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Istılahlar ve Tarifler: 

Küfür: Lügat anlamı “örtmek ve gizlemek” anlamına gelen küfür, inkâr, şüphe ve 

cehâlet gibi sebeplerle iman edilmesi gereken esaslara inanmamaktır. Küfrünü açıkça ilan 

eden kişiye inkârcı manasında “Kâfir” denir.   

İman: Lügatte “tasdik” anlamına gelmektedir. Istılah manası ile iman “iman esaslarını 

kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek ve gereği ile amel etmek” anlamına gelmektedir.  

Tasdik: Peygamberimiz (sav) tarafından haber verilen her şeyin doğru ve hak olduğunu 

kabul etmek ve bunu dili ile ifade etmektir. 

Fısk: Nefsanî arzuların gereğini yapmak fısktır. Allah‟ın yasakladığı büyük günahı 

işleyenlere “Fasık” denilir.   

Nifak: Lügatte iki yüzlülük anlamına gelen nifak, içi dışına, zahiri batınına uymamak, 

dilinin söylediğini kalbinin tasdik etmemesidir. Böyle birine “Münafık” adı verilir. 

Fesat: Yeryüzünde bozgunculuk yapmaktır. Bir kâfirin her bir hareketi küfründen 

kaynaklamadığı gibi, her mü‟minin her bir hareketi de imanından kaynaklanmaz. İnsanın 

nefis ve şeytan uymasından ve menfaat kavgasından dolayı yeryüzünde haksızlık yapmasına 

fesat çıkarmak denir. Menfaatini başkasının zararında arayanlara da fesatçı ve bozguncu adı 

verilir.  

 

Giriş: 

İnsanlar inanç bakımından üçe ayrılırlar. Birincisi, peygamberin Allah tarafından haber 

verdiği şeylere inanan mü‟minler, inkâr eden ve kabul etmeyen kâfirler ve her ikisi arasında 

kalan ve dili ile inandığını söylediği halde kalbi ile inkâr edenlerdir ki bunlara da münafıklar 

adı verilir. 

İnsanın yaratılış amacı kâinatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah‟ın varlığına ve birliğine 

inanmaktır. Kişi Allah‟ın varlığına ve birliğine, yani tevhide iman ederlerse bu amacı 

gerçekleştirmiş olurlar. Allah‟ın varlığına inanmakla beraber birliğinden şüphe ederler ve 

Allah‟ın işlerini başka varlıklara isnat ederlerse şirke düşülmüş olur. Allah her günahı affeder, 

ancak şirki asla affetmez. (Nisa, 4:116) kişi bu günahtan ancak şirki terk edip tövbe ederek 

halis bir imanla Allah‟a yönelmesiyle kurtulabilir. 

Kişi “Lâ ilâhe illallah Muhammed Resulallah” demekle iman kapısından girmiş olur. 

Mücerret yalnız diliyle “Lâ ilâhe illallah” diyip “Ben iman ettim” demek yeterli değildir. Bu 

bir başlangıçtır. İmanın gereği olan Allah korkusu ile haramlardan kaçmak, farz olan namaz, 

oruç ve zekât farizasını yerine getirmekle imanı koruması ve güçlendirmesi gerekir. Yoksa 

iman Salih amel ve günahlardan kaçınmakla tesirini göstermezse söner ve nifaka ınkılap eder. 

İnsanın Allah katında değerli olması ve cehennemden kurtulup cennete girebilmesi 

ancak iman etmeye bağlıdır; ancak yeterli değildir. Kişinin cehennemden kurtulması 

haramlardan kaçmaya ve cennette dereceler, mertebeler kazanması ise “Salih amelin” 

varlığına bağlıdır.  

Bütün bunlardan çıkan sonuç “kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra 

namazdır” gerçeğine uygun davranmaktır. Dinin iki temel rüknü vardır. Birincisi iman ikincisi 

ise Salih ameldir. İmanın tercümanı “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resülullah” kelime-i 

şahadeti, amellerin şahı ise namaz kılmaktır. Bu ikisinde noksanlık kişinin şakavete ve 

cehenneme düşmesine sebeptir. 

Biz bu çalışmamızda Allah‟ın inayeti ile Kur‟ân-ı Kerimde ve peygamberimizin (sav) 

hadislerinde iman, küfür, tasdik, fısk ve fesat gibi kavramların neler ifade ettiğini ve ahirette 

cehennemden kurtuluş için lazım olan ve Kur‟ân-ı Kerimde ifadesini bulan, peygamberimizin 

(sav) anlattığı imanı izah etmeye gayret ettik.  



Çalışmak bizden tevfik ve hidayet Allah‟tandır.   

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İMANIN HAKİKATİ 

1. İman Nedir? 

İman, peygamberin Allah katından getirdiği esasları kalben tasdik etmek, dil ile ikrar 

etmek, Allah rızasını niyet ederek emir ve yasaklara itaat etmektir. Ehl-i Sünnetin uleması 

kâmil bir iman için bu tarifte icma etmişlerdir. Ancak kişinin kalbinden inanması iman etmesi 

için ilk şarttır. Kalbinden inanan kişiye mü‟min denir. Dil ile tasdik ederse bu kişiye 

Müslüman denir. İslam‟ın şartları olan namaz, oruç gibi ibadetlerini de yaparsa bu kişiye 

kâmil bir Müslüman adı verilir.  

Fahreddin-i Razi (ra) “Eğer kalben tasdik ve lisanen ikrar meydana gelmişse, bu ikrar da 

zorla değil, ihtiyarî olarak tezahür etmiş ise bunun sahibi ittifakla mü‟mindir” (Tefsir-i Kebir, 

1:168) demektedir. İmam-ı Şafi (ra) “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkânı ile etmektir” 

buyurarak kâmil bir imanın tarifini yapmıştır. 

Peygamberimiz efendimiz (sav) “İman, Allah‟ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, ahiret gününe ve hayır şerrin Allah‟tan olduğuna, yani kadere inanmaktır” 

(Müslim, İman, 1) buyurmuşlardır. Bu hadis imanın altı şartını sayarak imanın bu altı 

hakikatten tezahür eden bölünmez, parçalanmaz vahdânî bir hakikat olduğunu ifade 

etmektedir.  

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) “Fıkh-ı Ekber” isimli risalesinde “Kalp ile tasdik ve dil 

ile imanı ikrar eden iman ve islam cihetiyle kâmil bir mü‟mindir” derken kelam ulemasından 

Saadettin-i Taftazanî “İman ve İslam birdir” demektedir. 

 

2. Küfür Nedir? 

İmanın hakikatlerini kabul etmemek, inkâr etmek veya şüphe duymak gerçeği örtmek ve 

kabul etmemek olduğu için küfürdür. Küfrün sebebi cehaletle beraber olan garaz, inat ve haset 

gibi kalbî hastalıklardır. 

