. Peygamberlerin ve kitapların amacı da insanlara Allah‟ı isim 

ve sıfatları ile tanıtmaktır. Bunlardan anlaşılmaktadır ki “Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın 

en yüce neticesi iman-ı billâhtır. İnsaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetine en büyük 

makamı iman-ı billah içindeki marifetullahtır.”
96

 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki insan için en mühim vazife Marifetullah 

mertebelerinde terakki ve tekâmül ise insan-ı kâmil olan “Arif-i billâh” olabilmektir. Bundan 

dolayı yüce Allah “Gerçek Mü‟minler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri 

titrer. Kendilerine Allah‟ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar ancak 

Allah‟a dayanıp güvenirler”
97

 buyurarak Allah‟ın ayetlerini okuyarak mü‟minlerin imanlarını 

artırdıklarını ifade etmiştir.  

İman inanılacak esaslar bakımından artıp eksilmez. Ancak imandaki keyfiyet ve 

mertebeler bakımından kuvvetli ve zayıf olabilir. Işık, aydınlatması yönü ile birdir, ancak 

aydınlatmanın şiddeti bakımından mum ışığından güneş ışığına kadar mertebeleri vardır. 

İnsan da insanlık bakımından birdir; ancak ilim, makam, mertebe, sorumluluk ve vazife 

yönünden köle ile padişah arasında pek çok mertebelere sahiptir. İman da böyledir. İcmali 

iman bakımından her mü‟minin imanı birdir; ancak tafsilî ve tahkiki iman bakımından Hz. 

Ebubekir‟in (ra) imanı bütün mü‟minlerin imanından üstün olduğunu peygamberimiz (sav) 

bize haber vermiştir. Yüce Allah imanda terakki ve tekâmül için mü‟minlere “Ey iman 

edenler! Allah‟a, resulüne, resulüne inzal edilen kitaba ve daha önce nazil olan kitaplara da 

iman ediniz” buyurmuşlardır.  

Bunda üç mesele vardır. Birincisi, Kur‟ân-ı kerim nazil oldukça mü‟minler nazil olan 

her ayetin Allah‟ın ayeti olduğuna iman ederek öğreniyor, okuyor ve okutuyorlardı. Her ayet 

nazil oldukça mü‟minlerin imanı artıyordu. İkincisi, Yahudi hahamlarından bir kısmı 

peygamberimize (sav) gelerek “Biz sana indirilen kitaba, Tevrat‟a ve Üzeyir‟e ve onlara 

indirilen kitaplara inanır diğerlerine inanmayız” dediler. Peygamberimiz (sav) ise “hayır, bu 

iman değildir. Sizler Allah‟a, bütün peygamberlerine, bütün kitaplarına iman etmelisiniz” 

buyurdu. “Yapamayız” dediler. Bu ayet nazil oldu. Onlara bütün kitap ve peygamberlere iman 

etmedikleri takdirde imanlarının makbul bir iman sayılamayacağını haber verdi. Bunu 

peygamberimiz (sav) onlara okudu. Bunun üzerine tümüne iman ettiler.
98

 Böylece makbul bir 

imanın iman esaslarına ve tüm peygamberlere ve kitaplara iman olduğu tebeyyün etti. 

Üçüncüsü, imanda terakki ve tekâmül sonsuz olduğuna imadır. Nitekim Allah‟ın ilmini, 

iradesini, kudretini bize gösteren kevnî ayetler görüldükçe, duyuldukça ve öğrenildikçe 

mü‟minlerin imanı artar. Allah‟a güvenleri, isim ve sıfatları sayısınca artacağı ifade ve işaret 

edilmektedir.   

Bediüzzaman hazretleri de “Risale-i Nurları okumanın imanı güçlendireceği, taklidi 

imanı tahkika çevireceği ve tahkiki olanın da imanını genişleteceğini”
99

 belirtir.  

                                                 
94

 Gazali, İhya, 1:92 
95

 Zariyat, 51:56 
96

 Mektubat, 374–375 
97

 Enfal, 8:2 
98

 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟an Dili, 3:1496  
99

 Sözler, 1124 



22. KÂFĠRLERLE, YAHUDĠ VE HIRISTĠYANLARLA DOSTLUK SANAT VE 

MAHARETE DAYANIR 

يْس  ه ُم ُمي  ِّي اًَّر ٍَق م َْق َق ٌَق َق ٍض  َق ء  َق ْس آِب ٌْس ًُميْس  َق َق ء  َق ْس ُم آِب ٌْس َ  َق ٌَق اهَّرلَق  َق ٍُم َق  هٍُم   َق  َق َّر ِب ُمٌ   اْسًَٓق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓمَق  اَق  ا َّر اِب ِب ٍْس ًْس ِبِ  اْس َق َق  َق َْق هْسًُميْس ئِبوَّر  َهّللا م  ُمٌوِب          َقاِبنَّرىُم  ِب َق ء  ِب آِب ٌْس هٍُم   َق  َق َّر ِب ُمٌ   اْس َق  ِبلِبْمَق  َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

هًة  يْس اُم ْس َق نًة   ُّي ِٓب ْٓس ُم ِب  َق َق َهّللا مَق  َق ُملِبْ ُمٌوَق  َقو  َق ْس َق ٍُم   ِب هِٓب إْس ِب   اْس ُم

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin 

dostlarıdırlar. Sizden kim onları gerçekten dost edinirse şüphesiz bilin ki o da onlardandır. 

Şunu bilin ki Allah zalimlere asla doğru yola iletmez.” (Maide, 5:51)  

 “Ey iman edenler! Mü‟minleri bırakıp ta kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize, 

sizleri azaba mahkûm edecek Allah‟a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” (Nisa, 4:144) 

 

AÇIKLAMASI:  

Toplumda çeşitli din, dil ve kültürde insanların bulunması normaldir. Mü‟min asayişin 

bekçisi ve iyi komşuluk ve güzel dostlukta örnek insandır. Kul hakkı, akraba hakkı ve 

komşuluk hakkı gibi modern hukukta henüz bulunmayan temel hakların da koruyucusudur. 

Bu cihetle mü‟min adına yaraşır şekilde “Güvenilir” “Emniyet edilir” insan demektir. Bu 

güveni sadece inananlara değil tüm insanlara hissettirir. Peygamberimizin (sav) “Emin” olma 

özelliğini “Sünnet” olarak alan bir mü‟min bu konuda insan ayırımı yapabilir mi? Elbette ki 

“Hayır!”   

Her insan mü‟minin dostu olmaya can atmalı ve gerçekten güvenilir, dost olunur, 

yardımı dokunur ve kendisi ile ülfet edilir bir insan özelliğini üzerinde taşımalıdır. Bu 

bakımdan mü‟min “Muhabbet fedaisidir. Hiç kimseye adavete vakti yoktur.” Mü‟min ancak 

“muhabbete muhabbet duyar ve adavete adavet eder.” Bu bakımdan mü‟min dost sahibidir, 

düşmanlık duygusu ile asla hareket etmez.  

Mü‟minin komşu hakkı ve kul hakkı gibi temel haklara riayet etmemesi düşünülemez. 

Kul ise her inançtan olabilir. Başka inançtan olan insanların değil hukukuna tecavüz onlara 

eza bile etmemeye çalışır. Peygamberimiz (sav) “Kim zimmî bir Yahudi ve Hıristiyan‟a eza 

eder, sıkıntı verirse ben onun hasmıyım. Yarın kıyamette onun hakkını alır ve sahibi olan 

Yahudi ve Hıristiyan‟a veririm”
100

 buyurur. Bu durumda bir mü‟min gayr-i müslim birine 

eziyet dahi edemez. Onula münasebetini dostluk ve komşuluk çerçevesinde yürütür. Bundan 

dolayıdır ki İslam bilginleri “Kör adama „Ey Kör!‟ diye hitap etmediğiniz gibi, Kâfire de „Ey 

Kâfir!‟ diye hitap etmeyiniz. Çünkü kâfirin manası hakarettir, hakaret ise eza içindir. Ehl-i 

kitabı ve zımmîye ezadan nehy-i peygamberi vardır”
101

 demişlerdir.  

 Yüce Allah‟ın “Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” buyurması mutlak yasak 

anlamında değildir; şartlara bağlıdır. Çünkü yukarıda ifade ettiğimiz hususlar da dinin 

ahkâmına aittir. Ayrıca dinimiz “Ehl-i kitap ile evlenmeyi dahi yasaklamamıştır. Bu açıdan 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Bir mü‟minin ehl-i kitaptan bir haremi olsa sevmeyecek 

midir?” diye sorar.
102

   

Kur‟an-ı Kerim Yahudi ve Hıristiyanlarla dinleri açısından dost olmayı yasaklamaktadır. 

Burada yasaklanan dostluk dinlerini dost edinmektir. Çünkü onların dini muharreftir ve 

batıldır. Hakikati değiştirilmiş ve hükmü kur‟anın gelmesi ile ortadan kalkmıştır. Bu durumda 

onların dinlerini dost edinmek hak ve hakikat olan kendi dininden şüphe etmek demektir. Bu 
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da nifak alametidir. Peygamberimizin (sav) zamanında dini bir inkılâp vücuda geldiği için 

bütün zihinler ve düşünceler dine yöneldi. O zamanda dostluklar ve muhabbetler dine 

dayanmakta idi. Bundan dolayı kâfirlerle dostluktan nifak kokusu geliyor bu da müslümanlar 

arasında güveni ve itimadı sarsıyordu. Yüce Allah bundan dolayı onlarla olan dostluğu 

yasakladı.  

Bir insan zatı için değil, genellikle sıfat ve sanatından dolayı sevilir. Her bir müslümanın 

her sıfatı Müslüman olması gerekmediği gibi, her kâfirin de her sıfatının kâfir olması ve 

küfründen kaynaklanması gerekmez. Müslüman olan bir sıfatı ve sanatından dolayı kâfiri 

övmek ve sanatından ve maharetinden faydalanmak için onula dost olmak neden câiz 

olmasın? Demek Kur‟anın yasağı işin bu yönüne de bakmamaktadır. 

Zamanımızda insanlar dini bakımdan değerlendirilmemekte ve dostlular sadece dini 

açıdan geliştirilme yönüne gidilmemektedir. Tüm dünyada “Din ve Vicdan Hürriyeti” 

çerçevesinde din özgürlüleri vardır. Herkesin inançlarına saygı ile bakılmaktadır. Dini 

özgürlükler her devlet tarafından inanç sahiplerine verilmektedir. Bütün zihinler, düşünceler 

ve çalışmalar dünyaya, medeniyete ve terakkiyata aittir. Bilhassa gayr-i Müslimlerin din diye 

bir kaygıları yoktur. Bundan dolayı onlarla dost olmamız medeniyet, sanat ve ilimlerini 

almaya yönelik ve dünya saadetinin esası olan asayişi korumak, anarşi ve teröre karşı önlem 

almaya yöneliktir. Bu yönü ile dost olmamızı da Kur‟an yasaklamamaktadır.
103

  

Sonuç olarak “Daire-i muamelat ile daire-i itikadı birbirine karıştırmamak gerekir.” 

İtikat dairesi inançlarımızı içine alan dairedir. Muamelat ise beşeri münasebetleri tanzim eden 

sosyal yönümüzdür. Kişinin sosyal yönünü inançları ile karıştırmak doğru değildir. Sosyal 

hayatta dinin yasaklamadığı hususları “niyet okuma” ile inancından dolayı böyle yapıyor ve 

davranıyor gibi düşünmek bizleri yanıltır. Davranışları yorumlayarak “Su-i Zan” ve “Su-i 

Tevil” ile günaha girme ihtimalimiz de vardır. Kaldı ki İslam bilginlerine göre “Amel 

imandan bir cüz değildir.” Yani kişinin ameldeki eksiklerini ve günahlara bulaşmasını dahi 

imana zarar veren veya imansızlıktan kaynaklanan davranışlar olarak yorumlanamaz.  

 

23.  MÜ’MĠN “ġEÂĠR-Ġ ĠSLAMI” ĠHYA ETMELĠDĠR.       

ْٓستَق  ٓمَق  اْس َق ٌَق    ِّي ئِب َق  ٌَق َق  اْس َٕق َِق  ٌَق َق  اْسًَق ْس لَق اَق  ًْسلَق  اْس َق ٌَق َق  الَّر ِب  هٍُم   َق  ُم ِب ٍُّي  اَق َق ئِبلَق  َهّللا ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٍا  َقو  ٍْس هَق وُم  َق يْس اَق هَّر ُم لِب َق ٌَق َق َْق ْس ئِبذَق   َق َق ْس ُميْس  َق  ْس َق  ُمٌ   ٌَق ٍَق نًة   ٌَق ِب ْس ًِبيْس  م  َّر ِّي لَق اَق َْق ْس َق ُمٍوَق  َق ْس ًة  ِّي  اْس َق

نٍُم   َق َُق  إلِب ْسيِب  ٌَق ٌَق َق  َق َق   َ ٍَق ٌَق ا َّر ْس نٍُم   َق َُق  اْس لِّي  ٌَق ٌَق َق َق  لَق اِب  َقو  َق ْس َق ُمٌ   مِب  اْس َق ْس ِب ِب  اْس َق يْس  َق ٌ ُم  َق ُّي

ْ ُم  اْس ِب َق بِب  َق اَق ِب َق ئِبوَّر  َهّللا ٌَق  َّر ٍُم   َهّللا ٌَق وِب   ٌَق اْس ُم ْس

“Ey iman edenler! „Şeâir‟ denilen dini alametlere, haram aylara, hac için ayrılan 

kurbanlıklara,  Rablerinin rızasını ve lütfunu arıyarak Kâbe‟ye gelen hacılara sakın 

saygısızlıkta bulunmayın. İhramdan çıktığınızda da isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram‟a 

girmekten ve hacdan alıkoyanlara beslediğiniz düşmanlık da sizi haddinizi aşmaya 

sürüklemesin. Birbirinizle iyilik yapmak ve günahlardan kaçınmakta yardımlaşın; günaha 

dalma ve düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin. Allah‟tan korkun. Bilin ki, Allah‟ın azabı 

çok şiddetlidir.” (Maide, 5:2) 

 

AÇIKLAMASI: 

Şeâir „şuur‟ kökünden gelen bir kelimedir. „Şiar‟ ve „meş‟ar‟ kelimesinin çoğuludur. Bu 

kelimler alamet, belirti manasına gelir. İslam alametleri, Müslümanlık adetleri ve islama ait 

kaide ve kurallar anlamına gelmektedir. İman alameti olan kelime-i tevhit ve kelime-i şahadet, 

Allah‟ı zikretmek anlamında besmele, hamdele, salvele, tekbir, tahmid, tehlil gibi zikir ifade 
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eden kelimeler. Namaz, oruç, hac, zekât, kurban, cuma, cemaat gibi ibadetler ve cami, minare, 

sarık, başörtüsü gibi alametler ve bayram, ezan, selam gibi adetler “Şeâir-i İslam” sayılır. 

Bunlar Müslümanlıktan kaynaklandığı gibi Müslümanlığın da adetleridir ve hiçbir gayr-ı 

müslimin âdeti değillerdir. Şeâir için İslam âlimleri “Sünnet-i Hüdâ” tabirini de 

kullanmışlardır. Çünkü bunlar İslam alametleridir ve başka dinlerde bulunmaz.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Hac ibadeti için hazırlanan nişanlar ve Allah için kesilen 

kurbanlık hayvanlar için “Şeair” ifadesini kullanır. Bu manada Kur‟anda dört ayette “şeair” 

kelimesi geçer. İlk olarak Hac Suresinde yüce Allah “Kim Allah‟ın hükümleri olan şeaire 

saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerinin takvasından kaynaklanır”
104

 buyurarak şeâiri tarif 

etmiş hem şeairin Allah‟ın emrettiği ve yasakladığı hususlar olduğunu belirtmiş, hem de 

şeâire ancak imanın kemali olan takvalı olanların riayet edeceğini belirtmiştir. İkinci olarak 

hacdaki kurbanın şeâir olduğunu ifade etmiştir.
105

  Bakara suresinde ise “Safa ile Merve‟nin 

ve arasında yapılan sa‟yin şeâir olduğunu”
106

 belirtir. Mâide suresinde ise “Ey iman edenler! 

Allah‟ın koyduğu dini alametler olan şeâire, haram aylara, kurbana, Allah rızasını arayarak 

Kâbe‟ye yönelen kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin”
107

 buyurur. Bu ayette de „Şeair-i 

İslamiye‟ye tecavüz etmenin büyük cezayı gerektirdiğini ve ayetin sonunda “Allah‟ın 

azabının çetin olduğunu” ifade ederek anlatır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri „Şeair-i İslamiye‟yi izah sadedinde şöyle der: “Nasıl 

ki „hukuk-u şahsiye‟ ve bir nevi „hukukullah‟ sayılan „hukuk-u umumiye‟ namıyla iki nevi 

hukuk var. Öyle de mesâil-i şer‟iyede bir kısım mesâil eşhasa taalluk eder; bir kısım umuma 

umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara „şeâir-i İslâmiye‟ tabir edilir.”
108

  

Demek ki şeâir, umum Müslümanları ilgilendiren dini meselelerdir. Bu şeâir umuma 

taalluk ciheti ile umum ondan hissedardır. O şeâirin en cüz‟îsi, yani sünnet kabilinden bir 

meselesi en büyük mesele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. “Sünnet-i Seniyye içerisinde de 

en mühimi, İslamiyet alametleri olan ve şeâire de taalluk eden sünnetlerdir. Şeâir, âdeta 

hukuk-u umumiye nevinden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapması ile o cemiyet 

umumen istifade ettiği gibi, onun terki ile de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şeâire riya 

giremez ve ilân edilir. Nâfile nevinden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.”
109

  

Mesâil-i şeriatın bir kısmına “taabbüdî” tabir edilir. Yani ibadet olarak emredildiği için 

yapılır. Onlar aklın muhâkemesine bağlı değildir; emredildiği için yapılır. İlleti ve asıl sebebi 

emirdir. Emredildiği için emredildiği ve Peygamberimizin (sav) uyguladığı şekilde yapılması 

gerekir. Namazların kaç rekât kılınması, namazı ve orucu bozan şeyler, ezan, ibadet dilinin 

vahiy dili olması gibi hususlar bunlardandır. Dünyevî faydalar ve maslahatlar bunları asla 

değiştiremez. Emredildiği şekilde yapılır. Maslahatlar çok hikmetlerinden bazıları olabilir.
110

  

Ayrıca “An‟ane-i İslâmiye” “Erkân-ı İslâmiye” gibi hususlar “Şeâir-i İslâmiye” 

hükmündedirler.
111

 Zira bunlar dinden kaynaklanmaktadır. Din ise Allah‟ın emirlerinin 

peygamberin sünnetine göre uygulanması sonucu oluşmuştur. Erkân zaten farzlar demektir. 

An‟ane-i İslâmiye ise sünnetin uygulanması ile gelenek haline gelen sünnet demektir. Bunlar 

da “Şeâir-i İslâmiye”yi oluşturmaktadır.  

Yüce Allah şeâiri ihya konusunda Müslümanların birbirleri ile yardımlaşmalarını 

isteyerek “Birbirinizle iyilik yapmak ve günahlardan kaçınmakta yardımlaşın; günaha dalma 

ve düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin. Allah‟tan korkun. Bilin ki, Allah‟ın azabı çok 

şiddetlidir” buyurmuştur.  
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24. MÜ’MĠN ĠBADET VAZĠFESĠNĠ ASLA TERK ETMEZ  

  ٍ ٌَق  ْس َق ُم لَق  ِبقِب  يْس ئِباَُق  اْس َق َْق ُم ْْس ِب ٌَق َق يْس  ٍيَق ُم وُم ٌُم هٍُم  ئِبذَق   ُم ْس ُميْس ئِباَُق  الَّر اِب    ْس ِب ٍُم   ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌْس  ٌْس  َق َُق اَق َقٍل  َق ُ  َق ه ُمي  َّرلْس َق ئِبو  ُم ٌَق   ٌ َّرلُم هُم ًة   َق  ًَّر ه ُميْس وُم ئِبو  ُم ٌَق مِب  يْس ئِباَُق  اْس َق ْس َٓق وُم َق ُم ٌَق َق ْس يْس  ٌاِب ُم ؤُم  ِبلُم

  ٍ ِّي ًة   َق  ْس َق ُم ٓ ًة   َٓق َق َّر ُمٍ   َق ِب ٌْس  َق َق ْس ُميُم  اهِّي َق ء  َق َقيْس  َق ِب ُمٌ   َق ء  َق َٓق مَق  اْس َق ئِبطِب  َق ه ُمي  ِّي وَق ء  َق َق ٌن  َّر

ُم ِبيَّر نِب ْس َق َقىُم  آِب ٌَق يْس  َّرلَق ُم ُم ًَق اَـق ِبم ُْملِبْ ُم آِب ٌَق ٍج  لَق مْس  َق ْٓس ُمي  ِّي لَق  َق َق َق ْس َق ُم آِب هْسىُم  َق  ُْملِبْ ُم  َهّللا ْ ُمي  ِّي ْْس ِب ٌَق َق يْس  ٍيِب ُم وُم ٍُم  ِب

ٌوَق  يْس  َقلْس ُملُم يْس اَق َق َّر ُم ْٓس ُم   َق َق

“Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi 

yıkayın. Başınızın bir kısmını meshedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Şayet 

cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olduğunuz ve sefere, yolculuğa çıktığınız 

zaman veya abdestinizi bozduktan sonra veya kadınlarınızla ilişkide bulunduğunuzda su 

bulamazsanız temiz toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshederek teyemmüm 

edin. Allah sizin için zorluk çıkarmak istemez. Sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini 

tamamlamak ister. Ta ki şükreden kullar olasınız.” (Maide, 5:6)  

 

AÇIKLAMASI:  

Bu ayet, gusül, abdest ve teyemmüm ayetidir. Yüce Allah bir ayette temizlik ile ilgili 

tüm hükümleri, farzları toplamıştır. Ayrıca ayet abdestin hikmetlerini ve faydalarını da 

sıralamaktadır.  

Öncelikle namaz kılmak için abdest almanın şart olduğunu belirterek başlar. 

Peygamberimiz (sav) abdest almadan hiçbir şey yapmazdı.
112

 Ancak bu ayetle abdestin namaz 

gibi ibadetler için şart olduğunu belirtilerek kolaylık sağlandı. Namazın farzları da İmam-ı 

Azam‟a göre dört, İmam-ı Şafiye göre altı olduğu ayetle sabittir. Bunlar elleri, dirseklere 

kadar yıkamak, yüzü yıkamak, başın bir kısmını meshetmek ve ayakları topukları ile 

yıkamaktır. İmam-ı Azam ayetin zahirini esas alarak farzları dört kabul ederken, İmam-ı Şafi 

ibadetin şartı olan niyet ve yüce Allah‟ın takip ettiği sıralama, yani tertibi de farzlardan sayar. 

Tertip gereği başın meshinden sonra vav-ı atıf ile ayakların topuklara kadar yıkanması geldiği 

için şia ayakların da meshedilmesine hükmetmişlerdir. Ancak onların yanıldığı husus sadece 

tertibin gereğini esas almalarıdır. Hâlbuki topukların zikredilmesi ayakların meshinin değil, 

yıkanmasını ifade içindir. Mesh olsaydı topukların zikredilmesi gerekmezdi. Bir diğer husus 

da vahyin ilk ve “Fetanet” sıfatı ile tanınan en zeki muhatabı Hz. Peygamber‟in (sav) bu 

konudaki tatbikatına baktığımız zaman ayakların yıkanmasının farz olduğu, ancak ayaklara 

mest giyildiği zaman mestlerin üzerine mesh yapıldığı hususudur.  

Nitekim peygamberimiz (sav) “….. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca, 

ayaklarının günahları, parmak uçlarından su ile birlikte akar gider”
113

 buyurur. Yine Hz. 

Ömer‟in (ra) rivayet ettiği bir hadiste “Bir adam Resülullah‟a (sav) gelmişti. Bunun abdest 

almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. 

Resülullah (sav) adama derhal müdahale etti. „Git abdestini güzel al‟ dedi. Adam gidip 

yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı.”
114

 Ayrıca peygamberimiz (sav) “Vay topukları 

ateşte yanmak durumunda olanlara!”
115

 buyurarak topukları tamamen yıkamayanların 

topuklarının ateşte yanacağını haber vermiştir. Bu hadisler gösteriyor ki ayakları topukları ile 

yıkamak farzdır ve ayakları yıkamadan, meshetmek caiz değildir. 
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“Şayet cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin.”  Ayetin bu cümlesi guslün farzlarının 

niyet ve bütün bedeni yıkamak olduğunu ifade etmektedir. İmam-ı Azam ağzın içini ve 

burnun içini bedenin zahiri kabul ettiği için ağız ve burnu yıkamayı farzlarından saymıştır. 

İmam-ı Şafii ise ağzın içi ve burnun içini bedenin zahirinden değil batını saydığından ağız ve 

burnu peygamberimizin (sav) sünneti olarak kabul eder. Gözün içi de göz kapakları ile 

kapandığı için açık da olsa bedenin batını ve içi sayılmış ve yıkanması farz sayılmamıştır. 

Niyet ise ibadetin şartı olduğu için Şafii‟ye göre farz kabul edilmiştir.  

Peygamberimizin (sav) gusül konusunda tatbikatı ise bize guslün bütün bedeni ovarak 

yıkamanın farz olduğunu açıkça göstermektedir. Guslü gerektiren şeyler, guslün sünnetleri ve 

adabı peygamberimizin tatbikatı ile fıkıh kitaplarında güzelce izah edilmiştir. Guslün bir 

namaz vakti çıkmadan yapılması farzdır. Aksi takdirde namazı kazaya bilerek bırakmak 

demektir ki bu durumda harama sebep olduğu için günaha girmiş olunur.  

Yüce Allah “Hasta olduğunuz ve sefere, yolculuğa çıktığınız zaman veya abdestinizi 

bozduktan sonra veya kadınlarınızla ilişkide bulunduğunuzda su bulamazsanız temiz toprağa 

yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshederek teyemmüm edin” cümlesinde ise su 

bulunmadığı veya suyu kullanmanın sıhhate zararlı olduğu durumlarda ibadetin yapılmasını 

mubah kılacak olan şeyin teyemmüm olduğunu bize haber vermektedir. Çünkü abdest ve gusl, 

namaz kılmak, mescitlere girmek, kabeyi tavaf etmek ve Kur‟an-ı Kerimi okumak gibi 

ibadetlerin yapılması içindir. İbadetin ön şartı abdest ve güsl ile maddi ve manevi 

temizlenmektir. Bu temizlik su ile yapılmadığı takdirde ibadeti terk mi etmek gerekir. Hayır! 

O zaman teyemmüm alınarak manen temizlenmeli ve Allah‟ın huzurunda ibadetini 

aksatmamalıdır. Namazını kazaya bırakmamalıdır.  

Teyemmümün farzı da ayette geçtiği üzere toprağa ellerini vurup, teyemmüm niyeti ile 

yüzünü ve kollarını meshetmektir. Yüce Allah her ne suretle olursa olsun bizim nefsimizi 

terbiye eden, Allah‟ın zikrine vesile olan ve bizi Allah‟a yaklaştıran ibadetin terkine müsaade 

etmiyor. İbadete ihtiyacı olduğu için değil, bizim nefsimizin ibadete ihtiyacı olduğu için, 

şefkatli bir hekimin tedavi amaçlı ilaç kullanmamızı ve perhiz yapmamızı tavsiye etmesi gibi 

bize ibadeti emir ve tavsiye etmektedir. İbadet için bize zorluk çıkarmıyor ve teyemmüm 

kolaylığı getirerek nefsimizin serkeşliğine müsaade etmiyor ve ibadetin yapılmasını 

kolaylaştırıyor. Bunun için “Allah sizin için zorluk çıkarmak istemez” buyuruyor. 

İbadetin en önemli hikmetleri ayetin sonun da bir cümle ile özetlenmiştir. Bunlar: 

1. Ġnsanı tertemiz yapmak: Abdest, gusl ve teyemmüm insanı maddeten temizlediği 

gibi, manen de ruhu temizleyerek daima ibadete hazır hale getirir. Maddi temizlik olmadan 

manevi temizlik de olmaz. Beden ruha, ruh bedene bağlıdır. Maddeten temizliğe değer 

verenler manen ve ruhen de temiz olanlardır. Ayetin bu cümlesi buna işaret etmektedir.       

2. Üzerimizdeki nimeti tamamlamak: Allah‟ın insanı yaratması ve maddi ve manevi 

nimetler ile donatması zaten görülen ve bilinen husustur. Bunlar saymakla bitmez; ancak bu 

nimetin nimet olması ve ahirette devamı ancak imanın gereği olan ibadete bağlıdır. İbadetin 

ön şartı da abdesttir. Nimetin tamamlanması ve nimetlerden mahrum olmamanın şartı ibadet 

olduğu ifade edilmiştir.  

3. ġükreden kul olmak Ģerefi: Allah‟ın nimetlerine şükür ancak ibadetle mümkündür. 

İbadetsiz şükrün şükür olmadığına ima ve işaret edilmektedir. Bunun için yüce Allah “umulur 

ki şükredersiniz” buyurmaktadır. 

Yüce Allah‟ın “sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ta ki 

şükreden kullar olasınız” cümlesi bu üç fayda ve hikmeti birden ifade etmektedir. Ayette bu 

üç zahiri faydanın dışında bilemediğimiz pek çok hikmet ve maslahatların da bulunması 

mümkündür. Bunları bilmememiz olmayacağı anlamına gelmez. Nitekim hekimler abdestin, 

guslün ve teyemmümün pek çok faydalarını araştırarak bulmakta ve bize haber 

vermektedirler.  

 



25. MÜ’MĠNLER YALNIZ ALLAH’A DAYANIP GÜVENĠRLER     

يْس  ه ُم ُميْس  َق ًَْق ْْس ِب ُميْس  َق َقفَّر  َق ًَْق ْْس ِب يْس  َق ْٓس ُم اٌن  َقو َْق ْس ُم ٍُم  ئِباَق ٍْس يْس ئِبذْس يَقيَّر  َق ْٓس ُم ِب  َق َق تَق  َهّللا ٌ  نِب ْس َق هٍُم   ذْس ُملُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

وَق  هٍُم إْس ِب ٍَق َّرلِب  اْس ُم ِب  َق ْسَٓق َق ٌَق َق َُق  َهّللا َق   ٌَق  َّر ٍُم   َهّللا

“Ey iman edenler! Allah‟ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani bir topluluk size 

tecavüze kalkışmıştı da Allah onların ellerini üzerinizden çekmek suretiyle size yardım 

etmişti. Allah‟tan korkun. İnananlar yalnız Allah‟a güvenip tevekkül etsinler.” (Maide, 5:11) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah verdiği nimetlerin karşılığında şükür istemektedir. Allah‟ın nimetleri ise 

sayılamayacak kadar çoktur. Ancak hayatın, akıl ve şuurun şükrü iman, bedenin şükrü namaz, 

malın şükrü zekât, sıhhatin şükrü oruç ve mal ile sıhhatin şükrü ise Hac ibadetidir. Bu temel 

ibadetlerin arasında bulunan diğer tüm nimetlerin şükrü ise bu beş temel ibadete bağlıdır. Bir 

de insanın başına gelebilmesi muhtemel bulunan sıkıntı, belâ, musibet ve felaketlerin 

gelmemesinden, Allah‟ın insanı korumasından kaynaklanan şükür vardır ki bu ancak tevekkül 

ve teslim ile yapılabilir. Bu ayette yüce Allah mü‟minlerden teslim ve tevekkül ibadetini 

istemektedir. Ta ki her nevi bela, musibet ve sıkıntıdan korunmuş olmanın şükrü eda edilmiş 

olsun.  

Yüce Allah “Şükrederseniz artırırım”
116

 buyurur. Bu ayetin zımmında “Sizler tevekkül 

ve teslim ile Allah‟a yönelirseniz Allah sizleri her nevi belâ, musibet ve sıkıntıdan sıyanet 

eder ve korur” anlamı çıkarılabilir.  

Bela ve musibetlerden sıkıntı ve felaketlerden kurtulmak insanı “Şükre” sevk eder. Halis 

bir şükür kapısı bu suretle açılır. İnsan geçmiş ömrünü düşünse ya “Ah!” veya “Oh!” 

diyecektir. İnsana “Oh, Elhamdülillah, şükür” dedirten başından geçmiş elemler ve 

musibetlerdir. Çünkü elemin zevali lezzettir. Geçmiş elem ve musibetlerin düşünülmesi 

ruhtan bir lezzet bırakır ve bundan halis bir şükür takattur eder.
117

 

Ayetin nüzul sebepleri arasında şu rivayet vardır. “Hz. Peygamber (sav) Benî Âmir 

kabilesine bir Seriyye göndermişti. Bi‟r-i Mâune denen yerde pusuya düşürülen bu birlik 

tamamen imha edilmiş, ancak kaybettikleri bir deveyi aramakta olan üç kişi kurtulmuştu. 

Bunlardan birisi Amr b. Ümeyye ed-Damirî idi. Peygamberimize (sav) durumu haber vermek 

için dönerlerken yolda Benî Âmir kabilesinden olduğunu söyleyen iki kişi ile karşılaştılar. 

İkisini de öldürdüler. Hâlbuki bunlar Benî Selim kabilesinden olup peygamberimizin eman 

verdiği bir kabileden imişler. Peygamberimize (sav) gelerek diyet istediler. Peygamberimiz 

(sav) de güzide sahabelerden Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali‟yi (ra) alarak 

Yahudi Benî Nadr kabilesine vardı. “Ashabımdan biri benim eman vermiş olduğum iki kişiyi 

öldürdü. Bana diyet konusunda yardımcı olun” buyurdular. Çünkü peygamberimiz (sav) 

“kendileri ile savaşılmamak ve diyetlerde yardımcı olunmak” konusunda onlarla anlaşma 

yapmışlardı. Onlar da peygamberimizi bir duvar dibine oturttular ve “Bizim kazanlarımız 

kaynıyor, yemek yedirmeden göndermeyiz” diye peygamberimizi oyaladılar ve üzerine 

damdan büyük bir taş atarak öldürmek gibi şenî bir su-i kast planı hazırladılar. Yüce Allah 

onların bu planını Cebrail (as) aracılığı ile heber verdi. Tam taşı atmışlardı ki peygamberimiz 

(sav) kalktı ve taş peygamberimizin (sav) oturduğu yere düştü.
118

 Yüce Allah peygamberimizi 

ve sahabelerini onların tuzaklarından korumuştu. Peygamberimiz (sav) onların ihanetlerinin 

cezası olarak Medine‟den sürdü. Onlar da Hayber‟e giderek yerleştiler.  
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Yüce Allah bu ayette mü‟minlere zayıf, güçsüz ve zor durumda oldukları ilk 

zamanlarındaki sıkıntılarından nasıl Allah‟ın yardım ve inayeti ile kurtularak güçlendiklerini 

ve tüm düşmanlarına galip geldiklerini hatırlatıyor ve “Ey iman edenler! Allah‟ın size olan 

nimetlerini hatırlayın. Hani bir topluluk size tecavüze kalkışmıştı da Allah onların ellerini 

üzerinizden çekmek suretiyle size yardım etmişti” buyuruyor. Ayet-i kerime bu ve buna 

benzer yüzlerce olayı hatırlatarak Allah‟ın yardım ve inayeti ile ne gibi sonuçlar aldıklarını 

hatırlatmaktadır. Asr-ı Saadet dışında da tarih boyunca günümüze kadar hep Allah‟ın yardım 

ve inayeti ile nice zorluklar atlatılmış ve nice zaferler kazanılmıştır. Devamlı olarak zayıf 

Müslümanlar Allah‟tan başka hiçbir yardımcıları ve koruyanları yokken nasıl sıkıntıdan 

kurtulmuşlardı. Öyle ise Allah‟tan korkmalı ve yalnız Allah‟a tevekkül ile teslim olmalıdır. 

