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ÖNSÖZ 

Allah’u Teala mahlûkat içerisinde insanı en güzel biçimde yaratmış, ona akıl 

ve irade vermiş ve göklerde ve yerde bulunan her şeyi onun hizmetine vermiştir. 

İnsanlara hak ile batılı bildiren Allah (c.c), onlardan doğru yolu bulup o istikamet 

üzere yaşamalarını istemiştir. Aklını ve iradesini kullanarak hak yolunu seçenler 

mü’min, batılı seçenler de kâfir olarak isimlendirilmiştir. Hakkı kalben inkâr veya 

reddettiği halde söz ve davranışlarıyla benimsediğini söyleyenler de münafıklar 

sınıfına dâhil olmuşlardır. 

“Kur’an ve Sünnet’te İman Açısından İnsanların Özellikleri” adlı çalışmamız 

giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde yaptığımız çalışmanın amacı, yöntemi ve kaynakları 

hakkında bilgi vermekle beraber; ‘İman, İslam, Mü’min, Münafık, Kâfir ve Müşrik’ 

kavramlarını tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. Bu kavramların sözlük ve terim 

anlamlarını ortaya koyarak geniş tahlillerini yaptık. Araştırmamızda; ‘mü’min, 

münafık, kâfir ve müşrik’ kavramlarının Kur’an ve Sünnet’te nasıl kullanıldığını, 

özelliklerinin neler olduğunu vs. incelediğimiz zaman konunun kapsamının çok geniş 

olduğunu gördük. Bu sebeple diğer bölümlerde sadece Kur’an ve Sünnet’e göre 

mü’minlerin özelliklerini inceleyerek konuyu sınırlandırdık. 

Birinci bölümde Kur’an’da inanılması gereken inanç esasları ve bu esaslar ile 

ilgili temel konular üzerinde durduk. Ayetler çerçevesinde mü’minlerin akidevi 

özelliklerini belirlemeye çalışmakla beraber İslam’ın esasları ile Kur’an’da yer alan 

başlıca ibadetlerin mü’min şahsiyetin oluşmasındaki etkisini de inceledik. Bu 

ibadetlerin fert ve toplum hayatına ne gibi etkilerinin olduğunu, onlara neler 

kazandırdığını, terki halinde neler kaybettireceğini açıklamaya çalıştık. Yine bu 

bölümde Kur’an’ın temellendirdiği ahlaki davranışları inceledik. Bu davranışları 

incelerken konu içerisinde geçen kavramların sözlük ve terim anlamları üzerinde 

durduk. Bir mü’minde bulunması gereken ve övülen ahlaki özellikleri ayetler 

ışığında ortaya koyduk. 

İkinci bölümde de Sünnet’e göre mü’minlerin itikadi, ameli ve ahlaki 

özelliklerini belirlemeye ve hadisler ışığında açıklamaya gayret ettik. Kısaca; bu 

çalışmamızda iman ve İslam nedir, gerçek imana ve takvaya nasıl ulaşılır? İmanın 

gerektirdiği davranışlar ve ahlaki özellikler nelerdir, insan söz ve davranışlarında 
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nasıl olmalıdır, ideal bir mü’min şahsiyeti nasıl olmalıdır? Mü’minlerin diğer 

insanlarla ilişkileri, bu ilişkilerin ölçüsü nasıl olmalıdır, Kur’an ve Sünnet ölçüsünde 

hareket edenlerin mükâfatı ne olacaktır? vb. sorulara bir nebze de olsa cevap 

bulmaya çalıştık. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana ilgi, yardım ve tecrübelerini esirgemeyen 

muhterem hocalarım Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ile Prof. Dr. Süleyman Toprak’a; 

özellikle de konunun belirlenmesi, planın yapılması, gerekli kaynaklara ulaşılması ve 

tezin hazırlanmasında değerli yardımlarıyla bize yol gösteren, maddi ve manevi 

desteklerini esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek’e teşekkürü 

bir borç bilirim. 

                                                                                Ebubekir KARADOĞAN 

                                                                                      MALATYA - 2008 
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KISALTMALAR 

 

 

a.g.e.                      : Adı geçen eser 

a.g.m.                       : Adı geçen makale 

a.s.                           : Aleyhisselam 

b.                      : Bin veya ibn 

Bk. , bkz.          : Bakınız 

c.                      : Cilt 

c.c.                      : Celle Celâlühü 

Çev.                      : Çeviren veya çevirenler 

D.İ.B                      : Diyanet İşleri Başkanlığı 

h.                              : Hicri 

Hz.                      : Hazreti 

m.                             : Miladi 

Md.                          : Maddesi 

M.E.İ.A.                  : Milli Eğitim Yayınevi İslam Ansiklopedisi 

Nşr., nşr.                 : Neşreden 

Ö,ö                           : Ölüm, Ölümü 

r.a.                      : Radıyallahu Anh (anha) 

s.                      : Sayfa 

slm.                          : Selam 

s.a.v                      : Sallallahu Aleyhi Vesellem 

Ş.İ.A                         : Şamil İslam Ansiklopedisi 

D.İ.A                        : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

T.D.K                       : Türk Dil Kurumu 

T.D.V                      : Türkiye Diyanet Vakfı 

Trc.                      : Tercüme, tercüme eden 

Ts.                      : Tarihsiz 

Ty.                            : Tarih yok 

v.                      : Vefatı, vefat tarihi 

vb.                      : Ve benzeri 

vs.                            : Ve saire 

v.d.                           : Ve diğerleri 

Yay.                      : Yayınları 
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GİRİŞ 

A) ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ ve KAYNAKLARI 

1. Araştırmanın Amacı 

İslam dini insanın nihai mutluluğunu hedefleyen bir dindir. Esasında Allah’ın 

yeryüzüne göndermiş olduğu dinlerin bütününe ‘İslam’ demek mümkündür. Zira 

İslam, kelime olarak boyun eğme, teslimiyet anlamına gelir. Bu teslimiyetin hedef 

noktasında Allah vardır. O, bütün varlığa varlığını veren en yüce Yaratıcı’dır. 

Dolayısıyla ilahi din, yani kaynağı Allah olan din, insana Yaratıcı’sına teslimiyeti 

emreder. Ancak bu teslimiyet, gaddar bir krala mecbur kalındığı için gösterilen 

teslimiyetle aynı değildir. Allah’a teslimiyet, insanın kendi yapısına uygun hareket 

etmesi ve gerçekleştirmesidir. Allah’a teslim olmak, kişinin gerçek mutluluğa 

ulaşması demektir.  

Kur’an-ı Kerim’de insandan istenen, doğru ve sağlam bir inanca sahip olarak 

Rabbine kulluk etmesidir. Sağlam bir inanca da Kur’an’da anlatılan ve Peygamber 

Efendimiz (s.a.v)’in haber verdiği bütün inanç esasları, herhangi bir şüpheye yer 

vermeksizin tam bir teslimiyetle kabul edilerek sahip olunur. Mü’minler, bu inanç 

üzerine Allah’ın istemiş olduğu ibadet hayatını oluştururlar. İnanç ve ibadetlerin 

etkisiyle mü’minin güzel ahlakı ortaya çıkar.  

Bu araştırmayı hazırlarken bu konuda hazırlanmış herhangi bir yüksek lisans 

ve doktora tezinin olmadığını, sadece bazı tezlerin bu konuyu kısmen ve yüzeysel 

olarak ele aldığını gördük. Ayrıca mü’minlerin Kur’an’daki özelliklerini ele alan ve 

akademik bir çalışma olmayan Beşir İslamoğlu’na ait “Kur’an’da Mü’minlerin 

Özellikleri”1 adlı bir çalışmanın varlığını da tespit ettik.    

Biz bu çalışmamızda, Kur’an ve Sünnet’e göre mü’min şahsiyetin ortaya 

koyması gereken davranış özelliklerini belirlemeye çalıştık. Mü’minlerin 

özelliklerini ele alırken bunları iman, ibadet ve ahlak açısından değerlendirdik. Bu üç 

kavramın birbirini nasıl etkilediğini gördük. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki 

araştırmamızın temel amacı; Kur’an ve Sünnet’te göre mü’min insandan, hayatta 

nasıl bir şahsiyet ve kimlik beklendiğini ortaya koymaktır. Çalışmamızın farkı bu 

konuyu sadece Kur’an’a göre değil, her iki ana kaynağa göre ayrıntısıyla 

incelemesidir. 
                                                 
1 Pınar Yay., İstanbul, 4. Basım, Nisan 2003.  
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2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmamız iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

Kur’an’a göre mü’minlerin iman açısından sahip olması gereken veya sahip oldukları 

özellikleri, iman esaslarını ayetler ışığında açıkladık. 

Yine bu bölümde Kur’an’da yer alan başlıca ibadetler ve mü’minlerde 

bulunması gereken ahlaki özellikler ile bu özelliklerin mü’minlerin şahsiyetine ve 

topluma kattığı güzellikleri ele aldık. Bu ibadetlerin ve ahlaki kaidelerin mü’minlerin 

hayatına nasıl yansıması gerektiği üzerinde durduk. Son bölümde de Sünnet’e göre 

mü’minlerin inanç, ibadet ve övülen ahlaki özelliklerini belirlemeye çalıştık.  

3. Araştırmanın Kaynakları 

Bu çalışmayı hazırlarken ilk bölümde ele aldığımız kavramlarla ayetlerde 

geçen kavramların sözlük ve terim anlamları için Rağıb el-İsfehani’nin (v. 501/1108) 

“el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’an”, İbn-i Manzur’un (v. 711/1311) “Lisanü’l-Arab”, 

el-Cürcani’nin (v. 816/1413) “Ta’rifat”ı başta olmak üzere klasik ve günümüz 

sözlüklerinden yararlandık. Yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan 

‘İslam Ansiklopedisi’nden, Şamil Yayınevi tarafından yayımlanan ‘Şamil İslam 

Ansiklopedisi’nden ve kısmen de olsa Milli Eğitim Yayınevi’nin Türkçeye 

kazandırdığı ‘İslam Ansiklopedisi’nden faydandık. 

Konu ile ilgili ayetleri çeşitli tefsirlerdeki açıklamalar doğrultusunda ele 

aldık. Bu araştırma esnasında et-Taberi’nin (v. 310/922) “Camiu’l-Beyan fi Tefsiri’l-

Kur’an”, er-Razi’nin (v. 606/1210) “Mefatihu’l-Ğayb”, Kurtubi’nin (v. 671/1273) 

“el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an”, İbn-i Kesir’in (v. 774/1373) “Tefsiru’l Kur’an’il-

Azim” gibi klasik tefsirlerle beraber çağımız tefsirlerinden de istifade ettik.  

Araştırmasını yaptığımız konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Hz. 

Peygamber (s.a.v)’in konu ile ilgili söz ve davranışlarının da iyi bilinmesi gerekir. 

Çünkü Allah Resulü iman sahipleri için en güzel örnektir.2 Bu amaçla el-Buhari’nin 

(v.256/870) “el-Camiu’s-Sahih”in tercümesi ile Müslim’in (v.261/874) “el-Camiu’s-

Sahih”in tercüme ve şerhinden faydalandık. Yararlandığımız kaynaklarla ilgili 

bilgileri bibliyografya bölümünde geniş bir şekilde verdik. 