2.1. Küfrün Çeşitleri:  Dört çeşit küfür vardır. 

Birincisi, “Küfr-ü Cehlî” denilen cehaletten, bilmemekten kaynaklanan küfürdür. Bu 

kişi bilmediği için Allah‟ı, melekleri, kitapları, ahiret gününü, peygamberleri ve kaderi inkâr 

ederler ve tevhidi itiraf etmezler. Bir alim ve muallim tarafından bilgilendirildikleri zaman 

küfrü terk ederler. 

İkincisi: “Küfr-ü İnadî” denilir. Allah‟ı bildiği ve tanıdığı halde inadından küfrü tercih 

eder, Allah‟ın kudretini, adaletini, iradesini, ilmini inkâr eder ve Allah‟a düşmanlık yaparlar. 

Şeytanın ve Firavun‟un küfrü bu çeşit küfürdür. Bunlar kalplerinden inancıkları halde dilleri 

ile inkâr ederek inananlara düşmanlık yapanlardır. Buna “küfr-ü cuhût” da denmektedir. Ebu 

Talib‟in küfrü de bu nevidendir. Zira o kalbinden inanmakla beraber kabulden, yani tasdik 

etmekten kaçınmıştır.  

Üçüncüsü: “Hükmî Küfür” adı verilen dinen iman etmesi ve inanması gereken 

hükümleri hafife alarak ve kabul etmeyerek hükmen küfre düşmektir. Kur‟anın bir ayetini, 

iman esaslarından kader gibi bir rüknü kabul etmemek, tabiata ve sebeplere tesir vermek ve 

şirke düşmekle kişi hükmen küfre düşmüş olur. Bu hatasından tövbe ederek şüphe ve şirki 

terk etmekle imana dönmediği takdirde imansız olarak ölür ve ebediyen cehennemden 

kendisini kurtaramaz.  

Dördüncüsü: “Küfr-ü Nifak” denilen münafıkların küfürdür. Menfaat amacı ile 

müslümanlara yaklaşmak için dil ile tasdik ettiği halde kalbinden inanmaz. İman ise gerçekte 

kalben inanmayı gerektirir. 

 



2.2. Küfre Götüren Haller: İnsanı imandan sonra küfre götüren haller ve durumlar 

yedi çeşittir. Bu nevi küfre “hükmî küfür” adı verilir. Zira bu nevi küfrü irtikap edenler iman 

ettiklerini açıkça ifade eden, kalp ile inanıp dilleriyle ikrar edenlerdir.  

1. Nasslar (Kitap ve Sünnetteki ifadeler) zâhirlerine hamledilirler. Bu ayet ve 

hadislerin görünen ve herkesçe anlaşılan zahirî manalarından vazgeçip ehl-i bâtının 

iddia ettiği farklı manalara sapmak küfürdür. Ayet ve hadislerin zahiri manalarına 

iman etmek farzdır. “Hüküm çoğunluğa göre verilir” kuralına göre Kur‟ân-ı Kerim 

Arapça ve halkın çoğunluğunun anlayacağı dilde inzal edilmiştir. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) “Sizi ihtiyar saf ve samimi kadınların inandığı gibi inanmayı 

tavsiye ediyorum” buyurmuştur. Ayrıca “Zayıflarınızla beraber yürüyün” 

buyurarak iman ve ibadet konusunda avamın anlayacağı bir dil kullandığını ifade 

etmiştir. Bu nedenle “Kur‟an ve Sünnetin manası gizlidir bu gizli manaları ancak 

üstad bilir veya gaib imam bilebilir” demek yanlıştır. İslam bilginleri ancak 

nassların zahirine uygun şekilde yorumlar yapabilirler. Zahiri manayı izah ve ispat 

etme babında yaptıkları yorumlar ve tefsirler makbuldür.  

2. Nassları reddetmek küfürdür. Kur‟an-ı Kerimin bir ayetinin dahi Allah‟ın kelamı 

olduğunu kabul etmemek ve reddetmek küfürdür. Allah kelamı olduğunu kabul 

etmekle beraber inanç ve itikat bakımından uygun olmayacak şekilde yorumlamak 

ise bid‟at ve dalalettir. 

3. Şeriatın helalini haram ve haramını helal saymak küfürdür. “Bu zamanda 

şeriat uygulanmaz” “Faiz helaldir” gibi ifadeler insanı hükmen küfre götürür. 

4. Şeriatın ahkâmı ile alay etmek ve hafife almak küfürdür. Zira alay etmek tekzib 

alametidir. peygamberimizin (sav) sünnetini ve Allah‟ın hükümlerini alaya almak 

insanı küfre götürür.  

5. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde 

“Hakikat şu ki, kâfirler güruhundan başkası Allah‟ın rahmetinden ümidini kesmez” 

(Yusuf, 12:87) buyurur. Bu ayete göre Allah‟ın rahmetinden ümidini kesmek 

hükmen küfür sayılmıştır. 

6. Allah’ın azabından emin olmak küfürdür. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Büyük 

zararı göze alan kâfirlerden başkası Allah‟ın azabından emin olmaz” (A‟raf, 7:99) 

buyurmuşlardır. Mü‟min Allah‟ın azabından emin olmaz ve rahmetinden ümit 

kesmez “Havf ve Reca” dengesini koruyarak hayatını idame eder. 

7. Kâhini, gelecekten haber veren birisini tasdik etmek de küfürdür. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Kim bir kâhine gelir ve onun söylediklerini tasdik ederse, 

Allah‟ın Hz. Muhammed‟e (sav) inzal ettiğini inkâr etmiş ve küfre girmiş olur.” () 

buyurmaktadır.  

Bunlar dışında “Ehl-i Kıble” yani namaz kıbleye dönerek namaz kılan bir mü‟min asla 

tekfir edilemez. Hz. Ali‟ye (ra) “Peygamberimiz (sav) „mü‟mine kâfir diyen küfre girer‟ 

hadisine dayanarak Hz. Ali‟ye (ra) kâfir diyen haricilere kâfir diyebilir miyiz?‟ diye soranlara 

Hz. Ali (ra) “Tekfirden sakının!” demiştir. Bir mü‟mine “Kâfir!” demek malını ve kanını helal 

addetmek ve nikâhının olmadığını söylemektir ki çok büyük bir vebal ve günahtır.  

Bir mü‟minin kanı ancak üç şekilde helal olur. Birincisi kısas, yani haksız yere adam 

öldürmesinden dolayı, ikincisi, recm, yani evli olan birinin zina etmesi, üçüncüsü ise mürtet 

olmak, yani imandan sonra açıkça küfre girmek ve tövbe etmemek ve imana dönmemektir. 

Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat itikadına sımsıkı sarılmak ehl-i bid‟a ile uğraşıp iltifat 

etmemek lazımdır. Ehl-i Sünnet ehl-i bid‟atı tekfir etmemiş, tadlil etmiştir. İmam Celalettin 

Suyutî hazretleri “Tekfire yeltenmek kendisini beğenen cahil kişilerin işidir” (İ‟câzu‟l-Kur‟ân, 

3:517) demiştir. 

