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―Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir.  

Rızay-ı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır.  

Vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı 

 netice veren, müspet iman hizmeti içinde  

her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.‖
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Giriş: 

Müspet ve menfi hareket nedir? Müspet hareketin sonuçları nedir, menfi hareketin 

sonuçları nedir? Bu gibi soruların cevabı yanında sosyal hayatta uymamız gereken genel 

kuralları da belirlemiş oluruz. Müspet olumlu, faydalı ve sonuç alıcı davranışı ifade ederken, 

menfi, olumsuz ve istenemeyen, kötü sonuçları olan davranışları ifade etmektedir. Bu 

durumda istenen müspet hareket, istenmeyen ise menfi harekettir. 

Müspet hareketten dostluk, kardeşlik, anlaşma ve yardımlaşma çıkarken, menfi 

hareketten düşmanlık, anlaşmazlık, kavga ve çatışma meydana gelmektedir. Faydalı olan ve 

istenen dostluk, yardımlaşmadır. Müspet hareketten faydalı sonuçlar, terakki ve tekamül ile 

insanlığın saadetine hizmet çıkarken, menfi hareketten zararlı sonuçlar çıkar. Bu da tedenniyi 

ve insanlığın felaketini netice verir. 

Müspet ve menfi hareket düşünce ve fikirden çok faaliyeti ifade eden bir terimdir. 

İçinde hareket ve faaliyet vardır. Menfi bir düşünce müspet hareketle insanları etkileyerek 

zararlı fikirlerin yayılmasına neden olduğu gibi, müspet ve faydalı fikir ve düşünceler de 

menfi hareketlerle kabul edilemez ve reddedilmeye sebep olur. Fikir ve düşüncenin 

reddedilmesi fikir ve düşüncenin yanlışından değil, bu düşünceyi ifade etmek isteyenin menfi 

hareketinden kaynaklanır. 

Müspet hareket asayişi, kamu düzenini muhafaza etmek iken menfi hareket asayişi ihlal 

eden ve kamu düzenini bozan, toplumu tedirgin ve rahatsız eden davranış ve hareketlerdir. 

Toplumda asayişi ve huzuru sağlayan, emniyet ve güveni netice veren davranış ve faaliyetler 

müspet, asayişi ihlal eden ve huzuru kaçıran, emniyet ve güveni sarsan davranış ve faaliyetler 

menfi hareket sayılır. Asayiş ve emniyeti sağlayan iman hizmeti, bozan ise dalalet ve 

küfürdür. Bu nedenle iman hizmeti müspet hareket, zıddı ve karşıtı olan bütün fikirler ve 

düşünceleri yayma faaliyetleri de menfi hareket sayılır.  

Müspet hareket insan fıtratına uygun olan, kalbin rahat ettiği, vicdanın mutlu olduğu ve 

insanlar tarafından sevilen ve övülen davranışlardır. Menfi hareket ise fıtratın reddettiği, kalbi 

rahatsız eden, vicdanı azap içinde bırakan, insanların istemediği, nefret ettiği ve kınadığı 

faaliyet ve hareketlerdir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri talebelerine daima müspet hareket etmelerini, menfi 

hareket etmemelerini ve müspet iman hizmetini yapmalarını tavsiye etmiştir. Nur Talebeleri 

müspet hareket etme konusunda örnek olacak ve toplumda asayiş ve huzurun sağlanmasına 

emniyet güçlerinden daha çok katkı sağlayacaklardır. Bununla beraber Bediüzzaman ―Ehl-i 

dalâlet, Kur‘ân-ı Hakîmden alıp neşrettiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur‘âniyeye karşı müdafaa 

ve mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve desisekârâne iğfal ve hile dâmını 

(tuzağını) istimal ediyor. Dostlarımı hubb-u cah, tamah ve havf ile aldatmak ve beni bazı 

isnâdatla çürütmek istiyorlar. Biz kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat 

maatteessüf, her bir emr-i hayırda bulunan manileri defetmek vazifesi bizi bazen menfî 

harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehl-i nifakın hilekârane propagandasına karşı, 

kardeşlerimi sabık üç nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu def‘e çalışıyorum.‖
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buyurarak münafıkların ve fasıkların menfi tutumlarına, hile ve desiselerini bozmaya yönelik 

müdafaa vaziyetini dahi menfi hareket olarak tanımlar. 

Bediüzzaman bu ifadeleri ile şerri def etme görevini de bir nevi menfi hareket olarak 

nitelemektedir. Bu da iftira ve isnatlara mukabil yine yıkıcı ve kırıcı olmadan mahkemede 

kendisini ve yaptıklarını müdafaa etmek ve hakkı müdafaa için her nevi sıkıntı ve işkenceye, 

itham ve tecavüzlere sabırla mukabele etmektir. Çünkü Bediüzzaman ―Nefy-i nefy ispattır‖ 

kuralından hareketle menfi davranışları def etmeyi ve şerri def etmeyi yine ―ehven-i şer‖ 

kuralına göre müspeti netice veren müspet bir hareket olarak görmektedir. Bediüzzaman 

burada ―Müspet iman hizmeti için harcanması gereken değerli zamanını şerri def etmek için 

kullanmasını ―menfi hareket‖ olarak değerlendirme inceliğini göstererek dolayısıyla hayrı 

netice verdiği için ―ehven-i şer‖ açısında müspet harekete dönüşeceğini ifade etmektedir. 

Bediüzzaman ―Müspet hareketi‖ tarif ettiği tavsiyelerinde müspet hareketin şartlarını ve 

kurallarını da tespit ve tavsiye etmiştir. Bunlar da ―Rızay-ı ilâhiye uygun hareket etmek, İman 

hizmetini yapmak, vazife-i ilahiyeye karışmamak, asayişi korumak, sabır ve şükür içinde 

olmaktır.‖
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Bu ölçüler çerçevesinde bireylere yönelik ―Müspet Hareket‖ metodunu, ―Sosyal ve 

Siyasi‖ hayatta ―Müspet Hizipçilik‖ ve insanlığa hizmeti esas alan ―Müspet Topluluklar ve 

Cemaatler‖ üzerinde durarak bunlara ait ―Müspet Hareket Metotlarını‖ tespit etmek amacı ile 

bu çalışma yapılmıştır.  

Gayret bizden, tevfik ve hidayet, istikamet üzere hak ve hakikate muvaffakıyet 

Allah‘tandır.  

 

MÜSPET HAREKET VE HİZMET PRENSİPLERİ 

 

İnsan medeni ve sosyal bir varlıktır. Bediüzzaman ―İnsanın fıtratı medenîdir. Ebnâ-yı 

cinsini mülâhazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Meselâ, 

bir ekmeği yese, kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri mânen öptüğünü ve giydiği libasla 

kaç fabrikayla alâkadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşayamadığından, 

ebnâ-yı cinsiyle fıtraten alâkadar olduğundan ve onlara mânevî bir fiyat vermeye mecbur 

bulunduğundan, fıtratıyla medeniyetperverdir. Menfaat-i şahsiyesine hasr-ı nazar eden, 

insanlıktan çıkar, mâsum olmayan câni bir hayvan olur.‖ (Hutbe-i Şamiye, 5. Kelime) 

demektedir. İnsanın bütün dünyaya dağılan ihtiyaçları ve arzuları onu bütün varlıklarla alakalı 

hale getirmiştir. Bu alaka ayrıca hak ve hukuk ilişkini de beraberinde getirmiştir. Bu da 

başkalarının yardımına olan ihtiyacı ve bu da gruplaşmaları ve hizipleşmeleri doğurmuştur. 

Sosyal hayat yardımlaşmayı kolaylaştıran grup ve mesleklerden meydana gelir. Gruplar, 

hizipler ve kurumlar yardımlaşma ve ihtiyaca cevap verme amacına yöneldikçe faydalı ve 

müspet grup ve hiziplerdir. Başkalarına rahatsızlık veriyor, baskı ve tehdit oluşturuyorsa bu 

durumda zararlı ve menfi grup ve hizip olmuş demektir. Bireylerden gruplara kadar herkesi 

yardıma, hayra ve iyiye sevk eden din ve imandır. Bediüzzaman hazretleri ―İman, tahakküm 

ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemeyi 

iktiza eder. Allah‘a hakikî abd olan, başkalara abd olamaz. Allah‘ı tanımayan, her şeye, 

herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder‖ (Hutbe-i Şamiye, 6. 