 

                                                 
2 Bkz. el-Ahzab, 33/21 
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B) İMAN ve İSLAM KAVRAMLARI 

1. Sözlük ve Terim Olarak İman 

a) Sözlükte İman 

Sözlükte “güven içinde bulunmak, sükûnet ve huzura kavuşmak, korkusuz 

olmak” anlamına gelen ‘E-M-N’ (emân) kökünden türeyen bir kelime3 olan İman; 

doğrulamak, güven ve itimat etmek, boyun eğmek, itaat etmek, saygı ve tevazu 

göstermek, birini güven ve emniyette kılmak,4 bir âdemi söylediği sözde tasdik 

etmek, inanmak,5 demektir. Yine “amene (iman etti)” fiilinin mastarı olup tasdik 

anlamına gelen iman kelimesi; şeriatı kabul etmek,6 bir şeye tereddütsüz ve kesin 

olarak içten ve yürekten inanmak,7 mutlak tasdik,8 kalp ile tasdik, dil ile ikrar,9 birini 

sözünde tasdik etmek,10 inanç, itikat, İslam dinini kabul etme, dinin ortaya koyduğu 

dogmalara inanma, din inancı, kutsal inanç11 gibi manalara gelmektedir. 

“Sağlamlaştırmak, kesin karar vermek, tasdik etmek” manasındaki “akd” 

kökünden türeyen i’tikâd da ‘iman’ karşılığında kullanılır.12 İtikatla iman eş anlamlı 

olup, “teslim olmak ve boyun eğmek” anlamını da kapsar.13 Arapçada if’al 

ölçüsünün hemzesi, bir fiili geçişli yapmak ve oluş bildirmek için kullanılır. 

Dolayısıyla (âmene) fiilinin hemzesi de geçişli yapmak için kullanılırsa tasdik eden 

                                                 
3 er-Ragıb el-İsfehani, (v.501/1108), Ebu’l-Kasım Hüseyn Ahmed b., el-Müfredat fi Garibi’l-

Kur’an, (Harekeleyen ve notlandıran: Muhammed Halil Aytani), Daru’l-Ma’rife, Beyrut, 2001, 
“emn” mad.,s.90. 

4 İbn Manzur, (v. 711/1311), Ebu’l-Fadl Cemaluddin M. b. Mükerrem, Lisânu’l-Arab, Daru Sadır, 
I-XV c., Beyrut (Dimeşk), 1412/1992, c. XIII, s. 21.  

5 el-Firûzâbâdi, (v. 817/1414), Mecdüddin Ebu Tahir Muhammed b. Ya’kub b. M. b. Ömer eş-
Şirazi eş-Şafii, el-Kâmûsu’l-Muhit, Trc. Asım Efendi, (I-IV cilt: 1304–1305/1886–1887), 
İstanbul, c.4, s.549.  

6 el-Cürcani, (v. 816/1413), es-Seyyid eş-Şerif Ali b. M., et-Ta’rifat, Matbaa-i Ahmet Kamil, 
İstanbul, 1327/1909, s.34. 

7 el-Cevheri, (v. 1005/1096), Ebu Nasr İsmail b. Hammad , es-Sıhah (Tacu’l-Lügati ve Sıhahu’l-
Arabiyyeti), I-XV c., Daru’l-İlmi li’l-Melayin, Beyrut, 1990, c.V, s.2071. 

8 Levis (Louis) Me’lûf el-Yesûî (ö. 1947), el-Müncid fi’l-Lügati ve’l-A’lâm, 20. baskı, el-
Matbaatü’l-Kâtolikiyye, Beyrut, 1969, s.18. 

9 İbrahim Mustafa vd., el-Mu’cemu’l-Vasid, I-II cilt, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989, c.I, s. 28. 
10 Sarı, Mevlüt, el-Mevarid (Arapça-Türkçe Sözlük), Bahar Yayınları, İstanbul, 1982, s. 50. 
11 Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 23. baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, 

Ankara, 2006, s. 433; T.D.K, Türkçe Sözlük,  9. Baskı, Ankara, 1998, c.1, s.1075. 
12 Sinanoğlu, Mustafa, İman, DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), İstanbul, 2000, c. 

22, s. 212. 
13 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul, 1991, s.63. 
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kişi, başkasını yalanlanmaktan emin kılandır. Oluş bildirmek için kullanılırsa, tasdik 

eden kişi yalanlanmış olmaktan emin olandır. İman kelimesi ikrar ve itiraf manasını 

içine alması itibariyle (bâ) cer harfiyle geçişli yapılır.”14 

Arap dilinde iman; mutlak tasdik etmek, yani bir habere, bir hükme, bir şahsa, 

bir varlığa kesin bir şekilde, içten gelerek samimiyetle inanmak, onu doğrulamak, 

teyit etmek, doğru söylediğini kabullenip benimsemektir. Böylece söz konusu tasdik 

ile kalp huzur ve sükûna, güven ve emniyete kavuşur, rahata erer. İfade edilen söz 

veya sözün sahibi de yalanlanmaktan emin olur.15 “İman” kelimesinin Arapçada 

başka manalarda kullanıldığı da olmuştur. Kişi bir şeyi ip vb. şeylerle bağladığında 

(âmenehû) denir. Yine boyun eğme ve gönül huzuru ile benimseme manasında 

(âmene lehû); İslamiyeti kabul edince (âmene fülânun); kişiye güven verme 

manasında (âmenehû) şeklinde kullanılmıştır.16 

Bütün dilcilerin örfünde, imanın hakikatı ‘mutlak tasdik’tir. Yani bir şahsa, 

bir habere veya bir hükme kesin olarak ve gönülden gelerek inanmak, onu 

doğrulamak, sözünü doğru kabul etmektir. Tasdik eden, tasdik ettiği şahsı 

yalanlanmaktan emin kılmış veya bizzat kendisi yalandan emin olmuştur. O kadar ki 

böyle bir tasdik ile kalp emniyete, huzura ve sükûna kavuşur, söylenen söz 

doğrulanır, söz söyleyen şahıs yalanlanmaktan ve inkâr edilme korkusundan emin 

olur.17 

“Emn” kelimesinden türeyen iman kelimesi değişik kullanımlarıyla beraber 

Kur’an-ı Kerim’de sekiz yüzden fazla yerde geçmektedir.18   

b) Terim Olarak İman 

Lügatta “mutlak tasdik” anlamına gelen iman kelimesi, ıstılahta Allah 

(cc)’tan gelen şeyleri kalp ile tasdik etmek, dil ile söylemek ve organlarla da 

davranışa dönüştürmek19, Hz. Peygamber (sav)’in Allah Teala’dan getirdiği her şeyi 

                                                 
14 Kılavuz, Ahmed Saim, İman-Küfür Sınırı, Marifet Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1984, s.19. 
15 Gölcük Şerafettin - Toprak Süleyman, Kelam (Tarih-Ekoller-Problemler), Tekin Dağıtım, 5. 

Baskı, Konya, 2001, s.109. 
16 el-Firûzâbâdi, el-Kâmûsu’l-Muhit, Trc. Asım Efendi, Kamus Tercemesi, c.4, s.459. 
17 Aydın, Ali Arslan, İslam’da İman ve Esasları, İstanbul, İrfan Yayınları, 1969, s.23.  
18 Abdülbaki, Muhammed Fuad (v.1968),  el-Mü’cemü’l-Müfehres Li El-fazi’l-Kur’ani’l-Kerim, 

Çağrı Yayınları, İstanbul, 1990, s.81–93. 
19 Ragıb, a.g.e., s.91. 
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tasdik ve ikrar etmek,20 ona inanmaktır. Başka bir ifade ile iman; Peygamberlerin 

Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen ve zarurat-ı diniye denilen İslam’ın 

esaslarının ve hükümlerinin doğru ve gerçek olduğuna tereddütsüz inanmaktır.21  Bu 

tanıma göre iman eden kişiye mü’min, iman edilen şeylere de mü’menün bih denir. 

İman kavramı Kur’an-ı Kerim’de sekiz yüzden fazla yerde geçmektedir. Doğru 

söylemek anlamındaki ‘sıdk’, şüpheden uzak olarak bilmek anlamındaki ‘yakin’ ve 

huzur bulmak, güven duymak anlamındaki ‘itminan’ kelimelerinin türevleri de iman 

etmeyi ve inananları nitelemek için kullanılmaktadır.22      

İman bütün amellerin ön şartıdır. İman olmadan hiçbir amelin bir manası 

olmaz.23 İman, durgun bir teslimiyetin değil amel dediğimiz faaliyetlerle beraber bir 

aksiyonun ana kaynağıdır. İman eden bir insan tek taraflı olarak Allah’a teslim olup 

yerinde duran bir insan değildir. Bilakis o, imanın gereği olan en güzel davranışları 

yaşayan aktif bir insandır. Çünkü iman, salih amel yapmayı gerekli kılar.24 İman 

insanı Allah (cc)’ın razı olduğu bir hayatı yaşamaya sevk eder. Bu açıdan 

bakıldığında iman, ibadet ve ahlak birbirleriyle ilişkili olan konulardır. İnanmayan 

kişi ibadet yapmaz. İbadetlerini gereğince yerine getirmeyen kişi ise kötü 

davranışlardan uzak durmaz. İman ve ibadetlerin yönlendirmesi sonucu oluşan 

hayatta insan gerçek değerini bulur. İnsandaki sıkıntı ve rahatsızlığın yerini huzur ve 

mutluluk alır.25 Toplum içerisindeki ilişkiler düzelir, kötülükler ortadan kalkar. 

Böylece sorumluluklarını bilen ve onları gerçekleştirmeye çalışan bir insan ortaya 

çıkar ki, o kişi mü’min kişidir.  

 

 

                                                 
20 Bkz., el-Cürcani, a.g.e., s.33. 
21 et-Teftazani (v. 793/1390), Mes’ud b. Ömer b. Abdillah Sa’du’d-Din, Şerhu’l-Akaid, Trc. 

Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999, s.277; Gölcük-Toprak, a.g.e., s.110; 
Sinanoğlu, a.g.m., c.22, s. 212. 

22 Sinanoğlu, a.g.m., c.22, s.212. 
23 et-Tehanevi (v. 1158/1745), M. b. Ali, Kitabü Keşşafı Istılahati’l-Fünun, I-III(son cilt fihrist), 

Tashih: el-Mevlevi M.Vecih ve diğerleri, Ofset baskı, İstanbul, 1984, c. I, s.95.  
24 Mevdudi, Seyyid Ebu’l-Al’a, İslami Kavramlar, (Terc. Süleyman Akyüz), Pınar Yayınları, 

İstanbul, 1986, s.42; Ece, Hüseyin K., İslamın Temel Kavramları, Beyan Yayınları, İstanbul, 
2000, s.300. 

25 Kılıç, Recep, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 1995, s.12. 
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2. Sözlük ve Terim Olarak İslam 

a) Sözlükte İslam  

İslam; sözlükte, “boyun eğmek ve iradi olarak uymak suretiyle barış ortamına 

girmek26 , teslim olmak, itiraz etmeksizin ve tepki göstermeksizin amirine boyun 

eğmek, Allah’ın hükmüne razı olmak, İslam dinine girmek, dini Allah’a has kılmak, 

doğrudan ayrılmamak, hiçbir surette şaşıp sapmadan daima yolun ortasından 

yürümek, barış ve sulha girmek, meşgul olduğu bir şeyi terk etmek” gibi anlamları 

olan ve ‘silm’ kökünden “if’al” babının mastarı olan bir kelimedir.27 Bu kelimenin 

asıl manası itaat etmek ve boyun eğmektir. Bu anlam her ne kadar mutlak ise de 

kelimenin örfteki kullanımı sadece “doğruya ve hakka uyma” manası taşır. Yanlışa 

ve kötüye boyun eğme şeklindeki bir teslimiyet İslam’a aykırıdır ve isyan olarak 

nitelendirilir. 28 Sözlüklerde de genelde Hz. Muhammed’in Allah tarafından tebliğine 

me’mur olduğu ve yaydığı din”29  anlamında kullanılan İslam, bir din ismi olarak 

ayet ve hadislerde de geçmektedir. 