Nassları açıkça inkâr etmeden tevile sapanlar veya söyledikleri sözlerinde tevil imkânı 

olanları tekfir etmek ise caiz değildir. Bazen söz küfür görünse de söyleyen kâfir olmaz. 



Kişinin imanına bir alamet, küfrüne yüz alamet ve işaret varsa o kişinin imanına hükmedilir. 

Ancak kişi tekfir edilmez, tadlil edilir, yani ehl-i dalalet denir.  

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde mü‟minleri tekfirden sakındırmış ve şöyle 

buyurmuşlardır: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan „Fırak-ı Nâciye‟ olan, 

yani kurtulanlar Bizim yolumuzda olanlar, sahabelerim ve onların arkasından gidenler, 

Allah‟ın dini üzerinde cidal ve münakaşaya girmeyenler ve herhangi bir günah sebebiyle 

tevhit ehlinden birini tekfir etmeyenlerdir” (Hadisçiler ve Kelamcılar Arasındaki 

Münakaşalar, Talat Koçyiğit, Ankara-1969, s.225-226) buyurmuşlardır.  

Hüccetu‟l-İslam İmam-ı Gazali (ra) “İmkân nispetinde bir müslümanı kâfirlikle itham 

etmemek gerekir. Zira tevhit ehlinden birinin kanını helal addetmek hatâdır. Hatâen bir 

müslümanın kanını dökmekten ise bin kâfire hayat hakkı tanımak daha evladır” demiştir. 

(İbn-i Hacer, Fethu‟l-Bârî, 15:330)  

Siyasi ihtilafların olabileceğini sahabeler arasındaki siyasi çekişmeler göstermektedir. 

Hepsi de adl ve zapt ehli olan ve asla doğruluktan ayrılmayan ve peygamberimizin (sav) 

cennetle müjdelediği sahabeler siyasi olarak birbirlerine kılıç çekmişlerdir. Bu nedenle siyasi 

çekişmelere girenlere asla küfür ithamında bulunmak caiz değildir. 

 

3. Fısk Nedir, Fasık Kime Denir? 

Allah‟ın ve peygamberinin yasakladığı günahları işlemek fısktır. Bu nedenle Günah-ı 

Kebâiri, yani büyük günahları işleyenlere fasık denir. Şayet gizli olarak işliyorsa bu kişinin 

tövbe etmesi ve vazgeçilmesi istenir ve günahlarını konuşmak gıybettir. Şayet yapmadığı şeyi 

onun yaptığı söylenirse bu hem gıybet hem büyük iftiradır. Küçük günahlar ise hiç kimsenin 

kaçamayacağı günahlardır. Bu günahlarda ısrar ve devam insanı büyük günaha götürür. 

Küçük günah ve hatalardan kaçmak kişiyi büyük günahlardan korur. Küçük günahlar alınan 

abdest ve kılınan namazlar ile yapılan iyilikler affettirir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Her 

günahtan sonra bir iyilik yap ki o günahını imha etsin” buyurmuşlardır. Büyük günahlar ise 

ancak tövbe etmek ve bir daha işlememek şartıyla Allah‟ın affetmesi umulur. 

Fasıklar ikiye ayrılırlar: 

Birincisi, “Fasık-ı Kâfir”dir. İman etmeyen küfür üzerinde olmakla beraber bozguncu 

ve sefih olan kimselerdir. Bunlar kendileri kötülüğe ve zulme daldıkları gibi toplumu da 

bozmak isterler. Bu gibi insanlardan kaçmak ve onlarla mücadele etmek, zulümlerine ve 

kötülüklerine engel olmak farzdır. 

İkincisi: “Fasık-ı Facir” olanlardır. Bunlar Allah‟a şirk koşmadıkları ve iman ettikleri 

halde kibir veya şehvet düşkünü olup nefislerine ve hevalarına uyarak gizlemeden alenen 

açıktan büyük günahlara dalan ve bundan pişmanlık duymayanlardır. Kötülüğü ve büyük 

günahları açıktan işleyenlerin şerrinden masumları korumak için bunların kötülüklerini 

söylemek ve insanları sakındırmak gıybet sayılmaz. Bu nedenle bilginler “Fasık-ı Facirin 

gıybeti olmaz” demişlerdir. Kişi iman ettiğini söylemekle beraber sıkılmadan büyük günahları 

işlemeye devam ediyorsa onun münafık olma ihtimali vardır. Nitekim peygamberimiz (sav) 

“Münafıkların alameti dörttür. Sıkılmadan yalan söyler, emanete ihanet eder, söz verdiği 

zaman sözünden döner ve düşmanlıkta aşırıya gider” buyurmuşlardır. 

Her kâfir fasık sayılır. Her ne kadar haram fiiller işelemese de Allah‟a iman etmediği ve 

şirk koştuğu için inanç bakımından fasık sayılır. Münafıklar da fasıklar sınıfına dahildirler. 

Zira münafıklar kalben inanmayarak müslümanları da aldattıkları için yalancı sayılırlar. Hile 

ve menfaat peşinde koştukları için de kâfirlerden daha büyük fasık sayılırlar. Bu nedenle 

münafıklar hem inanç bakımından münafık, hükmen kâfir, yalancılık ve fitnecilikten dolayı 

fasık, hem nefislerine hem diğer insanlara zulüm ve haksızlık yaptıkları için de zalim 

sayılırlar. Şayet dine karşı mücadeleye ve inançları bozmaya çalışırlarsa bu durumda “ehl-i 

dalalet” yani sapıklığa düşmüş “zındık” yani yoldan çıkmış sayılırlar. 



İmam-ı Gazali (ra) “Mükaşefetu‟l-Kulûp” isimli eserinde şöyle der: “Nefsanî ve 

şehevâni günahların affı umulur; ancak kibir ve gururdan gelen günahların affı umulmaz. Zira 

Âdem (as) nefsine ve şehvetine uyarak günah işledi, pişman oldu, Allah‟tan af diledi, Allah da 

onu affetti. Ancak şeytan kibir ve gururundan dolayı Allah‟a isyan etti. Bu nedenle yaptığına 

pişman olmadı ve Allah‟tan af dilemediği için Allah da onu affetmedi.”  