Anlaşmalara uymalı ve akitlerini yerine getirmeye çalışmalıdırlar.   

Nitekim denilmiştir ki “Mü‟min hile ve ihanete tenezzül etmediği ve doğruluktan 

ayrılmadığı ve Allah‟a tevekkül ettiği müddetçe mağlubiyete duçar olmaz.” 

Allah‟a tevekkül etmek Allah‟ın kanununa tabi olmak, kadere güvenmek “Hâlık ve râzık 

ondan başka yoktur, zarar ve menfaat onun elindedir. O hem Hakîmdir, abes iş yapmaz; hem 

Rahîmdir, ihsanı ve merhameti çoktur” diye itikat etmektir. Hem her şeyi Rabbisinin emrine 

musahhar görmek, Rabbine iltica etmek ve sığınmaktır.
119

  Ancak tevekkül gayreti, çalışmayı 

ve tedbir almayı ter etmek değildir. Allah‟a güvenerek daha çok gayret etmek ve sebeplere 

sarılarak daha fazla çalışmaktır. Tevekkül, sebepleri terk etmek değil, sebepleri kudret elinin 

iş gören perdesi görmek ve sebeplere teşebbüsü de bir fiilî dua telakki ederek sebeplere sarılıp 

sonucu sadece Allah‟tan beklemek ve sadece Allah‟a minnettar olmaktır.
120

  

Evet, Bediüzzaman‟ın dediği gibi “İman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, 

tevekkül de saadet-i dareyni iktiza eder.” Bunun için yüce Allah “Allah‟tan korkun. İnananlar 

yalnız Allah‟a güvenip tevekkül etsinler” buyurur.  
 

 

 26. MÜ’MĠN ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK ĠÇĠN BĠR SEBEBE YAPIġIR 

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم وَق يِب ُمٌ   ِّب اَق ِٓب ِبىِب اَق َق َّر ُم ٌَق ٓ َق َق  اِب ٍَق ىِب  اْس ٍ  ئِبآَق ٌَق  ْس َق ُم َق  هٍُم    َّر ٍُم   َهّللا ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten sakının. O‟na yaklaşmaya ve rızasını 

kazanmaya bir vesile arayın. Allah yokunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide, 5:35)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayette mü‟minlerden üç şey istemektedir. Allah‟tan korkmaları, Allah‟a 

yaklaşmak için bir vesile ve vasıta edinmeleri ve Allah yolunda cihat yapmaları. Bu üçünü 

yaptıkları takdirde kurtuluşa erecekleri belirtilmektedir. Demek kurtuluşun üç şartı vardır: 

İttika, vesile ve cihat.  

Ġttika: Doğruluktan ayrılmamak, ahitlere ve akitlere uymak, günahtan kaçınmak 

hususunda Allah‟tan korkmak ve bir günaha girildiği zaman hemen tövbe etmektir. Allah 

korkusu kişiyi haramlardan ve günahlardan kaçmaya götürür. Günahlardan kaçınmak 

takvadır. Yüce Allah günahlardan kaçınmayı salih amelden önce zikrederek önemine dikkat 

çekmiştir.   

Vesile: Vesile “mâ bihi‟t-takarrub”, yani, amaca götüren sebep ve vasıta demektir. 

“Sebeplere sarılmak peygamberlerin âdeti ve sünnetidir.” Bundan dolayı yüce Allah Hz. 

Zülkarneyn‟in başarısı konusunda “Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her 

konuda amaca ulaşabilmesi için bir sebep, vasıta, vesile verdik ve yol gösterdik. O da bu 
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sebeplere sarıldı”
121

 buyurur. Müsebbibü‟l-Esbab yüce Allah‟tır. Allah dünyada hikmeti 

gereği sebepleri kudretine vasıta ve esmasına ayine kılmıştır. Sebeplere sarılan Allah‟ın 

kudretinden ve esmasından medet alarak hikmete uygun davranıyor ve başarıyı böylece 

yakalıyor. Bundan dolayı insan sebeplere sarılarak Allah‟ın esma ve sıfatını vesile ederek 

neticeyi Allah‟tan beklemelidir ki Allah‟ın yardımına mazhar olsun. Peygamberler böyle 

başarıyı yakalamışlardır. Bu konuda dünyaya hükmeden Zülkarneyn, Davud ve Süleyman‟ı 

(as) yüce Allah bize örnek göstermekte ve sünnetine uymamız konusunda teşviklerde 

bulunmaktadır.  

Kişinin Allah‟a yakınlaşma vesileleri İman, ibadet ve ahlak-ı hasenedir. İman etmeden 

Allah‟a intisap imkânı olmadığı malumdur. İmandan sonra ise başta Namaz, Oruç ve Zekât 

olmak üzere salih amel gelir. Bunların yanında haramlardan kaçma vardır ki bu önemine 

binaen birinci şıkta ayrı olarak ifade edilmiştir. Ahlak ise Adalet, doğruluk, cömertlik gibi 

güzel huylar da kişiyi Allah‟a yaklaştıran vesile ve vasıtalardır. Mü‟min imanı ve takvası ve 

Salih ameli yanında bu gibi güzel ahlaktan kendisine uyanı vesile ederek Allah‟a yaklaşmalı 

ve kendisini Allah‟a sevdirme yolunu takip etmelidir. Böylece Allah‟ın affına mazhar ve 

rahmetine layık olur.  

Cihat: Cihat, Allah yolunda gayet göstermek, imana ve Kur‟ana hizmet etmektir. 

Cihadın kendi nefsi ile cihat etmekten tutun din-i islamı tebliğ ve davet için elinden geleni 

yapmaya kadar mertebeleri vardır. Peygamberimiz (sav) “En üstün cihat, nefisle mücahede ve 

gerçek mücahit de nefsi ile cihat edendir”
122

 buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav) cihadı çok 

geniş olarak ele almıştır. Öyle ki “Akşam sabah camiye gidip gelmeyi cihat olarak saymış” 

“İlim öğrenme ve öğretmek için akşam sabah gidip gelmeyi savaş meydanında çarpışmaktan 

üstün ve daha faziletli”
123

 görmüştür.  

Bu zamanda cihad manevi olarak “İman ve Kur‟an hizmeti” şeklinde devam etmektedir. 

İman hakikatlerini muhtaçlara ulaştırmak ve onların ebedi hayatlarını kurtarma yoluna gitmek 

ile manevi cihadı yapmak her mü‟minin görevi olmalıdır. 

Sonuç olarak kâmil bir mü‟min Allah korkusu ile haramlardan kaçarken, farzlara riayet 

ederek salih amelini artırma ve güzel ahlak ile kendisini Allah‟a sevdirme yoluna gider. Bunu 

da Allah‟ın kendisine ihsan etmiş olduğu nimetleri yerli yerinde kullanarak yapar. Dinini ve 

imanını başkalarına anlatarak da manen ehl-i küfür ve ehl-i dalalet ile cihat ederek dine 

hizmet etme yolunu takip eder. 

  

27. ALLAH’IN SEVDĠĞĠ KAVĠM ALLAH YOLUNDA CĠHAT EDENDĠR 

اَّرٍ   َق َُق  نَقىُم  َقذِب ُْم ِب ٍُّي ٌَق ُميْس  ٍا ُْم ِب ًُّي ٍْس ُم  ِب َق  ِّب  َهّللا
فَق َْقأْس ٍْس ْهِبىِب  َق َق م  ِب يْس  َق ه ُم م َْقلْس َق َّر  ِب هٍُم   َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ِب  لُم  َهّللا اِب َق  َق ْس ٍْس َق َق ٔئِبٍي ذَق وَق اَق ٌَق َق َْق َق  ٍُم ِب  لِب  َهّللا ٍا  َق َُق  اْس َق  ِبلِبْمَق ُْم َق يِب ُمٌوَق  ِّب اَق ِٓب لَّر مَق  َق ِب هِٓب إْس ِب  اْس ُم

يٌن  ٌَق اِب ٌن  َق ِٓب ُم  ٌَق َهّللا م َْقلَق ء  ىِب  َق  ُْمإْس ِٓب

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir 

kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler. Onlar mü‟minlere karşı alçak 

günüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler. Onlar bunu yaparlarken 

hiçbir kınayıcının kınamsından korkmazlar. İşte bu onlara Allah‟ın bir lütfudur. Allah bunu 

dilediğine verir. Allah‟ın lütfu geniştir olan ve her şeyi hakkıyla bilendir.” (Maide, 5:54)  

 

AÇIKLAMASI:  
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Dine hizmet, din için kâfirler ve münafıklarla mücadele etmektir. Dini onların 

hücumundan korumak ve dinin, imanın yayılması ve iman hakikatlerinin her insana ulaşması 

için çalışmaktır. 

Peygamberimizin (sav) zamanında bir kısım insanlar Müslümanlığı kabul ediyor, daha 

sonra beklentileri gerçekleşmeyince Müslümanlıktan dönüyorlardı. “Benî Müdlic” oğulları 

Kahin Esved-i Ansi‟nin nübüvvet iddiası üzerine müslümanlıktan dönerek Esved‟e inandılar. 

Muaz bin Cebel Yemen valisi idi. Feyruzî Deylemî adında birisi Esved‟i öldürdü. Durumu 

peygamberimize haber verdiler. Peygamberimiz (sav) ertesi günü vefat etti. Aynı şekilde 

Müseyleme‟nin kavmi “Benî Hanife” müslümanlıktan döndüler. Ta Hz. Ebubekir (ra) 

zamanında Hz. Vahşî tarafından öldürülerek şerri ortadan kaldırıldı. Tuleyha b. Huveylid de 

peygamberlik iddia etti. Kavmi Benî Esed müslümanlıktan döndü Hz. Ebubekir (ra) üzerine 

Hâlid b. Velid‟i gönderdi. Tuleyha Şam‟a kaçtı. Sonra iyi bir Müslüman oldu ve savaşlara 

katıldı. Aynı şekilde Fezare, Gatafan, Kinde ve Benî Selime kabilesi de Müslümanlıktan 

vazgeçtiler.   

Bütün bunlar peygamberimiz (sav) hayatta iken olmuştu. Bundan dolayı yüce Allah tüm 

Arap kavimlerine hitaben “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah 

onların yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler. Onlar 

mü‟minlere karşı alçak günüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler. 

Onlar bunu yaparlarken hiçbir kınayıcının kınamsından korkmazlar. İşte bu onlara Allah‟ın 

bir lütfudur. Allah bunu dilediğine verir. Allah‟ın lütfu geniş olan ve her şeyi hakkıyla 

bilendir” buyurdu.  

Yüce Allah‟ın insanlara ihtiyacı yoktur. İnsanların dine ve imana ihtiyacı vardır. Yüce 

Allah hükmünü insanlar istese de istemese de icra edecektir. Bundan dolayı Allah dinlemeyen 

ve hizmet etmeyen kavmi bırakır, hizmet eden kavmi getirir. Bu kavimde olmasını istediği 

özellikleri yüce Allah şöyle sıralar: 

1. Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler: Onlar Allah sevgisi ile hareket 

ederler. İmanlarının gereği olarak Allah‟ı severler. Allah‟a olan sevgileri onları dine ve imana 

hizmet etmeye sevk eder. Bunu yaparlarken de sevgi ile hareket ettikleri için ihlâslı ve 

samimidirler.   

2. Mü’minlere karĢı alçakgönüllüdürler: İmanlarından dolayı mü‟minleri severler ve 

bu sevgilerini de inananlara karşı tevazu ve alçak gönüllü davranarak gösterirler.  

3. Kâfirlere karĢı Ģiddetlidirler: Mü‟minlere şefkat ve merhamet gösterirken kâfirlere 

karşı şiddetlidirler. Onların dini tahrif eden, dine ve imana zarar veren düşünce ve fikirlerine 

asla müsamaha göstermezler. “Senin dinin sana, benimki bana”
124

 diyerek dinlerinden asla 

taviz vermezler.  

4. Allah yolunda cihat ederler: Cihat dine ve imana hizmet etmektir. Dinin ve imanın 

tebliği ve neşri için ellerinden geleni yapmaktır. Bu da zamana, şartlara ve duruma göre 

değişir. Ana teması ise “İ‟lay-ı Kelimetullah” yani, Allah‟ın adını yüceltmektir. Allah‟ın 

dinini ve adını yüceltme adına yapılan her faaliyet cihattır. Ve Allah‟ın seçilmiş kavmi bu 

hizmetleri yaparlar. 

5. Hizmet ederlerken kınayıcıların kınamasından korkmazlar: Allah‟ın seçilmiş 

kavmi ve kulları dine ve imana hizmet ederken insanların kendilerini kınamalarından ve “siz 

ne akılsız insanlarsınız?” “Bu yaptığınız akla ve mantığa uyar mı?” “Sizin bunda ne 

menfaatiniz var?” gibi kınayıcı ifadelere değer vermezler. Onlar “Biz ancak Allah rızası için 

bunu yapıyoruz” derler ve hizmetlerine devam ederler.   

Bu vasıflar da Allah‟ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah her şeyi bilir ve layık olana 

verir. Lütfu ve merhameti çok geniştir. Bu sayılan vasıflara öncelikle sahabeler “Ensar ve 

Muhacirler” layık oldular. Allah bu dini onlarla insanlığa öğretti ve onlar da dini 
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peygamberimizin (sav) önderliğinde doğru anlayıp uygulayarak insanlığa örnek oldular. Bunu 

yüce Allah Fetih Suresi son ayetlerinde överek anlatır. “Muhammed Allah‟ın resulüdür. Onun 

beraberindekiler ise, kâfirlere karşı şiddetli ve mü‟minlere karşı merhametlidirler. Onlar rukû 

ve secde ile Allah‟ın lütuf ve rızasını isterler.”
125

  

Daha sonra Emeviler ve Abbasiler kısmen bu vasıfları üzerlerinde taşıdılar. Taşıdıkları 

ölçüde de dine hizmet ettiler. Daha sonra dünyaya daldılar ve siyasi çekişmeler dine hizmetin 

önüne geçti. Yüce Allah bu defa Türkleri dinin imdadına gönderdi ve dine, imana hizmet 

onların elleri ile yapılmaya başlandı. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Abbasiler 

döneminden beri, bin senedir Kur‟ân-ı Hakîmin bayraktarı olarak bütün cihana meydan 

okuyarak Kurânı ilân eden ve milliyetlerini Kur‟ân ve İslamiyet‟e kale yapan, dünyayı 

susturan ve islama olan müthiş hücumları def eden Türklerin bu ayete mazhar olduğunu”
126

 

ifade etmektedir.  

Böyle zamanlarda Kur‟ân-ı Kerimin ifadesi ile “Kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar 

„Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz‟ diyerek insanlarına arasında koşup durduğunu 

görürsün.‟ Ama Allah yakın bir fetih veya kendi katından bir emir getirir de onları kalplerinde 

gizledikleri nifaktan dolayı pişman olur dururlar.”
127

 Samimi olarak dine ve imana hizmet 

edenlere Allah‟ın zaferi ve fethi bitmez. Her zaman da yüce Allah‟ın dinine hizmet eden 

kulları ve her asırda inananlara rehberlik yapan imamlar ve emirleri eksik olmaz.  

 

 28. DĠNĠ ALAYA ALANLARI DOST EDĠNMEMELĠDĠR 

يْس  م  َق ْس ِب ُم ْمَق  ٌُم ٍُم   اْس ِب َق بَق  ِب مَق  اَّر ِب اَق ِب ًة   ِّي ٌَق ًٌة   يْس يُملُم ْهَق ُم ْمَق   َّر َق ُمٌ   ِب هٍُم   َق  َق َّر ِب ُمٌ   اَّر ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

مَق  هِٓب إْس ِب ه ُمي  ُّي َق ئِبو  ُم ٌَق  َّر ٍُم   َهّللا َق ء  آِب ٌْس  ٌَق اْس ُم َّر  َق  َق

“Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alarak 

oyuncak edinenleri ve diğer kâfirleri dost edinmeyin. Şayet inanıyorsanız Allah‟tan korkun ve 

Allah‟a karşı gelmekten sakının.” (Maide, 5:57)  

 

AÇIKLAMASI: 

Mü‟minler ancak mü‟min olanları dost ve kardeş edinmelidir. Çünkü Allah‟ın hükmü ile 

“Mü‟minler ancak kardeştirler”
128

 Yüce Allah‟ın bize bildirdiği gibi “Allah inananların dostu 

velisi ve mevlâsıdır.”
129

 “Kim Allah‟ı, resulünü ve inananları dost edinirse Allah‟ın, dinin ve 

imanın düşmanlarına galib gelir. İman edenler “Hizbullah‟tır.” Hizbullah ise daima 

galiptir.”
130

 Çünkü peygamberimizin (sav) ifadesi ile “Hak daima galiptir; asla mağlup 

olmaz.”
131

 

Hizbullah, Allah‟a iman edenlerin tümünü kapsar. Bir grup, bir fırka ve kendilerine 

“Hizbullah” adını veren bir takım kimseler değildir. Hak ve hakikati kendilerine rehber edinen 

ve Allah‟ın peygamberinin sünneti üzere hareket eden herkes bu tarifin içine dâhildir. Tarih 

boyunca Hizbullah tabiri içine giren ve asla mağlup olmayan, hak ve hakikati müdafaa 

edenler “Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat” olmuştur. Gerçek Hizbullah da bunlardır. Ehl-i Sünnet 

daima Allah‟ın dostları, dininin yardımcıları olmuşlardır. Din-i mübin-i İslâm onların 

sayesinde daima galip olmuştur. 
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Bu hakikatlerden dolayıdır ki yüce Allah “Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine 

kitap verilenlerden dininizi alaya alarak oyuncak edinenleri ve diğer kâfirleri dost edinmeyin. 

Şayet inanıyorsanız Allah‟tan korkun ve Allah‟a karşı gelmekten sakının” buyurur.  

Bu ayetin zımmında yüce Allah dinimiz ile alay eden kâfirlerin tümünü kastederek 

onları dost edinmemek gerektiğini belirttiği gibi, dinimizi, Allah‟ın kitabını ve 

peygamberimizi (sav) alaya alan herkesi içine dâhil etmektedir. Ayrıca dinin alaya alınmasına 

sebep olan “Dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan” kimseleri de dost edinmemek 

gerektiğine ima ve işaret edilmektedir.  

Bu ayetin nüzul sebebi, Rifâa b. Zeyd ve Süveyd b. Hâris gibi Müslüman gözükerek 

Müslümanları zor durumda bırakan ve bunu daha sonra açığa vuran münafık kimseler 

hakkında nazil olduğu ifade edilir.
132

 Bunlar Müslüman gözüktükleri için Müslümanların bir 

kısmının onlara sevgi ve muhabbetleri varmış. Sonra nifakları ortaya çıkınca yüce Allah 

bunları dost edinmemeyi emretmiştir. Tarih boyunca aynı durumda olan, Müslümanların 

arasına girerek dini alaya alan, Müslümanların eksik ve kusurlarını ortaya dökerek insanları 

onlar aleyhine kışkırtan bu gibi kimseleri dost edinemememiz gerektiği ayetle ifade edilmiştir.  

Yüce Allah devam eden ayette de “Onlar namaza sizi çağıran ezanı ve namazı eğlenceye 

aldıklarını görürüsünüz. Onlar bununla akılsız bir topluluk olduklarını gösterirler”
133

 

buyurarak tarihte ve günümüzde “Şeâir-i İslâmiye” denilen İslam alameti olan “Ezan, 

başörtüsü, namaz, cami, minare, sarık” gibi alametleri alaya alan ve ortadan kaldırmaya 

çalışanlara işaret edilmiştir.    

Sonuç olarak bu ayet bize “Şeâir-i İslamiye” ile alay edenleri dost edinmemiz, şeâiri 

ihya etmek için çalışanların da gerçek dostlarımız olduğunu anlatmaktadır. Şeâire riayet 

edenler ve onu ihya etmeye çalışanların gerçekten İslam ve Allah dostu olduğunu da böylece 

ifade etmektedir. Müslümanları bu konuda ikaz ederek “Şayet inanıyorsanız Allah‟tan korkun 

ve Allah‟a karşı gelmekten sakının” buyurarak dostumuzu ve düşmanımızı iyi tanımamız 

konusunda bizi ikaz etmektedir.  

 

29.  ALLAH’IN HELAL KILDIĞI ġEYLERĠ HARAM YAPMAMALIDIR 

ْمَق  َق  َق ُْم ِب ُّي  اْس ُم ْس َق ِب ٌَق َق  َق ْس َق ُمٌ  ئِبوَّر  َهّللا يْس  ُم اَق ُم لَّر  َهّللا ِّي َق اِب  َق   َق َق لِّي ُمٍ   َٓق هٍُم   َق  ُم َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

"Ey iman edenler! Allah‟ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram 

kılmayın ve Allah‟ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.” 

(Maide, 5:87)  

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah bu ayette helal kıldığı şeyleri haram yaparak nefislerini mahrum etmemeleri 

hususunda mü‟minleri ikaz etmektedir. Nimetler insanlara şükür için verilmiştir. Öyle ise 

“Bismillah” diyerek Allah adına Allah‟ın nimetlerinden istifade edilir ve “Elhamdülillah” 

diyerek nimete şükredilir.  

Şükrün ölçüsü ise “kanaat, iktisat, rıza memnuniyettir. Şükürsüzlüğün alameti ise hırs, 

israf, hürmetsizlik ve haram helal demeyip rast geleni yemektir.”
134

 Bu ayette haramı helal 

kılmak yasaklandığı gibi, haddi aşmak da yasaklanmıştır. Haddi aşmak da israfa girmek ve 

aşırılığa yönelmektir. Yüce Allah her cihette orta yolu ve iktisadı emretmektedir. “Allah 

aşırılığa kaçan ve haddi aşanları sevmez” buyurmaktadır.  

                                                 
132

 İbn-i Kesir, Tefsir, 2:75; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟an Dili, 3:1722  
133

 Mâide, 5:58  
134

 Mektubat, 612  



Ayetin nüzul sebebi olarak müfessirler şunu anlatırlar: “Sahabelerden bir kısmı 

peygamberimizin evine geldiler ve Hz. Aişe‟den (ra) peygamberimizin ibadetini sordular. 

Sonra dediler ki „Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetmişken böyle ibadet ederse 

bizim ne yapmamız lâzım?‟ Biri dedi: „Ben asla evlenmeyeceğim.‟ Bir diğeri „Ben de hiç 

uyumayacağım ve sabahlara kadar ibadet edeceğim.‟ Bir başkası „Ben de her gün oruç 

tutacağım ve hiç bozmayacağım.‟ Peygamberimiz (sav) onların bu konuşmalarını duydu ve 

buyurdu: „Böyle böyle diyen sizler misiniz? Ben Allah‟tan en çok korkanınızım. Bununla 

beraber evlenirim. Bazen oruç tutarım ve geceleri de uyurum. Bu benim sünnetimdir. Kim 

sünnetime uymazsa bizden değildir.”
135

 Böylece aşırılığa müsaade etmedi ve bu ayet nazil 

oldu.
136

 

Sonra peygamberimiz (sav) sahabelerine şöyle buyurdu: “Bazı Müslümanlara ne oluyor 

ki; kadınları, yemekleri, güzel kokuları, uykuyu ve dünya şehvetlerini kendilerine haram 

kılıyorlar. Ben size, kıssis ve rahipler gibi olmayı kesinlikle emretmedim. Zira benim 

dinimde; eti, kadınları terk etmek, kıssis ve rahiplerin yaptıkları gibi havra edinmek yoktur. 

Benim ümmetimin seyahati oruç, ruhbaniyeti ise cihaddır. Sizler Allah‟a ibadet edin. O‟na hiç 

bir şeyi ortak koşmayın, beyti haccedin, umre yapın, namazı ikame edin, zekâtı verin ve 

Ramazan‟da oruç tutun. Sizden önceki milletlerin helak sebebi; dinlerinde aşırı gitmeleridir. 

Çünkü onlar nefislerini zorladılar, Allah da onları zorladı. İşte onların kalıntıları, havralarda 

gördüğünüz kimselerdir.”
137

  

Yüce Allah‟ın burada kastettiği Allah‟ın haram kıldığını helal yapmak değildir. Bu zaten 

küfürdür. Bu helal olan bir şeyi nefsi için terk etmesidir. Peygamberimiz (sav) hanımlarını 

memnun etmek için bazı şeyleri yemeyeceğine yemin etmişti. Yüce Allah “Ey nebi! Eşlerinin 

rızasını isteyerek, Allah‟ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Şüphesiz ki Allah 

Gafur‟dur, Rahim‟dir. Allah, yeminlerinizin keffaretle çözülmesini size meşru kıldı. Allah, 

sizin Mevlasız, sahibiniz, yardımcınızdır. Allah her şeyi bilir, her işi hikmetle yapar”
138

 

buyurdu. 

Yüce Allah “Ey Âdemoğulları! Her mescide gitmenizde ziynetli elbiselerinizi giyin. 

Yiyin, için ve israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez”
139

 buyurarak israf etmediği ve 

Allah‟a şükredildiği müddetçe yiyip içmenin meşru olduğu ifade buyurmuşlardır. Yine 

“Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı?”
140

 buyurarak 

insanların kendi kafalarından yasaklar koyarak insanları mahrum etmemeleri ifade 

edilmektedir.  

Bu ayette de Yüce Allah “Haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez” buyurarak da 

aşırılığa kaçılmaması tavsiye edilmiştir. İnsanların Allah‟ın haram kıldığını helal kılmak ve 

Rahipler, Budistler gibi dünya nimetlerinden nefislerini mahrum etmek gibi hususlarda haddi 

aşmasınlar buyurur. Yine yüce Allah devem eden ayetlerde “Allah‟ın size rızık olarak 

verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah‟a 

karşı gelmekten sakının” buyrularak helal ve temiz olmak şartı ile her nevi nimetlerden 

istifade edilmesi ve Allah‟a şükredilmesi istenmektedir.  

Haddi aşmamak hususu İslam bilginlerine göre “sözlerinde, fiillerinde, giyimlerinde ve 

yemelerinde aşırıya kaçılması” olarak açıklanmıştır.  

Her şeyde olduğu gibi yemek yemenin de üç farzı vardır. Bunlar helal yemek, israf 

etmemek ve Allah‟a şükretmektir. Bu farzlara riayet edildiği taktirde her türlü nimetlerden 

faydalanmak caizdir.   
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30. ĠÇKĠ, KUMAR, FAL VE PUTLAR ġEYTAN ĠġĠ PĠSLĠKLERDĠR 

وُم  ْٓس َق وِب  َق وْس َقهِب ٍُم لِب  الَّر مْس  َق َق سٌن  ِّي ٌَق َٖق ْس َقاُم  ِبوْس ٌَق َٖقنلَق بُم  لُم  ْٓس ِب ٌَق اْس َق لُم  هٍُم  ئِبنَّر َق   اْس َق ْس ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم لِب          اَق َق َّر ُم ْٓس ِب ٌَق اْس َق لِب  ٌَق اْس َق ْس َق ء  ِّب  اْس َق ْس اَق  ٌَق يُم  اْس َق َق  ْٓسهَق ُم ْٓس َق وُم  َقو ٍُْم ِب َق  َق  ئِبنَّر َق  ُْملِبْ ُم  الَّر

و ٍُم ه ًَق َقلْس  َقن ُمي  ُّي مِب  الَّر َقاِب  ًَق ٌَق َق ِب  لِب  َهّللا م ذِب ْس يْس  َق َْقلُم َّر ُم اُمٍوَق        ٌَق ٓ ُمٍ   الَّر ٌَق َق ِب َق  ٓ ُمٍ   َهّللا ٌَق َق ِب  

مُم  اُمٍاِبهَق   اْس َق َق ُم  اْس ُم ِٓب ٍ   َقنَّر َق   َق َُق  َق ْٓس ُميْس  َق  ْس َق ُم اَّر ٍَق ٌ   َقاِبو  َق  ٌَق  ْس َق ُم

“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar ve fal okları hep şeytan 

işi pisliklerdir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 

Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık sokmak, sizi Allah‟ı anmaktan ve namaz 

kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? 

Allah‟a ve resulsüne itaat edin ve Allah‟ın emirlerine karşı gelmekten sakının. Şayet yüz 

çevirir de dinlemezseniz elçimiz olan peygamberin görevi sadece bu gerçekleri sizlere tebliğ 

etmektir. ” (Maide, 5:90–92) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah bu ayette de helal olanları haram kılmadığınız gibi, haram olan içki, kumar, 

fal ve putlara tapınmaktan da sakınılması gerektiğini belirtir. Bunların şeytan işi pislikler 

olduğu da vurgulanarak mü‟minlerin bunlardan kesinlikle kaçmaları hususu vurgulanır.  

İnsanın sarhoş eden her nevi müskirat haramdır. İnsanın ruhî ve aklî dengesini bozan her 

nevi katı ve sıvı yiyecek ve içecekler haramdır. Bunların az ve çok olması fark etmemektedir. 

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”
141

 Ayrıca peygamberimiz (sav) “Anne-

babasının hukukuna riayet etmeyen, içki düşkünü olan ve verdiği sadakayı başa kakan 

kimsenin bunları terk etmediği sürece cennete giremeyeceğini belirtir.”
142

 

Kumar, ayette “meysir” olarak geçmektedir. Şarap ile beraber zikredilmesi de şarabın 

kardeşi ve arkadaşı olarak görülmesindendir. Kumar, şans oyunu ve haksız kazanç demektir. 

Başkalarının mallarını meşru olmayan, bâtıl yolla almak demektir. Yüce Allah “Mallarınızı 

aranızda haksız yollarla yemeyiniz; ancak karşılıklı rıza ve gönül hoşluğuna dayalı bir ticaret 

sonucu yemenizde sakınca yoktur”
143

 buyurur. Kumarın haksız kazanç ve rızaya dayanmayan 

bir alışveriş olduğu kesindir. Sonuçta da kumarın kin, nefret ve düşmanlığa yol açtığı 

kesindir.  

Fal ve kehanet de yasaktır, bundan elde edilen kazanç ta yasaktır. Fal ve kehanet 

insanların gelecekle ilgili beklentileri ve kaygıları üzerinden kazanç sağlamak, onları endişeye 

ve beklentiye sevk ederek tembelliğe ve ümitsizliğe iter. İnsanların çalışma ve kazanma 

şevkini kırar. Bu bakımdan fert ve topluma zarar verir. Hâlbuki akıl ve tedbir ile gelecek 

konusunda kadere iman ve tevekkül ile hareket etmek dinimizin emridir. Akıl ve dinin 

emirleri varken bunların dışında insan iradesini işlemez hale getiren fal ve kehanet ile hareket 

etmek elbette insanlık cevherini tahrib etmektir. Bu bakımdan yüce Allah yasaklamıştır. 

Mü‟min daima müspet hareket etmeli, olumlu ve iyimser düşünmelidir. Bu bakımdan insanı 

karamsarlığa ve beklentiye iten, aklı ve iradeyi etkileyen fal ve uğursuzluk gibi hususlar 

yasaklanmıştır. Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz hoşlanmadığı bir şeyi görürse „Allah‟ım, 

iyilikler sendendir, kötülükleri de yalnız sen defedersin. Senden başka güç ve kudret sahibi 

yoktur‟ desin”
144

 buyurmuşlardır. 

Putlara tapınmak ve onlardan yardım istemek de ayetle yasaklanmıştır. Allah‟tan başka 

yaratıcı ve müessir-i hakiki yoktur. Bazı taşlara ve maddelere kutsiyet verip güç vehmetmek, 
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akla, dine ve gerçeğe tamamen aykırıdır. Kendilerinde ilim, irade ve kudret olmayan şeylere 

bunları vermek tamamen cehalet ve hamakattir. Yüce Allah bunu da şeytan işi olarak görüp 

yasaklamıştır. Kurtuluşa etmenin yolu bu yasaklara riayet etmekten geçmektedir ki yüce 

Allah bunu ifade etmektedir.  

Bu yasakların hikmetini ve faydalarını da yüce Allah şöyle sıralar:  

1. Ġnsanların ve toplumun arasına düĢmanlık sokmak: İçki her kötülüğün anasıdır. 

Kumar da öyledir. Allah‟tan başka varlıklarda güç ve kuvvet vehmederek onlardan yardım 

istemek de şeytanın insanları aldatmasından ve aralarına kötülük sokmak istemesindendir. 

Kendi gücüne ve ilahlarının yardımına güvenen hâkimiyet kurmak için kavga ve savaş 

çıkartarak düşmanlıklar üretecektir.    

2. Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak: Yine yukarıda sayılan içki, 

kumar, fal ve putlar insanları Allah‟tan uzaklaştırır, namaz ve ibadetten vazgeçirir. Bu da 

onların insana dünya ve ahiret saadetinden ve Allah‟a yakınlıktan mahrum eder.  

Her nevi günahın ve kötülüğün kapısı içki, düşmanlık, Allah‟ı anmak, namaz kılmaktan 

uzak durmaktır. Yüce Allah bunların dışındaki güzel şeyleri insanlara helal kılmıştır.
145

 

Bunlardan sakınma ve Allah‟ı anma ve ibadet konusunda “Allah‟a ve resulüne itaat 

edilmelidir.” Allah‟ın istemediği ve resulünün uygulayarak göstermediği konularda kendi 

heva ve hevesimize, akıl ve düşüncemize göre yaptığımız şeyler ibadet sayılmaz ve bize fayda 

da sağlamaz. 

Yüce Allah bu hususları tebliğ etmek ve uymak isteyenlere de tatbik ederek göstermek 

için peygamberimizi (sav) görevlendirmiştir. Ancak insanlar hür oldukları için uymayanlara 

da yüce Allah şöyle buyurur: “Şayet yüz çevirir de dinlemezseniz elçimiz olan peygamberin 

görevi sadece bu gerçekleri sizlere tebliğ etmektir.” Sonunda hesabı görecek ve neden 

uymadığını soracak olan Allah‟tır.  