Genel manada İslam, Allah (c.c)’ın ilk peygamber Hz. Âdem (a.s)’den son 

peygamber Hz. Muhammed (sav)’e kadar gönderdiği bütün dinlerin ortak adıdır. 

“İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle: ‘Oğullarım! 

Allah sizin için bu dini (İslam’ı) seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün’ 

dedi.”30 

Özel mana da ise İslam, Allah (c.c)’ın son peygamber Hz. Muhammed (sav) 

aracılığı ile gönderdiği son dinin adıdır. 

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve 

sizin için din olarak İslam’ı seçtim.”31 

                                                 
26 İbn Kuteybe (v.276/889), Ebu M. Abdillah b. Müslim el-Dineveri, Te’vilü Müşkili’l-Kur’an, nşr. 

Seyyid Ahmed Sakr, Kahire, 1393/1973, s.479. 
27 Ragıb el-İsfehani, a.g.e., s.245-247; İbn Manzur, a.g.e., c.III, s.293-296; Cevheri, a.g.e., c.V, 

s.1952-1953. 
28 Sinanoğlu, Mustafa, ‘İslam’ md., DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), İstanbul, 

2001, c. 23, s.1. 
29  T.D.K., Türkçe Sözlük, c.1, s. 1101; Devellioğlu, a.g.e., s.451. 
30 el-Bakara, 2/132. 
31 el-Maide, 5/3.  
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İslam kelimesi Kur’an-ı Kerim’de sekiz yerde geçmektedir.32 Buralarda 

‘fıtrat’33, ‘Hz. Muhammed (sav) tarafından tebliğ edilen son din’34 ve ‘ilk 

peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlerin dininin genel adı’35 

olarak kullanılmaktadır. Fiil halinde geçtiğinde daha çok ‘Allah’a yönelmek’36, ‘O’na 

teslim olmak’37, ‘tevhit inancına sahip bulunmak’38, ‘Allah’a teslimiyetin gereğini 

yapmak’39 manalarında kullanılmıştır. Ayrıca Müslümanlara din olarak İslam’ın 

uygun görülmesi, hidayete erme yönünde Allah’ın yardım ve desteğinin en üst 

düzeyi şeklinde nitelendirilmiştir.”40  

“Gerçek ve dosdoğru din anlamındaki ‘din-i kayyim, sırat-ı müstakim’ gibi 

Kur’ani terkipler, İslam’a karşılık gelen asli dini tanıtma amacını taşırken Hz. 

İbrahim için ‘hanif’ ve ‘müslim’ vasıflarının yan yana ve eş anlamlı kullanılması41 da 

İslam’ın saf tevhit inancının ve hak dinin devamı olduğunu göstermektedir.”42 İslam 

kelimesi, aynı kökten türeyen değişik kullanımları ve anlamlarıyla birlikte yüz kırk 

yerde daha karşımıza çıkmaktadır.43 

b) Terim Olarak İslam 

İlk dönem âlimlerinden İmam Matüridi İslam için; “Kişinin kendini 

bütünüyle Allah’a teslim etmesi, sadece ve tamamıyla O’na kulluk edip ortak 

koşmaması”44 diye bir tarif yapmıştır. Sonraki dönemlerde yazılan sözlüklerde İslam; 

“Kalpteki inancı dille ifade edip fiillerle gereğini yerine getirmek suretiyle Allah 

                                                 
32 Abdülbaki, a.g.e., “İslam” md., s.307. 
33 Al-i İmran, 3/83. 
34 Al-i İmran, 3/19. 
35 el-Yusuf, 12/101. 
36 el-Bakara, 2/112,  el-Lokman, 31/22. 
37 el-Bakara, 2/131, el-Mü’min, 40/66. 
38 el-Enbiya, 21/108. 
39 ez-Zümer, 39/54. 
40 el-Mâide, 5/3. 
41 Âl-i İmran, 3/67. 
42 Sinanoğlu, a.g.m.,  c.23, s.1. 
43 Abdülbaki, a.g.e., s.355-357. 
44 el-Matüridi, Ebu Mansur (v. 333/944), Kitabu’t-Tevhid, Terc. Bekir Topaloğlu, T.D.V. 

Yayınları, Ankara, 2002, s.513. 
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(c.c)’a takdir ve hükmettiği her hususta boyun eğip teslimiyet göstermektir”45 

şeklinde tarif edilmiştir. Yine İslam, “Yüce Allah (c.c)’ın Allah Resulü Hz. 

Muhammed (sav)’e göndermiş olduğu buyrukların hepsini kalp ile tasdik, dil ile ikrar 

ederek, gönül huzuru içerisinde benimsemek ve kabul etmek demektir.”46   

Seyyid Şerif Cürcani de İslam kelimesi için “Hz. Peygamber’in haber 

verdiklerini samimiyetle benimseyip onlara uymak”47 diye bir tanım getirmiştir. 

Ayrıca Cürcani, İslam tanımını yaptıktan sonra İslam’a “o, imandır” demektedir.48 

Mâturîdî kelamcılarından Nureddin es-Sabuni’ye göre İslam, “Allah’ın ulûhiyetine 

boyun eğip itaat etmektir, bu da ancak O’nun emir ve nehyini benimsemekle 

gerçekleşir.”49 

Sonuç olarak, İslam’a farklı açılardan hareketle getirilecek değişik tanım ve 

açıklamalar birbirini tamamlar niteliktedir. Bu sebeple gerek din tasavvuru gerekse 

Müslümanların ayırıcı özelliğini oluşturan inanç ve ibadet esaslarına, duygu, düşünce 

ve davranış yönüyle Müslüman fert ve toplumların tarihten günümüze akseden genel 

görüntüsüne ağırlık vererek yapılacak tanımlar ayrı ayrı anlam taşır. Böyle olduğu 

için de İslam, genel ve geniş anlamıyla; “Hz. Muhammed’in temel öğreti ve 

esaslarını vahiy yoluyla Allah’tan aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat kendisinin 

gerçekleştirdiği, zamanla Müslüman toplumlar tarafından insanlığın diğer zihni ve 

ameli birikimlerinden de istifade ile geliştirilen din ve dünya görüşünün; insan, 

toplum, devlet gibi insani konularda kendine has ilkeleri ve fonksiyonu bulunan 

tarihi tecrübenin, kültür ve uygarlığın genel adı” olmuştur.50 

Bütün peygamberler “Allah’ın dini, hak din, dosdoğru din, halis din”51 olarak 

adlandırılan İslam’ı tebliğ etmişlerdir.52 Buna göre İslam’dan başka bir din aramak 

anlamsız ve geçersizdir.53  

                                                 
45 Rağıb, a.g.e., “İslam” md., s.423. 
46 İbn Manzur, a.g.e., “İslam” md., c.II, s.192. 
47 el-Cürcani, a.g.e., s.33. 
48 el-Cürcani, a.g.e., s.33. 
49 es-Sâbûnî, Nureddin (v. 580/1184), Ebu M. Ahmed b. Mahmud b. Ebi Bekr Nureddin el-Buhari,   

el-Bidâye fi Usûli’d-Din, trc. Bekir Topaloğlu: Matüridiyye Akaidi, DİB Yayınları, Ankara, 
2005, s.175. 

50   Sinanoğlu, a.g.m., c. 23, s.1.  
51 Bkz., ez-Zümer, 39/3. 
52 Bkz., el-Yunus, 10/72; el-Bakara, 2/131,132; Al-i İmran, 3/20; el-Maide, 5/44; el-En’am, 6/14 
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Hz. Peygamber’in Allah’u Teala’dan alıp bütün insanlara hatta cinlere tebliğ 

ile yükümlü olduğu son ilahi din olan İslam’ın amacı; toplumda sulh, sükûn, huzur, 

kardeşlik, yardımlaşma, adalet ve fazilet ortamı meydana getirmek, aldığı önleyici 

tedbirlerle de mal, can, akıl, din ve nesil güvenliğini sağlamaktır.54 

C) TASDİK ve İNKÂR BAKIMINDAN İNSANLAR 

1. Mü’min 

a) Sözlükte Mü’min 

“Emn” kökünden türemiş bir isim olan mü’min kelimesi; güvenlik veren, 

emin kılan55, tasdik eden, iman eden, kâfirin karşıtı56, inanan, inançlı, imanlı, İslam 

dinini kabul etmiş, Müslüman57 gibi anlamlara gelmektedir.  

Mü’min, iman eden kimse demektir. İslami literatürde, Allah (cc)’tan 

Peygamber aracılığıyla gelen ‘vahy’e, mutlak olarak inanan ve onun doğru olduğunu 

kabul eden kimsedir. 58 İslam kültüründe veya akaidinde iman, Allah’tan gelen 

şeyleri dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmektir. Bu genel bir tanımdır. İnanmanın 

gereği olarak sayılan bu şartlar bu tanımın içerisindedir. Yani İslam’da iman esasları 

sayılan, Kur’an ve mütevatir Sünnet’te yer alan bütün hususların doğruluğunu kalp 

ile doğrulamak (tasdik etmek) ve bunlara inandığını dil ile söylemektir. İşte mü’min, 

bu inanma ve tasdik işini yapan insandır.59 

b) Terim Olarak Mü’min 

Mü’min, inanç esaslarını kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip bununla birlikte 

Allah’ın emirlerini yapan ve yasaklarından sakınan, bütün varlığı ile Allah’ın 

hükümlerine teslim olan kimse60 demektir. Allah’a, Hz. Peygamber’e ve onun haber 

verdiği şeylere yürekten inanıp kabul ve tasdik eden kimseye de mü’min denir. 

Ayrıca Kitabın hepsine ve Hz. Peygamber’in bildirdiklerinin tamamına da iman 

                                                                                                                                          
53 Al-i İmran, 3/85; Harman, Ömer Faruk, ‘İslam’ md., DİA, İstanbul, 2001, c.23, s.3. 
54 Döndüren, Hamdi, ‘İslam’ md. ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.4, s.135. 
55 Kademoğlu, Muhammed Rifat, ‘Mü’min’ md.,  ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.6, s.9. 
56 Levis, El-Müncid, s.18; Sarı, a.g.e., s.51. 
57 T.D. K.,Türkçe Sözlük, c.2, s.1607. 
58 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.442. 
59 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.443. 
60 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.138. 
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etmek şarttır. Çünkü Kitabın bir kısmını kabul edip de bir kısmını inkâr etmenin veya 

reddetmenin mü’minin vasfı olmadığını, bu durumun onu mü’min yapmayacağı 

Kur’an da açıkça belirtilmiştir. 

“Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 

Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında rüsvaylıktır. Kıyamet gününde ise 

en şiddetli azaba itilmektir.”61    

Gerçek mü’min, Allah’ın hükümlerine gerçekten iman eden, Hz. 

Peygamber’in getirdiklerinin hepsine inanan, onu tasdik eden ve Allah’a teslim olan 

kimsedir. Bu kimseler hem Allah katında hem de insanların nazarında mü’mindir. 

Mü’minler ahirette cennete girecekler ve orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. 