Kelime) demektedir. 
Sosyal hayatta yardımlaşmayı kolaylaştıran gruplaşmalar, meslek ve meşrepler fıtrî olup 

insan ihtiyacından kaynaklanmakta ve her meslek ve grup insanların bir ihtiyacına cevap 

vermektedir. Bu nedenle meslekler ortaya çıkmıştır. İnsan fıtratı ayrı ayrı olduğu için de farklı 

meşrepler meydana gelmiştir. Aynı mekânı paylaşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar bir 

araya gelir ve gruplar oluştururlar. Bu nedenle grupları ortadan kaldırmak mümkün değildir. 
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Lakin grupları müspet ve faydalı hizmetlere yönlendirmek mümkündür. Tüm insanları bir 

araya toplamak mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Ancak ―Asgari müştereklerde‖ bir 

araya getirmek ve ortak paydalarda birleştirmek mümkündür.  

Bediüzzaman hazretleri ―İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti‖ bir hizmet grubu olarak 

kurulduğu zaman herkesi bu hizmet grubuna üye olmaya çağırmış ve siyasetin dışında 

tutmaya gayret etmiştir. ―Bu cemiyet diğer dini cemiyetleri bölmez mi? Rekabete sebep olmaz 

mı?‖ denildiği zaman ―Hayır! Evvelâ, ahiret işlerinden haset, münakaşa ve müzahemet olmaz. 

İkincisi, Din aşkı ile teşekkül eden cemiyetlerin iki şart ile umumunu takdis eder ve onlarla 

ittihat ederiz. Birincisi, Hürriyet-i şer‘iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir. İkincisi, muhabbet 

üzerine hareket etmek, başka cemiyete leke sürmektle kendisine kıymet vermeye 

çalışmamak‖ buyurur. Sonra ―Ey dinî cemiyetler! Maksadımız, cemiyetler maksadda ittihad 

etmelidirler. Mesalikte ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklid yolunu açar 

ve ‗neme lâzım, başkası düşünsün‘ sözünü de söylettirir‖
4
 demektedir.  

 

1. Müspet Grupçuluk Ölçüleri: 
Müspet grupçuluk ve hizipçilik hayırda yarışma, eğitim ve öğretime katkı sağlama, 

yardımlaşma, emr-i maruf ve nehy-i ani‘l-münker, irşat görevi yapma ve insanlığa ve topluma 

hizmet etme amacı ile kurulmuş olan hayır cemiyetleri ve hizmet gruplarıdır. Bir sistemli 

kurum içinde veya gönüllü teşekküller olarak bir araya gelen gönüllülerden meydana gelmiş 

gruplardır. 

Hayır, cemiyetlerinin ve müspet hizmet gruplarının amacı ve hedefi Allah‘ın farzlarının 

uygulanmasına ve peygamberimizin (sav) sünnetinin yaşanmasına ve hayata geçmesine 

hizmet etmeleridir. Amaçları farzların yapılması, sünnetin ihyası, ―İ‘lây-ı kelimetullah‘ yani 

Allah‘ın adının yücelmesi ve bu hizmetlerle Allah‘ın rızasını kazanmaktır. Aralarında metot 

farkı dışında fark yoktur. Her biri kendi meslek ve meşrebinin revacına sa‘yeder, başkasının 

tenkisi ve tebdiline çalışmazlar, başkalarına husumet beslemezler. Muhabbet üzerine hareket 

ederler.  

Allah rızası için çalışan gruplar bu yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak insanlardan 

bir ücret beklemezler. ―Benim mükâfatımı ancak Allah verir‖
5
 diyerek Allah‘tan başkasından 

ücret beklemezler. Yüce Allah Yasin Suresinde insanlara ―Doğru yolda olan ve sizden hiçbir 

ücret istemeyen kimselere tâbi olun‖
6
 buyurmuştur. Dünyevi ücret ve mükâfat peşinde 

koşmak din hizmetlerinden samimi olmamanın alametidir. Zaten ücret ve mükâfatın girdiği 

yerden ―ihlas‖ kaçar. 
Müspet grupların tenkitleri yapıcıdır; yıkıcı ve kırıcı değildir. Bütün inananları 

kendisine kardeş bilir, diğer insanları da kendisi gibi insan bilerek insanlığın gereği gibi 

davranışlar sergiler. Başkalarının kusurları ile meşgul olmazlar, kardeşlerini gıyabında 

müdafaa eder. Ortada bir suç varsa suçu işleyene has kılar ve genellemezler. Faziletleri ve 

güzellikleri takdir ederler. İhlas, tevazu ve işar gibi yüce hasletleri ile tanınırlar. Başkalarının 

başarıları ile iftihar ederler. 

İslamiyet fıtrat dinidir. Peygamberimiz (asv) ―İnsan fıtrat üzere yaratmıştır‖
7
 buyurarak 

insan fıtratına konmuş olan istidat ve kabiliyetlerin hürriyet ortamında hayra ve iyiye 

yönlendirilmesini tavsiye etmiştir. Müslümanlar arasında meydana gelen bir takım 

gruplaşmaları ortadan kaldırma siyaseti takip etmemiştir. Bilakis mü‘minleri mensup 

oldukları bir kısım içtimai gruplar dâhilinde dini idealler etrafında birleşmeye davet etmiştir. 
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Ammar b. Yâsir (ra) ―Peygamberimizin (asv) kişinin kendi kavminin bayrağı altında 

savaşa katılmasını takdir ederdi‖
8
 demektedir. Bir amaç etrafında toplanan gruplar ve 

hiziplerin durumu bir ordunun tümen, tugay, tabur, bölük ve takım gibi bir kısım gruplara 

ayrılarak aralarında iş bölümü yapmaları veya bir okulda öğrencilerin sınıflara bölünmesi 

veya devletin eğitim amacı ile farklı okullar açmasına benzetmek mümkündür. Amaç ve hedef 

bir olunca iş bölümüne yönelik gruplaşmalar da bir zarurettir. Aksi taktirde amaç 

gerçekleşemez. 

İnsanların birbirleri ile olan münasebetlerinde çeşitli grup mensuplarının düştüğü en 

büyük hata birbirlerine tevcih ettikleri yersiz tenkitler ve aralarındaki soğukluğu artıran husus 

da birbirlerini dalalet ve küfürle itham etmeleridir ki bu hususlar menfi grupçuluğa girmekte 

ve bu da cehaletten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle müspet ve faydalı gruplaşmaların 

ölçülerini ve kriterlerini belirlemek gerekir.  

 

1. Müslümanları “Kâfir ve Münafık” Gibi Sözlerle İtham Etmemek: 

Müslüman olduğunu dili ile ikrar eden kimse dinin herhangi hükmünü açıkça ret ve 

inkâr etmediği sürece farzları yapmasa ve haramlardan kaçmasa da, büyük günahları irtikâp 

ediyor olsa da hiç kimsenin onu tekfir etme hakkı yoktur. İtikadi meselelerde mütehassıs olan 

Kelam uleması ―Bir kimse kalbiyle inanmamış olsa da dili ile inandığını ikrar ettikten sonra 

kendisine Müslüman muamelesi yapılacağını‖ açıkça söylemişlerdir.
9
  

Fetevâ-i Bezzaziye ―Muhammed Resulullah‖ diyenin hatta ―Allah birdir, Muahmmed 

hak peygamberdir‖ diye tevhidi tasdik edenin kâfirler içinde de olsa Müslüman sayılacağını 

belirtmiştir. Ayrıca ölmüş olan birisi için ―Camide namaz kılarken gördüm‖ diye şahitlik 

yapan bir Müslümanın buna dair bir başka şahit getirmesi ile onun cenaze namazının kılınarak 

Müslüman muamelesi yapılacağını ifade etmiştir.
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Peygamberimiz (asv) savaşa giderken ―Ben insanlar ‗Lâ ilâhe İllallah‘ diyene kadar 

onlarla savaşmakla emr olundum. Kim ‗Lâ ilâhe illallah‘ derse benden canının ve malını emin 

kılmıştır. Samimi olarak inanıp inanmadığı konusunda hükmü ise Allah verecektir ve hesabı 

Allah‘a aittir‖
11

 buyurarak savaş esnasında ‗Lâ ilahe illallah‘ diyene kılıç kaldırmamalarını 

şiddetle emretmişlerdir. Ortada savaş yoksa zaten gayr-i müslimi müslüman olmadığı için 

öldürmek ve onu tehdit etmek caiz değildir. Öldüren hukuken katil muamelesi görür.  