 

S. Büyük Günahlar Nelerdir? 

C. Yüce Allah‟ın Kur‟ân-ı Kerimde ve Peygamberimizin (sav) mütevatir hadislerinde 

yasakladığı şeyler büyük günah olarak kabul edilmiştir. Sayıları 70 kadar olan büyük günahlar 

hakkında müstakil kitaplar da yazılmıştır. Ancak büyük günahların en büyükleri ve “Ekberü‟l-

Kebâir” ve “Mubikât-ı Seb‟a” olarak haber verilen büyük günahlar yedidir. Bu günahlar ise 

şunlardır. “Allah‟a şirk koşmak, haksız yere cana kıymak, hırsızlık yapmak, zina etmek, içki 

ve kumar, masum kadınlara iftira etmek ve dine zarar veren bid‟alara kalben taraftar olmak ve 

savunmaktır.” Bid‟alar ise farzların yerine konmak istenen yeniliklerdir ki bunlar tesettüre 

karşı çıkmak, deccal ve süfyana taraftar olmak, ana dilde ezan ve ibadeti savunmak, sarığı 

çıkartarak şapka giymeye zorlamaktır.  

Yukarıda sayılan büyük günahları işleyen ve bid‟alara taraftar olanlar bütün islam 

bilginlerinin ve dört mezhep imamının ve Bediüzzaman Said Nursi‟nin ittifakı ile “Fasık ve 

Facirler” sınıfına dâhildirler. Dine zarar veren bid‟aları çıkaranlar ve ehl-i imanı bunlara 

zorlayanlar ise bil-ittifak “ehl-i dalalet ve zındık” sınıfına dâhildirler.  

 

4. Nifak Nedir ve Münafık Kimdir? 

İnanç bakımından kişinin dilini kalbinin tasdik etmemesine nifak denir. Diliyle 

inancığını söylediği halde kalben tasdik etmeyen kişiye münafık denir. Bu nedenle “mü‟minin 

imanı kalbinde münafığın imanı dilindedir” denilmiştir. Zira münafık dili ile kabul ettiğini 

söyleyerek insanları aldatır, kalbi ile yalancıdır. Allah kalbe baktığı ve kalpde bulunan imanı 

kabul ettiği için “İnsanlardan bazıları inandık dedikleri halde kalben inanmışlardır” (Bakara, 

2:8) buyurur.  

Nifak ikiye ayrılır: 

Birincisi, “İtikâdî Nifak”tır. Bu kişinin iman etmediği halde iman ettim diye 

müslümanları aldatmasıdır. Bunlar hakkında yüce Allah “Muhakkak ki münafıklar 

cehennemin en alt tabakasındadırlar ve asla yardım görmezler” (Nisa, 4:145) buyurarak 

açıktan inkar edenlerden daha tehlikeli ve günahkar olduklarını ve cehennemin en ağır 

azabına maruz kalacaklarını haber vermiştir. Kalben inanmayanın mü‟min sayılmayacağı 

Hucurat Suresinde yüce Allah‟ın “Bedeviler iman ettik dediler. Ey Resulüm sen de: Siz iman 

etmediniz; ancak İslama teslim oldunuz. Henüz iman kalbinize yerleşmedi” (Hucurat, 49:14) 

buyurarak açıklar. 

Şartlar kendi lehlerine döndükçe münafıkar içlerindeki küfürden dolayı hemen küfre ve 

kafirlere kucak açan bu münafıklar şartlar aleyhine oldukları sürece imansızlıklarını gizlerler. 

Bu gibi mü‟minler ile kâfirler arasında gidip gelen kimselere “mürted” denilmez ancak 

“münafık” denir. Bunlara münafık denmesinin bir sebebi de kalplerinin hasta olması ve fikren 

şaşkın olmalarındandır. Bu nedenle daima fitne ve fesat çıkararak toplumda nifak tohumu atar 

ve mü‟minleri imanlarında şüpheye düşürmeye ve kendileri gibi olmaya çağırırlar. Şartlar 

aleyhine olunca da hemen gizlenir ve “biz de sizin gibi düşünüyoruz” diye asıl amaçlarını 

gizlerler. 

Peygamberimiz (sav) Tebük Seferine katılmayanların mazeretlerini dinledi. 

Münafıkların mazeretlerini kabul etti ve onları cezalandırmadı, ancak halis mü‟min olan K‟ab 

b. Malik ve iki arkadaşına ceza verdi. Sonra Allah‟ın affetmesi ile onları bağışladı. (Tövbe, 

9:118) İmam-ı Şafii hazretleri “Yüce Allah peygamberimize (sav) münafıkları haber verdiği 



ve Resulullah (sav) da münafıkları bildiği halde diliyle Müslüman olduklarını söyleyenlere 

Müslüman muamelesi yapmış ve öldürülmelerini yasaklamıştır” demektedir. 

Yüce Allah münafıkların reisi konumunda olan Abdullah b. Ubey b. Selül ölünce halis 

Müslüman olan oğlunun ricası üzerine cenaze namazını kıldırmıştır. Sonra kabrine kadar 

gitmiştir. Ancak kabirden dönerken yüce Allah “O münafıklardan ölen hiç kimsenin namazını 

kılma ve kabri başında da bulunma!” (Tevbe, 9:84) ayeti gelmiştir. Bundan sonra münafık 

olduğu kesin bilinenlerin arkasında namaz kılmak yasaklanmıştır. Ancak nifak kalpte olduğu 

ve bilinmediği için Müslüman olarak bilinen ve ölen herkesin cenaze namazı kılınır. Kimin 

gerçekte münafık olduğunu bilmek peygamberimize ve onun sır kâtibi olan Huzeyfe b. 

Yeman‟a (ra) hastır. Bu nedenle Hz. Ömer (ra) Ebu Huzeyfe‟yi (ra) takip eder ve onun 

katılmadığı cenazeye katılmaz ve namazını kılmazdı.      

 

İkincisi, “Amelî Nifak”tır. Bu sınıfa dâhil olanlar ise kalpleriyle de inanmış oldukları 

halde nefis ve şeytanın aldatmasından kendilerini kurtaramayan ve büyük günahlara giren 

müslümanlardır ki bunlar yaptıklarına pişman olmadıkları, tövbe etmedikleri ve ısrarla 

günahlara devam ettikleri sürece kalplerindeki imanın yok olması ve nifaka düşme tehlikesi 

ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle yüce Allah “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne iman 

edin” (Nisa, 4:136) buyurarak imanlarını güçlendirmeyi emretmiştir. Peygamberimiz (sav) de 

“Lâ ilâhe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz” (Müsned-i Ahmed, 2:359; Münziri, Tergüb, 

2:415) ferman etmişlerdir.  

Peygamberimiz (sav) günahlara devam etmenin, namazı ve farzları terk etmenin 

kalpteki imanı nifaka dönüştürme tehlikesine karşı ümmetini ikaz etmiş ve münafıkların 

alametlerini sayarak bunlardan kaçınmamız gerektiğini haber vermiştir. Bu meyanda en 

önemli ve mütavatir hadis şudur:  “Münafıkların alameti üçtür: Konuştukları zaman yalan 

söylerler, söz verdikleri zaman sözlerinde durmazlar, kendilerine verilen emanetlere ihanet 

ederler.” (Tirmizi, İman, 14) Peygamberimiz (sav) bu gibi günahların nifak alameti olduğunu 

beyan buyurmuşlar ve bu gibi günahlara devam etmekten ümmetini sakındırmıştır. 