“Peygamberin bildirdiklerini kalp ile tasdik edip dil ile ikrar ettiği halde şu 

veya bu sebeple büyük günahlardan bir veya birkaçını işleyen kimse de mü’mindir, 

ancak imanı kemale ermemiştir.”62 Bu kimseler suçları ölçüsünde, işledikleri günah 

miktarınca ahirette cezalandırıldıktan sonra cennete gireceklerdir. Yine mü’minler 

içerisinde iman esaslarını kalp ile tasdik edip dil ile ikrar ettiği halde bunları 

yapmayan, amel ve taati olmayan kimseler de mü’min kabul edilir. Çünkü iman 

kalbin tasdikidir. Kişinin hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradesiyle yaptığı 

seçim sonucu ulaştığı sonuçtur. Dolayısıyla amel ve taati olmasa dahi diliyle 

Müslüman olduğunu, inanç esaslarını kabul ettiğini söyleyenler mü’min kabul 

edilirler. Ancak onların ameli yoktur. İmanları da kuvvetli değildir, zayıftır. Her an 

kopma noktasındadır. Gerçek bir iman, insanı mutlaka iyi işler işlemeğe götürür. 

Kur’an’ın birçok yerinde değişik ayetlerde mü’minlerden ve onların özelliklerinden 

bahsedilmiştir. Bu ayetlerde gerçek bir imanın kişiyi mutlaka iyiliğe götürdüğünü 

açıkça görmekteyiz. 

Mü’min, bu sonuca ulaşmak isteyen kimsedir. Allah’tan gelenleri kabul edip 

uygulamak için çaba gösterendir. Dünya hayatının ölçüsünü Peygamberin tarif ettiği 

gibi benimseyen insandır. Mü’min, Rabbini ve O’nun bildirdiklerini şüphesiz ve 

tereddütsüz kabul edendir. O, Rabbinin bildirdiklerine güven duyan, onları tasdik 

                                                 
61 el-Bakara, 2/85. 
62 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.138. 
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eden, güvene kavuşan ve insanlara güven veren kimsedir. Mü’min, Hz. Muhammed’i 

son nebi bilip onu kendisine hidayet rehberi seçendir.63 

2. Münafık 

a) Sözlükte Münafık 

‘Münafık’, nifak sahibi kimse, nifak içinde olan demektir.64 Nifak kelimesi 

“tarla faresi ve çöl tavşanı gibi hayvanların gizli yuvası, ini manasına gelen ‘nefaka’ 

kökünden türemiştir.”65 Nifak kelimesinin hangi kök anlamından türediği konusunda 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. İslami literatürde nifak, kalbiyle inanmadığı halde, 

diliyle inandığını söyleme, davranışlarıyla inandığını gösterme durumudur.66 Genel 

olarak ortaya atılan görüşlerin tamamında bir ortak nokta bulunmaktadır ve o da 

aldatmaktır. Ayrıca sözlükte “nefret doğuran, nifak sokan, ikiyüzlü, dış görünüşü 

Müslüman olmakla birlikte kâfir olan kimse”67  manasında kullanılmaktadır. Nifak, 

kalpte olursa küfür, amelde olursa suçtur.68 

b) Terim Olarak Münafık 

Asli manasını değiştirmeden dilimize geçmiş olan münafık kelimesi terim 

anlamı olarak; “Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun 

Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, Müslümanlar gibi yaşadıkları 

halde kalben inanmayan kimseler anlamındadır. “Münafık, sözü özüne uymayan, 

olduğundan farklı görünen kimsedir. Münafık, gizli kâfirdir. Asla Müslüman 

değildir.”69 Kur’an da münafıklar hakkında çok şiddetli hükümler vardır. Onlar 

cehennemin en alt tabakasında cezalandırılacaklardır.”70    

                                                 
63 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.444. 
64 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.447. 
65 İbn Manzur, a. g. e. , c.10, s.358–360.  
66 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.447. 
67 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 961. 
68 Kurtubi, (v. 671/1273), Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an ve’l-

Mubeyyinu Lima Tedammenehu Mine’s-Sünneti ve Ayi’l-Furkan, trc. M. Beşir Eryarsoy: el-
Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruc Yayınları, İstanbul, 1997–2003, (2. Baskı, İstanbul, 2001), 
c.8, s.212. 

69 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.139. 
70 Bkz., en-Nisa, 4/145. 
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“Onlar yalancıdırlar, imanları sadece dillerindedir, kalplerinde değildir.”71 

Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir ayette şöyle 

buyrulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret 

gününe inandık’ derler.”72 Onların gerçekten kâfir oldukları bir başka ayette şöyle 

ifade edilir:  “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi, önce iman edip sonra 

inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar.”73  

Münafıklar, İslam toplumu için açık kâfirden daha tehlikelidir. Çünkü onlar 

dıştan Müslüman gibi gözüktüklerinden tanınmazlar, içten içe İslam toplumunun 

huzur ve düzenini bozarlar, dikkatsiz ve bilgisiz Müslümanları yanlış yerlere 

yönlendirirler. “Onlara, zahiren Müslüman gözüktükleri için İslam’ın hükümleri 

uygulanır, Müslüman muamelesi yapılır. Ama gerçekte onlar kalplerinde tasdik 

olmadığı için kâfirdirler.”74 “Birtakım sebeplerle, inançsız iken inançlı görünme 

olayı ‘nifak’, böyle davranmak ise münafıklıktır. Münafık, bir kapıdan İslam’a 

girmekte, diğer kapıdan çıkmaktadır”.75 

“Onlar inanmış olanlarla karşılaştıkları zaman ‘inandık’ derler. Fakat 

şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman ise ‘biz sizinle beraberiz, biz sadece 

(onlarla) alay ediyoruz’ derler.”76 

Münafıklardaki nifak hali itikadi ve ameli olarak iki grupta toplanır.  

“1. İtikadi nifak: Kur’an’ı Kerim’de karakterize edilen, dünyada iken 

Müslüman muamelesi görüp, ahrette inançsızlığı ortaya çıkınca kâfirlerden daha kötü 

muameleye tabi tutulmasına sebep olacak nifak hali.77   

2. Ameli nifak: Bazı tutum ve davranışlarıyla itikadi nifaka kısmen 

benzemekle beraber inançlarında açık bir nifakın söz konusu olmadığı 

                                                 
71 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.139. 
72 el-Bakara, 2/8. 
73 el- Münafikûn, 63/3. 
74 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.139.  
75 Şimşek,  M. Sait, Kur’an’ın Ana Konuları, Beyan Yayınları, İstanbul, 1999, s.39.  
76 el-Bakara, 2/14. 
77 Bkz., en-Nisa, 4/145. 
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Müslümanların durumu. Hadislerde de geçen münafık türü, ameli (ahlaki) yönden 

olan nifakı vurgulamaktadır.”78  

“Münafık, dünyaya ait bir menfaatinden dolayı müslüman gözükür. Ama 

gerçekte kalbinde tasdik olmadığı için o kâfirdir. İnsanların inkâr bakımından en 

tehlikelisi münafıklardır.”79 

3. Kâfir 

a) Sözlükte Kâfir 

“K-F-R”nin mastarı “KÜFR”: Örtmek, perdelemek, kaplamak, uzak durmak, 

kaçınmak, isyan etmek80 gibi manalara gelir. “Kâfir” kelimesi ıstılahta “İman”ın 

zıddı olarak kullanılmıştır. “Kâfir” kelimesi Arapça olup “ K-F-R” den türemiş olup 

ismi faili olup:“ İslam’ı inkâr eden, nimete nankörlük eden, uzak kalan, kaçınan, 

örten kimse81, Allah’ın verdiği nimetleri bilmezden gelen, inanmayan, iyilik 

bilmeyen, nankör82 …”gibi anlamlara gelmektedir. Kâfir, inkârcıdır ve nankördür. 

Hem Allah’tan gelen haberleri kabul etmez hem de Allah’ın kendisine verdiği 

nimetlere şükretmeyip nankörlük yapar. Kâfir, Allah’ın ayetlerine karşı inatçıdır. 

Peygamberler onları hakka davet ettikleri halde onlar, inkârlarına devam etmişlerdir. 

Birçoğu hakkı bildikleri halde reddetmişlerdir.83  

b) Terim Olarak Kâfir 

Dini literatürde “Kâfir”: “Hz. Peygamber’i Allah’tan getirdiği şeylerde 

yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit olan dini esaslardan bir veya birkaçını 

inkâr eden kimsedir.84” Yine kâfir: “İman edilmesi gereken şeylerden birisini veya 

hepsini kalben inkâr ve tekzip eden ve bunu dil ile de söyleyen kimse”dir. Asıl olan 

kalben inkâr ve yalanlamadır. Ancak mecburiyet olmadığı halde kendi isteği ile 

                                                 
78  Sezikli, Ahmet, ‘Münafık, Münafıklar’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.6, s.58–59. 
79 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.139. 
80 İbn Manzur, a.g.e., “Küfür”, c.7, s.144-148. 
81 Döndüren, ‘Kâfir’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.4, s.243.  
82 Doğan, a.g.e., s.682. 
83 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.326. 
84 Algül, Hüseyin v.d., İlmihal, TDV, İstanbul, 1998, c.1, s. 78.  
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inanılması gereken şeylerden birini veya hepsini dili ile inkâr ve tekzip eden de kâfir 

olur.”85 

Küfür, İman’ın zıddı olup kalple işlenen bir fiildir. Ancak kalbin bilmemesi 

demek değildir. İman kalple tasdik etmek olduğuna göre onun zıddı olan küfür de 

yalanlamak ve inkâr etmekten ibaret olan bir fiildir.  

“Şunu da belirtelim ki ‘dil ile ikrar etmek’ demek, kalpteki tasdiki haber 

vermek, demektir. Dolayısıyla bir kişi ‘inandım’ der de kalbinde tasdik mevcut 

olmazsa bu doğru değildir. Bunun içindir ki Allah Teâla, şu ayeti kerimesiyle, dil ile 

ikrar ettikleri halde münafıklardan imanı nefyetmiştir: “Bedeviler ‘iman ettik’ derler. 

De ki: ‘Hayır, siz iman etmediniz.”86 O halde dil ile ikrar ettiği halde kalp ile tasdik 

etmeyen kimse biz insanlar nazarında mü’min, Allah Teâla nezdinde ise kâfirdir.87 

Nitekim münafıklar sırf kalplerindeki yalanlama sebebiyle küfür cezası ile tehdit 

edilmişlerdir.”88  

Şirk gibi en büyük küfürle beraber küfür çeşitleri çoktur. “Allah Teâlâ’yı 

yüceliğine uygun olmayan bir şekilde nitelemek, isim veya emirlerinden birisiyle 

alay etmek, hafife almak veya Allah’a noksanlık isnat etmek, peygamberlik 

müessesesini kökten kabul etmemek veya herhangi bir peygamberin nübüvvetini 

inkâr etmek, bir peygambere ilahlık isnat etmek, Kur’an-ı Kerim’in tamamını, bir 

süre, bir ayetini veya bir hükmünü, bir emir ve yasağını inkâr etmek, Kur’an’ın bir 

kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek89 , helali haram haramı helal kabul etmek, 

Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, Allah’ın azabından emin olmak, Allah’ın 

hükümleriyle alay etmek90, Kur’an’a bir şey ilave etmek, iman esaslarından herhangi 

birisini inkâr etmek vs. hepsi küfürdür. Ayrıca Kur’an da kullanılan maksattan 

sapmak anlamına gelen ‘ilhad’, inkâr etmek anlamına gelen ‘cuhûd’, haktan ayrılmak 

ve hayâ perdesinin yırtılması anlamına gelen ‘fücur’, din yolunun dışına sapma 

anlamına gelen ‘fısk’ kelimeleri de zaman zaman küfür anlamında kullanılmıştır. 