Hatta bir seferde Üsame b. Zeyd (ra) karşısındaki bir müşriğin kılıcını atarak ―Lâ ilâhe 

illallah‖ demiş olmasına rağmen kılıcını çekmeyerek ölüm korkusu ile söylediğini düşünerek 

vurup öldürmesi üzerine peygamberimiz (asv) kendisini çağırtarak ―Sen nasıl olur da Lâ ilâhe 

illallah‘ diyen birini öldürürsün?‖ diye azarlamıştır. Üsame (ra) ―O ölüm korkusu ile söyledi, 

kalben inanmamıştı‖ diye kendisini müdafaa etmesi üzerine de ―Sen onun kalbini yardın da 

içine mi baktın? Sen bunun hesabını vereceksin?‖
12

 buyurarak daha şiddetle azarlamıştır. 

Kelime-i şahadeti söyleyerek Müslüman olduğunu söyleyen birine kâfir denmeyeceği 

gibi münafık denmesi de peygamberimiz (asv) tarafından yasaklanmıştır. Nitekim sahabeler 

peygamberimizin (asv) de bulunduğu bir toplulukta kendi aralarında konuşurken 

Müslümanlara eziyet eden Mâlik b. Duhayş‘tan bahsederler. Sahabelerden birisi ―O bir 

münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez‖ der. Peygamberimiz (asv) derhal müdahale eder ve 

―Öyle söyleme. O Lâ ilâhe illallah demiş ve bununla Allah ve Resulünün rızasını kast 

etmiştir‖ buyurmuşlardır. ―Biz onu daha çok kâfirlere dönük çalıştığını ve onlarla daha çok 
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içli dışlı olduğunu görüyoruz‖ denilmesi üzerine de peygamberimiz (asv) ―Allah rızasını 

kazanmak amacı ile Lâ ilâhe illallah diyene Allah ateşi haram kılmıştır‖
13

 cevabını verir. 

Peygamberimiz (asv) Huneyn Savaşından sonra elde edilen ganimetleri ―Müellefet-i 

Kulûb‖ adı verilen kalpleri İslam‘a kazandırılması istenenlere daha fazla mal verdi. Bu 

dağıtımda hisse alamayan veya kendisine daha az hisse verildiğini düşünen bazıları 

rahatsızlıklarını izhar ettiler. Bunlardan birisi haddini aşarak ―Yâ Muhammed! Allah‘tan kork 

ve adil ol!‖ dedi. Peygamberimiz (asv) bu ifade karşısında fevkalede öfkelendi ve üzüldü. 

Öfkesi yüzünden belli oldu. Sonra bu sözü söyleyene dönerek ―Yazık sana, Allahtan en çok 

korkan benim. Benden ziyade Allah‘tan kim korkar?!‖ dedi. Peygamberimizin (asv) 

üzüldüğünü gören Haid b. Velid (ra) ―Ya Resulallah! Müsaade et, bu münafığın boynunu 

vurayım!‖ diyor. Peygamberimiz (asv) ―Hayır! Belki o namaz kılacak da Allah onu 

affedecektir‖ buyurur. Hâlid (ra) ―Diliyle söylediğini kalbi ile tasdik etmeyen nice namaz 

kılan var?‖ diyince peygamberimiz (asv) ―Ben insanların kalplerini araştırmak ve karınlarını 

yarmakla emredilmedim‖
14

 şeklinde cevap verir. 

Bu hadislerden anlıyoruz ki insanların ―Sen onun namaz kılmasına bakma, o riya için 

kılıyor!‖ ―O kendisine hacı denmesi için haça gitmiştir‖ gibi sözlerin ne kadar yanlış 

olduğunu anlamak mümkündür. Bu gibi düşünceler ve sözler dinen büyük bir ölçüsüzlük ve 

cinayettir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ey iman edenler! Size Müslümanca selam verene 

dünyanın menfaati için siz müslüman değilsiniz demeyin‖
15

 buyurarak Müslümanca selam 

verene dahi müslüman muamelesi ve İslam hukuk kuralları uygulanmasını istemiştir. Bu 

ayetin nazil olmasının sebebi peygamberimizin (asv) bir görev için gönderilen bir birlik Batn-

ı İdam denen yere gelince ora halkı Müslümanları görüp kaçarlar ancak malların başında bir 

çoban kalır ve müslümaların birliğine yaklaşarak Müslümanca selam verir. Fakat birliğin 

kumandanı olan Muhallem b. Gassam onu öldürerek mallarına el koyar. Sefer dönüşü durum 

peygamberimize (asv) durum arz edilir. Yukarıdaki ayet nazil olur. Peygamberimiz (asv) 

Muhallem‘i azarlar ve ―Gözüme görünme!‖ buyurur. Muhallem bir müddet sonra 

üzüntüsünden ölür. Cenazesini toprağa gömerler, toprak bedenini dışarı atar. Bu durum üç 

defa tekerrür eder. Peygamberimiz (asv) ―Arz bundan daha şerlilerini de kabul eder, ancak 

Allah size ―Lâ ilâhe illallah‖ diyen ve Müslüman olanı öldürmenin dehşetini göstermek 

istedi‖
16

 buyurmuşlardır. 

Müslümana ―Kâfir!‖ demenin ne derece dehşetli bir hata olduğunu ―Kim kardeşine 

‗kâfir‘ derse ikisinden biri kâfir olur. Eğer itham edilen kâfir değilse bu söz itham edene 

döner‖
17

 buyurdular. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat tekfir konusunda çok 

ihtiyatlıdır. Çünkü Hz. Ali (ra) kendisine ―Sen Allah‘ın hükmü ile hükmetmedin ve kafir 

oldun!‖ diyen Haricilerin tekfir edilip edilmeyeceklerini soranlara ―Onlar bize isyan eden 

kardeşlerimizdir‖ şeklinde cevap vermiş, kafir oldular dememiştir. Bu nedenle Ehl-i Sünnet 

uleması ―ehl-i kıble tekfir edilmez‖ kuralını koymuşlardır.  

Peygamberimiz (asv) kendisinden sonra büyük fitnelerin ortaya çıkacağını ve 

ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını ancak bir fırkanın kurtulacağını haber vermiştir. 

Kurtulacak olan fırkanın ise ―Sünnetime uyanlar, benim ve sahabelerimin yolunu takip 

edenler, Allah‘ın dini üzerinde mücadeleye girmeyenler ve herhangi bir günah sebebi ile 

tevhit ehlinden birini tekfir etmeyenlerdir‖
18

 buyurmuşlardır. 
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Hz. Ali (ra) ―Tekfirden sakının!‖ derken Hüccetu‘l-İslam İmam-ı Gazali (ra) ―Bir 

Müslümanı küfürle itham etmek, onun kanının helal olduğunu iddia etmek demektir. Hatâen 

bir Müslümanın kanını dökmekten ise kâfire hayat hakkı vermek daha evladır‖
19

 demiştir. 

Yine Celaleddin-i Suyutî (ra) ―Tekfir ancak cahillerin ‗cahil cesur olur‘ kuralı ile kullandığı 

bir silahtır. Ancak cahiller bunu kullanır‖ demiştir.  