 

4.1 Münafıkların Alametleri: 

İtikadî bakımdan münafıkların imanı yoktur. Bununla beraber menfaati gereği 

müslümanların içinde bulunduğu için müslümanca yaşar ve Müslüman muamelesi görür. 

Ancak kalbinde imanı olmadığı için yapmış olduğu ibadet ve iyiliklerinden ahirette istifade 

edemez ve sevap olarak amel defterine yazılmaz. Bilakis yaptığı bütün ibadetleri ve hayırları 

amel defterine riya ve süm‟a olarak yazılır ve günahlarını artırmaktan başka bir şeye yaramaz. 

İtikadi bakımdan nifak alametleri şunlardır: 

1. Kalpleri tezebzüb içindedir: İman ile küfür arasında gidip-gelip bocalarlar. Yüce 

Allah onların iman ile küfür arasında bocaladıklarını ne iman ettiklerini ve ne de 

küfürlerini açıkça ilan etmekten çekindiklerini açıklamaktadır. Güya bu şekilde 

Allah‟ı aldatacaklarını sanırlar, gerçekte ise kendilerini aldatırlar. (Nisa, 4:143) 

Peygamberimiz (sav) de “Münafık iki sürü arasında gidip gelen koyun gibidir. Bir 

ötekine gider bir berikine. Hangisine tabi olacağını bilemez” (Müslim, Münafıkûn, 

16; Nesai, İman, 31) buyurur. 

2. Kalplerinde maraz vardır: Maraz, iman zafiyetinden kaynaklanan şek, şüphe, 

nifak ve kibir, gurur, riya, haset gibi hastalıklardır. Fahrettin-i Razi‟ye göre bu 

maraz “kalbin haktan kopması ve hakka karşı gevşek davranmasındandır.” (Tefsir-

i Kebir, 2:75)  Yine maraz, cehalet, korkaklık, cimrilik, nifak gibi bedenin ve aklın 

sağlam çalışmasını engelleyen hastalıklardır ki bu hastalık sonucu kişi ahiret 

hayatını elde etmeye yarayan bedenini ve duygularını beylik ve efendilikten 

çıkarıp dünyayı elde etmeye çalışan ameleye çevirir. Yüce Allah bütün bu 

hususları “Onların kalplerinde maraz vardır” (Bakara, 2:10) ayeti ile ifade eder. 



Tabii ki bu hastalığın kökü Allah‟ı ve ahireti kalben inkâr etmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Kalbine böyle bir hastalık giren birisi basit bir muhalefetle işe 

başlar ve her adımında yanlışa ve dalalete dalarak devam ettiği için muhalefeti ve 

düşmanlığı dine ve imana kadar genişler ve tam bir düşman olur. 

3. Münafıklar dinin bir tarafını tutarlar: Münafıklar kalplerindeki muhalefet 

hastalığından dolayı işlerine geldiği gibi dinin bir tarafından tutarlar. Şayet kendi 

kafasına ve düşüncesine göre kendisine bir hayır geleceğini düşünürse onu yapar, 

Şayet maddi bir zarar görecek olsa ondan geri döner. Kendi aklını üstad ve 

nefsinin arzularını rehber edindiği için dünyada da ahirette de hüsrana uğramıştır. 

(Hac, 22:11) Münafıklar bu halleriyle iki düzeyin kesiştiği en uç noktasındadırlar. 

Dengesiz oturmaya çalışırlar. Kendilerini esen rüzgârlara göre ayarlamışlardır. 

Hangi taraftan kuvvetli bir rüzgâr eserse o tarafa yönelirler. Ordunun en 

kenârındaki askere benzerler. Mağlubiyet durumu söz konusu olursa hemen firar 

eder, zafer kazanacak olursa hemen orduya döner ve ganimet toplamaya başlarlar. 

Bu halleriyle hizmetten kaçmakta ve ücreti kapmakta mahirdirler. Bu durumlarını 

da akıllılık olarak görür ve bununla övünürler. Ekmedikleri yerden biçmeyi, 

çalışmadan kazanmayı, başkalarının emeklerini sömürmeyi marifet kabul ederler. 

4. Münafıklar önce inanmışlar, sonra bu imanlarına ihanet etmişlerdir: Yüce 

Allah onların bu durumunu “Onlar hidayetten dalalete düşmüşler ve dönüş yolunu 

da bulamamışlardır. Akılları şaşmış ve kalpleri kararmış oldukları için de onlar 

iman hakikatlerini anlamaz olmuşlardır.” (Münafıkûn, 63:3) Onlar yüksekten 

düşmüşler ve incinmişlerdir. Önce inanmış, sonra inançlarından şüpheye düşerek 

küfre yeniden döndükleri için de yağ gibi bozulmuşlardır. Malumdur ki süt 

bozulursa yoğurt yapılır ve yenir, ama yağ bozulursa acılaşır ve zehir olur, daha 

istifade edilmez. Bu nedenle mürted olanlar imandan sonra inkârlarını açıkladıkları 

için hakk-ı hayatı yoktur; ama münafıklar bunu da gizledikleri için Müslüman 

bilinir ve yeryüzünde her nevi fitne fesada alet olurlar. Bu nedenle bütün fitne ve 

anarşi bu gibi münafıkların başının altından çıkar. Kur‟ân-ı Kerim onların bu halini 

şöyle beyan eder: “Onlar, doğruluk yerine sapıklığı aldılar da alışverişleri kar 

getirmedi; doğru yolu bulamamışlardır. Onlar, çevresini aydınlatmak için ateş 

yakan kimseye benzerler ki, Allah ışıklarını yok edince, onları karanlıklar içinde 

görmez bir halde bırakmıştır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru 

yola dönmezler. Bir kısmı da, karanlıklarda, gök gürlemeleri ve şimşek arasında 

gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölmek korkusu ile parmaklarını 

kulaklarına tıkayan kimseye benzer. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır; 

onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca durakalırlar. 

Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye Kadir'dir.” 

(Bakara, 2: 17-19) 

5. Münafıklar imandan yoksundurlar: Münafıklar dinden ve imandan şüphe içinde 

oldukları için imanları onları terk etmiştir. Zira iman şüphe kabul etmez. Şüphe 

kalbe girdiği zaman hemen onu bir bilene sorarak gidermediği zaman iman nuru o 

kalbi terk eder ve o kişi küfür karanlığında kalır. İman ışığından yoksun olduğu 

için de hiçbir şeyi görmeyen körler gibi iman hakikatlerinden hiçbirini anlamaz ve 

ateş böceği gibi güneşin ışığından mahrum kalarak kafa feneri ile her şeyi anlamak 

isterler, yanlış yorumlarlar ve anlayamazlar. Yüce Allah onların durumlarını şöyle 

ifade eder: “Onları gördüğünüz zaman gövdeleri, kalıpları, elbiseleri, akıllıca 

konuşmaları ve bilgileriyle kendilerine hayran kalırsınız. Konuştukları zaman 

sözlerini hayranlıkla dinlersiniz. Hâlbuki onlar duvara yaslanmış keresteler ve 

güzel biçilmiş odunlar gibidirler. Korkaktırlar ve her gürültüyü kendi aleyhlerine 



zannederler. Bunlardan sakının.” (Münafıkun, 63:4) Oların kofluk arz eden 

ihtişamları ve kibr-u azamete bürünmüşleri onları bu hale getirmiştir. 