 

31. SORU SORMAK ĠLMĠN YARISIDIR 

وُم  اْس ُملْس وُم  ٓمَق ُْمهَقلَّر هْسًَق   ِب أَقاٍُم   َق ئِبو  َق ْس ٌَق يْس  يْس  َق ُمإْس ُم َٓق ء ئِبو  ُم ْس َق اَق ُم مْس  َقاْس أَقاٍُم   َق هٍُم   َق  َق ْس ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

يٌن  ُم  َق ٍُم ٌن  َق ِٓب ٌَق َهّللا هْسًَق   ُم  َق يْس  َق َق   َهّللا َق   َق  ِبلِبْمَق           ُم ْس َق اَق ُم ٍ   ًِب يْس  ُميَّر  َق ْس َق ُم م  َق ْس ِب ُم اٌن  ِّي ٍْس َق   َق أَقاًَق    َق ْس اَق

“Ey iman edenler! Açıklandığı zaman size sıkıntı verecek şeylere dair soru sormayın ve 

başınıza iş açmayın. Kur‟an inzal edildikçe size gerekli olanlar açıklanır. Sizden istenmeyen 

hususlar sizin için bağışlanmıştır. Allah çok affedici ve çok halîmdir. Sizden önceki bir 

toplum çok sormuş, sonra da verilen hükme uymayarak ve kabul etmeyerek inkâr edenlerden 

olmuşlardı.” (Maide, 5:101–102)  

 

AÇIKLAMASI:  

Atalarımız “sual sormak ilmin yarısıdır” demişlerdir. Bu sözde büyük bir hakikat payı 

vardır. Soru sorma bir sanattır ve bunu ancak bilenler yapabilir. Yarı bilgiye ulaşmayan 

bilginin diğer yarısını öğrenmek için soru soramaz. Temel bilgiye sahip olanlardır ki ancak 

detayları merak ederek, uygulamaya yönelik soru sorabilirler. Gerçekler de detaylarda 

gizlidir. Detayılar çok önemsiz gibi gözükür; ama onlarsız doğru sonuca ulaşamazsınız.   

Bilgi soru ile ortaya çıkar. Kur‟an-ı Kerim ayetlerinin çoğu sorulan sualler üzerine nazil 

olmuştur. Dini hükümler başta olmak üzere pek çok hakikatler peygamberimize sorulan 

suallerin neticesidir. Güzel soru güzel ve gerekli bilgileri ortaya çıkarırken, gereksiz ve saçma 

soruların da kötü sonuçları olduğu bilenen bir husustur.  
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Peygamberimiz (sav) “Yüce Allah yerli yersiz çok sual sormayı çirkin gördü”
146

 

buyurur. Sonra buyurdu: “Ben size bir şey söylemediğim sürece bana bir şey sormayınız. 

Sizden önceki milletler çok soru sordukları ve peygamberlerine muhalefet ettikleri için helâk 

oldular. Size bir şey emredersem gücünüz yettiği kadar onu yerine getiriniz. Bir şeyi 

yasakladığım zaman da onu kesinlikle terk edin”
147

 buyurdular.  

Hz. Ali‟nin (ra) rivayetine göre yüce Allah “İnsanlara beyit haccetmeleri Allah‟ın bir 

hakkıdır”
148

 ayeti nazil olunca peygamberimiz (sav) hutbe okumuş ve “Ey insanlar hac 

üzerinize farz kılınmıştır” dedi. Esedoğullarından Ukkaşe b. Mihsan (ra)  ve Süraka b. Malik 

(ra) “Her sene mi ya Resulallah?” dediler. Peygamberimiz (sav) cevap vermedi. Soruyu üç 

defa tekrar ettiler. Bunun üzerine “Hayır! Ama „Evet‟ demeyeceğimden nasıl emin oldunuz? 

Şayet „Evet!‟ demiş olsaydım bu size vacip olurdu. O zaman buna güç yetiremezdiniz”
149

 

buyurdular. 

Allah‟a ve Resulüne iman eden birine “Bu Allah‟ın emri ve resulünün sünnetidir” 

denildiği zaman onu kabul etmek ve ona uymak vaciptir. İtiraz etmek şeraite ve sahib-i şeraite 

itiraz etmek ve kabul etmemek anlamına gelir ki bu bir mü‟mine asla yakışmaz. İmanın gereği 

“Semi‟nâ ve eta‟nâ”
150

 diyerek kabul etmektir. Nitekim Musa (as) kavmine “Allah, size bir 

sığır kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar da, “Sen bizimle eğleniyor musun?” demişlerdi. 

Mûsâ, “Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah‟a sığınırım” demişti. “Bizim için Rabbine 

dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim 

diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın.” 

Onlar, “Bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiş? açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle dedi: 

“Rabbim diyor ki, o, sapsarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır” dedi. Bizim için 

Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, 

birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz” dediler. Mûsâ şöyle dedi: 

“Rabbim diyor ki; o, çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç 

alacası olmayan bir sığırdır.” Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” dediler. Nihayet o 

sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.”
151

 

Burada görüldüğü gibi yüce Allah‟ın emrine itiraz edilmeden bu iş yapılmış olsaydı bir 

inek kesip kurtulacaklardı. Ama onlar sordukça yüce Allah zorlaştırdı. Bunun için 

peygamberimiz (sav) fazla soru sormayı yasaklamıştır. Yüce Allah da “Ey iman edenler! 

Açıklandığı zaman size sıkıntı verecek şeylere dair soru sormayın ve başınıza iş açmayın. 

Kur‟an inzal edildikçe size gerekli olanlar açıklanır. Sizden istenmeyen hususlar sizin için 

bağışlanmıştır. Allah çok affedici ve çok halîmdir. Sizden önceki bir toplum çok sormuş, 

sonra da verilen hükme uymayarak ve kabul etmeyerek inkâr edenlerden olmuşlardı” 

buyurarak buna işaret etmiştir.  

 

32. MÜ’MĠNLER ÖNCE KENDĠ NEFĠSLERĠNĠ ISLAH ETMELĠDĠR 

ُمهَق ِّي ُم ُمي  ٓ ًة   َٓق يْس وَق ِب وِب ُم ُم لْس ِب  َق ْْس ُميْس ئِباَُق  َهّللا لَّر ئِبذَق   يْس َق َق لُّي ُمي  َّرم  َق يْس  َق َْق ُم يْس  َقن ُم َق ُم ْٓس ُم هٍُم   َق َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

وَق  ه ُميْس  َق ْس َق ٍُم    ِب َق   ُم

“Ey iman edenler! Sizin göreviniz kendi nefislerinizi düzeltmektir. Siz doğru yolda 

hidayet üzere olursanız dalalette gidenler size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah‟adır. 

Allah size yaptıklarınızın hesabını mutlaka soracaktır.” (Mâide, 5:105) 
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AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah mü‟minlere “Sizler doğru yolda oldukça başkalarının dalaleti size zarar 

veremez” buyurur. Önemli olan insanın kendi nefsini ıslah ederek doğru yolda olmasıdır. 

Başkalarının dalalette olması kişinin hidayetinize zarar vermez. Sonuçta herkes kendi 

amelinden hesaba çekilecektir. “Günah işleyenindir. Birinin günahından bir başkası mesul 

olmaz.”
152

  

Mü‟minler inkârcıların hallerine bakarak hallerine acıyor ve iman etmelerini temenni 

ederlerdi. Bu sebeple yüce Allah “Ey iman edenler! Siz kendi haline bakın, sizler doğru yolda 

oldukça başkalarının dalaleti size zarar vermez” buyurdu. Sonra Allah insanlara ortalama 

altmış sene ömür vermiştir. Bu ömür içerisinde belli dönemde ve gençlikte, gençliğin verdiği 

taşkınlıkla yanlış işlere girebilir. Uzun ömür içinde hayırlı insanlarla karşılaşabilir. 

Günahlarına tövbe eder. Çok iyi insan olabilir. Bunun için ömrün belli bir dönemi de dikkate 

alınmamalıdır. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) “Allah‟tan hayırlı ve uzun ömür 

istemelidir.”
153

 Şayet iyi durumda ise iyiliği artar, durumunuz kötü ise, zaman içinde tövbe 

etme imkânı olur. 

Bundan kimse kimseye karışmasın anlamı çıkmamalıdır. Hak yolda olan kimsenin bir 

görevi de “İyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmaktır.” Yüce Allah “İçinizde hayra çağıran 

ve iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtulacak olanlar işte 

onlardır”
154

 buyurur. Ayrıca “Sizler insanlar içinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği 

emreder, kötülüğü yasaklarsınız”
155

 buyurarak iyilerin hayrı emretme ve şerri yasaklama gibi 

önemli bir görevinin bulunduğunu belirtir. Bunun için mü‟minin “neme lazım” ve “bana ne” 

gibi bir düşünce içinde olması düşünülemez.  

Yüce Allah‟ın “Size nefsiniz lâzımdır. Sizler hidayet üzere oldukça başkalarının dalaleti 

size zarar vermez” buyurması mü‟minlerin topluma bakarak, kâfirlerin ve günahkârların 

çokluğuna bakarak ümitsizliğe düşmemeleri içindir. Yeryüzünde insanları hayra çağıran ve 

şerden sakındıran, hak ve hidayet üzere olan ve hak ve hidayeti insanlara anlatan mü‟minler 

bulundukça yüce Allah o millete azap etmez ve üzerlerinden bela ve musibetler vermez. 

Rahmeti ile insanları kuşatmaya devam eder.   

İnsanlara hak ve hidayet konusunda önder ve rehber olanların her şeyden önce 

kendilerinin iman ve itaat konusunda örnek olmaları gerekir. İnsanların çoğunun bir 

öğretmenden ziyade bir örneğe ve rehbere ihtiyacı vardır. Öğrenmek ve öğretmek zordur ve 

bunu yapabilenler azdır. Ancak iyi örnekler daha çok insanlara yol gösterirler. Bundan dolayı 

çok bilmek ve öğretmekten ziyade iyi örnek olanlar insanlara daha faydalı olurlar. Bir 

medrese bilgininden çok ami bir tekke şeyhinin insanlarca taklit edilmesinin sebebi ve 

hikmeti budur. “Nefsini düzeltemeyen topluma iyi örnek olamaz ve toplumu düzeltemez.” 

Diğer bir husus da şudur ki, bir toplum fertlerden meydana gelir. Toplumun düzelmesi 

fertlerin düzelmesine, bozulması da fertlerin bozulmasına bağlıdır. İyi insanların çoğalması 

toplumu iyiye götürürken, kötü insanların çoğalması da toplumu kötüye götürür. Bu bakımdan 

toplumun düzelmesi nefis terbiyesi ile mümkündür. Yüce Allah bu hususa dikkatimizi 

çekmektedir.   

Sonuçta herkes Allah‟a hesap verecektir. Kendini düzeltemeyen ve nefsini ıslah 

edemeyenin Allah rızasını kazanması ve ahirette kendisini kurtarması mümkün değildir. Yüce 

Allah bu hususa da dikkatimizi çekmektedir. “Hepinizin dönüşü Allah‟adır. Allah size 

yaptıklarınızın hesabını mutlaka soracaktır” buyurarak bu hususa işaret eder.  
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33.  ALLAH ZĠKREDĠLDĠKÇE MÜ’MĠNĠN KALBĠ TĠTRER, ĠMANI ARTAR    

 

ًِبيْس  َْق  ُمىُم  َق  َق ْسًُميْس ئِْب َق نًة   ْٓس َقتْس  َق َق ئِبذَق   ُم ِٓب ٌَق ُميْس  وِب َقتْس  ُم ٍُم ًُم ٌَق ُم  ْمَق ئِبذَق  ذُم ِبلَق  َهّللا وَق  اَّر ِب هٍُم إْس ِب ئِبنَّر َق   اْس ُم

وَق  ٍَق َّر ٍُم ًِبيْس َْق َق وَق       ٌَق َق َُق  َق ِّي ٌَق ِب َّر   َق َق ْسهَق يُميْس ُْمه ِب ٍُم ْمَق ُْم ِٓب ُمٍوَق  الَّر َقاَق  اَـق ِب َق         اَّر ِب ٌْس  ُم

لِبْيٌن  ٌَق ِب ْس ٌن  َق اٌن  ٌَق َق ْس ِبلَق ًِبيْس  ه َق  َق ِّي وَق اٌن  ِب ُميْس  َق َق   اًَّر
وَق  َق َهّللاًة هٍُم إْس ِب  يُميُم  اْس ُم

“Mü‟minler şol kimselerdir ki, Allah‟ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer, Allah‟ın 

ayetleri okundukça imanları artar. Onlar sadece Allah‟a dayanıp güvenirler. Yine onlar 

namazlarını kılarlar ve bizim onlara rızık olarak verdiğimiz nimetlerden ihtiyaç sahiplerine 

infakta bulunurlar. İşte onlar gerçek mü‟minlerdir. Biz işte onlar için ahirette Allah katında 

yüksek dereceler, sair günahlarının affı ile beraber cennette mükemmel rızıklar 

hazırlamışızdır.” (Enfal, 8:2–4)  

 

AÇIKLAMASI:  

İman, temenni, söz veya gösteriş değildir. İman kalpte yer eden ve davranışlara yansıyan 

Allah korkusu ve sevgisidir. Bundan dolayı İmam-ı Şafi‟ye göre “İman kalp ile tasdik, dil ile 

ikrar ve azalar ile amel etmektir.” Ancak bu iman “kâmil” bir imandır. Cumhur-u ulemaya 

göre iman “Kalp ile tasdik, dile ile ikrardır.” Asl olan kalp ile tasdiktir, dil ile ikrar mü‟min 

muamelesi görmesi içindir. Allah katında makbul olan iman kalp ile tasdiktir. Kalpte tasdik 

olmadığı zaman sadece dil ile ikrar münafık imanıdır. Amel ise imandan bir cüz olmayıp, 

imanın kemalindendir.  

Yüce Allah bu ayetlerde kâmil bir imanın nasıl olduğuna dikkat çekmektedir.  

Kamil bir imana sahip olan mü’min: 

1. Allah zikredilince kalpleri titrer: Mü‟mine “Allah‟tan kork!” denilince kalbine bir 

ürperme gelir ve yaptığı işi hemen bırakır. Münafık ise burnunun ucuna bile takmaz ve “Bunu 

senden mi öğreneceğim!” der. Söyleyeni azarlar. Nitekim Hz. Ömer‟e (ra) “Allah‟tan kork ya 

Ömer!” dediklerinde “Ömer de kim oluyor ki Allah‟tan korkmasın” şeklinde cevap vermiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman‟a bir köylü “Allah‟tan kork!” diyince hemen atından inerek secdeye 

kapandığı ve ağladığı anlatılır. Bediüzzaman‟a Van‟daki talebeleri “Biz de Allah‟tan 

korkuyoruz; ama görüyoruz ki senin ödün kopuyor!” dedikleri sabittir. Bu örnekler Allah 

korkusu ve kalplerin titremesi için yeterlidir.  

Yine mü‟min Allah‟a ibadet ettiği, Kur‟an okuduğu ve tefekkürât-ı imaniyeye ait bir 

mesele zikredildiği zaman kalbi sevinç ve ferahla dolar. Kalbi ürperir ve iman ile dolar. 

Mü‟min kalbinin açıldığı ve genişlediğini hisseder, yüzü mutluluk ile nurani bir hal alır ve 

dilinden “Sübhanallah” “Elhamdülüllah” “Allah-ü Ekber” “Lâ ilâhe illallah” ve “Lâ havle 

velâ kuvvete illa billâh” nidaları dökülür.  

Mü‟minin durumu böyle iken münafık Allah anılınca hiçbir değişiklik yaşamaz. 

Namazını zorla kılar ve işi olduğu zaman terk etmekte hiçbir beis görmez, mü‟min gibi 

namazım geçti diye kalbinde bir pişmanlık hissetmez ve kalbi ürpermez. Mallarının zekâtını 

vermezler. Mü‟min günahını dağ gibi görüp altında ezilirken münafık burnun ucundaki sinek 

kadar değer vermez.    

2. Allah’ın ayetleri okundukça imanları artar: mü‟min Allah‟ın ayetleri olan Kur‟an-

ı kerimi saygı ile okur. Her ayet okundukça onun imanında artma ve kalbinden nurlanma hâsıl 

olur. Kur‟an-ı Kerime karşı da asla saygısızlık etmezler. Büyük bir saygı ve huşu ile okurlar. 

Kur‟anın tercümanı olan peygambere gereken saygıyı gösterir ve adı geçince mutlaka 

“Sallalahü Aleyhi Vesellem” derler. Kur‟an-ı Kerim tercümesi olan kâinat kitabını mütalaa 

ederken her şeye ibret gözü ile bakar ve Allah‟ın birliğine delil olarak görür tefekkür gözü ile 

bakarak imanını artırır. Yani Allah‟a olan bağlılığı, sevgisi artar; her an kendisini Allah ile 



beraber hissederek huzura erer.  Peygamberimiz (sav) “Kim Allah‟ın birliğine inanır, Allah ve 

resulünü her şeyden çok sever, mü‟minleri de imanlarından dolayı kardeş bilir ve herkesten 

çok sever, zekâtını malının iyisinden verir, tekrar küfre girmeyi ateşe girmek gibi görür ve 

hissederse imanın tadına ve halâvetine erer”
156

 buyurdular. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde pek çok surelerde ve ayetlerde mü‟minlerin imanlarını 

artıracak ve güçlendirecek delilleri bizlere sunmaktadır. “Bunlarda akıl sahipleri için deliller 

vardır” buyurarak pek çok vahdaniyet delillerini sıralamıştır. Bu konuda Kur‟ân-ı Kerimde üç 

bine yakın vahdaniyet delili ve Tevhit ve Haşir delilleri vardır.    

3. Sadece Allah’a dayanıp güvenirler: Allah‟ın birliğine, ondan başka güç ve kudret 

sahibi olmadığına iman eden elbette yalnız ona dayanıp güvenecektir. Her namazda “Sadece 

sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz” diyerek Allah‟a iltica ve ibadet eden bir 

mü‟min elbette ona tevekkül edecektir. Allah‟a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah da 

kendisine tevekkül edeni sever. Peygamberimiz (sav) “Eğer siz Allah‟a gereği gibi 

güvenseydiniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş 

olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler”
157

 buyurur. İşte mü‟minler Allah‟a 

güvenen kimselerdir. Şunu da bilirler ki Allah kulu hakkında daima hayır olanı murat eder. 

“Hayır Allah‟ın takdir ettiği şeydir.” Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Mü‟minin durumu ne 

kadar şaşırtıcıdır. Mü‟min asla zarar etmez. O daima kardadır. Allah‟tan kendisine bir rızık ve 

bir hayır gelse o şükreder. Bu onun için hayırlıdır. Şayet istemediği bir şer ve kötülük isabet 

etse o zaman da sabreder. Bu da onun için hayırlıdır. Velhasıl mü‟min daima hayır üzeredir ve 

daima karlıdır.”
158

 Bu durumdaki bir mü‟min hayırda da şerde de Allah‟a tevekkül eder. 

İşlerin sonunun hayır olması için sadece ona dayanıp güvenerek her işin üstesinden gelir ve 

her nevi şerre karşı sabreder. Bazı bilginler derler ki “Tevekkül imanın tamamıdır.” 

Bediüzzaman Said Nursi‟nin veciz ifadesi ile “İman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, 

tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder.” 

4. Namazlarını ikame ederler: Namazı ikame etmek demek tadil-i erkân ile gereği gibi 

kılmak demektir. mü‟minler Allah için kıldıkları namazlarını vaktinde ve tadil-i erkân 

dediğimiz şartlarına tam uyarak kılarlar. Baştan savma kabilinden kılmazlar. Bilir ki namaz 

mü‟mini kötülüklerden uzaklaştırır. Namazı doğru kılan kimse Allah‟ın rızasını kazanır. 

İmanı kuvvetlenir, günah kirlerinden arınarak ebedi saadete layık bir kul haline getirir. 

Peygamberimiz (sav) “Namaz birinizin kapısının önünden akan ırmak gibidir. Söyleyin bana 

bir kimse günde beş defa yıkansa onda kirden eser kalır mı? İşte namaz insanı böyle tertemiz 

hale getirir”
159

 buyurdular.    

5. Allah’ın verdiği rızktan infak ederler: İnsanlar rızık yiyicidir; rızık verici Allah‟tır 

ve Allah‟ın hazinesi asla bitmez. O hazine-i gaybından ve yoktan yaratarak verir. Hazinesi 

kelamıdır. Ol derse hemen oluverir. Kudreti sonsuzdur. Hal böyle olunca mü‟min rızk 

konusunda asla endişe etmez. Allah‟ın kendisine verdiği rızkdan muhtaç olanlara hiç minnet 

altında bırakmaksızın verir. Verdiğini de zekât niyeti ile verir ki minnet olmasın. Bilir ve 

inanır ki “Allah için ne verirse, Allah onun yerine daha iyisini verir.”
160

 

Mü’minlerin Allah katındaki mükâfatları: 

1. Allah katında gerçek mü’minler olarak kabul edilirler: Yüce Allah‟ın sevdiği 

kullar iman eden, devamlı Allah‟ı zikrederek ve namaz kılarak imanlarını artıran, Allah‟a 

tevekkül eden, Allah‟ın nimetlerini etrafındaki insanlarla paylaşan kimselerdir. Bunu yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde pek çok ayetlerinde bize haber vermektedir.   
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2. Allah katında yüksek mertebeler ve derecelere kavuĢurlar: yüce Allah “İman 

edenlerin dostudur.”
161

 Elbette dostunu memnun edecektir. Bu ise Allah‟a yakınlıktır. Allah‟a 

yakınlık bütün nimetlerden daha değerlidir. Çünkü padişaha vezir olmak ve meclisine 

katılmak elbette her türlü makamdan ve zenginlikten üstündür.  

3. Allah’ın mağfiretine nail olurlar: İnsan hatadan hali olmaz. her şeyi bilen ve 

kaydeden yüce Allah‟ın kulun günahlarını affetmesi ve suçlarını örtmesi o insan için en büyük 

bir nimettir. Bunun için yüce Allah sahabeler için dahi “Onlar için mağfiret ve büyük bir 

mükâfat hazırlanmıştır”
162

 buyurarak mağfireti nimetin önüne almıştır.   

4. Allah’ın ikram ettiği rızklar ile ebediyen mutlu olurlar: Allah‟ın kullarına en 

büyük nimeti cennettir. Cennette ebediyet ise cennetten daha değerlidir. Cennette Allah‟a 

yakınlık ve peygamberin sohbetinde bulunmak cennetin nimetlerinden daha değerlidir. 

Cennette Cenab-ı Hakkın cemalini görmek cennetin bütün nimetlerinin fevkindedir. 

Peygamberimiz (sav) “Allah‟ü Teâla salih kulları için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın 

işitmediği, hiçbir insanın aklına ve hayaline gelmeyen nimetler hazırlamıştır”
163

 

buyurmuşlardır. Bu husus yüce Allah‟ın “Mü‟minlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık 

onlara ne nimetler hazırladığını hiç kimse bilemez”
164

 buyurmuştur. 

Yüce Allah bütün bu hakikatleri “Mü‟minler şol kimselerdir ki, Allah‟ın adı anıldığı 

zaman kalpleri titrer, Allah‟ın ayetleri okundukça imanları artar. Onlar sadece Allah‟a 

dayanıp güvenirler. Yine onlar namazlarını kılarlar ve bizim onlara rızık olarak verdiğimiz 

nimetlerden ihtiyaç sahiplerine infakta bulunurlar. İşte onlar gerçek mü‟minlerdir. Biz işte 

onlar için ahirette Allah katında yüksek dereceler, sair günahlarının affı ile beraber cennette 

mükemmel rızıklar hazırlamışızdır” ayeti ile veciz bir şekilde ifade etmiştir.  

 

34.  MÜ’MĠNLER KÂFĠRLERDEN ASLA KORKMAZLAR 
  

اُّيٍيُميُم  َٖق ْس َق  َق  ٍَق ٌ   َق ْس  ًة  َق َق  ُم ْمَق  َق َقلُم هٍُم  ئِبذَق  اَق ِٓب ُميُم  اَّر ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي ًِبيْس        َْق   َْق اِّي ٍَق م ُْم ٌَق َق  

ًَقهَّريُم  ٌَق وُم وَق أْس ٌَق َق ِب  مَق  َهّللا ٍ   ِّي ِّٓيل ًة ئِباَُق  ِب َقٍ   َق َق ْس  َق ء  ِب َق َق ٌْس  ُم َق َق لِّي  ًة اِّي ِب َق ٍو  َق وُم ئِب َّر  ُم َق َق ٍْس َق ِبٍ   ُم ُملَق َْق

ٓلُم   ٌَق ِب ْسسَق  اْس َقلِب

“Ey iman edenler! Kâfirle ile karşılaştığınız zaman arkanızı dönüp kaçmayın. Taktik 

gereği geri çekilmeniz veya bir başka birliğe katılmak amacına yönelik geri çekilme hariç kim 

arkasını döner kaçarsa Allah‟ın büyük öfkesini kazanır. Onların sonunda varacağı yer 

cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. (Enfal, 8:15–16)  

 

AÇIKLAMASI: 

Her iyilik ve hasenat gibi cesaretin kaynağı da imandır. Her kötülük gibi korkaklığın 

kaynağı dahi küfürdür.
165

 Mü‟min günahkâr olabilir, nefsine uyabilir ve şeytana aldanabilir, 

ama asla hain ve korkak olamaz. Bediüzzaman‟ın talebelerinden merhum Zübeyir 

Gündüzalp‟in “Bana her şey diyebilirsiniz; ama asla korkak diyemezsiniz” diyerek cesaret 

dersi vermesi meşhurdur.  

Yüce Allah bu ayette mü‟minlere din düşmanları olan kâfirler ile karşılaştığınız zaman 

arkanızı dönüp kaçmayın” buyurarak cesaret dersi vermiştir. Yine yüce Allah Mü‟minler o 

kimselerdir ki, halk kendilerine „insanlar size karşı ordu toplamış üzerinize gelmektedirler, 
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onlardan korkun‟ dediklerinde „Allah bize yeter, O ne güzel vekildir‟ derler”
166

 buyurarak 

korkmayacaklarını ifade eder. Bununla beraber peygamberimiz (sav) “Düşmanla karşılaşmayı 

temenni etmeyiniz. Fakat düşmanla karşı karşıya gelirseniz sabrediniz, direniniz. Biliniz ki 

cennet kılıçların gölgesi altındadır”
167

 buyurmuşlardır.  

İnsanı korkutan ölümdür. Ama ne var ki “Ecel birdir değişmez.” İnsan savaşa gitmekle 

ölmez, hasta olmakla ölmez; ancak eceli gelirse ölür. Bunun için kadere iman eden bir 

mü‟minin ölüm korkusu ile hareket etmesi düşünülemez. 

Yüce Allah‟ın insan ruhuna yerleştirdiği temel kuvvelerden birisi de “Öfke” 

duygusudur. Öfke duygusunun had altına alınması ve doğru şekilde kullanılması “Şecaat” 

denen güzel ahlakın kaynağını teşkil eder. Şecaat, cesaretin doğru, adil ve yerinde 

kullanılmasıdır. Peygamberimiz (sav) şecaat kahramanı idi ve cesaretini akıllıca kullanırdı. 

Savaşlarda asla geri adım attığı ve çekildiği vaki olmamıştır. Hz. Ali (ra) gibi cesaret ve 

şecaat kahramanı demiştir ki “Savaşın en şiddetli anında biz korkarak geri çekilmek 

durumunda kaldığımız zaman Resulullah‟ın (sav) arkasına sığınırdık ve ondan cesaret dersi 

alarak tekrar hücuma geçerdik.”  

Zaman cemaat zamanıdır. Bu zamanda ferdi çalışma, ferdi hizmet ve ferdi gayretten çok 

cemaatî, toplumsal ve kurumsal çalışma, hizmet ve gayret söz konusudur. Dolayısıyla cesareti 

de ferdî olarak kullanmamak gerekir. Bir insan ferdi cesaretini cemaat içinde onlara zarar 

verecek şekilde kullanamaz. Nasıl ki askerde birlik ruhu esastır. Bir askerin birliğine ve 

kumandanına muhalif olarak onları tehlikeye atacak şekilde bireysel cesaret gösterisi doğru 

olmadığı gibi bir cemaatin içinde bireysel cesaret ile onları tehlikeye atmak da doğru değildir. 

Cesaret, yerinde, zamanında ve akıllıca davranılırsa amacına hizmet eder. Gerçek cesaret 

budur. Aksi tedbirsizlik ve delilik olur. Faydadan çok zarar getirir.  

Bediüzzaman‟ın üç kumandana karşı idamdan korkmadan ve çekinmeden gerçeği 

haykırması ferdi cesaretin en güzel örneğidir. Ancak aynı Bediüzzaman‟ın daha sonra bir 

askerin eline kelepçe takarak sürgünden sürgüne göndermesi, her nevi haksızlığa uğratılarak 

zindandan zindana atılmasına asla itiraz etmeden itaat etmesi cemaat içinde ferdi cesaretin 

kullanılamayacağına en güzel örnektir. Burada cesaret hak ve hakikatten ve doğruluktan asla 

taviz vermemek, takiyye yapmamak ve geri adım atmamak, cesaretle hakkı ve hakikati 

müdafaa etmektir. Yüce Allah‟ın “Ey iman edenler! Kâfirle ile karşılaştığınız zaman arkanızı 

dönüp kaçmayın. Taktik gereği geri çekilmeniz veya bir başka birliğe katılmak amacına 

yönelik geri çekilme hariç kim arkasını döner kaçarsa Allah‟ın büyük öfkesini kazanır” 

buyurması bize bu hakikatleri ders vermektedir. Bu tavizsiz istikrar çizgisinden 

ayrılmamaktır.  

Savaştan kaçamak dinimizde büyük günahlardan sayılmıştır. Peygamberimiz (sav) 

“Mubikât-ı Seb‟a olan en büyük günahlardan kaçının” buyurur. “Bunlar nedir?” denilince 

buyurdular: “Allah'a şirk koşmak; sihir yapmak; Allah'ın haram kıldığı halde bir kimseyi 

haksız yere öldürmek; yetim malı yemek; faiz yemek; düşmana hücum anında harpten 

kaçmak: namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmaktır”
168

 buyurdular. 

Bediüzzaman hazretlerinin ifadesi ile “Bir mü‟min farzları yapar, büyük günahlardan 

sakınırsa kurtulur.”
169

 

Yüce Allah kâfirlerden korkmamamız gerektiğini, her hususta cesur olmamız icab 

ettiğini “Ey iman edenler! Kâfirle ile karşılaştığınız zaman arkanızı dönüp kaçmayın. Taktik 

gereği geri çekilmeniz veya bir başka birliğe katılmak amacına yönelik geri çekilme hariç kim 

arkasını döner kaçarsa Allah‟ın büyük öfkesini kazanır. Onların sonunda varacağı yer 

cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir” ayeti ile ifade etmiştir.  
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İslam bilginleri “Bir insanın akrebi öldürmek gibi basit de olsa cesaretini Allah sever” 

demişlerdir.  

 

35. MÜ’MĠN GERÇEĞĠ NEREDE GÖRSE SAHĠP ÇIKAR VE ALIR 

ٌَق َقن ُميْس  َق ْس َق ُمٍوَق  هْسىُم  ٍْس   َق اَّر ٍَق ٌَق َق  َق اُمٍاَقىُم  ٌَق َق َق  ٓ ُمٍ   َهّللا هٍُم   َق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي ْمَق        َْق   َْق ٌَق َق  َق ُمٍنٍُم   َق اَّر ِب  

يُميْس  َق َْق ْس َق ُمٍوَق  ٌَق هَق   اُمٍوِب ئِبذَق   َق َق  ُمي اِب َق  َْق             َق اٍُم  اَق ِب ْس اِب لَّر ٌَق ِب  َهّللا ٓ ٍُم   ِب هٍُم   اْس َق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق

ٌوَق  لُم لَق ْٓسىِب  ُم ْس ٌَق َقنَّرىُم ئِباَق ٌَق َق ْس ِبىِب  ءِب  لْس ْٓسمَق  اْس َق ٍوُم  َق َق َْق ُم ٍ   َقوَّر  َهّللا ٌَق  ْس َق ُم يْس  ِٓٓب ُم ٓ َقمَّر         ُْم ْس ٌَق  َّر ٍُم   ِب ْسهَق ًة  َّر  ُملِب  

ْ ُم  اْس ِب َق  َق اَق ِب ٍ   َقوَّر  َهّللا ٌَق  ْس َق ُم يْس  َق  َّر ًة  ه ُم ْمَق اَق َق ُمٍ   ِب وَق          اَّر ِب لٌن  ُّي ْس َق ْس َق ٍُم ٌ  ئِبذْس  َقن ُميْس  َق ِٓب ٌَق ذْس ُملُم  

يْس  ِّي َق اِب اَق َق َّر ُم مَق  ا َّٓر ٌَق َق َق َق ُمي  ِّي لِبوِب  َّر َق ُمي  ِبهَقلْس ٌَق َْق يْس  ٌَق  ُم يُم  اهَّر  ُم  َق  وَق  َقو َْق َق َق َّر َق ُم ضِب  َق َق  ٍُم  ِّب  َٖق ْس

ٌوَق  ٌَق َقن ُميْس  َق ْس َق ُمٍوَق            َقلْس ُملُم يْس  ٍنٍُم   َق َق نَق  ِب ُم ٌَق َق ُم اُمٍوَق  ٌَق الَّر َق  ٍنٍُم   َهّللا هٍُم   َق  َق ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي     َْق   َْق

        ّ لٌن  َق ِب وُم  َقوْس ه َق َق  ِب ٌَق َقوَّر  َهّللا يْس  ِب ْسهَق ٌن  ٌْس َق ُم ُم ٌَق َق يْس  ٍَق اُم ُم ٍ   َقنَّر َق   َق ْس ٌَق  ْس َق ُم هٍُم              ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  ِْب   َْق

ٓيِب  لِب  اْس َق ِب ُم ذُمٌ  اْس َق ْس ٌَق َهّللا يْس  َْق ْس ِبلْس اَق ُم ٌَق يْس  ِّٓي َق  ِب ُم يْس اَق ه ُم ُْم َق ِّيلْس  َق ٌَق يْس  ُملْس َق ن ًة  ل اَّر ُم َق َْق ْس َق ئِبذْس       ئَقو  َق َّر ٍُم   َهّللا ٌَق  

ْٓسلُم  اْس َق  ِبلِبْمَق  ُم  َق ٌَق َهّللا ُم  َْق ْس ُملُم  َهّللا ٌَق ٌوَق  َْق ْس ُملُم ٌَق ٍوَق  لِبوُم ٌْس ُْم ْس وَق  َق ٌْس َْق ْس ُم ٍُم وَق  َق ُمثْس ِب ٍُم ٌ  آِب ْمَق  َق َقلُم  َْق ْس ُملُم  ِب َق  اَّر ِب

“Ey iman edenler! Allah‟a ve resulüne itaat edin. Kur‟anı ve peygamberi dinlediğiniz 

halde onlara itaat etmekten yüz çevirmeyin. İşitmediğiniz halde de işittik diyenler gibi 

olmayın. Şüphe yok ki yeryüzünde yürüyen canlıların en şerlileri gerçekleri düşünmeyen, 

hakkı işitmekte sağır ve gerçeği konuşmada dilsiz olanlardır. Allah onlarda hayır görseydi 

elbette onlara işittirirdi. Böyle iken Allah onlara gerçekleri işittirseydi yine de yüz çevirip 

giderler, kulaklarını tıkarlardı.  

Ey iman edenler! Allah ve resulü size hayat verecek sizi maddi ve manevi diriltecek 

şeylere çağırdığı zaman onların davetlerine icabet edin. Bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına 

girer, kalplerinizden geçenleri bilir. Nihayet sizler onun huzurunda hesap vermek için 

toplanırsınız. Öyle bir fitneden çekinin ki, geldiği zaman sadece zulmedenlere erişmekle 

kalmaz, mazlumları da içine alır. Şunu kesinlikle bilin ki Allah‟ın ikabı gerçekten şiddetlidir. 