                                                 
85 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.139.  
86 el-Hucurat, 49/14. 
87 es-Sabuni, a.g.e., s.172. 
88 Bebek, Adil, Matüridi’de Günah Problemi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 1998, s.97. 
89 Döndüren, a.g.m., c.4,  s.243-244. 
90 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.140. 
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Kullanılan bu kelimelerle Kur’an-ı Kerim’in küfrü her türlü kötülüğün kaynağı 

olarak gördüğü de anlaşılmaktadır.”91  

Kısaca “Allah’ın emir ve yasaklarını, bütün İslami hükümlerini kabul ederek 

İslam’ı bir nizam olarak görmek imanın gereğidir. Bunlardan bir kısmını reddetmek 

veya İslam’ın çağımızda uygulanmasının mümkün olmadığını ileri sürüp bir 

hükmünü bile olsa reddeden kimseler kâfir olur.”92 

4. Müşrik 

a) Sözlükte Müşrik 

Kâfir kavramına en yakın kavramlardan biri de şirktir. Sözlükte ‘şirk’ 

kelimesi; riya, nifak, ortak olmak anlamlarına gelir. Alışverişte veya mirasta ortak 

olmak; iki veya daha fazla kişinin maddi veya manevi bir durumda ortak olması 

şeklinde de tanımlanmıştır.93 Şirk kelimesi Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde sözlük 

anlamında kullanılmıştır. Hz. Musa (a.s)’ın tebliği vazifesini ifa ederken kardeşi 

Harun (a.s)’ın kendisine yardımcı olmasını talep ederken “Ve onu işime ortak kıl”94 

şeklinde ettiği duada kelime sözlük anlamında kullanılmıştır.95  

Ragıb el-İsfehani, şirki büyük ve küçük şirk olarak ikiye ayırmış, ‘büyük 

şirki; Allah’ın yanında ona ortak ilahlar ihdas etmek; küçük şirki de bazı işlerde 

Allah rızasını terk ederek riya niyetiyle iş yapmak’ şeklinde tanımlamıştır.96 Sözlükte 

‘ortak kabul etmek’ anlamına gelen şirk, terim olarak Allah’u Teala’nın tanrılığında, 

isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir.97 

b) Terim Olarak Müşrik 

Dini terim olarak müşrik; Allah’a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eş, ortak 

koşan, Allah’ın yanında başka ilahlar edinen kimse demektir.98 Müşrikler Allah’ın 

varlığını inkâr etmeyip O’ndan başka ilah olduğunu kabul ederler. Onlara da taparlar 

                                                 
91 Şimşek, a.g.e., s.35. 
92 Döndüren, a.g.m., c.4, s.245. 
93 İbn-i Manzur, a.g.e., c.10, s.448. 
94 et-Taha, 20/32. 
95 Rağıb, a.g.e., s.452. 
96 Rağıb, a.g.e., s.452. 
97 Algül, v.d., a. g. e. , c.1, s.78. 
98 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.141. 
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veya isimleri, sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a eşdeğer güç 

ve varlıklar tanırlar.”99  Dolayısıyla Allah’ı inkâr etmek, O’na şirk koşmak, Allah’ın 

oğlu olduğuna inanmak, O’nun sıfatlarından birini bilerek inkâr etmek kişiyi küfre 

götürür.  

Allah’a şirk küfrün en büyüğüdür. Şirk dışındaki günahları Allah’ın dilediği 

kimse için bağışlayacağı bir ayette şöyle ifade edilir: “Şüphesiz Allah, kendisine şirk 

koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için 

bağışlar. Kim Allah’a eş tutarsa, şüphesiz pek büyük bir günah ile iftira etmiş 

olur.”100  “Diğer yandan şirki bırakarak tevbe ve istiğfar eden, akidesini 

sağlamlaştıran kimsenin ise affedilebileceğinden şüphe yoktur. Çünkü böyle bir 

kimse artık mü’min sayılır.”101 Şirk, ortaklık demektir ve birlemek manasına gelen 

tevhidin zıddıdır.102  

Müşrik, Kur’an dilinde iki ayrı anlama gelir. Biri açık (zahiri), diğeri de 

gerçek (hakiki)’tir.  

Açıktan müşrik, çok açık bir şekilde Allah’a ortak koşan, birden fazla ilahın 

olduğuna inanan kimsedir. Bu anlam açısından bakılırsa Hristiyan ve Yahudilere 

müşrik denmez.  

Gerçek müşrik, tevhit dini olan İslam’ı tanımayan bütün gayrı müslimlerdir. 

Çünkü Hristiyanlar; Hz. İsa’ya, Yahudiler; Hz. Üzeyr’e Allah’ın oğlu demektedirler. 

Onlar böyle inanmakla beraber bir Allah fikrini de kabul ederler. Onlar dışarıdan 

bakınca tek Allah inancını benimsiyor gibiyseler de aslında müşriktirler.103 Şirk, en 

büyük zulümdür, öyleyse müşrikler aynı zamanda zalimdirler.104 Onlar sıkışınca 

Allah’a dua eder, yalvarırlar, ama rahata ve refaha kavuşunca Allah’ın ayetlerinden 

yüz çevirirler.105 Putlarını yani Allah’a eş koştukları şeyleri çok severler, onlara 

candan bağlıdırlar.106 Onlar mü’minleri asla sevmezler, devamlı düşmanlık beslerler. 

                                                 
99 Algül, v.d., a. g. e. , c.1, s.78. 
100 en-Nisa, 4/48. 
101 Döndüren, ‘Kâfir’ md., a.g.e.,  c.4, s.243.  
102 Gölcük-Toprak, a.g.e., s.141. 
103 Bkz., el-Hacc, 22/17; Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.473. 
104 el-Lokman, 31/13. 
105 el-İsra, 17/67. 
106 es-Saffat, 37/35–36.  
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Dünyaya aşırı bağlıdırlar.107 Yaptıkları işler sebebiyle Allah katında suçlu 

olmuşlardır.        

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KUR’AN’A GÖRE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ 

A) KUR’AN’A GÖRE İNANÇ AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

1. Mü’minler, Allah’a İman Ederler 

Yeryüzünde en şerefli varlık insandır. İnsanın da en şerefli yeri kalptir, kalbin 

de en şerefli meyvesi imandır. Allah’a iman, iman esaslarının ilki ve en önemlisidir. 

Zira Allah’a iman olmadan imanın diğer esaslarını kabul etmek faydasızdır. Allah’a 

inanmak, insan ile yaratıcısı arasındaki en şerefli bağı oluşturur. Bu bağ, kulun 

Rabbini tanıyıp bilmesi ve ona iman bilinciyle hareket etmesi sayesinde meydana 

gelir.  

Kur’an’a göre Allah (c.c), sadece üstün varlık değil; aynı zamanda insanların 

O’nu var olarak kabul edecekleri “Vacibu’l-Vücud” olan tek varlıktır. Kâinatta 

kendisine karşı denk olabilecek hiçbir şey yoktur.  

“O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size 

rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar 

koşmayın.”108  

Bütün ilahi dinlerde Allah’ın varlığı en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü 

bütün inanç esasları Allah’a imana dayanmaktadır. Allah’a iman, Allah’ın var ve bir 

olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce 

bulunduğuna inanmaktır. İslam dininin temelini oluşturan Allah’a iman, her 

mü’minin kesinlikle kabul ve tasdik ettiği bir gerçektir. Mü’minler Allah’a 

inanmakla beraber Allah’ın meleklerine, gönderdiği kutsal kitaplara ve 

peygamberlere de iman ederler. Bu husus Kur’an da şöyle ifade edilmiştir: 

                                                 
107 el-Bakara, 2/96. 
108 el-Bakara, 2/22. 
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“Peygamber de, iman edenler de ona indirilene inandı. Hepsi de Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. O’nun peygamberlerinden 

hiçbirisinin arasını ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Affını dileriz, ey Rabbimiz, 

dönüş Sana’dır, derler.”109  

İmam Taberi bu ayeti şöyle açıklıyor: “Peygamber Muhammed (s.a.v.), 

Rabbinin kendisine vahyettiği Kur’an’a iman etti. Mü’minler de peygamberleriyle 

birlikte Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inanıp tasdik ettiler. 

Mü’minler derler ki “Peygamberlerin hepsinin nübüvvetini tasdik ederiz. Yahudilerle 

Hristiyanların yaptıkları gibi bazısına inanıp bazısını inkâr etmeyiz. Rabbimizin 

sözünü işittik, emrine itaat ettik. Rabbimiz, günahlarımızı örtüp bizi bağışla, 

dönüşümüz sanadır” derler.”110 

Fahreddin er-Razi’nin ilgili ayet hakkındaki yorumu şöyledir: “Yüce Allah bu 

ayette mü’minlerin Allah’a son derece bağlı, itaatkâr ve boyun eğmiş olduğunu, 

bunun da kemalin olduğunu beyan etmiştir. Allah’ın rububiyyetinin kemali bize 

edince, bizden de O’na karşı kulluğun kemali zuhur etmiştir.111  

Allah’a iman; O’nun varlığına, sıfatlarına, fiillerine ve isimlerine imandan 

ibarettir. Allah’ın varlığına iman, insanın bir mekânı olan varlıkların ötesinde, bütün 

varlıkları yaratan bir yaratıcının olduğunu bilmesidir. Allah’ın sıfatlarına iman; 

O’nun zatı bakımından tek bir varlık olduğuna, bir mekânı olmadığına, cisim veya 

cevher olmadığına, değişmediğine ve hiçbir surette başkasına muhtaç olmadığına 

imandır. Allah’ın fiillerine iman; O’nun dışında kalan her şeyin mümkün ve 

sonradan yaratılmış varlıklar olduğuna ve onları yaratan bir mucidin bulunduğuna 

imandır.”112   

Kurtubi şöyle demiştir: “Yani onlar biz bütün peygamberlere iman ettik, 

derler. Onlardan herhangi birisini inkâr etmeyiz. Yahudilerle hristiyanların ayrım 

                                                 
109 el-Bakara, 2/285. 
110 Taberi ( v.310/923), Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Gâlib et-Taberi, Taberi Tefsiri, 

Çev. Mehmet Keskin, Ümit Yayıncılık, İstanbul, ts, c.1, s.219. 
111 er-Razi, Fahreddin, (v. 606/1210), Ebu Abdillah M. b. Ömer el-Hüseyn b. el-Hasen b. el-Ali, 

Mefatihu’l-Ğayb, Trc. Suat Yıldırım - Lütfullah Cebeci - Sadık Kılıç - C. Sadık Doğru: Tefsir-i 
Kebir, 1–23 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 1988, c.6, s.77. 