 

2. Siyasi İhtilafları Ülkeye Hizmet Yarışı Olarak Görmeli Rakip Görmemelidir: 

İnsanlar arasında siyasi ihtilafların olabileceği Hz. Osman‘ın (ra) şehadetinden sonra 

sahabelerin arasında meydana gelen ihtilaflardan anlıyoruz. Ehl-i Sünnet ve‘l-Cemaat uleması 

bu ihtilaflarda karşı karşıya gelen sahabelerin tamamının adalet ve doğruluk vasfı ile muttasıf 

oldukları konusunda ittifak halindedirler.
20

 Sahabeleri suçlamak dini belirsiz hale getirir ve 

dinde şüpheye yol açar. Zira din bize onların sözleri ve uygulamaları ile gelmiştir. Onların 

adil ve sadık olmamaları dine şüphe iras eder.  

Hz. Ali (ra) ―Ben size Resulullah‘tan (asv) bir sözü naklettiğim zaman yalan 

söylemekten ise gökten atılmayı tercih ederim. Fakat benimle sizin aranızda cereyan eden 

hadiselerle ilgili konuştuğum zaman şunu iyi bilin ki harp hiledir‖ demiştir.
21

 Ammar b. Yâsir 

(ra) Cemel olayı ile ilgili olarak ―Ayşe Basra‘ya yürüdü. Allah‘a yemin ederim ki Aişe 

dünyada da ahirette de peygamberimizin (asv) zevcesidir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak 

Allah bizleri kendisine mi yoksa Aişeye‘mi itaat ettiğimiz konusunda bizi imtihan etmektedir‖ 

demiştir.
22

  

Sahabeler siyasi meselelerde ihtilaf etmişler ancak birbirlerini asla tezyif etmemiş, 

faziletlerini inkâr etmemişlerdir. Bilakis faziletlerini takdir ile beraber içtihadi olarak 

yanıldıklarını iddia etmişlerdir. Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye (ra) Sıffın savaşında karşı karşıya 

gelmişler ama Hz. Muaviye içtihadi meselelerde ve dini konularda daima Hz. Ali‘nin 

içtihadını sordurmuş ve ona göre amel etmiştir. Ancak siyasi olarak onunla mücadele 

etmekten de vazgeçmemiştir. Hz. Ali (ra) da siyasi olarak Muaviye‘yi takdir etmiş ve 

―Muaviyenin hilafetini hor görmeyin‖ diye halkı ona itaat etmeye davet etmiştir. Nihayet Hz. 

Hasan (ra) Hilafeti ve Saltanatı Hz. Muaviye‘ye vererek dünyevi iktidardan vazgeçmiş ama 

muhalefet etmekten de vazgeçmemiş ve yanlış yönetimini eleştirmiştir. Peygamberimiz (asv) 

da Hz. Hasan‘ın bu anlaşmasını ―Benim oğlum seyyiddir. Allah onunla iki Müslüman grubu 

barıştıracaktır‖
23

 buyurmuş ve övmüştür. Hz. Hüseyin (ra) ise Yezidin zulüm ve ırkçılığı esas 

alan idaresini kabul etmeyerek onunla mücadele etmiş haksızlık ve zulüm karşısında 

susmamış ve fiilen mücadele etmiştir. Ama ne var ki kendisine söz veren Kûfe‘lilerin 

ihanetine uğramış ve nihayet Kerbelâ‘da şehit olmuştur. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu nedenle ―Haksızlığa karşı, zulme karşı, 

kanunsuzluğa karşı muhalefet hiçbir hükümette suç sayılmaz; bilakis, muhalefet meşru ve 

samimi bir muvazene-i adalet unsurudur‖
24

 demiş ve muhalefetin meşruiyetini kabul etmiştir. 

 

3. Peygamberimizin (asv) Hadislerindeki Amellere Ait Küfür ve Nifak İfadelerini 

İmanda Küfür ve Nifak Olarak Yorumlamamalıdır: 

Dinde derin bilgiye sahip olmayan, sathî, afâkî ve zahirî bilgilerle hadislerin zahirine 

bakarak mü‘minler amellerdeki ihmal ve günah fiillerinden dolayı nifak ve küfürle itham 

edilemezler. Bilhassa bu ithamlar ehl-i ilim olarak bilinen kimselerin ağzından çıktığı zaman 

pek çok taraftarı tarafından kabul edilerek mü‘minler töhmet altına girmekte ve gerçek 
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mü‘minler rencide olmakta, Müslümanlar arasında birlik beraberlik yerine ihtilaf ve husumet 

meydana gelmektedir. 

Peygamberimiz (asv) ―Sizden birisi kendisi için sevdiğini mü‘min kardeşi için de sevip 

istemedikçe iman etmiş olmaz‖
25

 buyurmuşlardır. Burada kast edilen iman-ı kâmil olmaz 

demektir.
26

 Zira imanın kemali kendi nefsi için sevip istediğini diğer insanlar için de sevip 

istemeyi iktiza eder. Yoksa imandan mahrum kalır ve küfre girer anlamına gelmez. Yine 

―Sünnetimden yüz çeviren bizden değildir‖
27

 buyurmuşlardır. Burada kast edilen bizim has 

ümmetimizden değildir demektir. Yoksa Müslüman değildir manasına gelmez. Nitekim 

sünneti terk etmek büyük günah da değildir; ancak evlenmek ve sünnet olmak gibi sünnetler 

gerçek Müslümanların özelliği ve âdetidir. 

Peygamberimiz (asv) ayrıca ―Zina eden zina esnasında mü‘min değildir, şarap içen 

kimse de sarhoş olduğu zaman mü‘min değildir, hırsız da hırsızlık esnasında mü‘min olarak 

hırsızlık yapmaz‖
28

 buyurmuşlardır. Burada kast edilen mana, kişinin bu günahları işlediği 

zaman mü‘minlere has özellikleri ile değil, kafirlere has sıfatları ile amel ettiklerini belirtmek 

içindir. Yoksa imandan mahrum olduklarını ifade etmek için değildir. Nitekim Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri ―Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vâki, 

sâbit değildir. Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâzım 

değildir. Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş'et etmek, öyle de her dem sâbit 

değildir‖
29

 buyurarak Müslümanlarda kâfirlerin sıfatları, kâfirlerde Müslümanların sıfatlarının 

bulunacağına dikkatimizi çekmiştir. Nitekim peygamberimiz (asv) Hatem-i Tâi‘nin 

cömertliğini ve İran hükümdarı Nuşirevan‘ın adaletini ―İslam ahlakı‖ olarak nitelemiş ve bu 

iki kişiyi cahiliye döneminde İslam ahlakını yaşayan kimseler olduğunu beyan etmiştir.  
Bediüzzaman hazretleri bu konuyu ――Meselâ: Demiş bu şey küfürdür. Yâni, o sıfat 

imandan neş‘et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O haysiyet ile o zât küfür etti, denilir. Fakat 

mevsufu ise mâsume ve imandan neş‘et ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da hâize olan 

başka evsafa malik olduğundan o zât kâfirdir denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neş‘et ettiği 

yakînen biline... Zira başka sebepten de neş‘et edebilir. Sıfatın delâletinde şek var. İmanın 

vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cür‘et edenler 

düşünsünler!‖
30

 ifadeleri ile açıklığa kavuşturmuştur. Demek ki, bir mü‘minde, imandan 

kaynaklanmayan belki cehaletten, sefahatten yahut daha başka bir kaynaktan beslenen sıfatlar 

bulunabilir. Bu sıfatlara ―kâfire‖ tabir ediliyor. Yine o mü‘minin, imanından kaynaklanan 

birçok da mâsum sıfatı bulunuyor. İşte bu sıfatlar, o zâta kâfir dememize mânidir. 

Peygamberimiz (asv) münafıklarla ilgili olarak ―Üç haslet vardır ki bu sıfatlar kimde 

bulunursa o hâlis münafıktır. Bunlar; kendisine itimat edilene ihanet eder, konuşunca yalan 

söyler, söz verince de sözünde durmaz‖
31

 buyurmuşlardır. Bu hadis de münafıklara ait ve 

onlarda bulunan bu gibi kötü hasletlere dikkatimizi çekerek sakınmamızı istemektedir.  