Şunu unutmayın ki, sizler yeryüzünde güçsüz ve zayıf durumda idiniz ve insanların sizi 

kapıp götürmesinden kokuyordunuz. Derken Allah size yardım etti de sizi barındırdı, 

şükredesiniz diye sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. 

Ey iman edenler! Allah‟a ve peygamberine hainlik etmeyin. Bile bile size emanet edilen 

şeylere ihanet etmiş olursunuz. Biliniz k, mallarınız ve evlatlarınız sizin için imtihan 

vesilesidir. Bunlara gereği gibi davranırsanız Allah katında büyük bir mükâfatı hak edersiniz. 

Ey iman edenler! Sizler şayet Allah‟tan korkar ve günahlardan kaçınırsanız Allah size 

iyiyi kötüden ayıracak bir anlayış ihsan eder, günahlarınızı bağışlar. Allah çok büyük lütuf 

sahibidir. (Enfal, 8:20–29)  

 

AÇIKLAMASI: 

İnsan mükerrem olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı daima hak ve hakikati arar. Bazen 

batıl eline geçer, bilmediği için hak diyerek alır ve koynunda saklar.
170
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Allah‟ın insanlara gösterdiği ve sahip çıkmaları, inanmalarını istediği şeyler hak ve 

hakikattir. İman ve İslam doğruluk, hakikat ve hakikate sahip çıkmaktır. Her nevi yalan, 

safsata ve gerçek dışı şeyler dinimizde batıl olarak isimlendirilmiştir. Allah‟a ve resulüne itaat 

etmek demek daima hak ve hakikate sahip çıkmak, hakkı ayakta tutmaya çalışmaktır.  

Yüce Allah bunu “Ey iman edenler! Allah‟a ve resulüne itaat edin. Kur‟anı ve 

peygamberi dinlediğiniz halde onlara itaat etmekten yüz çevirmeyin. İşitmediğiniz halde de 

işittik diyenler gibi olmayın. Şüphe yok ki yeryüzünde yürüyen canlıların en şerlileri 

gerçekleri düşünmeyen, hakkı işitmekte sağır ve gerçeği konuşmada dilsiz olanlardır. Allah 

onlarda hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Böyle iken Allah onlara gerçekleri işittirseydi 

yine de yüz çevirip giderler, kulaklarını tıkarlardı” ayeti ile ifade etmiştir. 

Yüce Allah peygamberlerini insanları yalan, batıl ve gerçek dışı inanç ve düşüncelerden 

kurtarmak için göndermiştir. İnsanların içine düştükleri şirk aslı ve hakikati olmayan bir 

safsatadır. Aynı şekilde tabiatın müessir olması, tesadüfün hakikat olması ve sebeplerin güç 

ve kudret sahibi olması muhal, batıl ve tamamen yanlıştır. Her şeyi yaratan, sebepleri de 

yaratan ve onlara tesir veren bir olan Allah‟tır. Allah insanlara bu gerçekleri öğretmek için 

peygamberlerini seçmiş ve onlara kitaplarını inzal buyurmuştur. Bu gerçeği yüce Allah “Ey 

iman edenler! Allah ve resulü size hayat verecek sizi maddi ve manevi diriltecek şeylere 

çağırdığı zaman onların davetlerine icabet edin. Bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer, 

kalplerinizden geçenleri bilir. Nihayet sizler onun huzurunda hesap vermek için toplanırsınız. 

Öyle bir fitneden çekinin ki, geldiği zaman sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, 

mazlumları da içine alır. Şunu kesinlikle bilin ki Allah‟ın ikabı gerçekten şiddetlidir” 

buyurarak ifade eder.  

Bu ayette geçen fitne, yanlış düşünce, kanaat ve inançtır. İnsanlar inançlarını 

düzeltmezlerse fikirleri ve davranışları, yani amelleri bozuk olur ve bundan fitne çıkar. Yüce 

Allah bunun için önce inançları düzelterek işe başlar. İnanç düzelirse düşünceler düzelir, 

düşünce düzgün ve doğru olursa davranışlar, yani ameller ve ahlak düzelir. Bu da Allah‟ın 

kitabına ve peygamberin yoluna ve sünnetine uymaya bağlıdır.  

Yüce Allah bu hakikatleri de “Şunu unutmayın ki, sizler yeryüzünde güçsüz ve zayıf 

durumda idiniz ve insanların sizi kapıp götürmesinden kokuyordunuz. Derken Allah size 

yardım etti de sizi barındırdı, şükredesiniz diye sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. 

Ey iman edenler! Allah‟a ve peygamberine hainlik etmeyin. Bile bile size emanet edilen 

şeylere ihanet etmiş olursunuz. Biliniz k, mallarınız ve evlatlarınız sizin için imtihan 

vesilesidir. Bunlara gereği gibi davranırsanız Allah katında büyük bir mükâfatı hak edersiniz. 

Ey iman edenler! Sizler şayet Allah‟tan korkar ve günahlardan kaçınırsanız Allah size 

iyiyi kötüden ayıracak bir anlayış ihsan eder, günahlarınızı bağışlar. Allah çok büyük lütuf 

sahibidir” ayetleri ile en güzel şekilde ifade etmektedir.  

 

 36. ALTIN VE GÜMÜġ ALLAH YOLUNDA HARCANMALIDIR 

م  َْقلُم ُّيٌوَق  َق ٌَق لِب  ٍَق وَق  اهَّر  ِب  ِب اْس َق  ِب وَق  َق ْس  ُم ٍُم
َقأْس يْس َق وِب آَق ٌَق الُّي مَق  َٖق ْس َق  ِب  ل ًة  ِّي ثِٓب هٍُم  ئِبوَّر  َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

يٍ  يُمي  ِب َق َق ٍب  َقآِب لْس ِب  َق َقلِّي لِب  َهّللا َق   ِّب اَق ِٓب نًَق ٌَق َق ُْمه ِب ٍُم ٌَق اْس ِب َّر َق  ٌوَق  ا َّريَق َق  هِبلُم ْمَق َْق ْس ٌَق اَّر ِب ِب  لِب  َهّللا          اَق ِٓب

يْس  هَقلْس ُميْس َٖقن ُم ِب ُم يُميْس يَـق َق   َق   َق ٍُم ُم اًُم ٌَق ُميْس  هٍ ًُم وُم ٌَق ُميْس  َق  وِب َق يًُم َ  ًِب ٍَق ًَقهَّريَق  َق ُم ْس ْٓسًَق   ِّب نَق  ِب وَق ُ  َق َق اَق ُْم ْس َق ٍْس َْق

ٌوَق  هِبلُم ه ُميْس  َق ْس   َق ُمٌ ٍُم   َق   ُم

Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla 

yiyorlar ve insanları da Allah yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirerek Allah 

yolunda harcamayanları elem dolu acılı bir azabı müjdele. 

O gün bu biriktirdikleri altınlar ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılarak alınları, 

böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve „işte bukendiniz için biriktirip sakladığınız 



şeylerdir. Sakladığınız ve biriktirip insanları mahrum bıraktığınız şeyleri tadın bakalım‟ 

denilecektir.” (Tevbe, 9:34–35)  

 

AÇIKLAMASI: 

Din adamı sıfatına layık olmayan din adamları din ile dünyayı kazanmayı amaçlarlar. 

Dinin amacı Allah‟ı ve ahireti tanımaktır. Hedefi ise uhrevi saadettir. Bu da Allah‟ı ve ahireti 

tanımakla kazanılan bir durumdur. Allah‟ı tanımayan ve ahireti bilmeyen dünyayı birinci 

plana alır. Zanneder ki dinin amacı dünya saadetini elde etmektir. Bu da para ile olur. Bunun 

için Allah‟ı tanımayan ve ahireti bilmeyen parayı çok sever.  

Dünyada insanın paraya ve pula muhtaç olması izzet ve şerefle yaşamak, kimsenin 

minnetini almamak, dinin kendisine yüklediği mali ibadetleri yapmak ve Allah yolunda 

harcamak içindir. Bunun için de paranın helaldan kazanılarak Allah‟ın emrettiği şekilde helal 

yolda harcanması gerekir. Her nevi haksız kazanç haramdır. Haram ile ibadet olmaz.  

Haksız kazancın en kötüsü ise din ile dünyayı kazanmaya çalışmak, Allah‟ın ayetlerini 

az bir dünya menfaati için satmak, yani değiştirmektir. Ne var ki Allah‟tan korkmayan ve 

ahiret azabından sakınmayan ehliyetsiz din adamları ya idarecilerden korktuğu veya onlara 

yakınlaşmak istediği veya menfaatini elde edebilmek amacı ile gerçekleri gizlemekte ve 

değiştirmektedirler. Bu yolla haksız kazanç elde etmektedirler. Bilhassa muharref dinlerin din 

adamları olan hahamlar ve papazlar dünya için dinlerini alet ederek dinin tamamen 

bozulmasına ve tahrif edilmesine hizmet etmişlerdir. İşi o dereceye vardırmışlardır ki az bir 

dünya menfaati karşılığı günah affetme ve cennet satma gibi Allah‟a ait işleri de kendilerine 

ait işler haline getirmişlerdir. Böylece işi şirke kadar vardırmışlardır.  

Hâlbuki dünya fanidir, geçicidir. Dünyanın saadeti de felaketi de geçicidir. 

Peygamberimiz (sav) buyurur ki “Yüce Allah dünyaya bir sinek kanadı kadar değer vermiş 

olsaydı kâfirlere bir yudum su içirmezdi.”
171

 “Dünyanın misali uzun bir yolculuğa çıkan 

birinin dinlenmek amacı ile bir ağaç altında gölgelenmek üzere mola vermesine benzer.”
172

 

“Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.”
173

 “Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret 

yüzünü çevirmiş geliyor. Öyle ise dünyanın arkasından koşmak yerine ahiretin adamı olmak 

gerekir.”
174

 Din adamı demek ahiret adamı demektir. Yoksa dini bilgiyi insanlara öğreten kişi 

demek değildir. Dini bilgiyi öğrenmek için dinin adamına ihtiyaç yoktur. Öğrenmek isteyen 

her yerden öğretmensiz de öğrenebilir. 

Peygamberimiz (sav) buyuruyorlar ki: “Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine 

zenginlik verir, işlerini derler toparlar ve dünya ona hakîr gelmeye başlar. Kimin hedefinde 

dünya varsa Allah onun iki kaşı arasına fikirlik koyar, işlerini dağıtır. O da toparlayacağım 

diye helak olur gider. Neticede de dünyadan eline ancak ne takdir edilmiş ise o geçer, ondan 

fazlasını da elde edemez.”
175

  

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki peygamberimiz (sav) “Din ile dünyayı elde etmek 

isteyene yazıklar olsun. Dini alet ederek dünyayı isteyen kul ne kötü kuldur”
176

 

buyurmuşlardır.  

Bilhassa dini bilen ilim adamları malı helal yoldan kazanarak Allah yolunda harcama 

konusunda mü‟minlere örnek olmalıdırlar. Peygamberimiz (sav) “Ahir zamanda insanların 

dünlerini ve dünyalarını ayakta tutabilmeleri için paraya ve pula, altına ve gümüşe ihtiyacı 

olacaktır”
177

 buyurur. Bu zamanda fetva vazifesi ile muvazzaf olan Bediüzzaman Said Nursi 
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hazretleri de bu hadise dayanarak “Bu zamanda i‟lây-ı kelimetullah olan Allah‟ın adının 

yücelmesinin ancak maddeten terakkiye bağlı olduğunu”
178

 vurgulamıştır. 

Dini bilen ilim ehlinin bu konuda mü‟minlere örnek ve rehber olmalarına gerçekten 

büyük ihtiyaç vardır. İslam bilginleri demişlerdir ki “Eğer ilim ehli, ilmi koruyup, onu layık 

olanlara vermiş olsalardı, ilim sayesinde devirlerinin insanlarına efendi olacaklardı. Ne var ki 

onlar ilmi, dünyalıklarından menfaat sağlamak için harcadılar. Dünya ehli de âlimleri 

aşağıladı. Kimin tasası sadece ahiret oIursa, Allah ona dünyayı da verir. Kim de dünya 

kendini kaptırırsa, dünyanın hangi vadisinde helak olduğuna Allah aldırmaz.” 

Yüce Allah açıklamasını yaptığımız bu ayette mü‟minleri ikaz ederek muharref dinlerin 

din adamları gibi dini dünyaya alet etmesinler. Allah yolunda malı harcama konusunda da 

örnek olsunlar.  

Dünyada kazanılarak Allah yolunda harcanmayan paranın ahirette nasıl azap vasıtası 

olduğunu da yüce Allah şöyle açıklar: “O gün bu biriktirdikleri altınlar ve gümüşler cehennem 

ateşinde kızdırılarak alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve „işte bukendiniz için 

biriktirip sakladığınız şeylerdir. Sakladığınız ve biriktirip insanları mahrum bıraktığınız 

şeyleri tadın bakalım‟ denilecektir.”  

 

37. MÜ’MĠNLER DOĞRULARLA BERABER OLMALIDIR 

مَق  ٌَق ُمٍنٍُم   َق َق  الَّر  ِب ِٓب َق  هٍُم    َّر ٍُم   َهّللا ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tövbe, 9:119) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah bu kısa ama anlamı çok geniş ve veciz olan ayette iki husus üzerinde 

durmaktadır. Birincisi Allah korkusu, ikincisi de doğrularla beraber olmak. Allah korkusu ile 

doğruluk birbirinin mütemmimi, yani tamamlayıcısıdır. Biri diğerinden ayrılmaz. Allah‟tan 

korkan doğru olur. Doğrularla beraber olan da Allah‟tan korkar.  

Doğruluk “Sıdk” olup peygamberlerin sıfatıdır. Peygamberler doğru olup asla yalan 

söylemezler. Hile, aldatmak ve eğrilik peygamberlerin asla yapmayacakları şeydir. Bu onların 

Allah‟tan son derece korkmalarındandır. Çünkü onlar Allah‟ı en iyi tanıyan ve bilendir. 

Bunun için Allah‟ın razı olmayacağı hiçbir şeyi yapmazlar. Allah‟ın razı olmayacağı şeylerin 

başında yalan, hile ve hud‟adır; insanları aldatmaktır. 

Peygamberin sünnetine uymak isteyen ilk olarak “Doğruluk” sünnetine uyması gerekir. 

Bu sünnet o derece önemlidir ki, peygamberlere sıfat olmuştur. Doğruluğu bir tarafa bırakarak 

diğer sünnetleri yapmanın bir değeri yoktur. Sahabelerin de en önemli sıfatları yine 

doğruluktur. Bütün İslam bilginleri “Sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler” diye 

ittifak etmişlerdir.
179

  

Hz. Ebubekir‟e (ra) “Sıddık” unvanını verdiren doğruluktur. Çünkü “İslamiyet‟in esası 

doğruluktur. İmanın esası doğruluktur. İnsanı bütün kemâlâta götüren doğruluktur. Sahabe-i 

kiramı bütün insanlardan üstün hale getiren doğruluktur. Peygamberimizi (sav) insanlık 

mertebesinin en yükseğine çıkaran doğruluktur.”
180

  

Toplumun sosyal hayatının hayat damarı doğruluktur. Doğruluğun zıttı olan yalancılık 

sadece sözle olmaz. Riyakârlık fiilî bir çeşit yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannû, alçakça bir 

yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sani-i Zülcelâl‟in 

kudretine iftira etmektir.
181

 Kudret-i ilâhiye her şeyin nasıl yaratılmışsa öylece kabul etmektir. 

                                                 
178

 Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfi, 64 
179

 Sözler, 785 
180

 İşaratu‟l-İ‟câz, (2006-İstanbul) s.153  
181

 Hutbe-i Şâmiye, 51 



Gerçekleri doğru bulmayıp kabul etmemek, Allah‟ın yarattığına razı olmamak ve eksik 

bulmak Allah‟ın kudretini hafife almak ve iftira etmektir. Küfür her yönü ile yalancılıktır. 

Gerçekleri kabul etmemek ve Allah‟ın kudretini hafife almak, kabul etmemektir. 

Yüce Allah doğruluğun önemini “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
182

 ayeti ile en güzel 

şekilde ifade etmiştir. Bir sahabe peygamberimize (sav) “Yâ Resulallah! Bana İslam‟ı öyle 

tanıt ki, bir başka şeye muhtaç olmayım” demesi üzerine peygamberimiz (sav) “Allah‟a 

inandım de, sonra dosdoğru ol!”
183

 buyurdular. Yine peygamberimiz (sav) “Doğruluk insanı 

iyiliğe, iyilik insanı cennete götürür. Yalan insanı kötülüğe, kötülük de insanı cehenneme 

götürür”
184

 buyurdular. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerine sorulan “Her şeyden evvel bize 

lâzım olan nedir?” sualine “Doğruluk” Sonra, “Yalan söylememek” şeklinde cevap 

vermiştir.
185

   

Doğrulu olmak yeterli değildir. Doğru yolda gitmek ve doğru yoldan ayrılmamak 

gerekir. Yüce Allah “Bizi doğru yola ilet”
186

 duasını her namazda söylememizi istemektedir. 

Bundan doğru yolda olmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Fert olarak doğru olmak görevimiz 

ve kurtuluşumuzun şartıdır; ancak bozuk bir toplumda, yalancılığın ve sahtekârlığın pirim 

yaptığı bir cemiyette doğruluğu esas alanların başarılı olması ve sıkıntıdan kurtulması çok 

zordur. Ya topluma uyacak veya toplumun dışına çıkmak durumunda kalacaktır. Bu durumda 

yapılması gereken “Allah‟tan korkmak ve doğruların bir araya geldiği beraber olduğu bir 

yapıyı oluşturmak” gerekir. Toplumu yalancılara bırakmak elbette doğru değildir.  

Yüce Allah bundan dolayı doğrularla beraber olmayı emretmektedir. “Ey iman edenler! 

Allah‟tan korkun ve doğrularla beraber olun” buyurmaktadır. Doğruluğu esas alan iyi 

insanlarla beraber olunmalıdır ki doğru olmaya devam edilebilsin. Doğru konuşan, doğru 

davranan ve doğruluğu ihya etmeye çalışanlarla beraber olunmalıdır ki toplum yalancılara 

kalmasın.  Toplumda ne zaman doğruluk hâkim olur, doğru olanların sözü geçerli olur, işi 

başarıya ulaşırsa o zaman toplum da kurtulur.  

 

38. MÜ’MĠN KARARLI VE ĠLKELĠ OLMALIDIR 

مَق  َق  َق َق  اْس ُم َّر ِٓب ٍ   َقوَّر  َهّللا ٌَق  ْس َق ُم يْس  ِب ْس َق ًة  َق ِب ُمٌ   ِٓب ُم آِب ٌَق مَق  اْس ُم َّر  ِب  ي  ِّي نَق ُم ْمَق َْق ٍُم هٍُم   َق  ِب ٍُم   اَّر ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! İnanmayanlardan öncelikle yakınlarınızla savaşın ki sizde bir 

gevşeklik bulmasınlar. Bilin ki Allah kendisinden korkan ve günahlardan sakınanlar ile 

beraberdir. (Tövbe, 9:123)  

 

AÇIKLAMASI: 

Bu ayet-i kerime bizleri karalı ve ilkeli olmaya çağırmaktadır. Peygamberimiz (sav) 

“Allah‟a inandım” dedikten sonra “dosdoğru olmayı” tavsiye eder.
187

 Dosdoğru olmak, 

istikametten ve doğruluktan ayrılmamak kararlı ve ilkeli olmayı gerektirir.  

Kararlılık asla vazgeçmemek, gevşek davranmamak ve prensiplere bağlı olmaktır. 

Hiçbir değer tanımayan, menfaatine ve faydasına inandığı her şeye eğilip bükülmek, devamlı, 

fikir, tavır ve şekil değiştirmek, menfaatin kaçmasından endişe ederek gevşek davranmak kısa 

vadede ve dar çerçevede kazanç gibi görünse de uzun vadede ve sonuçta insanı zarara ve 

felâkete götürür. 
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İlkeli ve kararlı insanlar eyyamcı ve ilkesiz olanlarla mücadele etmeli ve buna da en 

yakınlarından başlamalıdır. Her şeyden önce en yakın arkadaşı ve akrabasına karşı kararlı ve 

dürüst davranmalı, iman, doğruluk, çalışkanlık, fikir gibi hususlarda gevşek davranmamalıdır 

ki sizi aldatmak konusunda, sizi inancınızdan, ilkelerinizden ve fikirlerinizden vazgeçirme 

cesareti bulmasın.  

Savaşmak sadece kılıç ve silahla çarpışmak değildir. Mücadele etmek de bir nevi 

savaştır. Buna yüce Allah‟ın “Yakın akrabalarını uyar”
188

 emrinden başlamak gerekir. İnsana 

fayda da zarar da genellikle yakınlarından gelir. Yakınlar sevgiye daha layık, kurtarılmaya 

daha elyaktır.  

Mücadele edilmesi gereken en yakınımız nefisimizdir. Öncelikli olarak onunla 

savaşmak gerekir. Sonra bizi aldatmak isteyen şeytan ve onun dostları gelmektedir. Yakın 

tehlike bu ikisinden gelmektedir. Bunları bırakıp uzak düşman ile savaşmak insanı zafere 

değil, hezimete götürür. Yakın ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız ve akrabalarımıza karşı 

da imanın ve islâmın zarafet ve inceliğini göstermekle beraber, azimli, kararlı, tavizsiz ve 

prensiplerimize katı bir şekilde bağlı olduğumuzu göstermeli ve hissettirmeliyiz ki onlar 

gevşekliğimize bakarak bizi aldatmasınlar. Yanlışa sevk etmesinler. Böyle kararlı olana 

elbette Allah ardım eder.  

Allah‟tan korkarak günahlardan sakınmalıyız. Dünya sevgisi ile kalplerin çürümesi ve 

din ve iman düşmanlarına karşı korkak ve çekingen davranmak onları tecavüze sevk etmek 

için cesaretlendirmek anlamı taşır. Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Havf ve zaaf te‟sirat-ı 

hariciyeyi teşci eder.” “Aç canavara karşı tahabbüb, merhametini değil iştihasını açar. Hem 

diş ve tırnağının kirasını da ister.”  

Ehl-i küfür ve ehl-i dalalete karşı kararlı mücadeleden çekinmek ve hatta gevşek 

davranmak onları iman ve kur‟ana tecavüze sevk eder. Bu da sıkıntıyı azaltmaz; bilakis artırır. 

Bu hakikatleri bize yüce Allah “Ey iman edenler! İnanmayanlardan öncelikle yakınlarınızla 

savaşın ki sizde bir gevşeklik bulmasınlar. Bilin ki Allah kendisinden korkan ve günahlardan 

sakınanlar ile beraberdir” ayeti ile ders verir.  

 

 

39. MÜ’MĠN HAYIRLI ĠġLER PEġĠNDE KOġAR 

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم ْٓسلَق اَق َق َّر ُم ٌَق  ْس َق ٍُم   اْس َق يْس  ٌَق  ْس ُم ُمٌ   َق َّر ُم ٌَق اْس ُم ُمٌ     ٍ هٍُم    ْس َق ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي وَق يِب ُمٌ         َْق   َْق ٌَق  

يُم  ٍَق اَق َّر  ُم يْس ئِب ْسلَق يِبٓيَق يُم ٍج  ِّي َّر َق  َق ِٓب ُم لَق مْس  َق ْمِب  ِب يْس  ِّب  ا ِّي ْٓس ُم لَق  َق َق ٌَق َق  وَق َق يْس  ٍَق  وْس َق َق  ُم وِب يُم ًَق  ِب قَّر وِب ِب  َق  ِّب  َّر

  ٍ ٌَق َق ُمٍنٍُم  اُمًَق َق ء  َق َُق  اهَّر  ِب  َقأَق ِٓب ُم يْس  ْٓس ُم ًِبٓ ًة   َق َق اُمٍوُم اَق َق ُمٍوَق  الَّر ٌَق ِّب يَق َق  آِب م  َق ْسلُم   اْس ُم ْس ِب ٓمَق  ِب

ٓلُم  يَق  اهَّرلِب نِب ْس ٌَق اَُق  ٍْس يَق  اْس َق يْس  َقهِب ْس ٍْس َق ُم ٍَق  َق ِب يُم ٍ   ِب  َّر ٌَق  ْس َقلِب ُم ٌَق  ٍُم   الَّر َق اَق  اَق    الَّر َق

“Ey iman edenler! Rüku ve secde ederek Allah‟a kulluk yapın. Daima hayırlı işler 

peşinde koşunuz ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda hakkıyla mücahede ediniz. O Allah 

sizleri bunun için seçti, size bu konuda bir zorluk çıkarmadı ve sizleri „Müslüman‟ olarak 

isimlendirdi. Bu hususta peygamber size şahitlik edecek ve örnek olacaktır. Sizler de 

insanlara iyi örnek olacaksınız. Öyle ise namazınızı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah‟ın 

dinine sımsıkı yapışın. Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel bir dost ve ne güzel bir 

yardımcıdır.” (Hac, 22:77–78) 

 

AÇIKLAMASI: 

İnanan insanlar daima hayır ve iyilik peşinde koşan insanlardır. Hayır ve iyilik ise yüce 

Allah‟ın Kur‟an-ı Kerimde buyurduğu gibi “Allah‟a, ahiret gününe, meleklere, peygamberlere 
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ve kitaplara inanmak, sevdiği ve hoşuna gittiği maldan akrabaya, yetime, yoksula ve yolda 

kalmışa vermek, namaz kılmak, anlaşmalara uymak, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 

dayanıklı ve sabırlı olmaktır. Doğrular ve Allah‟tan gerçekten korkanlar işte bunlardır.”
189

  

Yüce Allah izahını yapmaya çalıştığımız ayette de mü‟minleri hayra teşvik ederken 

evvela namaz kılmayı öğütlemektedir. Çünkü yapılan hayrın ve iyiliğin insana fayda vermesi 

ancak namaz kılmakla mümkündür. Aksi takdirde o iyilik Allah için olmadığından dünyada 

geçici bir fayda sağlasa da ahirette faydası olmayacaktır. Uhrevi mükâfat ihlâsa, o da namaz 

kılmaya bağlıdır.  

İnsan ne yaparsa yapsın daima iki şerden kaçmakla ihlâslı olarak hayrı işleyebilir. Bu 

şerlerden birisi ifrat, diğeri tefrittir. Haddini açarak ifrata varan her şey şerre sebep olduğu 

gibi, terk edilen yapılmayan her hayır da tefrit olduğu için bizatihi şerdir. Bundan dolayı 

İslam bilginleri “Bir farzı yapmak ve bir hayrı işlemek iki haramdan kaçmaya bağlıdır. Bunlar 

da ifrat ve tefrittir” demişlerdir. Tabii ki burada kastedilen haram, helal olmayan 

anlamındadır. Allah‟ın kesin yasağı anlamında değildir.  

Kişinin ifrat ve tefritten sakınarak istikamet üzere ibadet ve hayır yapabilmesi mücahede 

ve mücadele etmeye bağlıdır. Bunun için hayrı ve şerri bilmek yeterli değildir; ehven-i şerri 

de bilmesi gerekir. Sosyal hayatta ve hayrın şerrin karışık olduğu bu âlemde istikameti 

muhafaza etmesi lazımdır. Sonuç itibarıyla hayır bildiği şeyde şerrin, şer bildiği şeyde hayrın 

bulunabileceğini görmelidir. Kişiye ilim burada lazımdır. Yoksa her şer hayır ile başlar, şerri 

netice verir. Bazen de şer bildiğimiz şeyde hayır bulunabilir. Bu hususlar Kur‟an-ı Kerimde 

“Sizin hayır bildiğiniz şeyde şer, şer bildiğiniz şeyde hayır vardır. Sizler bilemezsiniz ama 

Allah bilir”
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 ayeti ile sabittir. Tabii ki sosyal hayatta hayır ve şer karışık olduğu için hayrın 

nasıl şerri netice vereceği ve şerrin de nasıl hayırla sonuçlanacağı hususunu gerçek bilginler 

bilebilir ve inananlara yol gösterirler. Bunun için Hz. Ali (ra) “Âlim hayrı ve şerri bilen değil, 

ehven-i şerri bilendir” demiştir. İnsanlara hayrı ve şerri öğretmek ve onları çetrefilli işlerden 

selamete çıkarmak bir mücahede ve cihat olduğu için yüce Allah “Allah yolunda hakkıyla 

mücahede ediniz” buyurur.  

Allah yolunda hakkıyla mücahede savaştan önce gerektir. Haklı olanın kim ve kimler 

olduğunu, haksızların kimler olduğunu, kiminle savaşılması meşru ve kiminle savaşılması 

meşru olmadığı hususu aydınlığa kavuşarak gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmadan 

savaşmak büyük haksızlık ve zulüm olduğu kesindir. Savaş kararı almak, hayrı şerri bilmek, 

sonucun hayırlı mı şerli mi olduğunu düşünmek ve bunu planlamak hep cihattır ve savaştan 

önce gelir. Bu yapılmadan “Allah yolunda hakkıyla cihat” nasıl yapılır?  

Dünyada sulhu ve sükûnu, kardeşlik ve barışı sağlamak adı üzerinde “barış” anlamına 

gelen İslam dini mensuplarının görevidir. Müslüman demek barışçı ve barışı sağlayan 

demektir. Ancak bu barışalım demekle olacak iş değildir. Hak ve hakikati ortaya çıkarmak, 

haklı ve haksızı belirlemek, hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmakla sağlanır. 

Yani adalet sağlanmadan barışı sağlamak imkânsızdır. Adaleti sağlamak ilim ve mücahede ile 

olacak ki bunu yapacak Müslümanlardır. Çünkü Allah bu görevleri yapacak olan kitabı ve 

peygamberi Müslümanlara göndermiş, onlar da peygamberin bu görevini devam ettirme 

vazifesini yapmakla mükellef tutulmuşlardır.  

Bundan dolayı yüce Allah ayetin devamında “O Allah sizleri bunun için seçti, size bu 

konuda bir zorluk çıkarmadı ve sizleri „Müslüman‟ olarak isimlendirdi. Bu hususta 

peygamber size şahitlik edecek ve örnek olacaktır. Sizler de insanlara iyi örnek olacaksınız. 

Öyle ise namazınızı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah‟ın dinine sımsıkı yapışın. Allah 

sizin sahibinizdir. O ne güzel bir dost ve ne güzel bir yardımcıdır” buyurur. 
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40. MÜ’MĠN UYANIKTIR ġEYTANIN TUZAKLARINA DÜġMEZ 

لَق ء  لُم  ِب اْس َق ْس  ُم
ْٓس َق وِب  َقاِبنَّرىُم َْقأْس ٍَق اِب  الَّر م َْق َّر ِب ْس  ُم ُم ٌَق َق ْٓس َق وِب  ٍَق اِب  الَّر هٍُم   َق  َق َّر ِب ُمٍ   ُم ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

م َْقلَق ء  َق ُْملَق ِّيّ  َق اَق ِبمَّر  َّر ٌَق ٍ   َق َق ًة   مْس  َق َق ه ُمي  ِّي ٌَق َق ْس َق ُمىُم  َق   َق َق   ِب يْس  ْٓس ُم ِب  َق َق لُم  َّر ٍْس َق  َق ْس اَق ٌَق لِب  ه َق ٌَق اْس ُم
يٌن  ٓ ٌن  َق ِٓب ُم اَق ِب  ٌَق َّر

“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın arkasından giderse, 

bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Şayet Allah‟ın lütfu ve merhameti olmasaydı 

hiçbiriniz temize çıkamazdı. Lakin Allah dilediğini tertemiz yapar. Allah her şeyi işitir ve her 

şeyi hakkıyla bilir.” (Nur, 24:21)   

 

AÇIKLAMASI: 

Kâinatta hayır ve şer, iyilik ve kötülük, fayda ve zarar, menfaat ve mazarrat birbirini 

dengeleyerek hayatta mücadele ve mübareze şeklinde cereyan etmektedir. Yüce Allah‟ın pek 

çok isimleri vardır. Bu isimler tezahür etmek isterler. Yüce Allah‟ın Celil ismi olduğu gibi 

Cemil imside vardır. Bundan celal ve cemal silsileleri tecelli etmiştir. Celalinden cehennem, 

cemalinden ise cennet tezahür eder. Nur ve zulmet, yaz ve kış, Cennet ve Cehennemin 

vücudunu iktiza eden isim, unvan ve şe‟n ise kanun-u tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u 

teavün gibi pek çok umumî kanunlar misüllü, kanun-u mübarezenin dahi bir derece tâmimini 

isterler. Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, ta sema âfâkında 

melâike ve şeytanların mübarezesine kadar, o kanunun şümulünü iktiza eder.
191

 

Kanun-u mübareze dediğimiz mücadele ve müsabakanın dairesi semavattan tut ta kalbe 

kadar genişliği ve şümulü vardır. Ta melekler ile şeytanların mücadelesine kadar bu mücadele 

devam ettiğine Yüce Allah “Yemin olsun ki biz semayı kandillerle süsledik. Şeytanlar için de 

o yıldızları birer taş yaptık. Biz kudretimizi şeytanlara attığımız koca yıldızlar ile 

gösteririz”
192

 buyurarak ifade eder. 

Madem kâinatta hayır ve şer vardır. Madem hayır ile şerrin, iyi ile kötünün mücadelesi 

insan kalbinden tut ta semavata kadar cereyan ediyor. Elbette hayrın temsilcisi melek olduğu 

gibi, şerrin temsilcisi olan şeytanlar bulunacaktır. Melek insana hayrı ve iyiliği emrederken 

şeytan da insan kalbine şerri ve kötülüğü fısıldayacak ve vesvese verecektir. 

Şeytan ile insanın mücadelesi Hz. Âdem (as) ile başlamıştır. Şeytanın insana musallat 

olması dünyaya has değildir. Cennette bulunan insanlığın atası Hz. Âdem‟i (as) cennetten 

mahrum etmek için şeytanın gösterdiği çaba ve gayreti başta Kur‟an-ı Kerim olmak üzere 

bütün kutsal kitaplar insanlara anlatmaktadırlar.
193

 Yüce Allah‟ın insanı kendisinden üstün 

vasıflarla yaratmış olması ve yeryüzünde tüm varlıklara tasarrufa memur bir halifede 

bulunacak tüm kabiliyetleri vermesi ve eşyanın tabiatını öğrenme ve isimlerini bilme 

kabiliyeti olan akıl ve zekâ ile donatmış olması şeytanın hasedini çekmiş ve insanı bütün hayır 

ve iyiliklerden mahrum etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya itmiştir. 