112 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.6, s.82-83.  
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gözettiği gibi ayrım gözetmeyiz, derler.113 Yüce Allah’ın ‘iman etti’ buyruğu tasdik 

etti, demektir. İndirilen ise Kur’an-ı Kerim’dir.”114 

İbn-i Kesir ilgili ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Ayet-i kerimedeki ‘iman edenler’ 

kısmı Peygamber’e atfedilmiş ve sonra bütününden haber verilerek ‘Hepsi de 

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. O’nun 

Peygamberlerinden hiçbirisinin arasını ayırt etmeyiz’ buyrulmuştur. Mü’minler 

Allah’ın bir tek, Samed olduğuna, O’ndan başka ilah ve Rab olmadığına iman 

ederler.”115  

“Mü’minlerin her biri, Allah’ın varlığına birliğine, yaratmadaki hikmetinin 

eksiksizliğine, Allah ve Resulleri arasında vahiy getirmek ve elçilik yapmak gibi 

birçok görevleri bulunan meleklerin varlığına, insanları hidayete erdirmek için 

Allah’ın üzerlerine kitaplar, sahifeler indirmiş olduğu şerefli resullerine iman 

etmişlerdir. Hepsi de şöyle derler: biz ilke itibariyle risalet ve teşri bakımından 

peygamberler arasında fark gözetmeyiz ve onların davetleri birdir. Bu da Allah’ın 

varlığını, birliğini kabul etmek, ahlakın üstün değerlerine çağırmaktır. Mü’minler: 

‘Resul bize vahyi tebliğ etmiştir. Biz onun sözünü üzerinde durup düşünerek, 

anlayarak kabul ederek dinledik, verilen emirlere boyun eğerek, bağlanarak itaat 

ettik. Bütün emir ve yasakların dünya ve ahiret mutluluğu için olduğuna inanarak 

bunu yaptık,’ derler. Onlar Yüce Allah’tan, dünyada günahları örtülerek, ahirette de 

cezalarının verilmesini umarak mağfiret dilerler.”116 

Kur’an’ın ortaya koyduğu sisteme göre Allah (c.c), Yunan felsefesindeki gibi 

kendi başına olan, insandan uzak duran ve insanın işlerine karışmayan bir varlık 

değildir. Bilakis her an ve her durumda insanla iç içedir.  

“Göklerde ve yerlerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni 

bir ilahi tasarruftadır.”117 

                                                 
113 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.4, s.73. 
114 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.4, s.76. 
115 İbn-i Kesir ( v.774/1373), Ebu’l Fidâi İsmail İmadü’d-Din b. Ömer b. Kesir b. Davud b. Kesir 

el- Dımeşki el- Kureyşi, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azim, Çev. Bekir Karlığa-Bedrettin Çetiner: 
Hadislerle Kur’an-Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1984, c.3, s.1140. 

116 Zuhayli, Vehbe, Tefsirü’l-Münir, trc. Beşir Eryarsoy vd., Risale Yayınları, İstanbul, 2005, 2. 
Baskı, c.2, s.123. 

117 er-Rahman, 55/29. 
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Allah (c.c)’ın varlığına iman konusunda çok sayıda düşünür, inanmanın fıtri 

olduğunu, bozulmamış insan tabiatının yaratılışı gereği inanmaya yatkın olduğunu 

açıklamıştır. Yine de ortaya çıkan bazı sorular çerçevesinde Allah (c.c)’ın varlığı ile 

ilgili deliller ortaya koymuşlar, değişik ispat yöntemleri geliştirmişlerdir.118 

Razi, Allah’a iman ile ilgili olarak “Allah’a iman etmenin içine O’nun 

birliğini, adaletini ve hikmetini bilmek, kıyamete ve ahiret gününe iman etmek, 

mükâfat, ceza ve bununla ilgili bütün şeyleri bilmek de girer”119 demiştir. 

Allah, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birdir. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. 

Allah’ın bir olması sayı yönünden bir olma değil, eşinin ve benzerinin olmaması 

yönünden bir olmadır. Kur’an-ı Kerim insanın dikkatini Allah (c.c)’ın bir olduğu 

konusuna ısrarla çeker. Böyle bir ısrarın sebebi ise insanın her an Rabbini birden 

fazla kabul edebileceği, O’na ortaklar koşabileceği tehlikesine karşı uyanık tutmak 

içindir.120 Allah’a iman eden kimse O’nun huzuruna çıkılacağının doğruluğuna 

inanır, O’nun emirlerini dinler, itaat eder, yasaklarından kaçınır. Farzları işlemekte 

kusur etmez, herhangi bir masiyete gömülmez. Çünkü böylesi bir hareket iman ile 

çatışır.121 

2. Mü’minler, Meleklere İman Ederler 

Meleklere iman, İslam dininin iman esaslarındandır. Allah (c.c) meleklerin 

varlığını Kur’an’da haber vermekte ve birçok ayette meleklerden bahsetmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de “Peygamber de, iman edenler de ona indirilene inandı. Hepsi de 

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti...”122 ayetiyle meleklere 

iman, imanın esasları arasında yer almaktadır.  

Meleklerin varlığına iman, peygamberlere imanın olmazsa olmaz şartıdır. 

Allah ile insan arasında karşılıklı bir iletişim vardır. Allah’tan insanlara doğru olan 

bu ilişki meleklerle sağlanır.123 Allah Teala vahyi insanlara melekler aracılığıyla 

                                                 
118 Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 2001, s.19. 
119 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.268. 
120 Gölcük, Şerafettin, Allah, Kur’an, İnsan, Esra Yayınları, Konya, 1990, s.54. 
121 Zuhayli, a.g.e., c.2, s.125. 
122 el-Bakara, 2/285. 
123 İslamoğlu, Mustafa, İman Risalesi, Denge Yayınları, İstanbul, 1993, s.269. 
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bildirir. Bu açıdan incelendiği zaman melek kelimesi ‘haberci, elçi’ anlamlarına 

gelmektedir.124 Bu iletişimi sağlayan, vahyi getiren melek de Cebrail (a.s)’dir.  

Melekler özellikleri ve görevleri bakımından diğer varlıklardan farklı olarak 

yaratılmışlardır. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan varlıklardır. Çünkü insan 

gözü onları görebilecek özellikte yaratılmamıştır. Melekler nurani ve ruhani 

varlıklardır. Onların cismani vücutları olmayıp, latif ve duyularla hissedilmeyen 

varlıklardır. Onlar tabiat ötesi âlemin varlıkları olup onların hakikatlerini ancak Allah 

bilir. Melekler insandan farklı olarak Allah’a tam bir itaat halindedirler, emirlerini 

eksiksiz yerine getirirler. Allah’ın iradesi doğrultusunda hareket ederler, kendi 

istekleriyle bir şey yapamazlar.125  

“Onlar, Allah’ın emirlerine isyan etmezler, emrolundukları şeyleri aynen 

yaparlar.”126  

“Üstlerinden (her an bir azab göndermeye kadir olan) Rablerinden korkarlar 

ve emrolundukları şeyi yaparlar.”127 

Melekler, insanlar gibi yemezler, içmezler, uyumazlar, erkeklik ve dişilikleri 

yoktur. Hayvani arzulardan uzaktırlar, nefsi istekleri bulunmaz, şehvet hissine sahip 

değillerdir, günah ve hata işlemezler. Onlar ayrı bir âlemde kendilerine özgü şartların 

yaratıklarıdır. Zatları itibariyle müstakil, kendi kendilerine yeten, insana benzeyen 

maddi hallerle kesinlikle nitelenmeyen varlıklardır.128     

Melekler hakkındaki bilgilerimiz vahye ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in 

açıklamalarına dayanır. Kur’an, melekler ve onların görevleri hakkında bilgi verir. 

Melekler içerisinde mü’minlere yardım eden,129 Allah’ın azap hükmünü yerine 

getiren,130 Peygamberlere ve Allah’ın seçkin kullarına müjdeler getiren,131 

insanların yaptığı iyilikleri ve kötülükleri yazan,132 insanların iyiliklere ulaşmaları 

                                                 
124 Ünal, Ali, Kur’an’da Temel Kavramlar, Beyan Yayınları, İstanbul, 1986, s.228. 
125 Bkz. Enbiya, 21/27. 
126 et-Tahrim, 66/6. 
127 en-Nahl, 16/50. 
128 Gölcük -Toprak, Kelam (Tarih-Ekoller-Problemler), s.426–427. 
129 el-Al-i İmran, 3/124–125. 
130 el-Hud, 11/81. 
131 el-Hud, 11/69–74; el-Meryem, 19/17–19. 
132 el-İnfitar, 82/7–11.  
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için çalışan,133 Allah’ı öven134 ve cennet ve cehennemde görevli olan135 melekler de 

vardır. 

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o 

(kimsenin iyiliği) dir ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere 

inandı. Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere 

ve boyunduruk altında bulunan (köle ve esir)lere verdi; namazı kıldı, …”136  

Taberi bu ayeti tefsir ederken şöyle demektedir: “Ey Yahudilerle Hristiyanlar 

topluluğu! Bir kısmınızın yüzünü doğuya, diğer bir kısmınızın da yüzünü batıya 

çevirmesi iyilik değildir. Asıl iyilik Allah’ın varlığına ve ahiret gününün geleceğine, 

meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden kimsenin iyiliğidir.”137 

Razi, bu ayette geçen ‘meleklere inanma’ hususunda şunları söylemiştir: 

“Meleklere iman mefhumuna, biz insanlara ulaştırması maksadıyla Hz. Peygamber 

(s.a.v)’e risaleti ulaştırmalarıyla alakalı şeyler ile meleklerin durumu hakkında 

bilinmesi gerekli olan şeyler de girmektedir.”138 

Kurtubi, ‘el-birr’ ifadesi için şöyle demiştir: “Burada el-birr kelimesi bütün 

hayırları kapsayan bir isimdir. İfadenin takdiri şöyledir: Fakat birr, Allah’a, 

meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenin yaptığı iyiliktir.”139 

İbn-i Kesir, bu ayetle ilgili olarak şunları söylemiştir: “Bütün bunlar ‘Birr’in 

çeşitleridir. Çünkü bu ayetteki sıfatlarla bezenen kimse, bütünüyle İslam bağı içine 

girer ve tüm hayırları nefsinde toplar. Çünkü hayrın bütünü Allah’a imandadır. 

Allah’a iman ise; Allah’tan başka ilah olmadığını kabul etmek, Allah ile 

peygamberleri arasında elçiler olan meleklerin varlığını doğrulamaktır.”140 

Çağımızın önemli müfessirlerinden olan Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın ilgili 

ayet hakkındaki yorumu şöyledir:  “Yüzlerinizi doğuya ve batıya doğru çevirmeniz 

                                                 
133 el-Ahzab, 33/43. 
134 ez-Zümer, 39/75. 
135 et-Tahrim, 66/6. 
136 el-Bakara, 2/177. 
137 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.1, s.131. 
138 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.268. 
139 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.2, s.485. 
140 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.3, s.684. 
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işin aslında istenen erginlik ve hayır değildir. Kıble meselesinin ve hatta Kâbe’ye 

bile yönelmenin önemi, kendisi için istenen bir erginlik ve hayır olduğundan değildir. 