6. Münafıklar kendilerini imanlı kabul ettiklerinden dolayı gerçek imandan 

imtina ederler: Yüce Allah onların bu durumunu şöyle hikâye eder. “Onlara siz de 

insanların inandığı gibi inanın‟ denilince „o beyinsizlerin inandığı gibi mi 

inanacağız‟ diye imtina ederler. Gerçekte ise asıl beyinsiz kendileridir.” (Bakara, 

2:13) Burada ifade edilen “sefihlik” ne yaptığını bilmemek, doğruyu eğriden, iyiyi 

kötüden, hayırlı olanı hayırsızdan tefrik edememektir. Aklın tutulması veya 

sulanması sebebiyle temyiz, yani ayırma gücünü yitirmesidir. Neden münafıklar 

sefih, yani beyinsizdirler? Çünkü: 

a. Delillerden yüzlerini çeviren ve delillerle inananlara beyinsiz diyenlerin 

asıl kendileri beyinsizdir. Zira iman delillere dayanır. Körü körüne iman 

ancak taassubu netice veren batıl inançlarda bulunur. Alel-amya, körü 

körüne inanmak batıl itikat ve mezheplerin doğmasına sebeptir. 

b. Dünya menfaati için dini kullanmaya çalışan elbette beyinsiz ve sefihtir. 

Zira “şems-i sermedi berk-i zaile” yani, daimi güneşi bir anlık şimşeğe 

tercih eden elbette sefihtir, yani beyinsizdir.  

c. İki cihanın saadetini insanlığa ders veren ve her sözünde fiilinde binler 

hikmet ve hakikat ve menfaat bulunan, Allah‟ın ahlakını Kur‟ân-ı kerimde 

övdüğü, „Âlemlere rahmet olarak‟ gönderdiğini ifade ettiği Hz. 

Muhammed‟e (as) uymayan, sünnetine ve şeriatına aykırı bid‟atlar çıkartan 

ve peygambere düşmanlık yapanlar elbette beyinsiz ve sefihtirler. (F. Razi, 

Tefsir-i Kebir, 2:79) Bu hususu da yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde şöyle 

anlatır: “Onlara „Gelin Allah‟ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin ve 

günahlarınızın affı için Allah‟a dua etsin‟ denildiği zaman onlar büyüklük 

taslayarak başlarını çevirirler.” (Münafıkun, 63:5) 

 

5. Fesat Nedir? Müfsit Kime Denir? 

Önceden düzgün ve salih olan bir şeyin bu vasıflarını kaybederek değişmesi ve 

bozulmasına fesat denir. Bu nedenle abdesti, namazı ve orucu bozan şeylere “müfsitler” adı 

verilmiştir. Fesat salah ve ıslahın zıddıdır. Fesat kökünden türeyen mefsedet kelimesinin zıddı 

da maslahattır. Fesadın karşıtı sulh ve salahtır. Sulh, barış ve salah iyi olma halidir. Çoğulu ise 

maslahattır. Maslahat insan ve toplum için faydalı ve iyi olan şeylerin tamamına verilen bir 

isimdir. İslam bilginleri dinin amaçlarını dini, canı, malı, aklı ve nefsi korumak ve bunlar için 

iyi olanı ortaya koymak olarak anlamış ve anlatmışlardır. 

Fesat, ıslah edeyim derken daha da fena yapmak ve bozmak anlamına gelen bir 

deyimdir. Nitekim münafıklar yeryüzünde fesat çıkarttıkları zaman onlara “yeryüzünde fesat 

çıkarmayın denildiği zaman onlar bizler ıslah edicileriz derler.” (Bakara, 2:11) ayeti ile ifade 

edilmektedir. Genellikle cahil, aptal ve kötü niyetliler iyi olanı yapıyoruz, ıslah ediyoruz 

derken ifsat ederler. Ahmaklık alameti “iyiyi yapıyorum derken kötüyü yapmak” “kaş 

yapayım derken göz çıkarmaktır.” Cahil olanlar bilmeden iyi yapıyoruz derken kötüyü 

yaparlar. Münafıklar ise kasıtlı olarak insanlara kötü olan ve sonucu kötüye çıkan iyi şeyleri 

tavsiye ederek ve yaptırarak fesada sebep olurlar. Şeytan ise hiçbir zaman insana bu kötüdür 

bunun için yapın demez; bilakis başında iyi gibi gözüken ve sonunda kötü olan şeyleri 

akıllarında uygun bir şekilde onlara fısıldayarak, bazen de faydalı diyerek yaptırır. Bu nedenle 

“her kötülük iyi niyetten çıkar” “her kötülüğün anası cahillik ve saflıktır” denilmiştir. 

Yeryüzünde her şey Allah‟ın adil kanunları çerçevesinde meydana geldiği için 

mükemmeldir. İnsan elinin değmediği yerlerdeki mükemmel adalet ve temizliğin sebebi 

budur. İnsanın girdiği yerde ise her türlü adaletsizlik ve kirlilik ortaya çıkmaktadır ki bu 

insanın fesadını anlatmak için yeterlidir. Nitekim yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “İnsanların 



kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünde karada ve denizde fesat ortaya çıktı” (Rum, 30:41) 

ayeti bunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. 

Fesadın çoğu idarecilerden ve çıkardığı buyruk ve yasalardan kaynaklanır. Zira bir 

kişinin fesadı belli bir çevreye tesir eder; ama çıkarılan bir buyruk ve yasa tüm milleti fesada 

sürükler. Yüce Allah bu hususu “İnanmayanları idareye geçirdiğimiz zaman onlar hemen 

ekini ve nesli helak etmeye ve yeryüzünde fesat çıkarmaya koşarlar. Allah bozguncuları ve 

müfsitleri sevmez.” (Bakara, 2:205) “bir beldeye girdikleri zaman o beldeyi perişan eder, 

harap ederler ve beldede bulunan izzetlileri zelil ederler” (Neml, 27: 34) ayetleri ile bize haber 

vermektedir. Yeryüzünde huzuru bozan fesatçılara karşı muslihlerin, yani ıslah edicilerin 

birbirlerine yardım etmeleri gerekir. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “İnkârcılar birbirlerinin 

yardımcılarıdır. Siz ıslah edici mü‟minler olarak birbirinize yardımcı olmazsanız yeryüzünde 

fitne ve büyük bir fesat olur” (Enfal, 8:73) buyurarak salihlerin ve iyilerin de birbirlerine 

yardımcı olmalarını istemektedir.  