Sonuçta şeytanın hile ve desisesine kapılan Hz. Âdem (as) cennetten ve cennetin 

nimetlerinden mahrum kalmıştır. Dünyada ömür boyu şeytanla mücadele etmek ve cennete 

girebilmek için devamlı şeytanı ve hilelerini kollamakla cezalandırılmıştır. Tabii ki bu 

Allah‟ın hikmeti gereği Âdem‟in (as) kabiliyetlerinin gelişimine, Allah katında peygamberlik 

gibi yüce bir makamı kazanmasına sebep olmuştur. Cenneti de bu mücadele sonunda hak 

etmiş ve cennetin nimetlerinden kabiliyetini geliştiremeyen bir çocuk veya melek gibi değil 

mükemmel bir insan gibi istifadesine hizmet etmiştir.  
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Bu ilk örnekten sonra insanlık şeytanın ne derece kendi gelişimine engel olduğunu 

öğrenmiştir. Yüce Allah bu ilk örneği insanın önüne koyarak manen şöyle buyurur: Ey benî 

Âdem! Sizin pederinize, melâikelere karşı hilâfet dâvâsında rüçhaniyetine hüccet olarak, 

bütün esmâyı tâlim ettiğimden; siz dahi, madem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız, bütün 

esmâyı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrâda, bütün mahlûkata karşı rüçhaniyetinize 

liyakatinizi göstermek gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlûkat üstünde, en yüksek 

makamâta gitmek ve zemin gibi büyük mahlûkatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i 

âliyeye size yol açıktır. Haydi, ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin 

pederiniz bir defa Şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan rû-yi zemine muvakkaten sukut 

etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda Şeytana uyup hikmet-i İlâhiyenin semâvâtından tabiat 

dalâletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be vakit başınızı kaldırıp Esmâ-i Hüsnâma dikkat 

ederek, o semâvâta uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyâtınızı merdiven yapınız. Tâ fünun 

ve kemâlâtınızın menbaları ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın 

dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.”
194

 

Şeytanın bu mücadelesi sadece mü‟minlere has değildir. Şeytan insanı her türlü iyilikten 

mahrum etmek için ilme ve fenne çalışan, vatana ve memlekete hizmeti amaç edinen ve 

insanlara faydalı olan her türlü çalışmayı yapanları bundan vazgeçirmek için de oldukça 

büyük gayret gösterir. Her türlü fitne ve fesadı, oyun ve eğlenceyi insanın önüne koyar ki 

hayırlı işlere ve insanlara faydalı çalışmalara fırsatı ve zamanı olmasın. Şeytanın bu husustaki 

genel tuzakları ise her çeşit hayâsızlık ve kötülüktür. İnsanda bulunan nefis ve şehvet çoğu 

zaman şeytanın vesvesesine kulak verir. Aklı ve kalbi susturur. Sonuçta insan bir bela ve 

musibete giriftar olur. Ömür boyu bunun acı ve sıkıntısı ile hayatını mahveder. Hem maddi, 

hem manevi zararlara düşer.  

Bunun içindir ki yüce Allah şeytanın bu durumuna dikkat çekerek bilhassa mü‟minlere 

hitaben şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın 

arkasından giderse, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Şayet Allah‟ın lütfu ve 

merhameti olmasaydı hiçbiriniz temize çıkamazdı. Lakin Allah dilediğini tertemiz yapar. 

Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.” 

Şeytanın hile ve desisesine aldanan bir mü‟min hemen tövbe ve istiğfar ile Allah‟a 

sığınmalı ve affını dilemelidir. O zaman ayetin sonundaki hitaba muhatap olur. Allah‟ın affına 

ve lütfuna mazhar olur.  

Öyle ise mü‟min daima şeytanın hile ve desiselerinden Allah‟a sığınmalı ve “Ey 

Rabbim! Şeytanın vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana 

sığınırım”
195

 demelidir.  

 

41. MÜ’MĠN KĠBAR VE NAZĠKTĠR; ĠZĠNSĠZ EVE GĠRMEZ 

ْٓسلٌن  يْس  َق اِب ُم َق  ذَق ٌَق ُم َق ِّي ُمٍ   َق َُق  َقيْس ًِب يْس  َق َُّر  َق ْس َقأْسنِب ُمٍ   ٍُم ِب ُم ْٓسلَق  ُٓم ٍُم ًة   َق هٍُم   َق  َق ْس ُم ٍُم   ُٓم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌوَق  يْس  َق َق َّرلُم يْس اَق َق َّر ُم يُم           اَّر ُم لَق اَق ُم ئِبو  ِٓب ٌَق يْس  وَق اَق ُم ذَق يَق   َق َُّر ُْمإْس ًَق   َق َق ًة   َق َق  َق ْس ُم ٍُم   َقاِبو اَّريْس  َق ِب ُمٌ   ِٓب

يٌن  وَق  َق ِٓب ُم  ِب َق   َق ْس َق ٍُم ٌَق َّر يْس  ٍَق  َق ْس َقُ اَق ُم وِب ُمٍ  يُم ٍ   َق  ْس وِب ُم هَق حٌن  َقو  َق ْس ُم ٍُم                 ْس يْس وُم ْٓس ُم ْٓسسَق  َق َق  اَّر

ٌَق َق   َق ْس ُم ُمٍوَق  ُم َْق ْس َقيُم  َق   ُم ْس ُمٌوَق  ٌَق َّر يْس  ًَق   َق َق اٌن اَّر ُم ْٓسلَق  َق ْس ُمٍنَقٍ   ِٓب ٍُم ًة   َق   ُٓم

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip ev sahiplerine 

selam vermeden girmeyiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye Allah 

sizlere böyle öğüt veriyor. Şayet evde kimseyi bulamazsanız size izin verilene kadar oraya 

girmeyiniz. Eğer size „Geri dönün‟ denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha güzel ve nezih 
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bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. İçinde sizin eşyanızın bulunduğu içinde 

kimsenin oturmadığı evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah sizlerin açıkladığınız 

şeyleri de gizlediğiniz şeyleri de hakkıyla bilir.” (Nur, 24:27–29) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah mü‟minlere komşuluk ve akrabalık adabını bu ayetle ders vermektedir. 

Ayetin nüzul sebebi arasında Ensar‟dan bir kadının “Yâ Resulallah! Ben evimde kimsenin 

beni görmesini istemediğim durumda bulunduğum olmaktadır. Ama ne var ki, ailemden 

birinin üzerime geliverdiği eksik olmaz” demişti. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.  

 “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip ev sahiplerine 

selam vermeden girmeyiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye Allah 

sizlere böyle öğüt veriyor” buyuran yüce Allah kapının çalınması ve selamın verilmesini şart 

koşmaktadır.  

Ayette geçen “İytinas” kelimesi hissettirmek anlamına gelmektedir. Bu kişinin evin 

veya odanın kapısına geldiğini hissettirmesi demektir. Bunun nasıl olacağını soran sahabelere 

peygamberimiz (sav) “Öksürmek, tekbir, ayak sesi ve kapı çalmakla ev halkını haberdar 

etmektir” buyurdular.
196

 Önce istiynâs, sonra isti‟zan, yani izin istenmelidir.  

Meskenler, oturma yerleri her türlü tecavüz ve edepsizlikten korunmasını isteyen yüce 

Allah bunun nasıl sağlanacağını bu ayetle öğretmektedir. Evlere edeple girilmeli ve hiç 

kimsenin huzuru bozulmamalıdır. Bu da eve yaklaşıldığını hissettirme ve kapıyı çalarak selam 

vererek girmektir. 

Peygamberimiz (sav) nasıl izin isteneceği ve evlere nasıl girileceği hususunda 

sahabelerine dersler verdi. “İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri 

dönersin”
197

 buyurdular.  

Benî Âmir‟den biri Nebî (sav) evde iken, “İçeri gireyim mi?” diye izin istemişti. 

Resûlullah (sav) hizmetçisine: “Çık, bu adama izin istemeyi öğret. Önce es-Selâmü aleyküm 

desin, sonra gireyim mi diye sorsun” buyurdu. Adam Peygamberimizin söylediklerini 

duyarak: “es-Selâmü aleyküm, girebilir miyim?” dedi. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) 

ona izin verdi o da içeri girdi.”
198

  

Peygamberimiz (sav) izin isteme hususu miraca yükselirken Cebrail‟den (as) öğrenmişti. 

Cebrail (as) her kat semaya çıktıkça sema kapısında izin istiyor, kendisini tanıtıyor, yanında 

kimin olduğunu haber veriyor ve sonra kapı açılıyordu.
199

 Yüce Allah daha sonra Medine‟de 

peygamberimize (sav) evlere girme adabını öğretirken izin istemeden girilmemesini emretmiş 

ve “Şayet evde kimseyi bulamazsanız size izin verilene kadar oraya girmeyiniz. Eğer size 

„Geri dönün‟ denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha güzel ve nezih bir davranıştır. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyla bilir” buyurmuştur.  

Bu hususa o derece önem verilmiştir ki peygamberimiz (sav) kendisine hizmet eden 

Enes‟e (ra) “Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki, sana ve ev 

halkına bereket olsun”
200

 buyurarak selam vermenin sadece izin için olmayıp, izinle beraber 

dua ve rahmet temennisi için olduğunu ifade etmiştir.  

Meskûn olmayan, yani içinde oturanı bulunmayan, içinde eşyaların bulunduğu han, otel, 

iş yeri gibi yerlere girmek için izin istenmesine gerek olmadığını da yüce Allah “İçinde sizin 

eşyanızın bulunduğu içinde kimsenin oturmadığı evlere girmenizde herhangi bir günah 

yoktur. Allah sizlerin açıkladığınız şeyleri de gizlediğiniz şeyleri de hakkıyla bilir” buyurarak 

müsaade etmiştir.  
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Bir aile ortamında yaşayan aile fertlerinin de birbirlerinin odalarına girerken dikkat 

edecekleri hususları vardır. Bu hususu da yüce Allah ““Ey iman edenler! Ellerinizin altında 

bulunan köle ve hizmetçileriniz ve sizlerden buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa 

sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra 

yanlarınıza girecekleri zaman sizlerden izin istesinler. Bu üç vakit sizin mahrem 

vakitlerinizdir. Bu vakitler dışında odalarınıza izinsiz girmeleri konusunda ne siz ne de onlara 

bir günah yoktur. Birbirinizin odasına ve yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini, emir ve 

buyruklarını sizlere böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle 

yapar”
201

 ayeti ile açıklamıştır.  

 

42. MÜ’MĠN HAYÂ SAHĠBĠDĠR; HARAMA BAKMAZ 

هَق ُمٍوَق  لٌن  ِب َق  َْقلْس َق  َق ِٓب ُميْس ئِبوَّر  َّر اِب َق  َق ْس َقُ اًَق ًُميْس ذَق ٌوَق َْق ْس َق ٍُم   ُملُم ٌَق مْس  َق ْسلَق  ِبيِبيْس  ٍ   ِب مَق َْق ُم ُّي هِٓب إْس ِب   ُمل اِّي ْس ُم

ُممَّر ئِب َّر  َق            ْمَق  ِبْهَق ًَق ٌَق َق ُْم ْس ِب ًُممَّر  ٌوَق مَق  ُملُم
َْق ْس َق ْس ٌَق مْس  َق ْسلَق  ِبيِبمَّر  مَق  ِب هَق اِب َْق ْس ُم ْس إْس ِب ٌَق ُمل اِّي ْس ُم  

ٌْس   َق ء  ًِبمَّر  َق ٌْس   َق ئِب ًِبمَّر  َق ٍاَق ِب ُممَّر ئِب َّر اِب ُم ُم ْمَق  ِبْهَق ًَق ٌَق َق ُْم ْس ِب ًِبمَّر  ٍُٓم ِب لِبيِبمَّر  َق َُق وُم لِب ْسمَق  ِب ُم ُم اْسَٓق ْس ٌَق هْسًَق   َقلَق  ِب اًَق

ًِبمَّر  ٌْس نِب َق ئِب ًِبمَّر  َق ٍَق  ِب ٌْس  َقهِّب  َق َق ًِبمَّر  َق ٍَق نِب ٌْس  َقهِّب ئِب ْس ًِبمَّر  َق ٍَق نِب ٌْس ئِب ْس ًِبمَّر  َق ٍاَق ِب ٌْس  َق ْسهَق ء  ُم ُم ًِبمَّر  َق ٌْس  َق ْسهَق ئِب ًِبمَّر  َق ٍاَق ِب  ُم ُم

ٌ   َق َُق  ْمَق اَقيْس َْق ْسًَقلُم ٌِب  ا ِّي ْسلِب  اَّر ِب وَق وِب  َق مَق  الِّي ِب ْس َق ِب  ِب اِّب  إلْس ٌْس
ْٓسلِب  ُم ٓمَق  َق ٌِب  ا َّر  ِب ِب ُممَّر  َق ْْس َق نًُم ٌْس  َق   َق َق َقتْس  َق  َق

َق   ًُّي ٓ ًة   َْق ِب وَق ِب ٌَق ٍُم ٍُم  ئِباَُق  َّر ًِبمَّر  م  ِبْهَق ِب مَق  ِب ُم ْس َقيَق  َق  ُْم ْس ِٓب ًِبمَّر آِب وُم ِب لِب ْسمَق  ِبأَق ْس ٌَق َق َْق ْس ٍْس َق اِب  اهِّي َق ء   َق

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم وَق اَق َق َّر ُم هٍُم إْس ِب   اْس ُم

“Ey peygamber! Mü‟minlere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar ve 

namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha nezih ve temizdir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.  

“Ey peygamber! Mü‟min kadınlara söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve 

namuslarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünmesi zaruri olan yerler hariç ziynetlerini 

göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Ziynetlerini kocalarından, 

babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, üvey 

oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin 

oğullarından, Müslüman kadınlardan, sahip oldukları kölelerden, erkeklik gücü kalmamış 

ihtiyar hizmetçilerden ve henüz mahremiyetten haberi olmayan çocuklardan başkalarına 

göstermesinler. Gizledikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar.  

Ey mü‟minler! Hep beraber Allah‟a tövbe edip yönelin ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 

24:30–31)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah insanın insan gibi şerefle yaşaması için ruhunda üç temel duygu koymuştur. 

Bunlar hikmet, şecaat ve iffettir. İffet ancak hayâ duygusu ile bulunabilir ve kemâle erer. 

Hayâ duygusu da insanın gözünü harama bakmaktan, kulağını haram sözlerden, kalbini de 

bunları düşünmekten alıkoymaktır. İffetli olmanın ölçüsü gözünü haramdan korumaktır. 

Gözler kalbin aynasıdır. Gözünü haramdan korumayan kulağını ve kalbini koruyamaz. Bunun 

için yüce Allah “Ey peygamber! Mü‟minlere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar ve 
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namuslarını korusunlar. Bu onlar için daha nezih ve temizdir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır” buyurmaktadır.  

“Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Kimin ne yaptığını, kalbinden ne geçtiğini, hangi 

duygularla hareket ettiklerini ve ne amaca hizmet ettiklerini bilir. Öyle ise mü‟minler buna 

göre davransınlar.  

 Mü‟minler gözlerini gerek dışarıda, gerek içerde ve gerekse başkalarının evinde 

gözlerini harama ve ayıp şeylere bakmaktan korumalıdırlar. Gözlerini korumak ırz ve namusu 

korumanın temel şartıdır.  

Yüce Allah mü‟min kadınlar için de “Ey peygamber! Mü‟min kadınlara söyle, gözlerini 

harama bakmaktan sakınsınlar ve namuslarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünmesi zaruri 

olan yerler hariç ziynetlerini göstermesinler” buyurur.   

Kadınların da ırz ve namuslarını korumaları istenmektedir. Irz ve namus kişinin gözünü, 

dilini ve apış arasını koruması demektir. Kur‟ân-ı Kerim buna “Ferclerini korusunlar” emri ile 

ifade eder. Ferc, açıklık demektir. İki bacak arasındaki açıklık anlamını taşımaktadır. Avret 

mahallinden kinaye olarak kullanılır. Bu da namusu ve ırzı korumaktan kinayedir. Bunun için 

namuslarını korusunlar şeklinde tefsir edilir.  

Yüce Allah kadınları ziynet olarak isimlendirir. Âl-i İmran suresinde “Kadınlar, oğullar, 

yüklü altınlar, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler ziynet ve 

süs olarak gösterildi”
202

 ayeti de kadının ziynet olduğuna delalet etmektedir. Bu ayette de 

“Görünmesi zaruri olan kısımlar müstesna ziynetlerini göstermesinler” buyurur. Bunlar da 

yüz ve ellerdir. Ziynet ise başkalarına gösterilmesi caiz olmayan yerler demektir. Bunlar da 

yüz ve el hariç diğer tüm azalardır. Kadınların avret mahalli ve ziyneti olan bütün vücudu 

mahrem ve ziynet sayılmıştır. Bunun için kadının el yüz hariç diğer yerlerine nâ-mahrem 

olanların bakması haram olmuştur. Ziynet ve güzelliğin hakkı sadece sahibine tahsis 

edilmesidir.  

Nasıl korunması gerektiğini de yüce Allah şöyle tarif eder: “Başörtülerini yakalarının 

üzerine salsınlar. Ziynetlerini kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, 

oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek 

kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, Müslüman kadınlardan, sahip 

oldukları kölelerden, erkeklik gücü kalmamış ihtiyar hizmetçilerden ve henüz mahremiyetten 

haberi olmayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetleri belli olsun 

diye ayaklarını yere vurmasınlar.”  

Başlarına örtü almaları ve bununla başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, 

gerdanlarını, göğüslerini kapatmaları açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmektedir. Cahiliye 

dönemi kadınları başlarını ve gerdanlarını örtmez, gerdanları ve gerdanlıklarını açık bırakırdı. 

O zaman da hem gerdanlıkları, hem de gerdanları görünürdü. Yüce Allah “Ziynetlerini 

göstermesinler” ifadesi ile her ikisinin de gösterilmesini yasaklamıştır. Bundan anlaşılıyor ki 

açık-saçıklık cahiliye âdetidir. Medeniyetin gereği değildir. Yüce Allah “Başörtülerini 

yakalarını üzerine getirsinler ve ziynetlerini göstermesinler” ayeti ile tesettürü emretmiş oldu. 

Kadın edep ve iffetinin tezahürü ve en güzel ifadesi olmaktadır.  

Bu ayette tesettür emri ev içi veya dışı olarak kayıtlanmayarak mutlak bırakılmıştır. 

Kadının ziynetlerini göstermesinde sakınca olmayacağı kişileri de sayarak istisnanın kimleri 

kapsadığına da açıklık getirmiştir. Bunlar, “kocalar, babalar, kocalarının babaları, oğullar, kız 

kardeşlerinin oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız 

kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, sahip oldukları köleler, erkeklik gücü kalmamış 

ihtiyarlar ve henüz mahremiyetten haberi olmayan çocuklardır.” 

“Gizledikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar” ayeti ile örtü 

altında bulunan ziynetlerini yabancılara hissettirecek davranışlar sergilememeleri 

                                                 
202

 Âl-i İmran, 3:14  



istenmektedir. Bu gerek ellerini ve ayaklarını oynatmakla kollarındaki ve ayaklarındaki 

ziynetlerini hissettirmek şeklinde olsun, gerekse çalımlı ve alımlı yürüyerek, işveli ve cilveli 

konuşarak yabancıların dikkatini çekmek şeklinde olsun yasaklanmıştır.  

Sonuçta yüce Allah beşeriyet itibariyle istemeyerek günahlara girme ihtimaline karşı 

daima “Allah‟a tövbe edip yönelin ki kurtuluşa eresiniz” buyrularak kulluk görevinin 

yapılmasını istemektedir. Çünkü “Tövbe ve istiğfar meyelân-ı şerri keser ve tecavüzatını 

kırar.”
203

      

 

43. MÜ’MĠNLER SABAH-AKġAM ALLAH’I ZĠKREDERLER      
 

ل ًة  ثِٓب لًة   َق َق ذِب ْس ٌ   َّر هٍُم   ذْس ُملُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي ٓ ًة           َْق   َْق ٌَق َق ِب اًة  لَق ٍوُم  ُم ْس اَق ِّي ُم ٍَق  اَّر ِبِ            ٌَق  يُم

ٓ ًة   مَق  َق ِب هِٓب إْس ِب ٌَق َق وَق  ِب اْس ُم مَق  ا ُّي ُم َق اِب ئِباَُق  اهٍُّي ِب  لِبوَق ُمي  ِّي ُم ْس ئِب َق ُمىُم آِب ٌَق َق َق يْس  ْٓس ُم          ُْملَق ِّّي  َق َق

لِبْ ًة  لًة   َق ُميْس  َقوْس ٌَق َق َق َّر اًَق اٌن  نَقىُم اَق َق ٍْس اَق َْق ْس َق ٍْس ُميْس َْق َّٓر ًُم   َق ِب

“Ey iman edenler! Allah‟ı çok çok zikredin. Sabah-akşam onu tesbih edin ve namaz 

kılın. O Allah sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ister. Sizin için rahmet kapılarını açar. 

Melekleri de size dua ederler. İman edenlere ise rahmeti daha da fazladır.  O mü‟minler 

ölümle Allah‟a kavuşacakları zaman Allah onları selam, emniyet ve güvenle ile karşılar. 

Ahirette de mü‟minlere bol bol mükâfatlar hazırlanmıştır.” (Ahzab, 33: 41–44)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah insanı Allah‟ı tanımak ve ona iman ve ibadet etmek için yarattığından
204

 

bunun nasıl olması gerektiğini de öğretmektedir. İnsanın aslî vazifesi, ilk ve en önemli farz 

görevi Allah‟ı tanımak ve ona iman etmektir. İz‟ân ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik 

etmektir.
205

   

Allah‟a ibadet etmek iman etmek ve Allah‟ı zikretmek demektir. Zikir de beş şekilde 

olur. Tehlil, tesbih, tahmid, tekbir ve istiğfar. Tehlil, Allah‟ın birliğini ve mahlûkatın 

hiçbirinin yaratmada tesirinin olmadığını “Lâ ilâhe illallah” diyerek ilan etmektir. Tesbih, 

yüce Allah‟ın bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek ve kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu 

görerek “Sübhanallah” diyerek hayretini ifade ile yüce Allah‟ı övmektir. Tahmid, yüce 

Allah‟ın sonsuz olan nimetlerinin farkına vararak o nimetlere karşı minnetini ve şükrünü 

“Elhamdülillah” ile ifade etmektir. Tekbir, yüce Allah‟ın sonsuz gücünü ve kudretini her 

şeyde görerek azametini ve büyüklüğünü “Allah-ü Ekber” kelimesi ile ilan etmektir. İstiğfar 

ise, kulun kendi acizliğini ve fakirliğini, kusurunu ve eksikliğini görerek Allah‟a gereken 

saygı ve ibadeti yapamamanın ezikliğini hissederek hatalarının affını “Estağfirullah” diyerek 

istemektir. 

Allah‟ı zikretmenin zamanları da Kur‟an-ı kerimin ifadesi ile genellikle akşam ve 

sabahtır. Bu da sabah ve akşam namazlarının vakti olup, namaz kılarak Allah‟ı zikretmeyi 

ifade etmektedir. İslamiyet‟in ilk zamanlarında Mekke döneminde beş vakit namaz farz 

kılınmadan önce sabah ve akşam namazları nafile olarak emredilmiş ve peygamberimiz (sav) 

de bu vakitlerde namaz kılarak yukarıda zikredilen beş nevi ibadeti namaz içinde 

yapmaktaydı. Zaten namaz bütün ibadet çeşitlerini içinde toplayan bir ibadettir. Bu cihetle 

zikir denince namaz kılmak akla gelir. Bundan dolayıdır ki peygamberimizin (sav) ifadesi ile 

“Namaz dinin direğidir.”
206
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Daha sonra yüce Allah “Akşama eriştiğinizde akşam ve yatsı namazı ile, sabaha 

kavuştuğunuzda, öğle vaktinde, gündüzün sonunda ikindi vaktinde Allah‟ı tesbih ederek 

namaz kılın ki göklerde ve yeryüzünde bulunan tüm varlıklar bu vakitlerde Allah‟a hamd ve 

sena ederler. Sizler de onlar ile beraber bu zikre iştirak edin”
 207

  emrederek beş vakte işaret 

etmiştir.
208

 Bu vakitlerde bütün varlıkların lisan-ı halleri ile yaptıkları ibadetin farkına vararak 

şuurlu bir şekilde bu zikre namaz ile iştirak etmeyi emretmiştir. Böylece insan halife-i arz ve 

mahlûkata nazır olduğundan onların tüm ibadetlerinin farkına varıp, onları temsilen, onlar 

namına yüce Allah‟ı zikretme görevini yerine getirmiş ve yaratılış amacına hizmet etmiş 

olacaktır. Bunun içindir ki “Namaz mü‟minlere belli vakitlerde farz olarak emredilmiştir.”
209

 

“Namaz kıldıktan sonra da gerek ayakta yürürken, gerek otururken ve gerekse yan üzere 

yatarken Allah‟ı zikredin”
210

 buyrularak namaz dışında da “Sübhanallahi ve‟l-hamdü lillahi 

ve lâ ilâhe illahü vallahü ekber” diyerek Allah‟ı zikretmek emredilmiştir. Bundan dolayı 

peygamberimiz (sav) “Sübhânallâhi vel-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber‟ 

demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir”
211

 buyurmuşlardır. 

Yüce Allah açıklamasını yaptığımız ayetlerde “Ey iman edenler! Allah‟ı çokça zikredin” 

buyurur. Allah‟ı çokça zikretmekten kastedilen sadece namaz değildir. Namaz yukarıda izah 

ettiğimiz gibi belli vakitlerdedir. Bu vakitlerin dışında da Allah‟ı zikretmek istenmektedir. Bu 

nasıl olacaktır. Bunu da peygamberimiz (sav) açıklamıştır. Başta “Her hayırlı işe Allah adına 

başlamak” yani, “Bismillahirrahmanirrahîm” demek en önemli zikirlerdendir. 

Bediüzzaman‟ın açıklaması ile “Bismillah her hayrın başıdır, İslam‟ın nişanıdır ve bütün 

mahlûkatın da devamlı tekrar ettiği vird-i zebandır.”
212

  

Kur‟an-ı Kerimi okumak Allah‟ı zikretmenin başında gelmektedir. Çünkü Allah‟ı 

anmanın en güzel yolu Allah‟ın kelamını okumak ve onun ile meşgul olmaktır. Bunun yerini 

başka hiçbir zikir tutamaz. Bunun için namazda Kur‟an okumak anlamına gelen “Kıraat” 

farzdır. Ve kıraat Kur‟anın dışında olmaz. Zaten tekbir, tesbih ve tahmid namazın 

rükünlerindendir. İstiğfar ise namazın sonunda sünnet olup namazın tamamındandır. Namazın 

dışında da “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü‟l-mülkü ve lehü‟l-hamdü ve hüve alâ 

külli şey‟in kadîr. Allâhümme lâ mâni'‟a li-mâ a‟tayte ve lâ mu‟tıye li-mâ mena‟te velâ 

yenfeu ze‟l-ceddi minke‟l-ceddü” demekle zikre devam etmek de sünnettir.
213

  

Yüce Allah ayetin devamında da Allah‟ı namaz ile tesbih etmenin mükâfatını ve 

sonucunu da şöyle zikreder: “O Allah sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ister. Sizin 

için rahmet kapılarını açar. Melekleri de size dua ederler. İman edenlere ise rahmeti daha da 

fazladır.  O mü‟minler ölümle Allah‟a kavuşacakları zaman Allah onları selam, emniyet ve 

güvenle ile karşılar. Ahirette de mü‟minlere bol bol mükâfatlar hazırlanmıştır.” 

Ayette rahmet ifadesi “Salât” olarak zikredilmiştir. Salât, Allah‟ın rahmeti, meleklerin 

istiğfarı ve mü‟minlerin de duası anlamına gelmektedir. Yüce Allah Allah‟ı çokça 

zikredenlere dünyada rahmet kapılarını açacağını, meleklerin de kendilerine istiğfar ederek 

katında şefaatçi olacaklarını ve mü‟minlerin de duasına mazhar olacaklarını ifade etmektedir. 

ahiretteki mükâfatlarının ise akla ve hayale gelmeyecek kadar çok ve mükemmel olcağı 

müjdesini de bu ayette ifade etmektedir.   
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44. MÜ’MĠN KOMġULUK ADABINA UYAR  

اَق ِبمْس ئِبذَق   ٌَق لِبْمَق ئِبنَق وُم  ْٓسلَق نَق اِب يْس ئِباَُق  َق َق ٍا  َق وَق اَق ُم ذَق ِّّي ئِب َّر  َقو ُْمإْس اَق  اهَّر ِب ٍُم هٍُم   َق  َق ْس ُم ٍُم   ُٓم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ِّٓب  َق ْس َق ْس َّّر  َٓق ذِبِ  اهَّر ِب يْس  َق وَق ُْمإْس اِب ُم ٍْي ئِبوَّر ذَق ٓمَق اِب َق ِب نِب ِب
ٌَق َق  ُم ْس َقأْس   ٌ لُم ٓ ُميْس  َق  ْس ُم ٍُم   َقاِبذَق   َق ِب ْس ُميْس  َق ن َقلِب  ُم ِب

يْس  َق ْسًَقلُم  اِب ُم ٌَق َق ء  ِب َق ٍب ذَق م  يُممَّر  ِب أَقاٍُم أَقاْس ُم ُمٍيُممَّر  َق َق  ًة   َق اْس ئِبذَق  اَق ٌَق قِّي  مَق  اْس َق ِّٓب  ِب ُم  َق َْق ْس َق ْس ٌَق َّر يْس  ه ُم  ِب

يْس  اِب ُم وِب  َق َق ًة  ئِبوَّر ذَق م  َق ْس ِب ىُم  ِب ٌَق وَق ٍ   َق ْس ٌَق َق  َقو  َقه ِب ُم ِب  اُمٍوَق  َّر ذُمٌ   َق يْس  َقو  ُمإْس ٌَق َق   َق وَق اَق ُم ًِبمَّر  ٌَق ُم ٍُم ِب يْس  اِب ُم ٍُم ِب ُم

ٓ ًة  ِب  َق ِب ه َق  َّر ٍء  َق ِٓب ًة            َق وَق  ِب ّْس َق  َق وَق  ِب ُملِّي اَق وُم  َقاِبوَّر  َّر ٌْس  ُم ْس ٍُم ْٓس ًة   َق   ئِبو  ُم ْس ُمٌ  اَق

“Ey iman edenler! Yemeğe çağrılmadığınız ve çağrıldığınız zaman da yemeğin 

pişmesini beklemeden vakitli/vakitsiz peygamberin evine girmeyin. Çağrıldığınız zaman 

girin, yemeğinizi yediğiniz zaman da hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Bu gereksiz 

davranışlarınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o nezaketinden sizden çekinmektedir. 

Ancak Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz 

zaman da perde arkasından isteyiniz. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de 

onların kalpleri için daha temizdir. Allah‟ın resulünü rahatsız etmeniz ve ondan sonra da 

hanımlarını nikâhlamanız sizlere ebediyen yasaktır. Bu Allah katında da büyük bir günahtır. 

Sizler bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphesiz Allah her şeyi bilir. (Ahzab, 33:53–54)  

 

AÇIKLAMASI: 

Bir eve misafir olarak gitmeden önce haber vermek misafirlik adabındandır. Vakitli 

vakitsiz birinin evine gitmek, davetsiz olarak evdeki yemeğe ortak olmak elbette hoş 

karşılanacak bir durum değildir.  

Sahabelerden bazıları Hz. Peygamberin (sav) evine zamansız gidiyor ve ezvâc-ı tahirat 

ile beraber oturup yemek yiyorlardı. Yemekten sonra da uzun zaman kalıp sohbet ediyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) bu durumdan rahatsızlık duyuyor; ama hayâsından kimseye bir şey 

söyleyemiyordu. Bunun üzerine yüce Allah “Ey iman edenler! Yemeğe çağrılmadığınız ve 

çağrıldığınız zaman da yemeğin pişmesini beklemeden vakitli/vakitsiz peygamberin evine 

girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin, yemeğinizi yediğiniz zaman da hemen dağılın. Sohbet 

için beklemeyin. Bu gereksiz davranışlarınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o 

nezaketinden sizden çekinmektedir. Ancak Allah gerçeği söylemekten çekinmez” buyurarak 

ikaz ederek misafirlik adabını öğretti.
214

  

Bundan sonra sahabeler peygamberimiz (sav) yemeğe davet etmeden yemek için 

gitmediler ve çağrıldıkları zaman da yemekten hemen sonra dağılmaya başladılar.  

Evde hanımlar ile beraber yemek yeme hususunu da yüce Allah yasakladı. Gerçi bu 

yasak haram derecesinde değilse de misafirlik adabına aykırı bir durumdu. Yüce Allah bu 

durumu da “Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman da perde arkasından 

isteyiniz. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha 

temizdir. Allah‟ın resulünü rahatsız etmeniz ve ondan sonra da hanımlarını nikâhlamanız 

sizlere ebediyen yasaktır. Bu Allah katında da büyük bir günahtır. Sizler bir şeyi açıklasanız 

da gizleseniz de şüphesiz Allah her şeyi bilir” buyurarak yabancı hanımlarla perde arkasından 

konuşulması hususunu ders verdi.  

Kalplerin rahat etmesi için kadın ve erkeklerin ayrı odalarda oturmaları ve misafirlikte 

ayrı masalarda yemek yemelerinin daha uygun olacağı ve misafirlik adabından olduğu bu 

ayetle tavsiye edilmiştir. Peygamberimizin (sav) hanımları ile evlenme hususu da bu ayetle 

yasaklanmıştır. Yüce Allah bununla da peygamberin hanımları hakkında kalplerden geçen 

düşünceleri bilen yüce Allah bunun engellenmesi için gerekenin yapılması gerekeni yapıyor.   
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45. MÜ’MĠN PEYGAMBERĠNE BAĞLILIĞINI HER ZAMAN DĠLE GETĠRĠR 

ٍ   َق ْس ِٓب ًة  اَق ِّي ُم ٌَق ْٓسىِب  هٍُم   َق ٍُّي   َق َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي ِّّي َْق   َْق وَق  َق َُق  اهَّر ِب ئِب َق َقىُم ُْملَق ٍُّي ٌَق َق َق َق   ئِبوَّر  َّر

“Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Sizler de o 

peygambere salât-u selam getiriniz.” (Ahzab, 33:56) 

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah kâinatı kendi varlığını bildirmek için yarattı. İnsanı da kâinattaki varlıklara 

bakarak varlığını, birliğini, kudretini, ilmini ve iradesini tanımak ve iman etmektir. Kâinatı bu 

kadar mükemmel yaratan yüce Allah neden yarattığını insanlara bir elçi vasıtası ile bildirmesi 

aklın ve mantığın gereğidir. Güneş ışıksız olmadığı gibi ulûhiyet de peygambersiz olmaz. 

Çünkü yaratan yaratılış amacını insanlara bildirmezse yaratılış amaçsız ve hedefsiz olur bu ise 

Allah‟ın hikmetine asla uygun olmaz. Nasıl bir müzenin gelen misafirler için teşrifatçı ve 

tarifçisi varsa bu muhteşem kâinattın yaratıcısının da kâinatın ifade ettiği manaları ders 

verecek olan bir elçisi olacaktır.   

Yine insanları yaratıp dünya okuluna kabiliyetlerini geliştirmek için gönderen yüce 

Allah onların bu kabiliyetlerini geliştirecek olan bir muallim, bir öğretmen tayin etmeyip ona 

kitap göndermeyerek bütün kabiliyetlerin heba ve israf olmasına müsaade etmez. “Necisin? 