İslam bilginleri bu ve benzeri nedenlerden dolayı ―Büyük günah işlemek kişiyi kâfir 

etmez, belki bu günahı küfründen değil de nefsine hâkim olamadığından yahut cehaletinden 

işlemektedir; günahkârdır, fâsıkdır, ama kâfir olduğunu iddia etmemek gerekir‖ demişlerdir. 

Hatta İmam-ı Gazali (ra) ―Bir kişinin küfrüne dosan dokuz delil, imanına da bir delil varsa o 

bir delil ile imanına hükmedilir‖ demiştir. Bu nedenle Bediüzzaman hazretleri ―Said‘i bilenler 

bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de 
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yine te‘vile çalışır‖
32

 ifadeleri ile imanına te‘vil imkânı olanların küfrüne hükmedilemez 

demiştir. 

Son olarak peygamberimiz (asv) bir sohbetinde ―Lâ ilâhe illallah diyen kul cennete 

gider‖ buyurdular. Hz. Ebu Zer (ra) hayretle ―Zina etse ve hırsızlık yapsa da mı?‖ diye sorar. 

Peygamberimiz (asv) ―Evet, zina etse de hırsızlık yapsa da!‖ buyurur. Ebu Zer (ra) soruyu 

tekrar eder. ―Hırsızlık yapsa, zina etse de mi?‖ der. Peygamberimiz (asv) ―Ebu Zer istemese 

de, gönlü razı olmasa da içki içip zina eden de Lâ ilâhe illallah demekle cennete gider‖
33

 

buyurmuşlardır. Bu nedenle imanına kelime-i şahadeti işiterek veya namaz kıldığını görerek 

şahit olduğumuz kimseleri mü‘min olarak görmek ve hata ve günahlarına da isyan olarak 

bakmak gerekir. Küfür olarak nitelemek ve münafıklıkla itham etmek dinimizde yasak ve en 

büyük günah sayılmıştır. Zira yüce Allah ―Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun 

dışında bütün günahları affeder‖ buyurmuştur. İman ise son nefes ile sabit olacağı için son 

nefeste imansız olarak gittiği ve gideceği sabit olmayana mü‘min değil, kâfir ve münafıktır 

demek hatadır. Zira tövbenin kapısı ve tövbe ihtimali son nefese kadar geçerlidir. 

 

4. Sevgi ve Nefret Allah İçin Olmalıdır: 

Allah insan kalbini dünya dolusu muhabbet ve nefreti içine alacak kadar geniş bir 

mahiyette yaratmıştır. Muhabbet ve nefret Allah için olmalı ki hakkı verilmiş ve yerinde 

kullanılmış olsun. Aksi takdirde Allah için olmayan muhabbetler ve Allah için olmayan nefret 

ve düşmanlıklar insanın şahsi hayatını kararttığı ve mutsuz ettiği gibi, hayat-ı içtimaiyeyi ve 

toplumu da zehirlemekte toplumun huzurunu kaçıran büyük bir felaket kaynağı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Allah için olmayan sevgi ve nefretler insanı ―gizli şirk‖ olarak nitelenen riya ve esbabı 

merci tanımaya ve sebeplere tesir vermeye götürür. Bu ise gizli şirktir. Allah‘tan başkasının 

rızasını düşünerek ve menfaat beklentisi ile başkası için ibadet etmek riyadır ve gizli şirktir. 

Ama bunu yapan müşrik değildir, sadece ibadetin kabul edilmesine perde yapmış olur. Yoksa 

ibadeti yapmamış ve şirke düşmüş sayılmaz. Küfür ve nifak alametleri nasıl kişiyi gerçek 

imandan mahrum etmiyor ise, riyakârlık da ibadeti değil, ibadetin sevabını yok eder.  

Peygamberimiz (asv) ―Din sevgi ve buğzdan ibarettir‖
34

 buyurmuşlardır. Yine 

peygamberimiz (asv) ―Kişi Allah ve Resulünü anne-babasından, malından, hanımından ve 

çocuklarından daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz ve imanın tadını bulamaz‖
35

 

buyurarak imanın kemalinden ve gerçek faydalarından mahrum kalacağını haber vermişlerdir. 

İman vardır ve ibadet yapmaktadır; ama riya ve başka sebeplerle bu iman ve ibadetten tam 

olarak istifade edemez demektir. 

Müslüman din kardeşini onda bulunan ―İman ve İslamiyet‖ gibi güzel sıfatları sebebiyle 

sevmesi ve iman kardeşliğini esas alarak diğer kusurları ve hatalarını, sevmediği sıfatlarını 

Uhut dağı gibi olan iman ve İslamiyet yanında çakıl taşı gibi değersiz görerek muhabbet ve 

sevgisini ifade etmelidir. Bediüzzaman‘ın dediği gibi ―Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i 

kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.‖36 Mü‘minler iman bağı 

ile birbirlerine bağlıdırlar. Diğer kusurlar imanın yanında değersiz ve önemsiz olmalıdır. 

Allah için sevgi imandan dolayı sevmeyi gerektirir. İmandan sonra akrabalık, komşuluk, 

hemşehrilik, fayda ve menfaat gibi hususlar sevgiyi artıran hususlardır. Kişi elbette ―el-insan 

abîdu‘l-ihsan‖ yani ―Kişi ihsan ve menfaatin kölesidir‖ kuralına göre menfaat gördüklerine 

karşı sevgi besleyecek ve bunu da hediyeleşme ile artıracaktır. Ancak imanlı birinden nefret 

etmesi asla kabul edilemez. Burada söz konusu olan ise kin ve düşmanlığın olmamasıdır. 
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Bediüzzaman ―Hutbe-i Şamiye‖ isimli eserinde İslam dünyasında bir hastalık halini alan 

ve yanlış uygulanan ―Allah için buğz ve nefret etme‖ duygusunun ―Allah için sevgi ve 

muhabbetin önüne geçtiğini‖ belirterek bu hastalıktan kurtulmamız gerektiğini ifade 

etmektedir. Bediüzzaman şöyle der: ―Muhabbete en lâyık şey muhabbettir; ve husumete en 

lâyık sıfat husumettir. Yani, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden 

muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i 

beşeriyeyi zîr-ü zeber eden düşmanlık ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve 

ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır.  

Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena ve tahrip edici 

ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Öyleyse, 

düşmanlarımızın seyyiatı—tecavüz olmamak şartıyla—adavetinizi celb etmesin. Cehennem 

ve azab-ı İlâhî kâfidir onlara... 

Bazan insanın gururu ve nefisperestliği, şuursuz olarak, ehl-i imana karşı haksız olarak 

adavet eder; kendini haklı zanneder. Hâlbuki, bu husumet ve adavetle, ehl-i imana karşı 

muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, 

kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehemmiyetsiz esbablarını, muhabbetin dağ gibi 

sebeplerine tercih etmek gibi bir divâneliktir. 

Madem muhabbet adavete zıttır; ziya ve zulmet gibi hakikî içtima edemezler. 

Hangisinin esbabı galip ise, o hakikatiyle kalbde bulunacak; onun zıddı hakikatıyla 

olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımaya inkılâp 

eder. Ehl-i imana karşı vaziyet budur. Yahut adavet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit 

muhabbet, mümaşat ve karışmamak, zahiren dost olmak sûretine döner. Bu ise tecavüz 

etmeyen ehl-i dalâlete karşı olabilir. 

Evet, muhabbetin sebepleri, iman, İslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nuranî, kuvvetli 

zincirler ve mânevî kal‘alardır. Adavetin sebepleri, ehl-i imana karşı küçük taşlar gibi bir 

kısım hususî sebeplerdir. Öyle ise, bir Müslümana hakikî adavet eden, o dağ gibi muhabbet 

esbablarını istihfaf etmek hükmünde büyük bir hatâdır. 