Peygamberimiz (sav) hadislerinde fesadın “Bir şeyin bozulması ve istikametten 

ayrılması” (Tirmizi, Fiten, 13, 27; Ebu Davud, Cihad, 24) “Fitne ve huzursuzluk çıkarmak” 

(Buhari, Fiten, 21; Hudud, 31) “İki kişinin arasındaki dostluk ve sevgiyi ortadan kaldırmak ve 

aralarını ayırmak ve birbirine düşürmek” (Darimî, Rikak, 7; Tirmizi, Kıyame, 56) “İbadetleri 

bozmak” (Buhari, Ezan, 58; Vudu, 69; Salat, 15) anlamlarında olduğunu ifade etmiştir. 

İslam bilginleri yeryüzünde fesat çıkarmanın “insanlar arasında Allah‟a isyanı ortaya 

çıkarmak” anlamında olduğunu söylerler. Allah‟a isyanı ortaya çıkarmak yeryüzünde fesat 

çıkarmaktır. Zira Allah‟ın insanlara emir ve tavsiyeleri daima hayır ve iyi olan, adil ve doğru 

olan şeylerdir. Elbette bunlara aykırı olan her şey bu yüce emirleri ve insanlığı hayra sevk 

eden değerleri, namazı ve abdesti bozan şeyler gibi bozup ifsat edeceği için barış ve huzur 

ortamını ortadan kaldırarak toplum düzenini ve insanın istikametini bozar. İnsanlar arasında 

adalet ve hakkaniyet kalkar, zulüm ve haksızlık yayılır, kan dökülür, anarşi ve terör 

yeryüzüne hâkim olur. İşte fesat da budur. Bu nedenle Kur‟ân-ı Kerimde “fesat” kelimesi 

“bozgunculuk, anarşi ve istikrarsızlık” anlamında geçmiştir. 

İnsanlar daime idarecilerinin yolundadırlar. Bu nedenle idarecinin fasık ve müfsit 

olması halkın da böyle olmasına, idarecinin salih olması da halkın da böyle olmasına sebeptir. 

5.1 Fesadın Sebepleri: 

Fesadın sebeplerinin başında cehalettir. Bir şeyin mahiyetini bilmeyen ve zanla hüküm 

verenler genellikle fesada sebep olurlar. Bir diğer sebep ise “garar” yani aldanma ve 

aldatmadır. Ayrıca zorlama yani “ikrah” fesat sebebidir. İslamda esas olan hürriyettir. 

İnsanların hak ve hürriyetlerinin gerek yasal yollarla, gerekse başka sebeplerle zorla 

engellenmesi fesat sebebidir. 

5.2 Fesada Sebep Olan Ameller: 

5.2.1. Fesadın en büyük sebebi Allah’ı inkârdır. İnkârcılar Allah‟ı bilmedikleri için 

inkâr ettikleri gibi insanları Allah‟a inanmak ve ibadet etmekten alıkoymaya çalışarak da çok 

büyük fesada, anarşi ve teröre sebep olmaktadırlar. Nitekim yüce Allah “İnkâr eden, Allah 

yolundan alıkoyanlara bozgunculuklarına karşılık azap üstüne azap veririz” (Nahl, 16:88) 

buyurmaktadır. 

Peygamberlerin görevi insanların inançlarını düzeltmektir. Zira inancı düzgün 

olmayanın düşüncesi doğru olmaz. Doğru düşünmeyen insan elbette doğru davranmaz. İnanç 

fikre ve düşünceye, düşünce amele etki eder. İnsanların ıslahı her şeyden önce inançlarını 

düzeltmekten geçtiği için peygamberler öncelikli olarak iman üzerinde dururlar. Allah‟ı bilen 

ve ondan korkan elbette her konuda haksızlık ve günahtan sakınır. Böylece hem birey, hem 

toplum ıslah edilir.   

5.2.2. Fesadın sebebi insan haklarını ihlal etmektir: Bunların başında insanın hayat 

hakkının ihlalidir. Yüce Allah insanı yaratacağım diyince melekler “Yeryüzünde fesat 

çıkaracak ve kan dökecek olanları mı yaratacaksın?” (Bakara, 2:30) diye insanın en büyük 



fesat sebebi olan “kan dökme” fiiline dikkatleri çekmiştir. Çünkü en büyük fesat kan 

dökmeden kaynaklanır. Bu nedenle yüce Allah bir insanı haksız yere öldürmek bütün 

insanları öldürmekle eş değer sayar. (Maide, 5:32) 

Din ve Vicdan Hürriyet, Fikir Hürriyeti, Eğitim Hak ve Hürriyeti gibi diğer bütün insan 

haklarının ihlali de fesat sebebidir. Herkesin görevi bu hak ve hürriyetleri korumak ve 

korunmasına yardım etmek olmalıdır ki yeryüzü ıslah olsun.  

5.2.3. Allah’ın yasakladığı fiilleri işlemek yeryüzünde fesada sebeptir: Hırsızlık, 

ölçü ve tartıda hile yapmak, her nevi israf ve aşırılık, cana, mala, namusa tecavüz ve bozuk 

fikir ve düşünceleri yaymaya çalışmak fesada sebeptir. (Yusuf, 12:73; Şuara, 26:151-152)  

Ayrıca iktidar hırsı ve baş olma sevdası da fesat sebebidir. (Neml, 27:34) Bu nedenle İslam 

bilginleri “Bütün kötülükler baş olma sevdasından kaynaklanır” demişlerdir. Ayrıca akrabalık 

bağlarını koparmak (Muhammed, 47:22) yalan söylemek (Ahzap, 33:70-71) mal biriktirerek 

onunla övünmek (Kasas, 28:77) gibi gayr-i ahlâki davranışlar da fesat sebebidir. 

 

5.3. İfsat Nasıl Ortadan Kaldırılabilir? 

Yüce Allah kâinatı yaratıp her şeyi dengeli ve ölçülü bir şekilde mükemmel yarattıktan 

sonra insanoğlunu dünyaya iskân etti. İnsansa nefis ve bencillik olduğu için bu yönü ile 

şeytanı dinleyen insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya başladılar. Bunun üzerine yüce 

Allah insanların ıslahı için kendi içlerinden peygamberler göndererek onlara hidayet yollarını 

gösterdi. (Araf, 7:35) Peygamberlerin sözlerine kulak veren Salihler için mükafat olarak 

cennet, şerirler, fasitler ve fasıklar için de cehennemi hazırladığını haber verdi. 

Fesadın ortadan kalkması ve salahın yeryüzünde hakim olması ancak peygamberlerin 

getirdiği hidayet yoluna girmek, Allah‟ın farz kıldığı şeyleri yapmak ve yasakladığı ve haram 

kıldığı şeyleri terk etmekle mümkündür. Bu nedenle yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde pek çok 

ayetinde kullarından imandan sonra “Salih amel” istemektedir. Salih amel ise farzları yapmak 

ve haramlardan kaçmaktır. 