Nereden geliyorsun? Nereye gideceksin?” gibi tüm insanlığı ilgilendiren hususlara cevap 

vermemesi imkânsızdır. İnsanı tanıdığını ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılaması ile 

gösteren, sevdiğini de nimetlerin her nevi ile hissettiren merhametli ve şefkatli yaratıcı bütün 

bunlara mukabil elbette akıllı ve şuurlu varlıklara arzularını ve isteklerini bir elçi vasıtası ile 

bildirecektir. Bütün bunlar göstermektedir ki ulûhiyet risaletsiz olmaz.  

Bu dünyada Muhammed (sav) bu vazifeye en layık bir elçi olduğu icraatı ile sabittir. 

Ondan daha mükemmel bu vazifeyi yapan bir başka peygamber de yoktur. O bütün resullerin 

seyidi, bütün enbiyanın imanı, bütün asfiyanın serveri, bütün mahlûkatın ekmeli ve bütün 

mürşitlerin sultanıdır.
215

   

Allah‟ı bilmek ve tanımak demek bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden 

yıldızlara kadar cüz'î ve küllî her şey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle 

olduğuna kat‟î iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına inanmak, gönderdiği 

elçisine ve onun tebliğ ettiği emirlerine itaat etmek ve günah işlediği zaman kalen tövbe ve 

nedamet etmek demektir.”
216

  

Bizler peygamberi tanıdığımızı ve itaat ettiğimizi, peygambere bağlılığımız da ona 

“Salat-ü Selam” getirmekle gösteririz. Peygamberimiz‟in (sav) mahiyeti nur ve hüviyeti 

nurani olduğu için dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir.
217

  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Eğer Allah‟ı seviyorsanız peygamberine uyun ki Allah 

da sizi sevsin”
218

 buyurarak Allah‟ı sevmenin ölçüsünü peygamberini itaat etmek olarak 

belirlemiştir. Nasıl ki güneş ile gündüz arasında kuvvetli bir ilgi ve münasebet varsa, Allah‟a 

olan sevgi ile peygambere itaat arasında aynı münasebet vardır. Bu hususa mezkür ayetin 

tefsirinde dikkatimizi çeken Bediüzzaman hazretleri “Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnaî misali 

olarak deniliyor: „Eğer güneş çıksa gündüz olacak.‟ Müspet netice için denilir: „Güneş çıktı. 

Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür.‟ Menfi netice için deniliyor: „Gündüz yok. 

Öyleyse netice veriyor ki, güneş çıkmamış.‟ Aynen böyle de, şu âyet-i kerime der ki: Eğer 
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Allah‟a muhabbetiniz varsa, Habibullaha ittibâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, 

Allah‟a muhabbetiniz yoktur. Evet, Cenâb-ı Hakka iman eden, elbette Ona itaat edecek. Ve 

itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın 

gösterdiği ve takip ettiği yoldur”
219

 demektedir. 

Peygambere itaat etmek sünnetine uymakla kendisini gösterirse, peygambere bağlılık ve 

sevgi de ismi geçtiği zaman “Sallallah-ü Aleyhi Vesellem” demekle kendisini gösterir. 

Yüce Allah‟ın kâinatı yaratılış amacı ve hikmeti peygamberimizin (sav) daveti ve tebliği 

ile tezahür ettiği için her şey peygamberimizin (sav) ruhu ve ruhaniyeti ile alakadardır. Bu 

alakadarlıklarını da peygambere selam ve salât ile göstermelerinden daha tabii bir şey yoktur. 

Bunun için Allah-ü Teâla peygamberimize Rahmet etmek anlamında salât ettiği gibi, melekler 

de yüce Allah‟ın “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım”
220

 buyurmasına binaen varlıklarını 

peygamberimize borçlu oldukları için peygamberimize dua anlamında salât ederler. Böylece 

Allah‟ın rahmeti ve meleklerin duası daima peygamberimize akıp durmaktadır. Yüce Allah bu 

gerçeği “Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Sizler de o 

peygambere salât-u selam getiriniz” buyurarak ifade eder.  

Salâvatın anlamı rahmettir. Peygamberimize (sav) getirilen salâvatlar mücessem rahmet 

olan, “en güzel ahlak üzere yaratılan”
221

 ve “Âlemlere rahmet olarak gönderilen”
222

 rahmeten 

lil-âlemine yaklaşmaya vesiledir. Mü‟minler salâvatı kendilerine o rahmeten lil-âlemine 

ulaşmaya vesile yaparlar. Peygamberi de Rahmet-i Rahmana vesile kılarak Allah‟ın rahmetini 

kendilerine celbetmeye çalışırlar. Yüce Allah‟ın peygambere salâvat getirmesini istemesinin 

ve umum ümmetin de bu emre uyarak devamlı peygambere salâvat getirmesinin 

sebeplerinden birisi budur. Bundan dolayıdır ki namazın son teşehhüdünde peygambere (sav) 

salâvat getirmek “Vacip” olmuştur.  

Bediüzzaman hazretleri peygamberimize (sav) getirilen bu salâvatlar konusunda şöyle 

der: “İ‟lem eyyühe‟l-aziz! Nebiyy-i Zîşânın (sav) makam-ı mahmûdu İlâhî bir mâide ve 

Rabbânî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan 

akıyor. Resul-i Zîşâna (sav) okunan salâvat-ı şerife, o sofraya edilen dâvete icâbettir.”
223

  

Her mü‟min namazın teşehhüdünde okuduğu tahiyatta “Esselâmü aleyke eyyühen-

nebiyyü ve rahmetulahi ve berekâtühü” derken hem peygamberimize biat, hem memuriyeti 

olan peygamberliğini teslim ve itaat, hem vazifesini tebrik, hem de bir nevi teşekkür ve 

saadet-i ebediye müjdesine bir mukabele etmektedirler.
224

   

Sonuç olarak, hazine-i Rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı peygamberimizin 

(sav) zatıdır. Bu rahmet kapısını açacak anahtar da “Bismillahirrahmanirrahim” demek salâvat 

getirmektir.
225

 Salâvatın anlamı sadece peygambere saygı ifadesinden ibaret değildir. Yüce 

Allah‟ın peygamberimize (sav) salâvat getirmeyi emretmesinin hikmet ve hakikatinin binden 

birisi yukarıda anlatmaya çalıştığımız Allah‟ın rahmetine ve sevgisine mazhar olma 

hakikatidir.  

 

46. MÜ’MĠN DOĞRU KONUġUR 

ْ ًة  ٍْس ًة اَق ِب اٍُم   َق ٌَق ٍُم َق  هٍُم    َّر ٍُم   َّر ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي يْس          َْق   َْق نٍُم َق ُم يْس ذُم َْق ْس ِبلْس اَق ُم ٌَق يْس  يْس  َق ْس َق اَق ُم  ُْملْس ِب ْس اَق ُم

ٓ ًة  ٍْس ًة   َق ِب اُمٍاَقىُم  َق َق ْس  َق  َق  َق ٌَق َق َق  م ُْم ِب ْس  َّر  ٌَق َق
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“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun, doğru konuşun ve doğru söz söyleyin. Ta ki Allah 

sizi ıslah etsin, işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ki Allah‟a ve resulüne itaat 

ederse muhakkak ki o büyük bir başarıya ulaşmıştır.” (Ahzab, 33:70–71)  

 

AÇIKLAMASI: 

Doğruluk İslamın ana direğidir. Doğruluğun ölmesi ile insanlık da İslamiyet de yıkılır. 

Bizans İmparatoru Hirakl, Ebu Süfyan b. Harb‟i huzuruna çağırarak peygamberimizin 

insanları neye davet ettiğini sorduğu zaman Ebu Süfyan “ Sadece Allah'a kulluk ediniz, O‟na 

hiç bir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettiklerini söyledikleri şeyleri terk ediniz, 

diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile 

ilgilenmeyi emrediyor”
226

 demiştir. 

İnsan olan insanın kalbi doğru olan şey konusunda huzura erer. Bunun için Hz. Ali (ra) 

peygamberimizin (sav) “Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, sözde ve işte 

doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar” buyurduğunu öğrendim” demiştir.
227

  

Peygamberimiz (sav) “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve iyiliğe yöneltir. 

İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk diye kaydedilir. 

Yalancılık, fıska ve fücura, yoldan çıkmaya sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi 

yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı diye yazılır”
228

 buyurarak doğruluğun 

insanı cennete, yalancılığın da sonunda insanı cehenneme götüreceğini ifade etmiştir. 

Ebu Amr Süfyan b. Abdullah (ra) peygamberimize (sav) gelerek “Yâ Resulallah! Bana 

öyle bir şey söyle ki, onu yaptığım zaman başka bir şeye ihtiyacım kalmasın” buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) de “Allah‟a inandım de, sonra dosdoğru ol”
229

 buyurarak doğruluğun 

insanı kurtaracağını belirtmişlerdir.  

Doğru olan insanın başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu hususu da peygamberimiz (sav) 

“İşlerinizde doğru ve istikametli olan orta yolu tutunuz. Dosdoğru olunuz. Biliniz ki ifrata 

varmakla, fazla amel ile kurtulamazsınız. Hiçbirinizin ameli kurtuluşuna vesile olmaz.” Bu 

sözü işitenler “Siz de mi amelinizle kurtulamazsınız ya Resulallah!” dediler. Peygamberimiz 

(sav) “Evet! Ben de kendi amelim ile kurtulamam. Şu kadarı var ki Allah rahmet ve keremi le 

beni bağışlar da onun rahmeti ile kurtulurum” buyurdular.
230

 

İnsan kalbinin doğruluğu ve işinin doğruluğuna yansır. Kalbi ve işi doğru olanın da dili 

doğru olur. Dilin doğruluğu kalbinin ve işinin doğruluğunun delilidir. Bunun için yüce Allah 

“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun, doğru konuşun ve doğru söz söyleyin” buyurur. Doğru 

konuşmak sonuçta kalbi ve işlerinin de düzelmesini sağlar.  

Doğruluk insanın kalbinin ıslah olmasını, işlerinin düzelmesini ve günahlarının 

bağışlanmasını netice verir. Bunun için yüce Allah “Ey iman edenler! Allah‟tan korkun, 

doğru konuşun ve doğru söz söyleyin. Ta ki Allah sizi ıslah etsin, işlerinizi düzeltsin, 

günahlarınızı bağışlasın” buyurur.  

Peygamberimiz (sav) “Siz bana altı şey konusunda söz verin, ben size cenneti tekeffül 

edeyim. Bunlar; konuştuğunuz zaman doğru söyleyin, bir konuda vaatte bulunan va‟dini ifa 

etsin, kendisine bir şey emanet edilen hıyanet etmesin, gözünü yumsun harama bakmasın, 

elini çeksin, iffetini korusun. Ben de onların cennete girmelerini garanti ederim”
231

 

buyurdular. 

Doğru konuşmak yeterli değildir. Konuşurken karşıdakini kırmak ve üzmek de doğru 

değildir. Mü‟min tatlı dilli ve güler yüzlü olup konuşmalarında daima itidali gözetir. Yüce 

                                                 
226

 Buhari, Bed‟ul-Vahy, 6; Salât, 1; Sadakat, 28; Müslim, Cihat, 74 
227

 Tirmizi, Kıyamet, 60 
228

 Buhari, Edep, 69; Müslim, Birr, 103–105; Ebu Davut, Edep, 80; Tirmizi, Birr, 46; İbn-i Mâce, Mukaddime, 7  
229

 Müslim, İman, 62; Tirmizi, Züht, 61; İbn-i Mâce, Fiten, 12 
230

 Müslim, Münafıkun, 76, 78; Buhari, Rikak, 18; Merda, 19; İbn-i Mace, Züht, 20 
231

 Münzirî, Tergib ve Terhib, (1933-Kahire) s. 4:370 



Allah “Kullarıma söyleyin, insanlara en güzel şekilde konuşsunlar. Çünkü şeytan söz ile 

aralarını bozar. Şeytan insanın en açık düşmanıdır”
232

 buyurarak acı ve kötü sözün şeytanın 

araları açması için bir tuzağı olduğuna dikkat çekmektedir. 

Kalplerden nefreti gideren, katı kalpleri yumuşatan tatlı dil ve güler yüzdür. Atalarımız 

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” demelerinin sebebi budur. Yüce Allah Hz. Musa‟yı 

Firavun‟a gönderirken bile, “Ona yumuşak söz söyle”
233

 buyurmuştur. Yumuşak söz kalbi 

yumuşatarak kalbe tesir ederken, katı söz kalp katılığına sebep olur. Zira peygamberimizin 

(sav) buyurduğu gibi “Yumuşaklık ve nezaket nereye girerse orayı süsler, şiddet ve kötü söz 

nereye girerse orayı kirletir ve çirkinleştirir.”
234

 Yine yüce Allah “İnsanlara güzel söz 

söyleyin”
235

 buyurur. Peygamberimiz (sav) de “Güzel söz söylemekle cehennemden 

korununuz”
236

 buyurmuşlardır. 

Sonuç olarak peygamberimizin (sav) buyurduğu gibi “insan ya hayır söylemeli veya 

susmalıdır.”
237

 Konuşmanın hayır getirmeyeceği yerde susmak en güzel olanıdır. Lokman (as) 

oğluna nasihat ederken “Yavrucuğum! Sustuğum için asla pişman olmadım. Zira söz gümüşse 

sükût altındır”
238

 demiştir. Bütün bunlardan dolayıdır ki yüce Allah “Ey iman edenler! 

Allah‟tan korkun, doğru konuşun ve doğru söz söyleyin. Ta ki Allah sizi ıslah etsin, işlerinizi 

düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ki Allah‟a ve resulüne itaat ederse muhakkak ki o 

büyük bir başarıya ulaşmıştır” buyurarak bizlere yol göstermektedir. 

 

47. PEYGAMBERE ĠTAAT EDĠLMEZSE AMELLER BOġA GĠDER   

يْس  ٌَق َق  ُم ْس ِب ٍُم   َق ْس َق اَق ُم اُمٍوَق  ٓ ُمٍ   الَّر ٌَق َق ِب َق  ٓ ُمٍ   َّر هٍُم   َق ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin, peygamberine itaat edin ki amelleriniz boşa 

çıkmasın.” (Muhammed, 47:33)  

 

AÇIKLAMASI:  

Din, Allah‟ı bilmek ve ona itaat etmektir. Allah kendisini 70 bin hicap arkasında 

gizlediği ve perde arkasından elçileri ve vasıtası ile emirlerini, sebepler vasıtası ile de ilmini, 

iradesini ve kudretini gösterdiği için bizler onun eserlerinden tanıyıp, elçilerine itaat ederek 

itaatimizi ispat ederiz.  

Yüce Allah “Kim resulüme itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz 

çevirirse ey resulüm sen onları bana bırak, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik”
239

 

buyuruyor. Yüce Allah bu ayette peygamberine itaat etmeyenin kendisine itaat etmemiş 

olarak kabul etmektedir. Nasıl ki, padişaha itaat padişahın elçisine ve valisine itaattir. 

Padişahın gönderdiği elçiye itaat etmeyen padişaha isyan ediyor demektir. Böyle birinin diğer 

hususlardaki itaatinin bir değeri ve anlamı olur mu? Elbette olmaz.  

Bu ayette de yüce Allah “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne itaat edin ve 

amellerinizi iptal etmeyin, boşa çıkarmayın” buyurarak resulüne itaat etmeyenin yaptıklarının 

Allah katında makbul olmayacağını ifade etmiştir. “Bana yalnız Kur‟an yeter, ben Kur‟andan 

başka bir şey kabul etmem” diyenlerin amellerinin boşa gideceğini ifade etmektedir.   
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Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde peygambere itaat konusunda sadece bu ayetle iktifa 

etmemiş, önemine binaen bu hususta pek çok ayet inzal etmiştir. “Allah ve resulüne itaat edin 

ki rahmet olunasınız”
240

 “Allah‟a itaat edin. Peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin 

ki peygamberin vazifesi tebliğdir. Sizin göreviniz de itaat etmektir. Şayet itaat etseniz doğru 

yolu bulursunuz. Peygambere düşen ise sadece tebliğdir.”
241

  

Bu ve benzeri ayette Allah‟a itaat ile beraber peygambere itaat emredilmektedir. Şayet 

Allah‟a itaat Kur‟an-ı kerime ve Allah‟ın emirlerine uymak ise, peygambere itaat ne anlama 

gelmektedir? Elbette bu peygamberin emirlerine ve sünnetine uymak anlamına gelmektedir. 

Nitekim “Allah‟ı seviyorsanız peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın”
242

 “Allah‟ın resulünde sizin için güzel örnekler vardır.”
243

 “Peygamber size ne 

vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan da sakının. Allah‟ın azabından korkun. 

Çünkü Allah‟ın azabı çok şiddetlidir”
244

 ayeti de peygamberin yasağına uymayan ve 

itaatsizlik edenlerin büyük ve çetin azaba uğrayacağını ifade etmektedir. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi Kur‟anın bütünlüğüne uygun olarak bütün ayetleri 

birbirini desteklemekte ve “Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin, peygamberine itaat edin ki 

amelleriniz boşa çıkmasın” ayetinde özetlenmektedir.  

 

48.  MÜ’MĠN KENDĠNĠ VE DÜġÜNCESĠNĠ KUR’ANIN, PEYGAMBERĠN 

ÖNÜNE GEÇĠRMEZ  

يٌن  ٓ ٌن  َق ِٓب َق اَق ِب َق ئِبوَّر  َّر ٌَق  َّر ٍُم   َّر اُمٍاِبىِب  ٌَق َق ِب  ِِب  َّر ْٓسمَق َْق َق ٍ   َق هٍُم   َق  ُم َق ِّي ُم ْمَق   َق  ِب
َق   اَّر ًُّي َق        َْق   َْق ًُّي  َْق   َْق

ٍض  يْس اِب َق ْس ًْسلِب  َق ْس ِب ُم وِب  َق َق ٍْس ٌ  اَقىُم  ِب اْس َق ًَقلُم ٌَق َق  َق ْس ِّّي  اِب  اهَّر ِب ٍْس ٍْس َق  َق يْس  َق ٍَق  َق ُم ٍ   َق ْس هٍُم   َق  َقلْس َق ُم ْمَق   َق  اَّر ِب

ٌوَق  لُم ٌَق َقن ُميْس  َق  َقلْس ُم يْس    َقو  َق ْس َقطَق  َق ْس َق اُم ُم

“Ey iman edenler! Allah‟ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah‟a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.  

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize 

bağırdığınız gibi peygambere bağırmayın ki bilmeden yaptıklarınız ve işlediğiniz hayırlı 

amelleriniz boşa gitmesin.” (Hucurat, 49:1–2)  

AÇIKLAMASI: 

Mü‟min Allah‟a, yani Allah‟ın dinine ve peygambere teslim olan kimsedir. Düşünce ve 

fikrini öne çıkaran ve kendi düşüncesini ispat etmek için Kur‟an ve hadisi teslim almaya 

çalışmaz. Bu bakımdan Kur‟an inananın imanını, inanmayanın da küfrünü ve inançsızlığını 

artırır.
245

  

Kur‟anın inzali teklif içindir. Teklif ise akla kapı açmayı ama iradeyi elden almamayı, 

insanın hürriyetine müdahale etmemeyi gerekli kılar. Bu bakımdan her insan te‟vil ve tefsir 

ile kendi fikrine uygun ayetleri bulabilir. Fikrini ona bina ederek haklılığını ispata çalışabilir. 

Hâlbuki gerçek dinin yani, kur‟an ve hadisin bütününü nazara alan bir ilmî seviyeye çıkmak 

ve detayları da ihmal etmeden işin inceliklerini görebilen bir anlayış ile ortaya çıkar.  

Yüzeysel bilginin yanında vukufiyet ve derinliği de beraberinde bulundurulabilen bir 

ilmî anlayış ve seviyeye çıkmayan din adına konuşma ve hüküm verme konusunda liyakat 
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sahibi olamaz. Bu seviyeye çıkan kimsenin kur‟an ve peygamber konusundaki yaklaşımı 

teslimiyettir. Çünkü ilim sahibi olanlardır ki Allah‟tan en çok korkanlardır.
246

  

Bilgi kolay kazanılmaz. Devamlı çalışma sonucu elde edilen bir bilgi birikimi, derinlik 

ve vukufiyetin tezahürüdür. Ezbere dayanan ve satırlarda yazılan bilgilerden ibaret değildir. 

Zihinden kalbe akan bir derinliğin adıdır. Bunun için “İlim satırda olan değil sadırda olandır” 

denilmiştir. Yüce Allah “Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu?”
247

 buyurarak ilim sahiplerini 

diğerlerine üstün kılmıştır. 

İlmin kaynağı ilahidir ve kutsal kitapların kodlarında yazılmıştır. Bunu anlama 

seviyesine gelen gerçek ilim adamıdır ve bu durumda hayret ve tevazu ile teslim olur. Kur‟anı 

okudukça teslimiyeti ve hayreti artar. Artık fikrini ve ilmini Allah‟ın ve resulünün önüne 

geçirmez. “Ey iman edenler! Allah‟ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah‟a karşı 

gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir” ayetinin 

büyüklüğü karşısında eğilir, acizliğini anlar ve Allah ve Resulüne teslim olur. Peygamberin 

önüne fikrini, ideolojisini, felsefesini, şeyhini, filozofunu ve hiç kimseyi geçirmez.  

Mü‟min peygamberin önüne geçmediği gibi, peygambere saygısızlık da yapmaz. Bunun 

en basit şekli sesini peygamberin sesinden fazla çıkarmaktır. En saygısız şekli ise 

peygamberin sözüne, hadisine aykırı söz söylemek ve fikir beyan etmektir. Yüce Allah 

asgarisini söyleyip azamisinden bizi sakındırır. Mü‟mine “Bu Allah‟ın emri ve bu da 

peygamberin hadisidir” denilince onu dinlemek ve itaat etmek yakışır. Kabul etmemek ve 

itiraz etmek iman zayıflığından kaynaklanır. Peygamberin sözüne aykırı bir görüş beyan eden, 

sünnetine aykırı ibadet edenin yaptıkları elbette Allah katına kabul edilmez. Bu gerçeği yüce 

Allah “Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. 

Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere bağırmayın ki bilmeden yaptıklarınız ve işlediğiniz 

hayırlı amelleriniz boşa gitmesin” ayeti ile ifade etmektedir.   

 

49. MÜ’MĠN SÖYLENEN SÖZÜ ARAġTIRMADAN KABUL ETMEZ    

ٓمَق  ٍ   َق َُق  َق   َق َق ْس ُميْس نَق  ِب ِب ًَق اَقٍ   َق ُملْس ِب ُم ٍْس ًة   ِب َق ٓ ٍُم   َق َّرهٍُم   َقو  ُملِب قٌن  ِبهَق َقأٍ  َق َق َٓق يْس  َق اِب هٍُم  ئِبو وَق ء ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

“Ey iman edenler! Bir fasık size haber getirirse onu araştırmadan kabul etmeyin. 

Haberin doğruluğunu araştırın. Aksi takdirde bilmeyerek bir topluluğa zarar verirsiniz de 

pişman olur durursunuz.” (Hucurat, 49:6)  

 

AÇIKLAMASI: 

Fısk, haddi aşmak ve ifrat ile günaha girmek anlamındadır. Dolayısıyla fasık günahkâr 

demektir. Yalancı ve günah işlemekten korkmayan kişilere fasık denmektedir. Bunun zıddı ise 

adil ve doğru olmaktır. Yüce Allah günahkâr olan ve sıkılmadan günah işleyenlerin 

getirdikleri haberlere itibar etmeyin buyurmuyor; bilakis araştırın ve hakikatini öğrenin, sonra 

karar verin buyurmaktadır. 

Ayetin inzaline sebep olan olay şöyledir. Peygamberimiz (sav) Velid b. Ukbe‟yi Benî 

Mustalik kabilesine zekat toplamak üzere gönderir. Velid ile kabile arasında önceden bir 

husumet varmış. Kendisini karşılamak amacı ile gelenleri öldürmek amacı ile geldiklerini 

zannederek geri dönüp kaçar. Peygamberimize de gelerek “Onlar dinden döndüler, zekât 

vermeyi de reddettiler” şeklinde rapor verir. Peygamberimiz (sav) de öfkelenerek onlarla 

savaşmak amacı ile Halid b. Velid‟i (ra) gönderecekti ki yüce Allah bu ayeti inzal buyurarak 

işin gerçeğinin araştırılmasını istedi.
248

 

                                                 
246

 Fatır, 35:28 
247

 Zümer, 39:9 
248

 İbn-i Kesir, Tefsir-i Kebir, 4:224 



Yüce Allah bu ayette “Fasık” kelimesi ile haber anlamındaki “nebe” kelimesini nekra 

olarak ifade etmesinin amacı umumiyeti ifade etmesi içindir. “Herhangi bir fasık her hangi bir 

haberi getirirse” anlamını içererek umum fasıklardan gelen umum haberleri kastetmiştir. 

Böylece mü‟minlerin gelen haberlere hemen inanmayacak kadar uyanık olmaları gerektiğini 

ifade etmektedir. Peygamberimiz (sav) de “Söylenen her söze inanmak kişiye günah olarak 

yeter”
249

 buyurmuştur. 

Araştırmadan ve incelemeden gelen haberlere inanılırsa sonucun ne olacağını da yüce 

Allah “Aksi takdirde bilmeyerek bir topluluğa zarar verirsiniz de pişman olur durursunuz” 

buyurarak işaret eder. 

Müslüman ehl-i tahkiktir. Araştırmadan incelemeden karar vermez. Peygamberimiz 

(sav) “Acele şeytandan, teenni, yani tedbirli davranmak rahmandandır”
250

 buyurmuştur. Ama 

ne var ki insan fıtrat itibarıyla çok acelecidir. Başına bir sıkıntı geldiği zaman hemen 

sonucunun ne olacağını düşünmeden beddua eder. Olaylarda fevri ve aceleci davranır. Bu 

hususa işaret eden yüce Allah “insan hayra dua eder gibi, şerre dua eder. İnsan çok 

acelecidir”
251

  

Bütün bu sebeplerden dolayı yüce Allah “Ey iman edenler! Bir fasık size haber getirirse 

onu araştırmadan kabul etmeyin. Haberin doğruluğunu araştırın. Aksi takdirde bilmeyerek bir 

topluluğa zarar verirsiniz de pişman olur durursunuz” buyurur.   

 

50. MÜSLÜMAN DALGA GEÇMEZ VE ALAY ETMEZ 

م نِّي َق ء  َق َقُ  ٌَق َق نِب َق ء  ِّي هْسًُميْس  ْٓسلًة   ِّي ٍا  َق َقُ  َقو َْق ُمٍنٍُم   َق ٍْس م  َق اٌن  ِّي لْس  ٍَق هٍُم   َق َْق ْس َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ْ َق وِب  ِب يُم  اْس ُم ُمٍ ُم  َق ْس َق  إلْس اْس َقاْس َق بِب  ِب ْسسَق   ِب ْٖس ٌ   ِب  ٌَق َق  َقهَق  َقلُم يْس  ٌ   َقن ُم َق ُم لُم ٌَق َق  َق ْس ِب هْسًُممَّر  ْٓسلًة   ِّي  َقو َْق ُممَّر  َق

اَق ِب َق يُميُم  ا َّر اِب ُمٍوَق  ٌْس ُم م اَّريْس َْق ُم ْس  َقأ  ٌَق َق

“Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Yine kadınlar başka kadınları alaya almasın. Belki de o alay 

ettiğiniz kadınlar sizlerden daha hayırlıdır. Birbirinizin ayıplarını ortaya çıkararak birbirinizi 

karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Allah‟a ve resulüne iman ettikten sonra 

tekrar fasıklara benzemek ne kötüdür. Kim de bu duruma düşer de tövbe edip pişman olmazsa 

işte o nefsine ve Müslümanlara zulmeden zalimlerden olur.” (Hucurat, 49:11)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah bu ayette sosyal hayatın dirlik ve düzeni için gerekli olan kuralları ve 

prensipleri belirlemiştir. Bunlar “alay etmemek” “ayıpları ortaya çıkarmamak” “kötü lakap 

takmamak” gibi insan şahsiyet ve onurunu zedeleyen durumlardır.  

Yüce Allah “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Yine kadınlar başka kadınları alaya almasın. Belki de o 

alay ettiğiniz kadınlar sizlerden daha hayırlıdır” buyurarak erkeklere ve kadınlara birbirleri ile 

alay etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Alay etme, başkasını hafife almak, kaş, göz, el 

ve kol işaretleri ile dalga geçmektir. Bu kendisinin daha hayırlı insan olduğunu anlatmayı 

amaçlar. Kendini beğenmenin, gurur ve kibrin alametidir.  

Mekke müşrikleri mü‟minler ile alay eder, el ve kol işaretleri ile dalga geçerlerdi. Bu 

husus Hümeze Suresinde “kaş, göz işareti ile alay eden ve arkadan çekiştirenlerin vay 

haline”
252

 buyurarak onların çetin bir azap ile tehdit etmiş, mü‟minlerin mukabele-i bil-misil 
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de olsa aynı hataya düşmemeleri konusunda ikaz etmiştir. İslam bilginleri alay etmeyi 

“Mü‟min kardeşine tazim ve hürmet gözü ile bakmayıp, derecesinden düşürerek iltifat 

etmemek, tahkir edip küçük düşürmektir” demişlerdir.    

 “Birbirinizin ayıplarını ortaya çıkararak birbirinizi karalamayın.” Lemz, dil ile 

yaralamak, ayıplamak ve kötülemek anlamına gelmektedir. “Veylün likülli hümezetin 

lümeze” ayetinde de belirtildiği gibi, dil ile kusur bulma ve ayıplama gibi davranışları 

içermektedir. Mü‟minleri ayıplayan aslında kendini ayıplamıştır. İki şekilde kendisi de bir 

Müslüman olmakla kendini ayıplamış olur. İkincisi de “Birini olmadık bir şeyle ayıplayan 

aynı ayıba düşmedikçe ölmez” hadisine göre bir gün aynı sıkıntıyı çeker. 

Kötü lakap takmak da dil ile yapılan bir ayıplama ve hor görme şeklidir. Nebz, örfte 

kötü lakap takma anlamında olduğu için yüce Allah “velâ tenâbezû” buyurarak kötü lakap 

takmayı yasaklamıştır. Güzel ad ve lakap takmak güzeldir. Peygamberimiz (sav) 

“Çocuklarınıza güzel isim koyun ve mü‟mini en güzel ismi ile çağırın”
253

 buyuran 

peygamberimiz (sav) kendisi de sahabelerine güzel lakaplar takmıştır. Hz. Ali‟ye (ra) 

“Esedullah”,  Hz. Ebubekir‟e (ra) “Sıddîk”, Hz. Ömer‟e (ra) “Faruk”, Hâlid b. Velid‟e (ra) 

“Seyfullah” lakapları hep peygamberimizin taktığı güzel isimlerdir.
254

 

Mü‟min için imandan sonra küfre girmek ne derece çirkin ise fıska ve büyük günahlara 

girmek de asla yakışmaz. Bundan dolayı yüce Allah “Allah‟a ve resulüne iman ettikten sonra 

tekrar fasıklara benzemek ne kötüdür” buyurur. Böyle bir duruma düşen mü‟mine yakışan da 

hemen tövbe ederek geri dönmek ve bu kusurundan vazgeçmektir. Bunun için yüce Allah 

“Kim de bu duruma düşer de tövbe edip pişman olmazsa işte o nefsine ve Müslümanlara 

zulmeden zalimlerden olur” buyurmuştur.  

     

51. MÜ’MĠN ASLA GIYBETÇĠ VE DEDĠKODUCU OLMAZ 

ٌَق َق َْق ْس َق   َّر ْس ُم ُمي  ٌَق َق  َق َق َّر ُمٍ   مَق  ا َّرمِّي ئِبوَّر  َق ْسضَق  ا َّرمِّي ئِب ْسيٌن  ل ًة  ِّي ثِٓب هٍُم   وْس َقهِب ٍُم   َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓيٌن  ٍَّر بٌن  َّر ِب َق  َق َق ئِبوَّر  َّر ٌَق  َّر ٍُم   َّر ٍوُم  لِبيْس ُم ُم ْٓس ًة   َق َق ٓىِب  َق يَق  َق ِب  ُملَق اَق ْس
يْس  َقو َْقأْس ُم ِب ُّي  َق َق ُم ُم   َق ْس ًة   َْق

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Zannın çoğu günahtır, haksızlık ve 

zulümdür. Birbirinizin ayıp ve noksanlarını araştırmayın. Birbirinizin gıyabında kusurlarını 

ortaya çıkararak ve konuşarak gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz kardeşinizin ölü etini 

yemek ister mi? Bundan çekindiniz değil mi? İşte dedikodudan da böyle kaçınız. Allah‟tan 

korkun, Allah‟a karşı gelmekten bu söylediklerini yapmaktan sakının ve tövbe edin.  

Muhakkak ki Allah tövbelerinizi kabul edendir.” (Hucurat, 49:12) 

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah bu ayet-i kerimede mü‟minleri su-i zandan, kusur aramaktan, insanların gizli 

sırlarını araştırmaktan, gıybet ve dedikodu yapmaktan sakındırmaktadır. Yapanları da 

Allah‟tan korkarak tövbe etmeye davet etmektedir.  

Dedikodu ve gıybetin altında yatan şey su-i zandır. Sosyal hayatta insanların 

davranışları ve konuşmalarına iyi niyetle değil de kötü niyetle yaklaşıldığı zaman niyet 

okumalar ve su-i zanlar ortaya çıkar. Su-i zandan dedikodu ve gıybet ortaya çıkar. Bundan 

dolayı yüce Allah öncelikle “Zannın bir kısmından kaçının. Zannın çoğu günahtır” buyurur.  

İsm, ceza gerektiren günah demektir. Zan çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Zan ile hüküm 

vermek çoğu zaman iftira ile sonuçlanır. Bu ise büyük günahtır. Bunun için yüce Allah “Bazı 

zanlar günahtır” buyurur.  
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“Zannın bir kısmı” denmesinin hikmeti ise zannın “su-i zan” ve “hüsn-ü zan” olarak 

ikiye ayrılmasındandır. İsm ve vebal olan zan, su-i zandır. Hüsn-ü zan ise memduhtur. 

Peygamberimiz (sav) “Hüsn-ü zan güzel ibadetlerdir”
255

 buyurur. Ayrıca yüce Allah bir kutsi 

hadiste “Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele 

ederim”
256

 buyurur. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) “Biriniz ancak Allah‟a iyi zanda 

bulunarak ölsün”
257

 buyurmuşlar ve sekerat halinde olanlar Allah hakkında hüsn-ü zan 

tavsiyesinde bulunmuşlardır.  

Mü‟min sosyal hayatta insanlara karşı daima “hüsn-ü zan ve adem-i itimat” prensibi ile 

hareket etmelidir. Hüsn-ü zan günaha girmemek, adem-i itimat da aldanmamak için lazımdır. 

Bununla beraber hüsn-ü zan daha önemlidir. Mü‟min aldanır, ama asla aldatmaz. Yüce Allah 

Hz. Aişe (ra) hakkında su-i zandan kaynaklanan bir iftira vuku bulduğu zaman Kur‟an-ı 

Kerimde “Keşki mü‟minler bu iftirayı duydukları zaman hüsn-ü zan ile hayrı düşünerek “bu 

apaçık bir iftiradır‟ demiş olsalardı”
258

 buyurarak bu konuda mü‟min erkek ve kadınların takip 

edecekleri yolu göstermiştir.  