Elhasıl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır. Ehl-i adavet, 

mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister; birşey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek 

kanadı kadar ehemmiyetsiz birşey, ağlamasına bahane olur. Hem insafsız, bedbîn bir adama 

benzer ki, sû-i zan mümkün oldukça hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu 

ise, seciye-i İslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder.‖
37 

 

5. Sosyal Hayatta Tatlılıkla Muamele ve Faydalı Olmak: 

Peygamberimiz (asv) ―Müslüman elinden dilinden diğer Müslümanların emin olduğu ve 

zarar görmediği kimsedir‖
38

 buyurmuşlardır. ―İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı 

olandır‖
39

 Mü‘minler de serapa faydalı insandır. Yolculuk yaparsan faydalı olur, komşuluk 

yaparsan faydalı olur, arkadaşlık yaparsan faydalı olur. İstişare edersen faydalı olur. 

Müslüman her haliyle faydalı insandır. 

Müslüman zorluk çıkarmaz. Peygamberimiz (asv) ―Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, 

müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz‖
40

 buyurur ve bizzat kendisi (asv) iki şeyden kolay olanı 

tercih ederdi.
41

 

İnsanlara tatlılıkla muamele etmek peygamberimizin (asv) güzel ahlakıdır. Nitekim 

yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―ey peygamber! Sen Allah‘tan bir rahmet eseri olarak insanlara 
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yumuşak davrandın. Şayet katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi‖
42

 

buyurarak peygamberimizin (asv) bu durumunu överek haber vermiştir. 

Peygamberimiz (asv) Huneyn Seferinden dönerken namaz vakti mü‘minler ezan 

okudular ve namaza durdular. İnanmayanlardan on kişilik küçük bir grup da Müslümanların 

ezanını taklit ederek alay ettirler. Peygamberimiz (asv) onlardan birinin alay ettiğini duydu. 

Çağırdı. Kimin alay ettiğini sordu. Onlar cevap vermediler. Peygamberimiz (asv) onların 

seslerini dinleyerek içlerinden alay edeni buldu. Öbürlerini gönderdi. Ona ―haydi ezan oku!‖ 

emretti. O bilmiyordu, ona kelimeleri söyleyerek okumayı öğretti. Sonra eline bir kese altın 

verdi. Eliyle başını ve yüzünü okşadı. ―Bârekallah!‖ dedi. O genç ―Yâ Resûlallah! Mekke‘de 

ezan okumama müsaade et!‖ dedi. Peygamberimiz (asv) ―Peki, müsaade ettim‖ buyurdu. O 

gencin kalbindeki bütün kötü düşünceler yerine büyük bir sevgi ve muhabbet almıştı.‖
43

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde kim olursa olsun insanlara iyi davranılmasını tavsiye 

eder. ―Kullarıma söyle ki güzel konuşsunlar, güzel söz söylesinler Çünkü şeytan kötü sözlerle 

aralarına düşmanlık sokar. Çünkü şeytan insanın açık düşmanıdır‖
44

 buyurur. Yüce Allah Hz. 

Musa (as) ve Hz. Harun‘u Firavun‘a gönderirken ―Varın ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki 

nasihat dinler yahut korkar‖
45

 buyurarak yumuşak sözün kalbe tesir edeceğini haber vermiştir. 

Peygamberimiz (asv) ümmetine karşı inansın inanmasın çok merhametli idi. Yüce Allah 

peygamberimizin (asv) bu ahlakını överek şöyle buyurur: ―Andolsun size içinizden bir 

peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür. Mü‘minlere 

çok merhametlidir ve onlara hayır diler.‖
46

  Bu nedenle peygamberimiz (asv) en şerir 

insanlara karşı da güler yüzlü ve tatlı sözlü idi, herkese böyle davranır ve onların gönüllerini 

kazanırdı.
47

   

Sosyal hayatta güler yüzlü ve tatlı dilli olan ve merhametle hareket eden yardımsever 

kimseler elbette sevilir ve toplumda asayişin ve emniyetin korunmasına en büyük hizmeti 

yapmış olurlar.  

 

6. Hakta İttifak Etmek ve Ehak İçin İhtilaf Çıkarmamak: 

Müslümanlar arasındaki gereksiz ihtilafların ve münakaşaların çoğu ―ehakkı‖ ve ―en 

iyiyi‖ aramaktan çıkmıştır. Bu nedenle atalarımız ―en iyi iyinin düşmanıdır‖ demişlerdir. 

Çünkü Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Hakta ittifak ehakta ihtilaf varsa hak ehaktan ehaktır, 

hasen olur ahsenden ahsen!‖
48

 buyurarak en iyi ve en güzeli aramak iyidir, güzeldir; ama bu 

ihtilafa sebep oluyor, ayrılıkları netice veriyor ise iyi olanı tercih etmek daha iyidir. Zira 

ehakkı, yani en iyiyi ararken bazen iyiyi kaybetme ihtimali de vardır. Yine en iyiyi ararken 

batılın vücuduna bir nevi müsamaha ile bakma tehlikesi de vardır. Bu nedenle Bediüzzaman 

―Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilafı çıkarma!‖
49

 demiştir.  

Bütün bunlarla beraber ortada haksızlık söz konusu ise haksızlığa veya bir hakkın 

iptaline göz yummak ve hakkı müdafaa etmemek çok büyük vebal ve haksızlıktır. Buna 

müsamaha edilemez. ―Ehak için ihtilafı çıkarmamak gerekir‖ diye hakkı müdafaa etmemek 

hakikate karşı büyük bir haksızlık ve cinayettir. Bu hususu da göz ardı etmemek gerekir. 

Başta Bediüzzaman olmak üzere Ehl-i Sünnetin büyük allameleri hep hakkı müdafaa için 

mücadele etmiş, yalnız kalmış ve hapis ve işkencelere maruz kaldıkları halde davalarından ve 

hakkı müdafaadan asla taviz vermemişlerdir. Hak incelir ama asla kopmaz. Zira hak ve 
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hakikat ―Hablullah‖tır. Yüce Allah ―Allah‘ın ipine sarılın!‖
50

 fermanı ―Hak ve hakikate 

yapışın‖ manasındadır. Peygamberimizin (asv) ―Zayıflarınızla yürüyün!‖ ―Müsamaha 

gösterin‖ hadisleri iman ve itikat dairesi için değil, amel ve ahlak dairesi için söylemiştir. 

Amel ile itikadı birbirine karıştırmamak gerekir. 

 

7.  Amele Güvenmemek: 

Bir Müslüman imanından şüphe etmemelidir ve imanına güvenmelidir. Zira kişiyi 

kurtaracak olan imanıdır. İmandan başka kurtarıcı ve imansız kurtuluş yoktur. Bu nedenle 

İslam bilginleri ―Bir kimseye ―Müslüman mısın?‖ diye sorulunca imanda kesinliği ifade eden 

―Elhamdülillah mü‘minim ve muvahhidim‖ demek gerekir. İmanda şek ve şüpheyi ifade eden 

―İnşallah mü‘minim!‖ dememek gerekir‖ demişlerdir. Amele ise güvenmemek gerekir. Zira 

amel insanı gurura, riyaya ve ucbe götürür. Gurur, riya ve ucub ise insanın amelini iptal 

ederek sevabından kişiyi mahrum ettiği gibi günaha da sokar.  

Müslüman amelinden dolayı gururlanamayacağı ve ameli ile övünemeyeceği gibi, 

başkasının amel işlememesinden ve işlediği amelin güzel olmamasından dolayı başkasını 

ayıplayamaz. Bir kişinin başkasının kusurunu görmesi manay-ı muhalif olarak kendisini 

kusursuz ve mükemmel görmesi anlamına gelir; bu da insanı gurura ve kibre götürür.  

Amele güvenmek ucuptur ve büyük günahlardandır.
51

 Peygamberimiz (asv) ―Hiç kimse 

yaptığı ameli ile cennete giremeyecektir‖ buyurdular. Sahabeler ―siz de mi ya Resulallah?‖ 

dediklerinde ―Evet, ben de amelimle cennete giremem; ancak Allah beni fazlı ve rahmeti ile 

cennetine alacaktır‖
52

 buyurmuşlardır.  