İnsanlar içinde insanların hayrına çalışan Salih olanlar ve insanları ıslah edenler “şirk 

koşmadan Allah‟a iman eden, (Kehf, 18:110) Allah‟ın kitabına sarılan, emirlerini yapan ve 

yasaklarından kaçanlar, (Araf, 7:170) cehaletten ve kötülüklerden arınmaya çalışanlar, (İsra, 

17:9) mü‟min kardeşlerinin arasını ıslah etme gayretinde olanlar, (Hucurat, 49:10) Allah 

yolunda açlığa ve susuzluğa katlanarak mücadele edenler, (Tövbe, 9:120) İyiliği emredip 

kötülüğü yasaklayan ve hayır işlerine koşanlardır. (Al-i İmran, 3:114) 

Bu sayılan vasıfları taşıyanlar insanları hayra ve hidayete davet ederler ve bunun 

karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunmazlar. Bizim mükafatımızı Allah verir, biz 

ancak ondan bekleriz (Yunus, 10:72) diyenlerdir. Yüce Allah da kullarına “Sizden ücret 

istemeyenlere uyun. Hidayet ehli olanlar onlardır” (Yasin, 36:21) ferman ederek din 

hizmetleri karşılığında ücret istemeyen ve almayanların hak ve hidayet üzere olduğunu bize 

haber vermiş ve onların peşinden gitmemiz istenmiştir. 

Allah yeryüzünün ıslahı ve nefislerin ıslahını insana görev olarak yüklemiştir. Fesada 

sürükleyen nefistir ve nefis bencillik, şehvet ve menfaat kulağı ile şeytanı dinler ve fesada 

sürüklenir. Islaha da insanın ihtiyacı vardır ve bunu her insan ve her toplum yapmak 

durumundadır. Ders çalışmayan ve cehaletten kurtulmak istemeyen öğrenciye öğretmenin 

yapacağı bir şey yoktur. İnsan öncelikli olarak kendisini ıslah edecektir ki Allah da onun 

durumunu ve toplumu düzeltsin. Kur‟ân-ı Kerim “Bir toplum kendisini düzeltmedikçe Allah 

onlara verdiği nimeti değiştirmez” (Enfal, 8:53; Râd, 13:11) buyurarak insanın sorumluluk 

alanına dikkatleri çekmiştir.  

Allah yeryüzüne Salihleri hâkim kılmak ve yeryüzünü Salih kullarına varis kılmak 

istemektedir. (Enbiya, 21:105) insanların kurtuluşa ve mutluluğa ulaşmasını istemektedir. 

(Tövbe, 9:20-22) Bunu insanların da istemesi gerekmektedir. İnsan niyet, istek, gayret ve çaba 

gösterecektir ki Allah da ona yardım etsin. İnsan bu çabayı göstermediği sürece Allah ona 



neden yardım etsin. İnsanın istemeden yapmaya mecbur olması zorlama ve zorbalıktır. 

Zorlama ve zorbalık ise zulümdür. Allah zulümden münezzeh olduğu için dünyada insanı hür 

olarak yaratmıştır. Bu nedenle adil olan hürriyet içinde ibadet, hürriyet içinde gelişme ve iyiye 

yönelmedir. Burada insan irade ve hürriyetine verilen değer vardır. Sonuçta ise zaten mükafat 

ve ceza vardır ve insan bunu bilerek tercih ettiği için cennet fazl-ı ilâhi ve cehennem adalet-i 

rabbani olmaktadır. 

 

6. İmanın Tesir Etmesi ve Salih Amelin Fayda Vermesi: 

İnsanın imandan ve Salih amelinden istifade etmesi için imanını şüphelerden ve 

nifaktan, amelini de riya ve fesada götüren fiillerden koruması gerekir. Yoksa ne imanından 

istifade eder ve ne de amelinin hayrını göremez. Bütün yaptıkları yok olup gider. Nitekim Hz. 

Aişe (ra) peygamberinize sordu: “Ya Resulallah insanların Allah katında dereceleri neye 

göredir?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Akıllarına göredir” buyurdular. Hz. Aişe (ra) 

“Amellerine ve ibadetlerine göre değil midir?” diye soruyu tekrar etti. Peygamberimiz (sav) 

“Yâ Aişe! Nice ahmak ve aptallar vardır ki bir ömür boyunca yaptıkları hayır ve ibadetlerini 

bir anda yok ederler. Bu nedenle kişinin Allah katında derecesi de ibadetteki sevabı da 

akıllarına göredir” buyurdular. 

Başa kakmak sadakanın sevabını yok ettiği gibi, ibadette farzlarda yapılan ihmal ibadeti 

iptal ve ifsat eder. Namazı ve orucu bozan şeyler de namazı ve orucu ifsat eder. Aynı şekilde 

imandan sonra küfre dönmek ve şirke düşmek yapılan bütün hayır ve ibadetlerin sevabını 

boşa çıkarır. (Bakara, 2:217) Bu nedenle İslam bilginleri “İman etmek yeterli değildir; önemli 

olan imanı korumak ve imanla kabre girmektir” demişlerdir. Yine İslam bilginleri (sav) 

“Amellerde ve imanda itibar sonucadır. Sonuçta imanla kabre girmedikten sonra yapılan 

bütün ibadetler boşa gider” demişlerdir.  

Kul imanı korumakla beraber fıska, harama ve sefahate giriyorsa bu imanın zaafından 

ve tesir etmemesinden kaynaklanır. İman kişiye tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk 

ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. 

(Sözler, 145) Hem dünyada insanı sıkıntı ve üzüntü içinde bırakır, hem de ahirette büyük bir 

azaba sebep olur. 

İmanın tesiri amelde kendisini gösterir. Amelin kabul olması ise farzlarına riayet etmek, 

ibadeti ibadet olmaktan çıkaran ve bozan şeylerden sakınmak, Allah rızasına niyet ederek 

yapmak ve ihlâsla amelinden dolayı dünyevi bir çıkar ve bir beklenti içine girmemesi gerekir. 

İmanın amele tesir etmesi için ise sahih olması ve kuvvetli olması gerekir. Sahih ve sağlam 

olmayan iman kişiyi dalalete atar. Kuvvetli olmayan bir iman da kişiyi farzları yapmaya ve 

haramlardan kaçmaya zorlamaz. İman amele amel de ahlaka tesir eder. İmanı 

kuvvetlendirmek için ise Risale-i Nur eczalarını anlayarak defalarca okumak gerekir.  

Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Batılı da batıl olarak 

göster ve ondan sakınmamızı sağla! Amin!  

Allahım! İlmimi, imanımı ve yakînimi artır; kalplerimizi din-i İslam üzere sabit kıl. 

Amin!    