İnsan su-i zanna müptela olduğu zaman tecessüse başlar. Cess, doktorun hastalığı 

anlaması için nabız yoklamasına denir. Tecessüs bu kökten tefe‟ul babından olup, gayet 

dikkatle araştırmak ve haber bulmaya çalışmaktır. Casus bu anlamdadır. Yüce Allah vazifesi 

ve görevi olmayanlara bu hususu yasaklamıştır. Peygamberimiz (sav) “Müslümanların 

eksiklerini ve ayıplarını araştırmayın. Zira her kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah 

teâla onun ayıbını takip eder ve onu evinin içinde de olsa rezil eder” buyurmuşlardır. Bu 

hususu daha da pekiştirmek için yüce Allah “Evlere ön kapılarından giriniz”
259

 buyurur. Yine 

yüce Allah “Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam 

vermedikçe girmeyin”
260

 emreder. Bütün bu emirler tecessüsü engellemek içindir.  

Su-i zan tecessüsü, tecessüs ise gıybeti netice verir. Su-i zanna ve tecessüse tevessül 

edenler hiç olmazsa gıybet ile kusurları yaymamalıdırlar. Yüce Allah bu hususu da ölü 

kardeşinin etini yemek, kanını dökmek ve şahsiyetini rencide etmek olarak görüp 

yasaklamıştır.  

Gıybet, bir kimsenin arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktır. 

Peygamberimiz (sav) “Gıybet, kardeşini hoşlanmayacağı şekilde anmaktır. Şayet söylediğin 

husus onda mevcutsa gıybettir. Değilse hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı çirkin bir 

günahtır”
261

 buyurdular.  

Gıybet kavramı çok geniş bir kavram olup din ve dünyaya ait tüm ayıpların anılmasını 

içine alır. Yüce Allah gıybeti ölü eti yenmesine benzeterek şöyle buyurur: “Birbirinizin 

gıyabında kusurlarını ortaya çıkararak ve konuşarak gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz 

kardeşinizin ölü etini yemek ister mi? Bundan çekindiniz değil mi? İşte dedikodudan da böyle 

kaçınız. Allah‟tan korkun, Allah‟a karşı gelmekten bu söylediklerini yapmaktan sakının ve 

tövbe edin.  Muhakkak ki Allah tövbelerinizi kabul edendir.”  

Bediüzzaman “Gıybet, ehl-i adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir 

silahtır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez”
262

 diyerek mü‟minlerin 

düşmanlarına bile gıybet ile ceza verme yönüne gitmeyeceklerini ifade etmektedir. Bununla 

beraber merciine yapılan şikâyetin, meşveretin gereği olan hususların, tarif için söylenen 

kusurların gıybet kapsamına girmeyeceğini de ifade eder.
263
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Günahı açıktan işleyen ve bununla övünen kimselerin gıybeti olmaz. Bu gibi insanların 

şerrinden mü‟minleri korumak için onların yaptıkları teşhir edilmelidir. Peygamberimiz (sav) 

“Fasık-ı mütecahirin gıybeti yoktur. Günahı açıktan işleyenler hariç tüm ümmetim affa 

mazhardır”
264

 buyurdular.  

Gıybet etti veya dinledi. Bunun kötülüğü ve günahını da öğrenen mü‟minin yapacağı iş 

Allah‟tan korkarak hemen tövbe etmektir. Bu hususa da yüce Allah “Allah‟tan korkun, 

Allah‟a karşı gelmekten bu söylediklerini yapmaktan sakının ve tövbe edin.  Muhakkak ki 

Allah tövbelerinizi kabul edendir” buyurur.  

Burada yüce Allah kendisini “Tevvab” olarak isimlendirir. Bu mübalağalı ism-i fail olup 

“kendisine yönelerek hatasını itiraf ederek tövbe eden çok kulları olduğunu ve bunları çokça 

affettiğini” ifade eder. Allah tevvabdır; kendisine el açıp günahını itiraf ederek af isteyen 

hiçbir kulunu geri çevirmez. Sonra günaha giren ise sonradan işlediği günahından sorumlu 

olur. Bu durum kulun o günahı terk etmesine kadar sürer. Allah‟ın affetmeyeceği günah 

sadece şirktir. “Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındaki tüm günahları 

bağışlar”
265

 ayeti bunu açıkça ifade etmektedir.  

Allah tevvabdır; günahına tövbe edeni günah işlememiş gibi kabul eder. Nitekim 

peygamberimiz (sav) bundan dolayı “Pişmanlık tövbedir ve tövbe eden hiç günah işlememiş 

gibidir”
266

 buyurmuşlardır. Mü‟mine yakışan “Allah‟a ve ahiret gününe iman eden ya hayır 

söylesin veya sussun”
267

 hadisine uygun davranmaktır. 

 

52. MÜ’MĠNLER ĠMANDA ġÜPHEYE DÜġMEZ, ALLAH YOLUNDA 

MALLARI VE CANLARI ĠLE MÜCADELE EDERLER 

ًِبيْس    ٍَق اِب وَق يَق ُمٌ   ِبأَق ْس ٌَق اُمٍاِبىِب  ُميَّر اَقيْس َْقلْس َق  ٍُم   ٌَق َق ِب  هٍُم   ِب  َّر ْمَق   َق وَق  اَّر ِب هٍُم إْس ِب           ئِبنَّر َق   اْس ُم

وَق                اَق ِب َق يُميُم  الَّر  ِب ٍُم ٌْس ِب  ُم لِب  َّر ًِبيْس  ِّب اَق ِٓب  ٌَق َقن ُم ِب

“Mü‟minler şol kimselerdir ki, Allah‟a ve peygamberine inanır ve itaat ederler ve bu 

konuda asla şüpheye düşmezler. Allah yolunda malları ve canları ile cihat ederler. İşte bunlar 

imanlarında doğru olan kimselerdir.” (Hucurat, 49:15) 

 

AÇIKLAMASI: 

Bir mü‟minin başta kendi yaratıcısı olan Allah‟a karşı olmak üzere peygamberine, 

kitabına, dinine, kendisine ve çevresine karşı olmak üzere çeşitli görevleri vardır. Allah‟a 

karşı görevi Allah‟ın birliğine iman etmek ve imanını delillerle artırmaya çalışmaktır. 

Peygamberine karşı hayatını kendine rehber edinmek ve sünnetine uymaktır. Kitabına karşı 

görevi, onu okumak ve ahkâmı ile amel etmektir. Dinine karşı görevi ise dinin düşmanları ile 

maddi ve manevi mücadele etmek ve dinini güzel hakikatlerini etrafı ile paylaşmak ve bu 

güzel hakikatlerin başkalarının da istifadesi için çalışmaktır. Çevresine karşı görevi de ailesi, 

komşuları ve akrabaları başta olmak üzere yakın çevresini imanlı bir şekilde kabre girmeleri 

için elinden geleni yapmaktır.    

Mü‟minlerin devamlı olarak imanlarını güçlendirmeleri gerekir. Çünkü şeytan ve onun 

dostları olan ehl-i dalalet ve küfür insanı cennete ve ebedi saadete götüren iman nimetinden 

insanı mahrum etmek için diama çalışır dururlar. Bir binayı tamamen harabe haline getiren 

temelin çökmesi olduğu gibi, bir ağacı da kurutan köklerine musallat olan hastalıktır. 

“Temelleri yıpratılan bir binanın odalarını tamire çalışmak o binayı yıkılmaktan kurtarmadığı 
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gibi, köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın dal ve budaklarını ilaçlayarak kurtarmaya 

çalışmak da bir fayda sağlamaz.”
268

 

Bir mü‟minin imanından kaynaklanan bir kısım görevleri vardır. Bunlar, imanını 

şüphelerden korumak ve bunun için şeytanla, ehl-i küfür ve onların mü‟minler içindeki 

uzantıları olan ehl-i dalalet ile mücadele etmek. Sonra imanını kuvvetlendiren eserleri 

okuyarak devamlı imanını takviye etmektir. 

İmanı kuvvetlendiren hususların başında ise taklide, işitmeye ve ilmihallerden 

öğrenmeye bağlı olan inançla ilgili hususları tahkik ederek, araştırıp, inceleyerek, ehline 

sorarak güçlendirmektir. Gerek Kur‟an tefsirlerini okuyarak, gerekse imanın gereği olan başta 

namaz olmak üzere diğer ibadetleri zamanında yapmaktır. İlim imanı güçlendirdiği gibi, 

ibadetlerin de amacı imanı muhafaza ve takviye etmektir. Ta ki iman ile kabre girsin. Aksi 

takdirde ehl-i dalaletin şüpheleri ilim ve ibadetle izale edilmezse zamanla güçlenerek imanı 

tamamen kalpten çıkarır. Bundan dolayı İslam bilginleri akaide ait kitaplarında “İmansız 

kabre girmeye sebep olacak hususlar” başlığı altında birçok hususu sıralamışlardır. Bunların 

başında da imanı şüphelerden korumamak, ilim ehline giderek imanı güçlendiren bilgileri 

almamak ve ibadete değer vermemek gelmektedir.
269

 

Yüce Allah tüm bu gerçeklerden dolayı “Mü‟minler şol kimselerdir ki, Allah‟a ve 

peygamberine inanır ve itaat ederler ve bu konuda asla şüpheye düşmezler. Allah yolunda 

malları ve canları ile cihat ederler” buyurur.  

Cihat mü‟minin iman ve İslam için fedakârlık yapması anlamına gelen çok geniş bir 

kavaramdır. Savaştan daha kapsamlı ve farklıdır. Gerçek cihad nefisten başlar.
270

 Cihad, 

islamın zirvesidir ve insanların en efdali de malı ile ve canı ile Allah yolunda cihat eden 

kimsedir.
271

  

Mal ile cihat Allah yolunda malını harcamaktır. Bu hususta cimrilik yapmamaktır. Yani 

Allah‟ın adını yücelten, dinine hizmet eden ve ilim ile dini yüceltmeye çalışanlara mal ile 

yardım etmektir. Can ile cihat ise nefsini Allah‟ın emirlerini yapmaya ve yasaklarından 

kaçmaya ikna etmeden tutun, gününün ve ömrünün belli bir kısmını Allah‟ın dinini 

yüceltmeyi amaç edinenlere yardım etmeye ve sohbetlerine katılarak kendi imanını ve ilmini 

artırmaya çalışmaktır. İşte yüce Allah‟ın “İşte bunlar imanlarında doğru olan kimselerdir” 

ayeti ile işaret ettiği gerçek mü‟minler bunlardır.         

 

53. MÜ’MĠN ALLAH’TAN KORKAR VE PEYGAMBERE ĠTAAT EDER  

لُمٍوَق  ِبىِب  يْس نٍُم ًة   َق ْس ل اَّر ُم َْق ْس َق ٌَق م  َّر ْس َق ِبىِب  ْٓسمِب  ِب يْس  ِب ْس َق اُمٍاِبىِب ُْمإْس ِب ُم هٍُم   ِبلَق ٌَق  ِب َق  هٍُم    َّر ٍُم   َّر ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓيٌن  ُم  َق ٍُم ٌن  َّر ِب ٌَق َّر يْس  َْق ْس ِبلْس اَق ُم  ٌَق

“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve peygamberine iman ederek itaat edin ki size 

rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. 

Allah çok merhametli ve affedicidir.” (Hadid, 57:28)  

 

AÇIKLAMASI: 

Peygamberler Allah‟ın insanlar arasından seçtiği doğruluktan şaşmayan, akıllı ve zeki 

olan, kendisine tüm insanların güvendiği, Allah korkusundan asla günah işlemeyen, Allah‟ın 

dinini tebliğ için her türlü sıkıntıya katlanan ve asla vazgeçmeyen seçkin kullarıdır. Hayatları 

buna en büyük delildir. Yüce Allah onların duasını anında kabul ederek ellerine mucize denen 
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nişanları ve kendisinden alarak tebliğ ettiği kitapları vermiştir. Bu minval üzere 313 resul ve 

124 bin mucize sahibi peygamber gelmiştir.  

Peygamberi elinde mucize, dilinde kitap ile gören her insanın en önemli görevi 

peygambere itaat ederek sözünü dinlemektir. Ahir zaman peygamberi de dilinde muciznüma 

bir kitap, elinde bine yakın mucize, hayatında mükemmel bir ahlak ve şahsiyet ile Allah‟ın en 

makbul bir elçisi olduğunu ispat etmiştir. Asırların geçmesi ile de insanlığın beşte birini ve 

dünyanın yarısını arkasına alması ile 1500 senedir davasının hakkaniyetini dünyaya kabul 

ettirmiştir. Değil dostları, düşmanları dahi haklı olduğuna, dininin hak ve hakikat, kendisinin 

de şüphesiz peygamber olduğuna şahadet etmektedirler.  

Bütün bu mukaddimelerden sonra yüce Allah bunları görüp bilen bizlere “Ey iman 

edenler! Allah‟tan korkun ve peygamberine iman ederek itaat edin ki size rahmetinden iki kat 

pay versin” buyurarak peygamberin yolundan başka hak ve hakikate götürecek bir yolun, 

peygamberden başka rehberin olmadığını ifade etmektedir. Filozofların, din ve ilim 

adamlarının görevi ve ilimlerinin gereği de bu gerçeği görerek peygambere iman edip itaat 

etmek ve yolundan gitmek, gitmeyenleri de uyarmaktır. Çünkü Allah‟a giden açık bir yol ve 

kurtuluşunda ancak bir tek yolu vardır. O da peygamberin açtığı yoldan, izinden ve 

sünnetinden gitmektir.  

Peygambere itaatin çok fazla vurgulanmasında şu gibi hikmetler vardır. Birincisi, 

Allah‟ın kitabı ve emirleri bizlere semadan bir kitap şeklinde gelmemiş, ancak peygamberin 

dilinden gelmiştir. Peygambere itaat etmeyen ve güvenmeyenin kitaba inanması imkânsızdır. 

Çünkü Allah‟ın kelamı peygamberin ağzından çıkar. Peygamberin yanılması ve yanlış 

konuşmasını kabul eden getirdiği ve sözü ile ortaya çıkan kitaba da şüphe ile bakacaktır. 

İkincisi, Allah‟ın himayesinde ve hitabına birinci derecede muhatap olduğu için vahyi 

anlamada ve uygulamada asla yanılmamasıdır. Zaten bir yanlış yapacak olsa hemen Allah 

tarafından ikaz edilmektedir. Dolayısıyla ümmetine şaşmaz, aldanmaz ve aldatmaz bir mürşit 

ve rehberdir. Görevi sadece tebliğ değil, vahyi doğru bir şekilde hayata tatbiktir. Meseleye bu 

açıdan bakıldığı zaman “Peygambere itaat Allah‟a itaattir”
272

 hakikati daha net anlaşılacaktır.  

Bu iki sebep bile peygambere iman ve itaatin ne derece önemli olduğunu anlatmaya 

yeterlidir. Bu bakımdan “Ben sadece kitaba inanırım, peygamber sadece kitabı tebliğ edendir, 

ben sadece kitap bağlar” diyenin ne derece yanlış yaptığı ortadadır. Kitaba inanmak yeterli 

olmuş olsaydı yüce Allah‟ın “peygambere inanın ve itaat edin” vurgusunu defalarca 

yapmasının bir anlamı kalmazdı.   

Yüce Allah her kavme kendisine itaat edilen, örnek ve rehber olan peygamberlerini 

göndermiştir. “Hiçbir millet yoktur ki, kendisine Allah‟ın azabı ile korkutan bir peygamber 

göndermiş olmasın”
273

  

Yüce Allah açıklamasını yapmakta olduğumuz ayette “Allah‟tan korkun ve 

peygamberine iman ederek itaat edin ki size rahmetinden iki kat pay versin” buyurur. Kişi 

Allah‟tan korkarak heva ve hevesine göre değil, Allah‟ın elçisine itaat edecektir. Bu itaati ile 

Allah‟ın rahmetine layık olacaktır. Ahir zaman peygamberi ki Kur‟an-ı Kerimin muhatabıdır 

ve bizim peygamberimizdir. Ona itaatte ise rahmetten iki pay vardır. Bu paylar İslam 

bilginlerine göre biri Kur‟an diğeri Sünnettir. Biri önceki peygamberlere iman etmek, diğeri 

peygamberimize iman etmektir. Biri dünyada diğeri ahirette Allah‟ın rahmetine nail olmaktır. 

Biri dünyevi, diğeri ise uhrevi mükâfattır.  

Ümmet-i Muhammedin dünyevi ve uhrevi saadeti ancak ve ancak resulüne itaatten 

geçmektedir. Tarih bunun en güzel delilleri ile doludur. Müslümanlar dine, yani peygamberin 

sünnetine sarıldıkları zaman maddi ve manevi terakki ve tekâmül etmişler. Sünnete önem 

vermedikleri zaman tedenni etmişlerdir. Bu gerçek yüce Allah‟ın “Peygambere itaat edin ki 

Allah size yürüyeceğiniz bir nur versin” buyurması ile ifade edilmiştir. Ayetin devamında 
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“Sizi bağışlasın. Allah çok merhametli ve affedicidir” buyrulmaktadır. Bunun anlamı siz 

peygamber itaatsizlik ederek günahlara ve yanlış yollara girerseniz, dönün tövbe edin, tekrar 

sünnete sarılın ve peygamberin yolundan gidin ki Allah sizi affetsin ve merhamet etsin” 

demektir. Allah elbette çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir, sizin hatalarınızı affeder ve 

size de merhamet eder. 

 

54. MÜ’MĠNLER ALLAH’TAN KORKARLAR VE AHĠRETE ÇALIġIRLAR     

وَق  لٌن  ِب َق   َق ْس َق ٍُم َق  َق ِٓب َق ئِبوَّر  َّر ٌَق  َّر ٍُم   َّر   ٍ تْس اِب َق اْس َقه ُملْس نَق ْسسٌن  َّر   َق َّر َق ٌَق َق  هٍُم    َّر ٍُم   َّر ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي       َْق   َْق

وَق  اَق ِب َق يُميُم  اْس َق اِب ٍُم ٌْس ًُميْس  ُم َق  َقأَقن َق يُميْس  َقن ُم َق ْمَق نَق ُمٍ   َّر  ٌَق َق  َق ُمٍنٍُم   َق اَّر ِب

“Ey iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten sakının. Allah‟tan korkun. Herkes yarın için 

önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Günah işleyerek Allah‟a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

Allah‟ı unutan ve bu sebepten Allah‟ın kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmayın. İşte 

onlar fasıkların ta kendisidir.” (Haşr, 59:18–19)  

 

AÇIKLAMASI: 

Yüce Allah mü‟minlere hep Allah korkusunu tavsiye etmektedir. Çünkü insanın en 

önemli meselesi cehennemden korunmaktır. Bu da Allah korkusu ile olur. Allah sevgisi insanı 

günahlardan korumaz. İnsanı Allah beni sever, günahlarımı bağışlar, hem cehennem çok 

uzaktır der gafletine ve günahına devam edebilir. İnsanı cehennemden koruyan Allah‟ın 

emirlerine sarılmak ve yasakladıkları hususlardan sakınmaktır. Bunun için yüce Allah “Ey 

iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten sakının. Allah‟tan korkun” buyurur. 

İman asli görevdir; ama sadece iman etmek yeterli değildir. “Allah imansız ameli kabul 

etmediği gibi, amelsiz imanı da kabul etmez.”
274

 İslamiyetsiz iman da, imansız İslamiyet de 

sebeb-i necat değildir, insanı kurtarmaz.
275

 Bunun için Kur‟an-ı Kerimde “İman edenlerin ve 

salih ameli işleyenlerin kurtulacağı”
276

 pek çok ayette özellikle belirtilir. Cennete ancak iman 

edip salih amel işleyenlerin gireceği belirtilir. “İman edip salih amel işleyenler cennette ebedi 

kalacaklardır”
277

 buyrulur.  

Yüce Allah dünyada insanın bütün yaptıklarını “Hafîz” ismi gereği muhafaza 

etmektedir. İnsanın yaptığı her şey onun amelidir. İnsan halife-i arz olduğu için onun 

konuştukları, yaptıkları iyi kötü her şey kayıt altına alınır ve ona göre hesaba çekilir. Nasıl ki, 

bir devlet başkanının yaptığı her şey gazeteciler tarafından kaydedilir ve görüntüleri alınır ve 

bir gün karşısına çıkarılır. Aynen öyle de insan mahlûkatın en şereflisi, Allah‟ın yeryüzünde 

tasarrufa memur bir görevlisi ve arzın idarecisi olduğu için yaptığı her şeyi hesap vermek 

üzere “Kiramen Kâtibîn” yani “Yazıcı melekler” tarafından kayıt altına alınır. Melekler bu 

yazdıklarını üç nüsha halinde kaydederler. Birincisini insanın hafızasına kaydederler, 

ikincisini şahitlik etmek üzere kendi yanlarında saklarlar, üçüncü nüshasını ise Allah‟a arz 

ederek Allah katındaki “Levh-i Mahfuza” kaydederler. Yarın ahirette bunların üçü 

karşılaştırılarak o insan hesaba çekilir. Resimleri de kaydedildiği için insanın itiraz edecek 

durumu kalmaz. “ Biz o gün onların ağızlarına mühür vururuz. Elleri ve ayakları yaptıklarına 

şahitlik ederler”
278

 ayetinin hakikati budur. 
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İnsanın dünyada yaptıklarını kaydeden defter Kur‟an-ı Kerimde “Onların üzerinde 

gözetleyici, şerefli yazıcı melekler vardır. Onlar insanların yaptıklarını kaydederler”
279

 ayeti 

bu kayda delalet ettiği gibi, Amel defterlerinin yarın ahirette ellerine verileceğine delalet eden 

ayetler de vardır. İnsan o zaman diyecektir ki “Eyvahlar olsun bize! Bu defter büyük küçük 

her şeyi kaydetmiş”
280

 diyecekleri açıkça ifade edilmektedir.
281

 

Amel defterini iyilikler ve kötülükler ile doldurmak insanın irade ve ihtiyarına 

bırakılmıştır. Yüce Allah insanları yaptıkları ile mükâfatlandıracak ve cezalandıracaktır. Aksi 

takdirde insan nasıl ceza ve mükâfat görecektir? İnsanın yapmadığının karşılığını vermek ve 

yaptığının karşılığını vermemek haksızlık ve zulümdür. Allah ise her nevi haksızlık ve 

zulümden münezzehtir.  

Kur‟ân-ı Kerime göre kurtuluşun tek yolu vardır: “İman etmek ve salih amel işlemek” 

bu konuda yüzlerce ayet vardır. Salih amel ise Farzları yapmak, haramlardan kaçmak ve 

peygamberin sünnetine elinden geldiği kadar uymaktır. Yüce Allah “İman eden ve salih amel 

işleyenlerin amelleri zâyi olmaz. Biz onu yazmaktayız”
282

 buyurur. Bu hususta insan için Asr 

Suresi yeterlidir. Yüce Allah Kur‟anın bu en kısa suresinde şöyle buyurur: “Asra yemin olsun 

ki, inanlar hüsran içindedirler. Ancak iman eden, salih amel işleyen, insanlara hakkı ve 

hakikati anlatan ve bu hususta sabrı tavsiye edenler kurtulacaklardır.”
283

 

Kur‟an-ı Kerim içerisinde asla çelişki olmayan ve her ayetini Kur‟anın bütün ayetlerinin 

desteklediği ve takviye ettiği bir kitaptır. Bundan dolayı anlattığımız bu hakikatleri yüce Allah  

“Ey iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten sakının. Allah‟tan korkun. Herkes yarın için 

önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Günah işleyerek Allah‟a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” ayeti ile desteklemektedir. Sonra da 

mü‟minlere Allah‟ı unutmamaları tavsiyesinde bulunur. Çünkü bütün hatalar imansızlıktan ve 

iman edenlerin de hataları gafletten kaynaklanır. Gaflet ise Allah‟ı unutmaktır. Allah‟ı unutan 

dünyaya sarılır ve dünya sevgisi ile her türlü hataya düşer. Kur‟an-ı Kerimin “Allah‟ı çokça 

zikredin” demesindeki hikmet ile namazın beş vakte tashihinin de bir hikmeti insana Allah‟ı 

hatırlatmak ve gafletten korumaktır.  

Kul Allah‟ı unutursa Allah da kulunu unutur, yani kendi nefsi ve istekleri ile baş başa 

bırakır, o da yoldan çıkar ve helak olur. Bunun için yüce Allah “Allah‟ı unutan ve bu sebepten 

Allah‟ın kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendisidir” 

buyurur.  

 

55.  MÜ’MĠNLER YAPMADIKLARINI SÖYLEMEZLER; AġIRIYA 

KAÇMAZLAR   

وَق  وَق  َق   َق  َق ْس َق ٍُم اٍُم هٍُم  اِبيَق  َق ٍُم ْمَق  َق َق َق   اَّر ِب ًُّي وَق        َْق   َْق اٍُم   َق   َق  َق ْس َق ٍُم ِب  َقو  َق ٍُم ه َق  َّر   َق ُملَق  َق ْس ًة   ِب

“Ey iman edenler! Yapmadığınız ve yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz. Allah 

katında en büyük günah, Allah‟ın öfkesini en çok çeken yapmadığınız şeyi söylemenizdir.” 

(Saff, 61:2–3) 

 

AÇIKLAMASI: 

Bazı genç sahabeler girmiş oldukları bir savaşta yapmadıkları şeyleri “Şöyle yaptık, 

böyle yaptık” diye konuşmaları üzerine yüce Allah “Ey iman edenler! Yapmadığınız ve 

yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz. Allah katında en büyük günah, Allah‟ın öfkesini en 
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çok çeken yapmadığınız şeyi söylemenizdir” ayetini inzal buyurmuşlardır. Yine 

münafıklardan bazıları “Biz sizdeniz, sizinle beraberiz, bunun için şöyle böyle şeyler yaptık” 

diyerek yapmadıkları şeyleri söylemeleri üzerine nazil olduğu belirtilmektedir.
284

  

Yapmadığı şeyi söylemek yalan, yapacağını söylediği halde yapmamak ise sözünden 

dönmek ve hıyanettir. Her ikisi de nifak alameti ve münafıkların sıfatlarındandır. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Münafığın belirgin dört alameti vardır: Konuşunca yalan söyler, söz 

verince sözünden döner, bir şey emanet etsen ihanet eder, düşmanlık ve husumette aşırıya 

kaçar”
285

 buyurmuşlardır.  

Yüce Allah bu ayetlerde mü‟minleri konuşurken doğruluktan ayrılmamaya, mübalağaya 

kaçmamaya ve her konuda olduğu gibi gerçek ne ise onun ile iktifa etmeye davet eder. Çünkü 

“Mübalağa zemm-i zımnîdir.” Yani aşırıya kaçan gizli olarak övdüğünü kötülemiş, 

konuştuğunu inkâra sevk etmiş olur. Peygamberimizin en büyük mucizesi olan “Şakk-ı 

Kamer” yani ayın ikiye bölünme mucizesini inkâr edemeyen münafıkların bir kısmı ifrat-ı 

mübalağa ile “Ay iki parça halinde gökten indi ve peygamberimizin koynuna girdi ve 

çıktıktan sonra göğe yükselerek birleşti” şeklinde rivayet ederek inkârına sebep 

olmuşlardır.
286

 

Bediüzzaman hazretleri “Mübalağa ihtilalcidir” der. İnsanın lezzet aldığı şeyi artırma, 

övdüğünü aşırıya kaçma, anlattığı şeyi mübalağa ile hayali hakikate karıştırarak iyilik etmek 

isterken fenalık, artırmasından noksanlık, ıslahından fesat, mehdinden zemm meydana 

getirdiğini ifade eder. Hak ve hakikatin güzelliğini ortadan kaldırarak ölçüsüzlük ile zarara 

sebebiyet verdiğini belirtir. Mübalağalı terğib ve terhibin, teşvik ve sakındırmanın zarar 

verdiğini ifade eder. Bu sebeptendir ki gıybeti katle, ayakta bevletmeyi zinaya, bir dirhem 

sadakayı hacca denk hale getirerek şeriatın muvazenesini bozduklarını izah ederek aşırılığın 

ne derece dine zarar verdiğini anlatır.
287

 Bu durum da şuursuz bir şekilde şuurlu düşmana 

yardım olduğu açıktır.   

Öyle ise her şeyin kıymetine kanaat etmek gerekir. Aşırılığa kaçarak Allah‟ın kudretini 

küçümsememek ve yaptığını beğenmemek gibi hatalara düşmemek gerekir. İmam-ı Gazali 

(ra) “Daire-i imkânda daha mükemmeli yoktur” şeklinde ifade ettiği yaratılıştaki güzellik ve 

mükemmelliği kabul etmemek ve hafife almak elbette Allah‟ın kudretin iftira etmek ve hafife 

almak demektir.  

Dinin ve şeraitin hükümleri de böyledir. Yüce Allah ne istemiş ve neyi emredip 

yasaklamış ise, peygamberimiz (sav) neyi tavsiye etmiş ise en güzel olanı odur. Onu 

mübalağa veya mücazefe ile beğenmemek ve daha çok sakındıracağım ve teşvik edeceğim 

diye gerçeği değiştirmek çok yanlıştır. Kur‟an ve hadiste ziyade ve noksan etmek yasaktır, 

memnudur, asla caiz değildir. “Bu konuda ifrat ile aşırıya gitmek daha ziyade zararlıdır” 

diyen Bediüzzaman “Ziyade etmek, nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. 

Noksan cehaletten sayılarak özür olabilir, ama ziyade etmek ilimle olur; âlim ise mazur 

değildir”
288

 şeklinde izah eder.  

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki yüce Allah “Ey iman edenler! Yapmadığınız ve 

yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz. Allah katında en büyük günah, Allah‟ın öfkesini en 

çok çeken yapmadığınız şeyi söylemenizdir” buyurur. Açıklamalarımızdan yapmadığımızı, 

aşırıya giderek söylemenin neden daha ziyade günah olduğu herhalde anlaşılmıştır.  
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56. MÜ’MĠNLER ALLAH’IN DĠNĠNE YARDIM EDERLER 

ي مْس  َق َق ٍب  َقآِب ٓ ُمي  ِّي ٍا  ُمه ِب يْس  َق َُق  ِب َق  َق اُّي ُم هٍُم  يَقلْس  َق ُم ْمَق  َق َق َق   اَّر ِب ًُّي اُمٍاِبىِب        َْق   َْق ٌَق َق ِب  وَق  ِب  َّر هٍُم  ُمإْس ِب

ه ُميْس  َق ْس َق ُمٍوَق       يْس ئِبو  ُم ْٓسلٌن اَّر ُم يْس  َق اِب ُم يْس ذَق ٌَق َقن ُم ِب ُم يْس  ٍَق اِب ُم ِب  ِبأَق ْس لِب  َّر يْس ٌَق ُم َق يِب ُمٌوَق  ِّب اَق ِٓب نٍُم َق ُم يْس ذُم َْق ْس ِبلْس اَق ُم

ٓيُم  ٍْس ُم  اْس َق ِب اِب َق  اْس َق ٍو ذَق هَّر اِب  َق ْس ِّي َق ًة  ِّب وَق ٌَق َق َق  ِبمَق  َٓق َقنْسًَق  ُم  ْٖس َق    م  َق ْس ًِب لِبِ  ِب هَّر ٍا  َق ْس يْس وَق ُْم ْس ِب ْس ُم       ٌَق

مَق        هِٓب إْس ِب لِب  اْس ُم ٌَق َقلِّي ٌَق َق ْس ٌن  َقلِبْ ٌن  ِب  مَق  َّر لٌن  ِّي َق  نَقلْس نًَق َ  ُم ِب ٍُّي لَق  ْس
هٍُم          ٌَق ُم ْمَق  َق َق َق   اَّر ِب ًُّي  َْق   َْق

وَق  ٍَق  ِبٍُّْي ِب  َق وَق  اْس َق مْس  َقنلَق  ِبِ ئِباَُق  َّر مَق  َق ٍَق  ِبِّْٓي َْقيَق اِب ْس َق لْس ٓ َقُ   ْسمُم  َق ِب  َق َق   َق وَق  ِب  ُمٍنٍ   َقنلَق  َق  َّر

يِبيْس  ٌِّي هٍُم   َق َُق  َق ُم ْمَق  َق َق نَق   اَّر ِب َّر ْس ا  َّر ئِب َق ٌن  َقأَْق ٌَق َق َقلَق لَق  لَق ئِٓب م  َقهِّب ئِباْس هَقت  َّر ئِب َق ٌن  ِّي ِب  َق َق َق مُم  َقنلَق  ُم  َّر نَق ْس

ٍ  اَق يِبلِبْمَق    َقأَق ْس َق ُم

“Ey iman edenler! Sizleri elemli bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim 

mi? Allah‟a ve resulüne iman eder, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele 

edersiniz. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman Allah sizin günahlarınızı affeder, 

sizleri altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere idhal 

eder. Bu sizin için ne büyük bir kurtuluştur. Bunun dışında seveceğiniz ve sevineceğiniz bir 

şey daha var; o da: Allah‟ın size olan yardımı ile yakın bir zamanda yapacağınız fetihtir. Ey 

resulüm, mü‟minleri müjdele!  