Cennetin anahtarı ―Lâ ilahe illallah Muhammed Resulullah‖ kelime-i şahadetidir. Bu 

kelam imanın ifadesidir.  İmanda şüphe ve tereddüt imanı giderir. İman bir bütündür, bölünme 

ve tecezzi kabul etmez. İmanın şartlarından birini inkar tümünü inkar manasına geldiği gibi, 

imanın şartlarının cüzlerinden herhangi birisini mesela ―Kitaplara İman‖ şıkkının cüzleri olan 

6666 ayetten herhangi birisini inkar ve red insanın imansız yapar ve imandan tamamen 

mahrum eder. İman böyledir. Amel ise eksik ve noksan olabilir. İmanı olanın ameldeki ihmali 

kişiyi sadece günahkâr yapar, imandan mahrum etmez.  

Peygamberimiz (asv) ―Kişi uzun müddet cennet ehlinin amelini işler hatta kendisi ile 

cennet arasında bir karışlık yer kalır; ama son anda cehennem ehlinin ameli öne geçer de kişi 

cehennemlik olur‖
53

 buyurmuşlardır. Bu nedenle amele güvenilmez. Nitekim Uhut Savaşında 

Kuzman adında bir asker çok kahramanca savaştığını gören sahabeler peygamberimize onun 

kahramanlığını haber verirler. Peygamberimiz (sav) ―O cehennemliktir‖ buyurdular. Bu söze 

hayret eden Huzaî (ra) onun peşine takılır ve durumunu takip eder. Nihayet Kuzman ağır yara 

aldı ve yere düştü. Acısına dayanamayarak bir an önce ölmek için kılının ucunu göğsüne 

dayayarak üzerine abandı ve intihar etti. Huzai (ra) peygamberimize gelerek ―Sen gerçekten 

Allah‘ın resulüsünüz. Kuzman intihar ederek öldü‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―İnsanlardan 

bazıları vardır ki halka görünmek için cennet ehlinin amelini işler halbuki kendisi 

cehennemliktir. Yine cehennem ehlinin amelini işleyen nice insanlar vardır ki gerçekte onlara 

cennetliktir‖ buyurdular. Sonra Hz. Bilal-i Habeşi‘yi (ra) çağırdı ve ―Cennete ancak 

mü‘minler girer. Muhakkak ki Allah bu dini facir ve fasıklarla da kuvvetlendirir‖ diye 

seslenmesini emretti.
54

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde mü‘minlere ―hiçbir amele güvenmemek‖
55

 ―zaferi ve 

başarıyı sadece Allah‘tan bilmek‖
56

 ve nefse kusur ve noksanlıktan başka bir şey 
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tanımamak‖
57

 gibi temel ölçüler va‘zetmiştir. Bu nedenle İslam bilginleri ―Hiç kimse için 

―cennetliktir‖ veya ―cehennemliktir‖ denemez‖ demişlerdir.
58

 Peygamberimizin (asv) 

―Cennetliktir‖ diye haber verdikleri dışında hiç kimseye cennetlik denemez; ancak ―İman 

eden ve salih amel işleyenlerin gideceği yer cennettir‖ gibi Allah‘ın Kur‘anda bize haber 

verdiği amelleri işleyenlerin cennete gireceği ifade edilir. Bu nedenle insanlar arasında veli 

gizlidir.
59

 Mü‘min mütevazidir, tevazu ise herkesi kendinden daha iyi bilmektir. Atalarımız 

―her geceyi kadir, her insanı hızır bil‖ demişlerdir. 

 

8. İştilenleri İhtiyatla Karşılamak ve Ehl-i Tahkik Olmak: 

Müslümanların arasını açan en tehlikeli durum da laf taşımak, gıybet ve dedikodu ile 

kendisini daha iyi olduğunu başkalarının hatalarını göstererek ispatlama çabasıdır. 

Peygamberimiz (asv) kabir azabının en büyük sebebini insanlar arasında laf taşıma olduğunu 

zikreder.
60

 Bu nedenle kaçınılması gereken kötü bir huy ve menfi bir harekettir. 

Peygamberimiz (asv) ayrıca ―Kişiye günah olarak her işittiği sözü başkasına söylemek‖
61

 

şeklinde belirtmiştir. Bu nedenle her söylenen sözün kalbe girmesine yer vermemek gerekir. 

Menfi sözler ise söyleyeni töhmet altında bırakacağı için böyle sözlerin dinlenilmesi de caiz 

değildir. İslam büyükleri ve özellikle Bediüzzaman hazretleri kendisi aleyhinde söylenen 

sözleri nakledenin ağzına tıkar ve ―Bu kardeşimiz böyle bir şey söylemez‖ diye reddeder ve 

söyleyene iade ederdi.  

Gıybet ve dedikodu dinlenilmediği zaman tesirini yitirir. Bu nedenle söz taşıyanın 

ağzına tıkmak gerekir ki bu menfi hareketinden vazgeçsin. Yüce Allah Kur‘a-ı Kerimde ―Bir 

fasık size bir haber getirirse onu araştırmadan inanmayın. Yoksa pişman olursunuz‖
62

 

buyurur. Pişman olmamak için araştırmak ve buna göre karar vermek gerekir.  

 

9. Başkalarının Kutsal Saydığı Şeylere Küfretmeme: 

İslamın sosyal hayatta koyduğu kurallardan birisi de muhatabın birinci derecede önem 

verdiği inanç ve yakınlarına hakaret etmemektir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Müşriklerin 

Allah‘tan başka taptıklarına küfretmeyin ki onlar da haddi aşarak nâdanlıkla Allah‘a 

küfretmesinler‖
63

 buyurur. Burada tahrik unsuru vardır. Siz birinin kutsal saydığı şeylerle alay 

eder ve hakaret ederseniz, onları kendi dininize ve inancınıza hakaret etmelerine sebep 

olursunuz. Muhatabın öfkesini çekecek ve hakarete varacak sözler sarf etmek yasaktır.
64

  Zira 

bu hayra değil şerre, hidayete değil, dalalette inatlaşmaya götüren bir durumdur.  

Sahabelerden birisi müşriklerle münakaşa etmiş ve onların putlarına sövmüştür. Bunun 

üzerine o da dine hakaret etmiş. Durumu peygamberimize şikâyet edince bu ayet nazil 

olmuştur. 

10. Fasık ve Facirlerin Dine Hizmet Edeceğini Düşünmek: 

Peygamberimiz (asv) ―Allah bu dini racül-ü facir ile de te‘yid eder güçlendirir‖
65

 

buyurmuşlardır. Bu hadis mü‘minlere önemli bir ölçü vermektedir. Allah‘ın dinine hizmet hiç 

kimsenin tekelinde değildir. Allah dinini hâkim kılacaksa ona fasık ve facirleri de hizmet 

ettirir ve dinini güçlendirir; ancak dinden istifade ve yapılan hizmetin amel defterine sevap 
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olarak geçmesi ve Allah‘ın rızasını kazandırması, iman, iyi niyet ve ihlas şartına bağlıdır. Bu 

şartlara riayet etmeyen de imana ve dine hizmet eder, ama istifade edemez.  