Ey iman edenler! Allah‟ın dinine yardım edin. Nasıl ki Meryemoğlu İsa (as) havarilerine 

„Allah‟a giden yolda bana kim yardım eder?‟ dedi de havariler „Biz Allah‟ın dininin 

yardımcılarıyız‟ demişlerdi. İsrailoğullarından bir kısmı onlara inanmıştı, bir kısmı da onların 

hakkaniyetini inkâr etmişti. Sonunda biz inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar da 

böylece inanmayanlara üstün geldiler.” (Saff, 61:10–14) 

 

AÇIKLAMASI: 

Peygamberimizin (sav) sadece yüzünü görmekle “Bu yüzde yalan olmaz” diye 

Müslüman olan Abdullah b. Selam (ra) demiştir ki “Sahabelerden bir kısmı oturmuş „Acaba 

Allah katında en makbul amel hangisidir? Bilsek de bunu yapsak” diye konuşuyorlardı. Yüce 

Allah şu ayetleri inzal buyurdu: “Ey iman edenler! Sizleri elemli bir azaptan kurtaracak bir 

ticaret yolunu göstereyim mi? Allah‟a ve resulüne iman eder, Allah yolunda mallarınızla ve 

canlarınızla mücadele edersiniz. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman Allah sizin 

günahlarınızı affeder, sizleri altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki 

güzel meskenlere idhal eder. Bu sizin için ne büyük bir kurtuluştur. Bunun dışında 

seveceğiniz ve sevineceğiniz bir şey daha var; o da: Allah‟ın size olan yardımı ile yakın bir 

zamanda yapacağınız fetihtir. Ey resulüm, mü‟minleri müjdele!”
289

  

 Bu ayetlerde yüce Allah insanın em önemli meselesinin azaptan kurtulmak olduğuna 

dikkat çekmektedir. Çünkü insan hiçbir şey değilken ve hiçbir şeye malik ve sahip olmadığı 

halde yüce Allah‟ın yaratması ile vücut sahasına çıkmış, bir damla su iken Allah‟ın rahmetine 

nail olarak insan olmuş, insanlık nimeti ile beraber pek çok nimetlere sahip oldu. Bütün 

bunlar şükür gerektirirken insan nankörlük ve isyan ederek kendisine mal edip azabı hak 

etmektedir. Bunun için yüce Allah “Sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu 

göstereyim mi?” buyurarak başladı. İnsanı cehennemden kurtaracak en karlı yolu gösterdi.  
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İnsanı cehennemden kurtaracak en karlı yol: 

1. Allah‟a ve resulüne iman etmek. 

2. Allah yolunda malı ile ve canı ile mücadele etmek.  

Bunun sonucu ve mükâfatı nedir? Bunlar da: 

1. Allah‟ın günahları affetmesi, 

2. Altından ırmaklar akan Adn cennetlerinde güzel meskenlerde iskân etmek,  

3. Allah‟ın yardımı, 

4. Dünyada başarı ve yakın bir fetih, 

5. Bunların mü‟minlere müjdelenmesi.  

Bunları kısaca açıklayacak olursak: 

1. Allah’a ve resulüne iman etmek: Allah‟a imandan maksat Allah‟ın birliğine, “Lâ 

ilâhe İllallah” hakikatine imandır. Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Kâinatta en yüksek hakikat 

imandır. İnsanın yaratılış amacı da “Marifetullah” yani Allah‟ı tanımak ve onun birliğine 

iman etmektir. Allah‟ı bize bildiren ve tanıtan, insan ile Allah arasında elçilik yapan, Allah‟ın 

kullarından isteklerini ve kulların Allah‟a ulaşabilecekleri elçileri olan peygambere iman 

olmazsa bu amaç gerçekleşmez. Bunun için Allah‟a iman ile peygambere iman bir bütündür 

ayrılmaz. İmanın ifadesi “Lâ İlâhe İllallah Muhammed Resulullah”dır. Kulların Allah‟ın 

seçtiği bir elçi ve kılavuz olmadan ve onun yolundan gitmeden Allah‟a ve rızasına 

kavuşmaları mümkün değildir. Resule iman olmadan Allah‟a iman olmaz. Çünkü Allah‟ı bize 

tanıtan ve ondan haber getiren resuldür. Binaenaleyh kurtuluşun birinci şartı budur. 

2. Allah yolunda malı ve canı ile mücadele etmek: Allah‟ın imandan sonra mü‟mine 

yüklediği en önemli görev “Allah yolunda malı ve canı ile mücadele etmek”tir. Mal ile 

mücadele, malı Allah yolunda harcamaktır. Can ile mücadele ise insanın nefis ve şeytanla 

mücadele ederek Allah‟ın emrettiği farzları yapması ve yasakladığı haramlardan kaçınmak 

için elinden geleni yapmasıdır. Yüce Allah‟ın mal ile mücadeleyi birinci sıraya alması maldan 

fedakârlık etmeden Allah yolunda mücadelenin başarıya ulaşamayacağını ifade etmek içindir. 

Allah yolunda malı feda etmeden başarı imkânı yoktur. Allah yolunda mal harcamak bunun 

için farz olmuştur. Bu ise malın %2,5‟u veya 1/40‟ıdır. Bu ölçüde zekât vermek farzdır. Zekât 

ise Allah yolunda malını harcamak demektir. Allah‟ın emrettiği farz olan mal ile mücadele 

budur.  

Bu iki hususa riayet ettiği zaman malı ve canı ile Allah yolunda mücadele etmiş ve çok 

karlı bir ticaret elde etmiş olur. Bu da “Şüphesiz Allah mü‟minlerin canlarını ve mallarını 

cennet karşılığında satın almıştır”
290

 ayetinde belirtilen karlı bir ticarettir. 

Burada ifade edilmek istenen kârlar ise: 

1. Fani mal beka bulur. Allah yolunda harcanan fani ömür ve geçici olan mal bekaya 

inkılâp eder. Baki meyveler verir.  

2. Cennet gibi bir fiyat verilir. 

3. Her aza ve duygunun değeri artar. Akıl, göz kulak gibi azalar ve kalp, ruh, sevgi gibi 

duyguların kıymeti artar ve cennete layık hale gelirler.  

4. Zayıf ve aciz olan insan son derece güç ve kudret sahibi olan Allah‟a dayanıp 

güvenmekle büyük bir güç ve kuvvete dayanmış ve her türlü derdine ve sıkıntısına çare 

bulmuş olur. 

5. Bütün aza ve aletlerin, duygu ve hasselerin ibadet ve tesbihatları cennet yemişleri ve 

nimetleri şeklinde geri verilecektir.
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Bu karlı ticaretin dışında Allah‟ın günahları affetmesi, yardımı ve dünyada fetih vermesi 

ve başarıya ulaştırması da mü‟minlere müjdelenmiştir.  

Allah‟ın dinine yardım etmeyi de mü‟minlere emreden yüce Allah bu hususta Hz. İsa 

(as) ve Havarilerini örnek göstererek şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah‟ın dinine yardım 
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edin. Nasıl ki Meryemoğlu İsa (as) havarilerine „Allah‟a giden yolda bana kim yardım eder?‟ 

dedi de havariler „Biz Allah‟ın dininin yardımcılarıyız‟ demişlerdi. İsrailoğullarından bir 

kısmı onlara inanmıştı, bir kısmı da onların hakkaniyetini inkâr etmişti. Sonunda biz 

inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar da böylece inanmayanlara üstün geldiler” 

buyurur.  

 

57. MÜ’MĠNLER CUMA NAMAZINI KILARLAR  

ْٓسلٌن  يْس  َق اِب ُم ْٓس َق ذَق ٌ   اْس َق ذَق ُم ٌَق ِب  لِب  َّر ٍْس  ئِباَُق ذِب ْس اِب  اْس ُم ُم َق ِب  َق اْس َق ٍْس م َْق اِب  ِب هٍُم  ئِبذَق  نٍُم ِبِ اِب لَّر َق ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ه ُميْس  َق ْس َق ُمٍوَق  يْس ئِبو  ُم ِب        اَّر ُم لِب  َّر م  َق ْس ٌَق  ْس َق ُمٍ   ِب ضِب  َق ْس ْٖس ٌ   ِّب   لُم اُم  َق ن َقلِب َٓقتِب  الَّر َق  َقاِبذَق   ُم ِب

ٍوَق  يْس  ُم ْس ِب ُم ل ًة اَّر َق َّر ُم ثِٓب َق  َق ٌ   َّر  ٌَق ذْس ُملُم

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk ederek hemen 

Allah‟ın zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namazınızı kıldıktan sonra ise 

yeryüzüne dağılın ve Allah‟ın lütfundan rızkınızı arayın. Allah‟ı çokça zikredin ki kurtuluşa 

eresiniz.” (Cuma, 62:9–10)  

 

AÇIKLAMASI:  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde beş vakit namaza işaret buyurmuştur. Cuma namazını ise 

ismini vererek ve “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk 

ederek hemen Allah‟ın zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır” buyurarak 

kesinlikle emreder. Bu bakımdan Cuma namazı bütün namazlardan daha faziletlidir. 

Cuma, cemaat, toplanmak ve bir araya gelmek anlamında olup mü‟minlerin cem olarak, 

bir araya gelerek topluca namaz kılmalarını ifade etmektedir. Haftalık bir ibadettir. Bu 

namazın Cuma gününe tahsisinin hikmeti, Cuma‟nın Allah katında değerli bir gün 

olmasındandır. Cebrail (as) peygamberimize (sav) gelerek “Rabbin Cuma‟yı sana ve 

ümmetine bir bayram kılmıştır. O gün meleklerin katında da “yevmü‟l-mezîd” yani bereketli 

bir gündür ve günlerin efendisidir”
292

 buyurmuşlardır. Ayrıca, “Güneşin doğduğu en hayırlı 

gün Cuma günüdür. Âdem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konmuş ve o gün cennetten 

çıkarılmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır”
293

 buyurmuşlardır. Buna göre Cuma günü 

ve gecesi bütün diğer kutsal gün ve gecelerden efdaldir. En efdal gün ise Cuma gününün 

Arefe gününe rast geldiği “Haccü‟l-Ekber” günüdür. Cuma günü insanın yaratıldığı gündür. 

İnsan ise eşref-i mahlûkattır. Ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Cennete konması hayırlıdır. 

Cennetten çıkarılması da hayırlıdır. Bu insanın terakki ve tekâmülü, duygu ve kabiliyetlerinin 

inkişafı için dünya okuluna gönderilmesi demektir. Bunun için cennetten hayırlı bir gün olan 

Cuma günü çıkarılmıştır. Kıyametin kopması da insanlık için hayırlıdır. Çünkü insanlık bu 

günde görevini tamamlamış ve dünya üniversitesinden mezun olmuştur. Bir mezuniyet 

günüdür. Fani dünyanın kapanıp baki ve ebedi olan ahiret ve cennet âlemine yolculuk 

başlamıştır. Bunun için kıyamet hayırlı bir gün olan Cuma günü seçilmiştir. Ölüm ve 

kıyametin önü azap gibi görünse de arka ciheti rahmettir.   

Peygamberimiz (sav) buyurmuşlardır ki “Allah-ü Teala beldelerden Mekke‟yi, aylardan 

Ramazan ayını, günlerden de Cuma gününü faziletli kılmıştır. Allah Cuma günü altı yüz bin 

kişiyi ateşten uzaklaştırır. Cuma günü vefat eden kimseyi de yüce Allah şehitlerden yazar ve 

kabir fitnesinden korur.”
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 Yine buyurdular ki “Cuma gününde bir saat vardır ki, Allah o 
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saatte yapılan duayı kabul eder.”
295

 Bu saate “saat-i icabe” denir. Yüce Allah bütün gün 

değerlendirilsin diye bu saati Cuma günü içinde gizlemiştir.  

Bu güne Cuma denmesinin sebeb-i hikmetine gelince, Allah kâinatı altı günde yarattı 

hayata hazır hale getirdi. Cuma günü ise kâinatın özü ve hülasası olan insanı yarattı. İnsanda 

tüm kâinatı cem etti ve bir nüsha-i câmia kıldı. Kâinatta insanı kendisine muhatap kıldı. 

Bunun için de bu güne cem etme ve toplama anlamında Cuma adını verdi. Bu günde Âdemi 

cennete koydu. Peygamberimiz (sav) buna işaret buyurarak “Allah Âdemi Cuma günü yarattı 

ve Cuma günü cennete koydu”
296

 buyurdular. 

Peygamberimiz Mekke‟den Medine‟ye hicret ederken Medine yakınlarında Amr b. 

Avfoğullarının bulunduğu Kuba köyünde pazartesi günü geldi ve orada bir mescit yaptırdı. 

Dört gün burada kaldı. Cuma günü Medine‟ye doğru yola çıktı. Salim b. Avfoğullarının 

bulunduğu Ranuna Vadisi‟ne gelince Cuma namazının farz olduğuna dair ayetler nazil oldu. 

Peygamberimiz orada indi ve hemen bir namaz kılacak yer yapılsın emretmiştir. Ranuna 

vadisinde bir yer mescit olarak taşlarla çevrilmiş ve orada yaklaşık yüz sahabe ile Cuma 

namazı kılınmıştır. Bu arada Medine‟de Mus‟ab, b. Umeyr on iki kişi ile ve kendi bölgesinde 

de Es‟ad b. Zürare kırk kişi ile Cuma namazı kıldırmışlardır. Bu arada Kuba‟da 

peygamberimizin ilk mescidinde Sa‟dul-Kurazî (ra) tarafından yaklaşık yirmi kişi ile Cuma 

namazı kılınmıştır. Çünkü peygamberimiz (sav) onu bu mescide müezzin olarak tayin etmişti. 

Böylece ilk Cuma namazı dört ayrı yerde kılınmıştır.  

Peygamberimiz (sav) ilk Cuma hutbesinde sahabelerine şöyle seslenmiştir. “Allah Teâlâ 

Cuma‟yı size bu senemde, bu ayımda, bu günümde ve bu makamımda kıyamete kadar farz 

kıldı. Binaenaleyh her kim hayatımda veya benden sonra adil veya zalim bir imamı olduğu 

halde Cuma‟yı hafife alarak veya inkâr ederek terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya 

getirmesin ve işine bereket vermesin. Haberiniz olsun ki o kimsenin namazı da, zekâtı da, 

haccı da, orucu da, hayrı da yoktur, ta ki tövbe edinceye kadar. Her kim de tövbe ederse, 

Allah da tövbesini kabul eder.”
297

 

Yüce Allah Cuma namazı için inzal buyurduğu ayette şöyle buyurur: “Ey iman edenler! 

Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk ederek hemen Allah‟ın zikrine koşun. 

Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namazınızı kıldıktan sonra ise yeryüzüne dağılın ve 

Allah‟ın lütfundan rızkınızı arayın. Allah‟ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” 

Cuma günü ezan ile namaza çağrıldığı zaman alışverişi terk etmek ve camiye koşmak 

gerekir. Ezandan sonra alışveriş haramdır. Ta ki namaz kılıp dağılana kadar. Dağıldıktan 

sonra da Allah‟ın fazlından rızık aramak emredilmiştir. Ancak bu farziyet şeklinde değil, 

mendubiyet şeklindedir. Elbette Cuma namazı ve Allah‟ı zikir alışverişten daha hayırlıdır. Bu 

husus ayet ile te‟kit edilmiştir.  

Allah‟ı zikretmekten kasıt hutbe okumaktır. Hutbede Allah‟ı zikretmek ve Allah‟a hamd 

etmek bunun için vaciptir. Bundan anlaşılmaktadır ki hutbeler de dünya işlerine ait olmayıp 

Allah‟ın zikrine tahsis edilmesi gerekir. Allah‟ın zikri ise “Vahyin tebliği” şeklinde olursa 

daha güzeldir. Namaz da Allah‟ın zikridir, ama burada namazın ayrı zikrin ayrı ifade edilmesi 

zikrin hutbeye taksisi içindir. Hutbe makamı vahyin tebliğ makamıdır.
298

 Buna dikkat 

edilmelidir. Zemahşeri Keşşaf‟ta hutbede hükümdarların övülmesinin bu bakımdan caiz 

olmadığını belirtir. Çünkü bu “Zikrullah” değildir.  

Allah‟ın zikrine koşun” ifadesindeki “Sa‟y” koşmak mecazi olup “gayret etmek ve 

rağbet etmek” anlamlarındadır. Yoksa namaza koşarak gütmek peygamberimiz (sav) 

tarafından yasaklanmış olup mekruhtur.  
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Yüce Allah “Namazınızı kıldıktan sonra ise yeryüzüne dağılın ve Allah‟ın lütfundan 

rızkınızı arayın. Allah‟ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz” buyurarak cami, cemaat ve 

namaz dışında da Allah‟ı çok zikretmeyi emretmektedir. Peygamberimiz (sav) “Kim çarşıda 

ve pazarda gaflete dalmaz da „Lâ ilâhe illalahu vahdehu lâ şerîke leh, lehül‟l-mülkü ve lehu‟l-

hamdü ve hüve alâ külli şey‟in kadîr‟ derse bir milyon sevap kazanır”
299

 buyurmuşlardır.   

İslam bilginler demişlerdir ki Cuma namazından sonra Allah‟ın fazlından rızık aramak 

ve ticaret yapmak berekete sebeptir. Çünkü yüce Allah “Namazı kıldıktan sonra Allah‟ın 

fazlından rızık arayın” buyurmaktadır.   

 

58. MÜ’MĠNLERĠ MALLARI VE ÇOCUKLARI ALLAH’I ANMAKTAN 

ALIKOYMAZ. 

اَق ِب َق يُميُم  ٌْس ُم اِب َق  َقأ لْس ذَق م َْق ْس َق ٌَق َق ِب  لِب  َّر م ذِب ْس يْس  َق ٌْس َق ُم ُم ٌَق َق  َق يْس  ٍَق اُم ُم يْس  َق ْس ًِب ُم هٍُم   َق  ُم ْس ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌوَق  لُم   اْس َق اِب

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah‟ı zikretmekten alıkoymasın. Her 

kim bu hataya düşerse onlar kaybeden ve ziyana uğrayanların ta kendileridir.” (Münafıkun, 

63:9)  

 

AÇIKLAMASI: 

“Mal ve oğullar dünya hayatının süsü ve ziynetidir. “Bakıyat-i sâlihat” olan güzel işler 

ise Rabbin katında daha hayırlı ve geleceğin ümidi olarak daha faydalıdır”
300

 buyurur yüce 

Allah. Mü‟min dünyadan nasibini unutmaz; ama dünyanın mal ve evlat gibi ziynetleri ile 

meşgul olması da onu Allah‟ı zikretmekten alıkoymaz. Allah‟ın dünyayı yaratmasından 

muradı baki meyveler vermesi içindir. Ahiret âlemlerinin baki meyveleri ise dünyadaki iman 

ve ibadetin meyveleri zikir, fikir ve şükür gibi hususlardır. Bunlara yüce Allah “Bakıyat-ı 

salihât” adını vermiştir.  

Peygamberimize (sav) “Bakıyat-ı sâlihât nedir?” şeklindeki bir suale peygamberimiz 

(sav) “Sübhanallahi ve‟l-hamdü lillahi ve-lâ ilâhe illallah-u vallahü ekber” zikirleridir”
301

 

şeklinde cevap vermişlerdir. Bunlar ise namazın tesbihleridir. Yüce Allah dünyada bunlara 

değer verir ve bu kelimeler ahiretin sermayesidir.  

Yüce Allah bu gerçeği bir daha hatırlatarak “Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız 

sizi Allah‟ı zikretmekten alıkoymasın” buyurur. Dünyanın süs ve ziynetleri mü‟minin zikrine 

ve ibadetine yardım için gereklidir. İbadet ve zikri bırakıp dünya ile meşgul olmak kişiyi 

zarara sokar. Bundan dolayı yüce Allah “Her kim bu hataya düşerse onlar kaybeden ve ziyana 

uğrayanların ta kendileridir” buyurarak ikaz eder.  

Allah‟ın zikri olan “Bakıyat-ı Salihata” baktığımız zaman bunların dört nevi zikir ve 

ibadeti içine aldığını görürüz. Birincisi “Tesbih”tir. Bunun unvanı “Sübhanallah”tır. İkincisi 

Allah‟ın nimetlerine şükürdür; bunun unvanı “Elhamdülillah”tır. Üçüncüsü Tekbir, yani 

Allah‟ın büyüklüğünü ilan etmektir. Bunun unvanı ise “Allah-ü Ekber”dir. Dördüncüsü ise, 

Allah‟ın şerikinin olmadığını ve birliğini ifade etmektir. Bunun unvanı ise “Lâ ilâhe 

illallah”tır.  

Bu zikirlerin dışında namaz, oruç, zekât ve hac gibi temel ibadetler ve bunlara bağlı 

diğer ibadetlerin tümü ahiretin sermayesidirler. Bunları öğreten ilim ve bu konuda yapılan 

mücadeleler de cihad ibadetini ifade etmektedir. Kim bu ibadetlere devam eder ve bunları 
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yapmaktan dünya nimetleri alıkoymazsa o kazanır; şayet dünya nimetleri ve ziynetleri 

mü‟mini zikir ve ibadetten alı korsa o da ziyan etmiş olur.  

Yüce Allah bu gerçekleri mü‟minlere hatırlatmakta ve “Ey iman edenler! Mallarınız ve 

evlatlarınız sizi Allah‟ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bu hataya düşerse onlar kaybeden 

ve ziyana uğrayanların ta kendileridir” buyurmaktadır.  

  

 

59. MÜ’MĠN MAL VE ÇOCUKLARI ĠLE ĠMTĠHAN EDĠLĠR 

  ٍ ٌَق َقلْس َق ُم ئِبو  َق ْس ٍُم   ٌَق ٌيُميْس  يْس  َق  ْس َق ُم َهّللٌاًة  اَّر ُم يْس  َق ُم ٌْس َق ِب ُم ٌَق َق يْس  ٌَق وِب ُم مْس  َق ْس هٍُم  ئِبوَّر  ِب ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٓيٌن  َق  َق ٍُم ٌن  َّر ِب ٌ   َقاِبوَّر  َّر ٓيٌن         ٌَق َق ْس ِبلُم لٌن  َق ِب وُم  َقوْس ه َق ُم  ِب ٌَق َّر يْس  ِب ْسهَق ٌن  ٌْس َق ُم ُم ٌَق َق يْس  ٍَق اُم ُم   َق  َّر ٍُم       ئِبنَّر َق   َق ْس

اَق ِب َق يُميُم  ٌْس ُم ىِب  َقأ م ٍُْم َق اُم َّر نَق ْس ِب ٌَق َق يْس  َقن ُم ِب ُم ِّٖي ْٓسلًة   ٌَق َقن ِب ٍُم   َق   ٍ ٓ ُم ٌَق َق ِب   ٍ ٌَق اْس َق ُم َق  َق   اْس َق َق ْس ُميْس   َّر

ٍوَق    اْس ُم ْس ِب ُم

“Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızın içinde size düşman olabilecekler vardır. 

Onlardan sakının ve korunun. Siz buna rağmen onları affeder, bağışlar ve hatalarını hoş 

görürseniz şüphesiz Allah sizden daha çok affeder ve bağışlar. Allah gafurdur, rahimdir.  

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Buna göre davranır da 

imtihanı kazanırsanız Allah katında çok büyük mükâfatınız vardır. 

O halde gücünüz yettiği kadar Allah‟tan korkun. Allah‟ın emir ve yasaklarını 

çiğnemekten sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için Allah yoluna harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa o kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. ” (Teğâbün, 64:14–16) 

 

AÇIKLAMASI: 

Toplumun en önemli unsuru ailedir. Ailenin huzur ve düzeni insan için çok önemlidir. 

Ailede huzurun olmadığı yerde hiçbir huzurdan bahsedilemez. Bu ayet-i kerime mü‟minlere 

aile huzurunun nasıl sağlanacağı konusunda yol göstermektedir. Bu da onların hatalarını hoş 

görme, bağışlama ve affetmedir. Yani sevgi ile mukabele etmektir. Aile reisi aile fertlerine 

karşı hoşgörülü olur ve sevgiyi eksik etmezse Allah da ona yardım eder. Aile reisinin ailesi 

için yaptığı her fedakârlık Allah‟ın rızasına ve affına vesiledir. İnsan affeder ve merhamet 

ederse Allah ondan daha fazla merhametli ve affedici olmaz mı?  

Abdullah b. Abbas (ra) bu ayetin bazı Mekke‟liler hakkında nazil olduğunu 

belirtmektedir. Mekke‟de Müslüman olan sahabelerin bir kısmı hicret etmek istemişlerdi. 

Ama eşleri ve aileleri onlara engel olmaya çalışmışlardı. Onlar da “şayet Allah sizi Medine‟de 

bizimle bir araya getirirse şöyle şöyle yapacağız” diye yemin etmişlerdi. Yine bazı sahabeler 

savaşa gitmek isterlerdi ancak aileleri onlara engel olmaya çalışır, “biz sizin ayrılığınıza 

dayanamayız” diye sızlanarak vazgeçirmeye çalışırlardı. Bazıları da buna dayanamaz ve 

sefere katılmazlar, sonunda pişman olurlardı. Ayetler bu sebeple nazil olmuştur.
302

  

Eşlerden ve çocuklardan düşman olanların olması doğrudan düşman olmak anlamında 

değildir, imana ve hayra engel olmak da bir nevi düşmanlık sayıldığını ifade etmektedir. 

Bunlar bilerek veya bilmeyerek, sevgi ve şefkati de ön plana çıkararak hayırlı işlere engel 

olmaktadırlar. Bununla beraber öldürmeye çalışan ve yemeğe zehir katanlar da eksik değildir. 

Ayet-i kerime umumunu kapsamaktadır. “Erkekler mallarından harcama yaptıkları için her 

zaman kadınların hamisi, yöneticisi ve koruyucusudur.”
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 Eşler ve çocuklar her ne kadar 
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düşmanlık da yapsalar aile reisinin aynı şekilde mukabele etmesi olmaz. Erkeğin vazifesi, 

infak, idare ve terbiyedir. İdareciliğin ve terbiyenin gereği ise sabretmek, affetmek, müsamaha 

göstermek ve kırmadan idare etmektir. Bu da sevgi ve saygı ile olur. Yüce Allah bunu “Siz 

buna rağmen onları affeder, bağışlar ve hatalarını hoş görürseniz şüphesiz Allah sizden daha 

çok affeder ve bağışlar. Allah gafurdur, rahimdir” buyurarak ifade eder. 

Affetmek ve bağışlamak, kusurlarını görmezlikten gelmek, yüzlerine vurmamak, eksik 

ve ayıpları ile uğraşmamak şeklindedir. Böyle davranan bir aile reisine de yüce Allah elbette 

af ve merhametle muamele edeceklerdir.  

Devam eden ayetlerde yüce Allah aile reislerine hitaben “Mallarınız ve çocuklarınız 

sizin için bir imtihan vesilesidir. Buna göre davranır da imtihanı kazanırsanız Allah katında 

çok büyük mükâfatınız vardır” buyurur. Mü‟min olan aile reisi bilmelidir ki, mal ve evlat 

imtihan vesilesidir. Ayet-i Kerime‟de geçen “Fitne” imtihan anlamındadır. Yüce Allah aile 

reisini mal ve çocukları ile imtihan eder. Yani malından ve çocuklarından sorar. Çocuklarına 

iyi örnek oldu mu? Onları iyi bir şekilde eğitti mi? İhmal etmeden onların dert ve problemleri 

ile ilgilendi mi? Onları Allah‟ın yoluna sevk etti mi? Malını helalinden kazanıp helaline 

harcadı mı? Malından cimrilik mi yaptı, yoksa malını Allah yolunda, çocuklarının 

ihtiyaçlarına harcadı mı? Bunları yaparken Allah‟a karşı olan vazifelerinde ihmalkârlık 

gösterdi mi? Mal ve evlat sevgisi kendisini Allah yolundan alı kodu mu?  

Bütün bu soruların cevabını güzel bir şekilde verebilirse o zaman imtihanı kazanmış ve 

Allah‟ın huzuruna razı olduğu şekilde gitmiş olur. Aksi takdirde mal ve evladı onu Allah‟a 

isyana sevk etmiş ve helak etmiş olur. O zaman da imtihanı kaybeder. Aile reisinin imtihanı 

budur.  

Madem durum böyledir. Öyle ise “Gücünüz yettiği kadar Allah‟tan korkun. Allah‟ın 

emir ve yasaklarını çiğnemekten sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için Allah 

yoluna harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa o kurtuluşa erenlerin ta kendisidir” 

buyurur. 

 

60. MÜ’MĠN NEFSĠNĠ VE AĠLESĠNĠ CEHENNEMDEN KORUMAYA ÇALIġIR 

اٌن اِب َق  ٌن  ئِب َق ٌن  ِب َق ْٓسًَق   َق َق اُم  َق َق ٌَق اْس ِب َق  َق ٌَق ٍُم ُميَق   اهَّر  ُم  يْس نَق  ًة   ٌَق َقيْس ِٓب ُم يْس  هٍُم   ٍُم   َقن ُم َق ُم ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ٌوَق  لُم وَق  َق  ُْمإْس َق َْق ْس َق ٍُم ٌَق يُميْس  لَق َق  َق   َق َق ٍوَق  َّر لُم   َق َْق ْس

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ile taşlar olan cehennem 

azabından koruyunuz. O cehennemde gayet katı ve çetin söz anlamayan laf dinlemeyen 

Allah‟ın kendilerine verdiği emirlere asla karşı gelmeyen ve bu emirleri canla-başla ve zevkle 

yapan melekler vardır.” (Tahrim, 66: 6) 

 

AÇIKLAMASI: 

Aile reisi olan bir mü‟minin görevi sadece kendisini cehennem azabından korumak 

değildir. Kendisini cehennem azabından koruduğu gibi ailesini de bu azaptan korumak 

idareciliği, baba şefkatinin, merhametin ve imanın gereğidir. Bir aile reisi kendi idaresindeki 

çocuklarının ve eşinin dünyadaki geleceğini temin ettiği gibi, asıl istikbal olan ahiretteki 

geleceğini de düşünmek ve gerekli önlemleri almak durumundadır. Peygamberimiz (sav) 

“hepiniz çobansınız güttüğünüzden mesulsünüz. Aile reisi ailesinden, kadın evinden ve 

çocuklarından sorumludur”
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 buyurdular. 
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Yine peygamberimiz (sav) “Sizin en hayırlınız ehline ve ailesine hayırlı olandır”
305

 

buyuruyor. Burada kastedilen hayır dine ve dünyasına faydalı olmak ve onları her nevi 

tehlikelerden korumak şeklinde anlaşılmalıdır. Bu bakımdan “Ey iman edenler! Kendinizi ve 

ailenizi yakıtı insanlar ile taşlar olan cehennem azabından koruyunuz” ayetini değerlendirmek 

gerekir. Nitekim Hz. Ömer (ra) peygamberimize (sav) “Ya Resulallah! Nefislerimizi koruruz; 

ama ehlimizi nasıl koruyacağız?” diye sorunca peygamberimiz (sav) “Allah‟ın sizi nehyettiği 

şeyden siz de onları nehyedersiniz. Allah‟ın size emrettiği şeyleri siz de onlara 

emredersiniz”
306

 şeklinde cevap vermiştir.   

Aile reisinin sorumluluğu gerçekten çok büyüktür. Bu sorumluluğu yerine getirmemenin 

cezası “yakıtı insanlar ile taşlar olan cehennem azabıdır”
307

 o cehennemde de öyle azap 

melekleri olan zebaniler vardır ki, onlar “gayet katı ve çetin söz anlamayan laf dinlemeyen 

Allah‟ın kendilerine verdiği emirlere asla karşı gelmeyen ve bu emirleri canla-başla ve zevkle 

yaparlar.”
308

  

Durum bu olunca elbette her mü‟mine hem kendisini hem de ailesini bu dehşetli sondan 

kurtarması için elinden geleni yapmak düşer. Bu da Allah‟ın emrettiklerini yapmak ve 

yasaklarından kaçmak, bunu ailesine de emretmek ve onları her türlü haramdan korumaktır.  

 

 

61. MÜ’MĠN DAĠME KENDĠNĠ KUSURLU BĠLĠR VE TÖVBE EDER 

يْس  ُْم ْس ِب َق ُم ٌَق يْس  ِّٓي َق  ِب ُم يْس اَق ه ُم يْس  َقو ُْم َق ِّيلَق  َق ٍ ًة   َق َقُ  َق ُّي ُم ٍْس َق ًة نَّرلُم ِب  َق هٍُم   ٍُم ٍُم  ئِباَُق  َّر ْمَق   َق َق   اَّر ِب ًُّي َْق   َْق

ْٓسمَق  ُ  َق يُميْس َْق ْس َق ىُم نٍُم ُم هٍُم   َق َق ْمَق   َق ٌَق اَّر ِب َّّر  ُم  اهَّر ِب لِبِ  َّر اَق  َق ُْم ْس ٍْس َقنْسًَق  ُم َْق ْٖس َق    م  َق ْس ًِب لِبِ  ِب هَّر ٍا  َق ْس وَق

ْلٌن  ٍء  َق ِب ّْس ٌَق  ْس ِبلْس اَقهَق  ئِبنَّر َق  َق َُق  ُملِّي اَق نَق   يْس اَقهَق  نٍُم َق وَق  َق َّرهَق   َق ْس ِب اٍُم ًِبيْس َْق ٍُم ْْس َق نِب ٌَق ِبأَق ًِبيْس  ْ ْْس ِب   َق

“Ey iman edenler! Allah‟a içtenlikle ve ihlâsla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla beraber olan mü‟minleri utandırmaz. Onları 

altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerini ve arkalarını aydınlatır. 

Onlar da „Ey Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla, senin her şeye gücün yeter‟ 

diye dua ederler. (Tahrim, 66:8)  

 

AÇIKLAMASI: 

Tövbe, Allah‟a iman eden ve Allah‟ın azabından korkanların bir günah işledikleri zaman 

kalben pişmanlık duymalarıdır. Şayet dilde “Estağfurullah” dediği halde kalben pişmanlık 

duymuyorsa o gerçekten tövbe değildir. Hz. Ali (ra) bir bedevinin “Ey Allah‟ım senden 

bağışlamanı diliyorum ve sana tövbe ediyorum” dediğini işitti. Ona “Ey Adam! Dil çabukluğu 

yalancıların tövbesidir” dedi. Adam döndü ve “Öyle ise tövbe nedir?” diye sordu. Hz. Ali (ra) 

“Tövbenin altı özelliği vardır: Geçmiş günahına pişmanlık duymak, farzları iade ve kaza 

etmek, mazlumun hakkını vermek, düşmanlarla helalleşmek, bir daha ona dönmemeye 

azmetmek, nefsini günah içinde büyüttüğün gibi Allah‟a itaatte eritmek ve nefsine günahların 

zevkini tattırdığın gibi itaatin de acısını tattırmaktır” dedi.
309

  

Tövbenin nasıl olması gerektiğini yüce Allah şöyle tarif eder: “Allah‟ın kabul edeceği 

tövbe, bilmeden günaha girip de tez elden pişman olup tövbe edenlerin tövbesidir. Yoksa 
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kötülüklere devam edip ölüm gelip çatınca „Ben şimdi tövbe ettim‟ diyenlerin tövbesi 

değildir. ”
310

  

Yüce Allah mü‟minlere “Ey iman edenler! Allah‟a içtenlikle ve ihlâsla tövbe edin. 

Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla beraber olan mü‟minleri 

utandırmaz” buyurur. Burada “Tövbe-i Nasuh” ifadesi anlamlıdır. Tövbe-i Nasuh, içtenlikle 

ve ihlâsla yapılan bir tövbe demektir. 

 Peygamberimize (sav) soruldu: “Ey Allah‟ın Resulü, Tövbe-i Nasuh ne demektir?” 

peygamberimiz (sav) cevap verdiler: Kulun yapmış olduğu günaha pişmanlık duyarak Allah‟a 

özrünü arz ederek sonra da sütün memeye dönmediği gibi onun da günahına bir daha 

dönmemesidir” buyurdular.
311

  

Yüce Allah tövbe edenlerin günahlarını örter ve affeder. Yarın hesap gününde 

meleklerin, tüm insanların ve peygamberlerin huzurunda göstererek utandırmaz. Bu husus 

ayet-i kerimede “Ey iman edenler! Allah‟a içtenlikle ve ihlâsla tövbe edin. Umulur ki 

Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla beraber olan mü‟minleri 

utandırmaz” buyrularak ifade edilmiştir. Bunun mefhum-u muhalifi şudur: “Tövbe etmeyen 

ve günahı sıkılmadan işleyenleri Allah tüm melekler ve insanlar huzurunda göstererek rezil 

eder” demektir.  

Tövbe eden mü‟minlere günahlarını affetmekle beraber “Onları altlarından ırmaklar 

akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerini ve arkalarını aydınlatır.” Bu da Allah‟ın tövbe 

edenlere mükâfatıdır. Mü‟minler bu mükâfatı gördükleri zaman şöyle diyeceklerini de yüce 

Allah bizlere haber vermektedir.  

“Ey Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla, senin her şeye gücün yeter‟ diye 

dua ederler.   

SONUÇ 

 

“Ey Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla, senin her şeye gücün yeter” 
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