Peygamberimiz (asv) ayrıca ―Allah bu dini başka dine mensup kimselerle de 

kuvvetlendirir‖
66

 buyurmuşlardır. Yüce Allah dini yaymak ve dine hizmet ettirmek konusunda 

pek çok sebepler yaratır. Bu nedenle hiç kimse dine hizmet ediyorum diye gururlanma ve 

Allah‘ı minnet altında bırakmak gibi bir düşünce içine girmemelidir. Ancak dine hizmette 

istihdam edildiği ve din ile kendisine bir değer verildiği, nefsini terbiye ettiği ve böyle bir 

şerefe mazhar olduğu için Allah‘a şükretmeli, layık olmaya çalışmalı, gurur, kibir ve enaniyet 

gibi kötü ameller ile bu sevaptan ve faziletten mahrum etmemesi için Allah‘a dua ve istiğfar 

ile sığınması gerekir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisi zikrettikten sonra ―Öyle ise ey nefsim! Sen 

kendini o racül-ü facir bilmelisin. Hizmetini, ubûdiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i 

fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i san‘at bil, ucub ve riyadan kurtul‖
67

 demektedir. Herkes 

kendi hata ve kusurlarını görerek Allah‘ın nimetlerine şükretme ve hatalarını tamir etmekle ve 

imana ve islama layık olmaya çalışmakla mükelleftir. Yoksa nimet böyle şükür görmezse 

elden çıkar, o nimetten istifade edilmez. Melekler dahi Allah‘a hizmet hususunda kendilerini 

kusurlu bilirler ve layıkıyla hizmet edememenin ezikliği içinde titrerler. Mü‘minlerin de böyle 

olmaları ve tevazu ve mahviyetle hizmet etmeleri gerekir. 

Hz. Ömer (ra) ―Eğer peygamberimiz (asv) ‗Muhakkak Allah bu dini Fırat kenarındaki 

Rabia Hırıstiyanlarının da dine hizmetini müyesser kılarak güçlendirecektir‘ dediğini 

işitmemiş olsaydım Hıristiyan bedevilerden hiç kimseyi sağ bırakmazdım öldürürdüm‖
68

 

demiştir.  

Peygamberimiz (asv) ayrıca bu dinin güçlendirilmesinin sadece alim ve abid tabakasına 

değil, şerli ve günahkar halk tabakasına da müyesser olacağını ve onların hor ve hakir 

görülmemesi ve onlara hizmet edilmesi gerektiğini ―Ümmetimin istikameti ve ahvalinin 

intizamı şerlileri eliyledir‖
69

 buyurmuşlardır. Bu hadiste ayrıca dinde hassas olan ve zorluğu 

savunan ulemanın ifrat ile istikametten ayrılacaklarına da işaret etmektedir. Gerçekten de pek 

çok fırak-ı dalle alimlerinin içtihat ve düşünceleri ile teşekkül etmiştir. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri bu konuda ―Savad-ı Azama‖ yani Müslümanların çoğunluğunun kabul ettiği 

iman ve itikada sahip çıkmaya davet etmekte ve ―Sevad-ı azama ittiba edilmeli. Lâkayd 

Emevilik, en nihayet Sünnet-i Cemaate; ekalliyette kalan salâbetli Alevilik, en nihayet 

Rafıziliğe dayandı‖
70

 sözleri ile beyan etmektedir.    

 

11. Affedici Olmak: 

Dinimizin en önemli prensiplerinden birisi de affedici ve kusur örtücü olmaktır. 

Affedici, kusur örtücü ve müsamahalı olmak beşeri münasebetlerde ve ahlâki konulardadır. 

İman ve itikada ait hususlarda affetme ve hoş görme yetkisi olmadığı gibi, Allah‘ın emirleri 

ve yasaklarını kapsamaz. Yani farzlarının ihmali ve haramların işlenmesine göz yumulamaz, 

müsamaha gösterilemez ve hoşgörü ile bakılamaz. Bu yetki insana verilmemiştir. İnsanın 

affetme ve hoşgörü ile muamele etme yetkisi ancak ahlaki ve sosyal hayata bakan beşeri 

münasebetler yönünü kapsamaktadır. 

İnsan hata ve kusurdan hali değildir. en büyük kusur da insanın kendisini kusursuz 

bilmesidir. Peygamberimiz (asv) ―Ruhum kudreti elinde bulunan Allah‘a yemin ederim ki 

sizler hiç günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizleri toptan helak eder yerinize günah işleyen, 
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sonra pişman olarak tövbe eden başka kavim yaratırdı. Allah onların günahlarını affeder ve 

tövbelerini kabul ederek affedici olduğunu gösterirdi‖
71

 buyurmuşlardır. Günah işlemek 

kuldan, affetmek ise Allah‘tandır. 

Allah affedicidir affetmeyi sever. Aynı şekilde kullarının da kendilerine karşı yapılan 

kusur ve hataları affetmelerinden hoşlanır. Zaten insan ancak kendisine yapılan saygısızlığı 

affetme yetkisine sahiptir. Başkasına yapılan haksızlık ve saygısızlığı onun izni ve rızası 

olmadan affetme gibi bir yetkiye sahip değildir. Dine ve imana karşı yapılan haksızlıkları ve 

tecavüzleri affetmek ve ceza verme yetkisi Allah‘a aittir. Kul dine karşı yapılan tecavüzleri 

affetme ve hoşgörü ile bakma yetkisinde değildir. En azından kalben buğz ederek bu duruma 

razı olmadığını dili ile ifade etmeli ve tavır koyduğunu hali ile ve dili ile belli etmelidir.  

İnsan ancak şahsi kusurları ve kendisine vaki olan tecavüzleri affetme yetkisine sahiptir. 

Bir mü‘minin kendi şahsına karşı hakaret ve tecavüzünü, zulüm ve haksızlığını affetmek 

büyük fazilettir. Başkasının hata ve kusurlarından dolayı ona kin ve adavet beslemek de bir 

haksızlık ve zulümdür. Bilhassa mü‘minlerde bulunan iman ve İslamiyet gibi güzel haletler 

hiçbir şeye feda edilemez. Bediüzzaman ―Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz 

yoktur. Bizim mesleğimiz husumet askerini bozmak ve muhabbete muhabbet etmektir‖
72

 

demektedir.  

 

12. İyilik Yapmak ve Hayırhah Olmak: 

İslam her bakımdan iyiliktir ve inananları iyiliğe yönlendirir. ―Allah yolunda malınızı 

harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve güzel hareket edin, iyilik yapın. 

Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever‖
73

 buyurur. Bu ayette yüce Allah malları Allah 

yolunda harcamamayı ve iyilik yapmamayı tehlikeye atılmak olarak haber vermektedir. 

Yüce Allah ―İyilik ve takvada birbirinize yardım edin, birbirinizi günaha atmakta ve 

düşmanlıkta yardımlaşmayın‖
74

 buyurmuştur. Kötülüğe karşı iyilik yapmak fazilettir. Yüce 

Allah ―Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Fakat kim bağışlar ise onun mükâfatı 

Allah‘a aittir. Allah zalimleri sevmez‖
75

 buyurur. Peygamberimiz (asv) ―Allah kötülüğü 

kötülükle yok etmez, iyilikle yok eder‖ buyurarak kötülüğü önlemenin yolunun iyilikle 

mukabele etmek olduğunu söylemiş ve ümmetini iyilik yapmaya ve iyilik peşinde koşmaya 

davet etmiştir.  

Bütün bunlarla beraber iyilikte ve kötülükte, dostlukta ve düşmanlıkta ölçülü olmak 

gerekir. Nitekim peygamberimiz (asv) ―Dostuna sevgide ölçülü davran, olur ki bir gün 

düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran bir gün dostun olabilir‖
76

 buyurmuşlardır. 

 

Sonuç: 

Müspet hareket, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktan ibarettir. Bu da fertlerin 

farzları yapıp haramlardan sakınması, sünnet-i seniyyeye uygun hareket etmesi, toplumda 

asayiş ve emniyeti tesis etmek için din kardeşlerine yardımcı olması ve diğer insanlarla 

münasebetlerinde insani değerleri korumasına bağlıdır. Herkes kendi meslek ve meşrebinin 

revacı için çalışması, başkalarının kusurları ile meşgul olmaması ve faziletini başkalarının 

hata ve kusurlarına bina etmemesidir. Dinin amacı ve Allah rızası da bu sayılan hususlara 

riayet ederek temiz bir hayat yaşamaya ve Allah‘ın huzuruna üzerinde kul hakkı olmadan 

gitmeye bağlıdır. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve Allah‘ın vazifesine karışmamalıdır. 

Tevfik ve hidayet Allah‘tandır.  
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