Fakat işin aslında erginlik ve hayır sahibi, gerçekten iyiliğe eren, Allah’a ve 

sorumluluk günü olan ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmiş 

ve helalinden mal kazanıp, seve seve herhangi bir yakınlığa sahip bulunan 

akrabalarına, muhtaç olan yetimlere, fakirlikten kımıldanamayacak halde bulunan 

yoksullara, yol oğluna, yani uzun yoldan gelmiş misafire, ihtiyaç ve zaruretin 

zorlamasıyla dilenme zilletine düşmüş dilencilere hediye veya sadaka olarak mal 

vermiş, farz namazlarını doğru dürüst kılmış, zekâtını da ayrıca vermiş… 

kimselerdir. İşte bu güzel sıfatlarla vasıflanmış olan kimseler, öyle kimselerdir ki, 

dinde, hakka uymada, iyiliği ve hayrı aramada, doğruluk ve vefakârlık yapmışlar, 

doğruluklarını ispat etmişlerdir. İşte müttakiler bunlardır, bu iyilik ve doğruluk 

sahipleridir.”141  

Meleklerin varlığına iman eden mü’minler, Allah’ın (c.c) yardımının her an 

kendileriyle beraber olduğunu bilirler. Çünkü Allah’ın görevlendirdiği melekler 

daima onlarla beraberdirler. Bu melekler insanları kötülükten korur ve ona hep iyi 

olanı telkin ederler. Söylediği ve yaptığı her şeyin kaydedildiğinin farkında olan 

insan kendisine çeki düzen verir, kendisini kontrol eder. Dolayısıyla meleklerin 

varlığı insanın bu konuda bilinçli olmasına, hareketlerini kontrol etmesine, 

günahlardan uzaklaşmasına ve hep iyiliğe yönelmesine vesile olur.    

3. Mü’minler, Kitaplara İman Ederler 

Allah’ın inanılmasını emrettiği hususlardan birisi de kitaplara imandır. Allah 

Teala Kur’an’da her millete bir peygamber gönderdiğini, hiçbir milletin 

peygambersiz bırakılmadığını beyan etmektedir.142 Bu peygamberlerden kendisine 

kitap verilenler kendi kitaplarıyla amel etmişler, kitap verilmeyenler ise daha önce 

gönderilmiş kitaplara tabi olmuşlardır. İlahi kitap Allah’ın insanlığa talim ettiği hak 

dinin asıl rüknünü oluşturduğundan, kitaplara iman, iman esaslarından sayılmış, bu 

husus Kur’an’da açıkça beyan edilmiştir.143 

 Kitaplara iman iki şekildedir: 
                                                 
141 Yazır (v.1942), M. Hamdi Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, Sadeleştirenler: İsmail Karaçam v.d., 

Azim Dağıtım, İstanbul, 1992, c.1, s. 491–492. 
142 Bkz., el-Fatır, 35/24; el-Yunus, 10/47; el-İsra, 17/15. 
143 Bkz., el-Bakara, 2/4,117; en-Nisa, 4/136. 
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1. İcmali olarak bütün kitaplara inanmak. 

2. Tafsili olarak Kur’an’da zikredilen ilahi kitaplara ayrı ayrı inanmak ve her 

birinin Allah (c.c)’ın kelamı olduğunu kalp ile tasdik etmek. Dolayısıyla Allah 

(c.c)’ın insanlara Hz. Âdem (a.s)’den bu yana gönderdiği bütün kitaplar inanmak 

farzdır.144 Önceki kitaplara iman demek, onların hepsinin Allah’tan geldiğini, doğru 

olduğunu ve Kur’an’ın gönderilişindeki gayeyi kendi dönemlerinde gerçekleştirmek 

için gönderilmiş bulunduklarını kabul ve tasdik etmektir.  

 “Onlara Kur’an okunduğu zaman derler ki: ‘Ona inandık, doğrusu o, 

Rabbimizden gelen haktır. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümanlar olmuştuk.”145  

Taberi’nin bu ayetle ilgili yorumu şu şekildedir: “Kur’an’dan önce kendilerine 

kitap verilenler, Kur’an’ın Allah katından gelen gerçek bir kitap olduğunu ve 

Müslüman olan Ehl-i Kitaba indirildiğini bilirler ve böylece tasdik ederler. 

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman derler ki: Biz onu tasdik ettik. O, Rabbimiz 

katından indirilen bir gerçektir. Kur’an’ın indirilmesinden önce de biz Allah’ın 

kitaplarını tasdik etmiştik.”146  

Razi, kitaplara imanı kısaca şöyle açıklamıştır: “Kitaplara iman, ilahi 

kitapların Allah’ın peygamberlerine gönderdiği bir vahiy olduğunu kabul etmektir. 

İlahi kitaplar kehanet, sihir ve şeytanlardan korunmuştur. Diğer ilahi kitaplardan 

farklı olarak Kur’an, değiştirilmemiş ve tahrif edilmemiştir.”147 

Allah Teala, Allah’ın dostu olan Ehl-i Kitab bilginlerinin Kur’an’a 

inanacaklarını haber veriyor. Nitekim başka ayet-i kerimelerde de şöyle 

buyrulmaktadır.  

 “Ehl-i Kitap’tan öyleleri vardır ki; Allah’a, size indirilen ve kendilerine 

indirilmiş olana (Allah’a derin saygı duyarak) inanırlar.”148  

“Onlar sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar...”149 

                                                 
144 Gölcük -Toprak, a.g.e., s.357. 
145 el-Kasas, 28/53. 
146 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.4, s.1694. 
147 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.6, s.86. 
148 Âl-i, İmran,  3/199. 
149 el-Bakara, 2/3–4.  
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Razi, bu ayet hakkında şunları söylemektedir: “Bu ayette bahsedilen iman 

farzdır. Çünkü Cenab-ı Allah bu ayetten hemen sonra ‘işte bunlar felaha erenlerdir’ 

buyurmuş ve böylece kendisinde bu iman bulunmayan kimsenin kurtuluşa erenlerden 

olmaması ortaya çıkmıştır. Bu imanın gerekliliği sabit olunca Kur’an’ı tafsilatlı bir 

şekilde bilmek gerekir. Çünkü kişiye Allah’ın hem ilim hem de amel bakımından 

farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi, ancak onu etraflıca bilmesiyle mümkündür. 

Cenab-ı Hakk’ın ‘senden önce indirilenlere de inanırlar’ sözünden maksat ise Hz. 

Peygamber (s.a.v)’den önceki peygamberlere indirilen kitaplardır. Bu kitaplara da 

icmali olarak iman etmek farzdır.”150  

İmam Kurtubi de bu ayet için şöyle demiştir: ‘Sana indirilene’ buyruğu ile 

kastedilen Kur’an-ı Kerim’dir. ‘Senden önce indirilene’ buyruğu ile kasıt ise daha 

önce indirilen kitaplardır. Böyle bir iman ise Yüce Allah’ın şu buyruğunda 

kendilerinden haber verdiği Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarından farklıdır: 

“Onlara ‘Allah’ın indirdiğine iman edin’ denildiği zaman, ‘Biz, bize indirilene iman 

ederiz’ derler.”151 Denildiğine göre ‘Onlar ğaybe inanırlar’ buyruğu nazil olunca 

Yahudiler ve Hristiyanlar ‘Biz ğaybe iman ettik’ demişlerdir. Yüce Allah’ın ‘Namazı 

dosdoğru kılarlar’ buyruğunu duyunca da ‘Biz de namazı dosdoğru kılarız’ dediler. 

Yüce Allah’ın  ‘Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.’  Buyruğu 

hakkında da: Bizler de infak eder ve tasaddukta bulunuruz, demişlerdir. Ancak 

‘Onlar sana indirilene de ve senden önce indirilenlere de iman ederler’ buyruğunu 

işitince de bu işten kaçıp uzaklaştılar.152  

İbn-i Kesir’in bu ayet hakkındaki açıklaması şöyledir: “İbn-i Abbas der ki: Bu 

ayetten maksat, onlar (mü’minler) senin Allah’tan getirdiğini ve senden önce 

peygamberlerin getirmiş oldukları şeyleri tasdik ederler, aralarında bir ayrım 

yapmazlar, kendilerine Rableri katından gelen şeyleri inkâr etmezler.153  

Kur’an insan hayatına yön ve anlam verir. İnsan merak ettiği ve çözümünü 

aradığı birçok sorunun cevabını Kur’an’da bulabilmektedir.154 ‘Ben kimim, nereden 

                                                 
150 er-Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.1, s.466. 
151 el-Bakara, 2/91. 
152 Kurtubi,a.g.e., trc. Eryarsoy, c.1, s.430. 
153 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.2, s.174.  
154 Sert, H. Emin, Kur’an’da İnsan Tipleri ve Davranışları, Bilge Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 176. 
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geldim, nereye gidiyorum, dünyadaki hayatın gerçek amacı nedir’ gibi soruların 

doğru ve kesin cevapları da yine Kur’an’da mevcuttur. 

“Yüce Allah, Bakara süresinin ilk ayetlerinde Kur’an-ı Kerim’in üç özelliğini 

dile getirmektedir: 

1- Bu kitap, ihtiva ettiği anlam, maksat, kıssa, ibret ve nakzedilmesi kabil 

olmayan yasamayla ilgili hükümleri ile kapsadığı her şeyde mükemmel ve eksiksiz 

bir kitaptır. 

2- Dikkatle bakan ve gönlüyle ona kulak veren kimse için Allah’tan gelmiş 

olduğunda hiçbir şüphe yoktur. 

3- Bu kitap, takva sahibi mü’minler için hidayet ve doğru yolun kaynağıdır. O 

takva sahipleri Allah’ın emirlerini yerine getirerek, yasaklarından sakınarak Allah’ın 

azabından korunan kimselerdir; dolayısıyla da bu kitaptan yararlanabilecek olanlar 

da onlardır.”155  

Allah (c.c), Kur’an gibi bir rehberle insanı kendine yaklaştırır. Müslüman, 

Kur’an’ı okuduğunda Allah’la konuşmuş gibi olur. İnsanının dünya ve ahiret 

mutluluğunun kaynağı Kur’an’dır. Kur’an’daki bütün emir ve yasaklar insanın 

yücelmesi için konmuştur. Bunların her biri uygulandığında insanın bedeni ve ruhi 

ihtiyaçlarını giderdiği görülür. İnsan Kur’an’la; yüksek faziletlerin, imrenilen bir 

ahlakın, paha biçilmez ibadetlerin, en güzel temiz inançların sahibi olur. İnsan 

Kur’an’da kendini bulur, kendini okur. Gerek fert, gerekse toplum, tarih ve istikbal 

olarak Kur’an insanı okur ve anlatır.156 

4. Mü’minler, Peygamberlere İman Ederler 

Dinimiz İslam’da inanç esaslarından biri de Peygamberlere imandır. Bu inanç, 

Allah’ın insanlar arasından seçtiği kimseleri ve onların Allah’tan aldığı ve aktardığı 

bütün bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu onaylamayı gerektirir. Allah Kur’an’da, 

aralarında hiçbir ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanılması gerektiğini 

belirtmiştir. Peygamberlerin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamayı, inkârcılık 

saymıştır.157  

                                                 
155 Zuhayli, a.g.e., c.1, s.64. 
156 Gölcük, Allah, Kur’an, İnsan, s. 76. 
157 Bkz., el-Bakara, 2/285; en-Nisa, 4/150-151.  
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İnsanlık tarihi boyunca Allah insanı, desteksiz ve rehbersiz biçimde yalnız 

bırakmamış ve her topluluğa mutlaka peygamber göndermiştir: “Her toplumun bir 

peygamberi vardır.”158 “Hiçbir topluluk yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı gelip geçmiş 

olmasın.”159 Peygamberlik, Hz. Muhammed (sav) ile sona ermiştir: “Muhammed... 

Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”160  

“Allah’a ve peygamberlerine inanıp onlardan hiçbirini ayırmayanlara; işte 

onlara Allah ecirlerini verecektir. Allah, Gafurdur, Rahimdir.”161 

Taberi, bu ayetin açıklamasında şunları söylemiştir: “Allah’ın birliğini tasdik 

edip bütün resullerin peygamberliğine inanan; onların bir kısmına inanıp da 

diğerlerini yalanlamayan kimselere gelince Cenab-ı Allah onların sevap ve 

mükâfatını verecektir. Allah, kullarının günahlarını bağışlar, onları çok esirger.”162 

Razi, peygamberlere iman hususunda şunu söylemiştir: Peygamberlere iman 

mefhumuna onların peygamber oluşlarına ve şeriatlarının doğruluğuna iman etme 

hususlarının hepsi dâhildir.163 Bu ayet için de Razi şöyle demiştir: Âlimlerimiz affın 

bulunduğu ve ihbatın da olmadığı hususunda bu ayete tutunmuşlar ve şöyle 

demişlerdir: Allah Teala, Allah ve resullerine iman eden kimselere ecirlerini 

vereceğini va’detmiştir. Bundan anlaşılan ise Cenab-ı Hakk’ın o kimselere imandan 

ötürü ecirlerini vermiş olduğudur.”164 

Kurtubi, bu ayet için sadece şunu söylemiştir: Allah, bu buyrukta Peygamber 

(s.a.v.)’i ve onun ümmetini kastetmektedir.165 

 İbn-i Kesir ise ilgili ayet için şöyle demiştir: “Mü’minler Allah’ın indirdiği 

her kitaba, Allah’ın gönderdiği tüm peygamberlere inanırlar. Bütün Peygamberleri, 

Resulleri, Allah’ın kulları olan peygamberlere ve Resullere gökten indirilen kitapları 

tasdik ederler. Bir kısmına inanıp bir kısmını terk etmek suretiyle, onlardan hiç 

birisinin arasını ayırmazlar. Bir kısmı diğer bir kısmının şeriatını Allah’ın izniyle 
                                                 
158 el-Yunus, 10/47; Bkz., en-Nahl, 16/63. 
159 el-Fatır, 35/24. 
160 el-Ahzab, 33/40. 
161 en-Nisa, 4/152. 
162  Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.1, s.424. 
163 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.268. 
164 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.8, s.394. 
165 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.2, s.484. 
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neshetmiştir. Hatta şeriatı kıyamet kopuncaya kadar devam edecek ve ümmetinden 

bir grubun hak üzere kalacağı, Peygamberlerin sonuncusu Muhammed (s.a.v.)’in 

şeriatıyla diğerlerinin şeriatı nesh olunmuştur. Yine de onlara göre peygamberlerin 

hepsi de doğrudur, iyidirler, doğru yoldadırlar,  hayır yoluna delalet ve irşat 

edicidirler.”166 

“İman parçalanma kabul etmez. Mü’minin Allah’ın vahiy olarak bildirdiği her 

şeye iman etmesi gerekir. Mü’minler Allah’ın bir, ehad, tek ve samed olduğuna, 

O’ndan başka ilah, O’nun dışında Rab olmadığına iman ederler. Bütün 

peygamberlere, resullere, semadan Allah’ın resullerine ve peygamberlerine indirilen 

kitaplara iman ederler, onları tasdik ederler. Peygamberlerden birini diğerinden 

ayırarak kimine iman edip kimini inkâr etmezler. Aksine onlara göre bütün 

peygamberler doğru söylemiştir ve iyilik getirmişlerdir. Doğru yoldadırlar, hidayet 

bulmuşlardır ve insanları hayır yollarına iletenlerdir.”167  

Müslüman için Hz. Peygamber (s.a.v)’in hayatı Kur’an’ın yaşayan tefsiri 

gibidir.168 Allah’ın Resulü son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’e bakıldığı zaman, 

Kur’an’ın insan davranışına yansıması görülür. Allah Resulü Kur’an’ı sadece 

insanlara aktarmakla kalmamış, onun nasıl anlaşılacağını, hayata nasıl yansıtılıp 

yaşanacağını bize anlatmak ve kendisi yaşamak suretiyle göstermişlerdir. O, bütün 

mü’minler için en güzel örnektir.  

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve Ahiret Günü’ne 

kavuşmayı uman, Allah’ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”169  

Hz. Peygamber (s.a.v), tarihin insan anlayışı ve yaklaşımının en fazla 

bozulduğu bir dönemde gelmiş ve örnek yaşayışıyla etrafında bir insan halkası 

oluşturmuştur. Cahiliye dönemi insanları da bu sayede “Asr-ı saadet insanları” haline 

dönüşmüştür.170 Asr-ı Saadet denilen bu mutluluk çağı, insanların peygambere 

itaatleriyle mümkün olmuştur.  

                                                 
166 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.3, s.1140–1141. 
167 Zuhayli, a.g.e., c.2, s.125. 
168 Sert, a.g.e., s.182. 
169 el-Ahzab, 33/21. 
170 Sert, a.g.e., s.178. 



 35

Mü’minler din ve dünya ile ilgili her konuda Peygamberleri örnek alırlar. 

Onların Kur’an’da anlatılan kıssalarından dersler ve örnekler çıkarırlar. Allah’ın 

yardımının Peygamberlere ve onlara iman edenlere, gazabının da iman etmeyenlere 

ve peygamberlerle mücadele edenlere yönelik olduğunu bilirler. Bu bilinç içerisin de 

Hz. Peygamber’e benzemeye çalışırlar. Kötülükten, şerden, şeytandan ve şeytanın 

dostlarından uzak durmaya çalışırlar.  

5. Mü’minler, Ahirete İman Ederler 

Ahiret kavramı “son, son olan ve sonrakiler” gibi anlamlara gelir. Terim 

olarak dünya hayatının son bulmasıyla başlayan, mahşerde yeniden dirilişle devam 

eden ve bundan sonra da ebediyen devam edecek olan hayat anlamına gelir. Ebedi 

hayat karşılığında da kullanılır. Ahiret gününe ‘kıyamet günü, hesap günü, diriliş 

günü, din günü, toplanma günü, ceza günü, ebedi âlem, gerçek hayat’ gibi isimler 

verilmiştir.171 

Mü’minlerin temel vasıflarından biri de görmedikleri halde ahirete iman 

etmeleridir. Çünkü Allah, aynı zamanda ‘din günü’nün de (ahiret) sahibidir. Ve O, 

mü’minlerden söz ederken onların hem Allah’a hem de ahirete inandıklarını 

belirtmektedir. 

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve 

daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.”172  

“Onlar sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar. Ve 

onlar ahirete de kesinkes inanırlar.”173 

İmam Taberi bu ayet için şöyle demiştir: “Mü’minler kendilerine görünmeyen 

cennet, cehennem, sevap ve ikaba inanırlar. Allah, melek, kitap ve peygamber gibi 

Kur’an’da anlatılan gaybi varlıkların varlığını tasdik ederler. Tilavet ve huşuun 

gereklerine uyarak, kendilerine farz kılındığı şekilde rükû ve sücuda tam riayet 

ederek, şartlarına ve ölçülerine bağlı kalarak namazı eda ederler. Rablerinin 

kendilerine verdiği rızkın helal ve temizinden mallarının zekâtını vererek, içine 

haram karışmayan meşru masrafları yaparak harcamada bulunurlar. Mü’minler, 
                                                 
171 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s. 36. 
172 en-Nisa, 4/136. 
173 el-Bakara, 2/3–4.  
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ondan önceki elçilerin Yüce Allah’ın katından 

getirmiş olduklarını tasdik ederler. Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmaz, onların 

Allah katından kendilerine getirmiş olduklarını inkâr etmezler. Bu dünya yurdundan 

sonra gelecek olan ahiret yurduna, ondaki dirilişe, sevap ve cezaya, hesap ve mizana 

kesinlikle iman ederler.”174  

Razi’nin bu ayette geçen ahirete iman hakkındaki açıklaması şu şekildedir:  

“Ahiret lafzı ‘sonraki yurt’ manasındadır. Dünya hayatından sonra geldiği için bu 

ismi almıştır. Ahiret hayatından değeri daha düşük olduğu için dünyaya ‘dünya 

(alçak, adi)’ denmiştir. ‘Yakin’, insanın bir şey hakkında şüphe etmesinden sonra 

onu iyice bilmesidir. Bu lafız ister zaruri ister istidlali olsun işler hakkında meydana 

çıkan ilmi ifade etmek için kullanılır. Ahirete yakini bir imanla inanmış olan 

kimseler sadece ahirete değil, ahiretin varlığıyla beraber onda meydana gelecek olan 

hesaba, suale, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme girdireceklerine yakinen 

inandıkları için övülmüşlerdir.”175   

Kurtubi de; “Yüce Allah’ın ‘Onlar ahirete de yakin ile inanırlar’ 

buyruğundan kasıt, onlar (mü’minler) öldükten sonra dirilişi ve neşri kesin olarak 

bilirler demektir. Yakin, şüphesiz bilgi demektir”176 demiştir. Yani onlar; öldükten 

sonra dirilmeye, kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba ve mizana iman ederler.177 

Onlar, “ceza gününü tasdik ederler.”178  

Onlar, aklın yaklaşık bir şekilde idrak etmiş olduğu maddi ve duyularla 

hissedilen şeylerin sınırında durup kalmazlar. Ayrıca ruh, cin ve melek gibi ve başta 

Allah’ın varlığı ve vahdaniyeti olmak üzere maddenin ötesindeki evrenleri de idrak 

ederler.179  

“Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler; sana indirilen 

kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekât 

                                                 
174 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.1, s.17-18. 
175 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.1, s.467. 
176 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.1, s.430. 
177 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.2, s.174. 
178 el-Mearic, 70/26. 
179 Zuhayli, a.g.e., c.1, s.64. 
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verenlere, Allah’a ve ahiret gününe inananlara elbette büyük bir mükâfat 

vereceğiz.”180 

İmam Taberi bu ayeti şöyle yorumlamıştır: “Onlardan ilimde derinleşmiş 

olanlara; Ey Muhammed! Kalplerine ilim yerleştirip de senin Allah Resulü olduğunu 

bilen bilgili Yahudilere, Allah tarafından sana indirilen Kur’an’ı ve senden önceki 

peygamberlere indirilen kitapları tasdik eden inançlı Yahudilere, kendilerini özellikle 

övdüğüm namaz kılanlara, mallarının zekâtını gönül rızasıyla fakirlere verenlere, 

Allah’ın birliğini tasdik edip ölüm sonrası dirilişe iman edenlere, Allah’a itaatlerinin 

karşılığı olarak büyük bir mükâfat vereceğiz ki o da cennettir.”181  “İşte onlara elbette 

büyük bir mükâfat (olan cenneti) vereceğiz.”182 

Ahiretin mevcudiyetine olan inanç, inanılması farz olan inanç esaslarındandır. 

Kur’an ayetlerinden anlaşılmaktadır ki, ahirete iman insanı, iyi ve doğru olmaya 

yönlendirmektedir. Ahirete inananlar inançlarının gereği, yanlış yaptıklarında 

cezalandırılacaklarını, doğru yaptıklarında ise bunun boşa giden bir davranış 

olmadığını bildikleri için iyi insan olma yolunda daha çok gayret sarf ederler. 

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler; 

hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.”183 

Yine Razi, konu ile ilgili olarak şunları demektedir: “Ahiret gününe iman, 

Allah’a imana dayanır. Çünkü biz, Allah’ın bütün malumatı bildiğini ve bütün 

mümkinâta kâdir olduğunu bilmezsek, bizim haşrin ve neşrin doğruluğunu bilmemiz 

de imkânsız olur.”184  

Kur’an’ın ahiret düşüncesi bu dünyadan uzakta kalan bir düşünce değildir. 

Tersine insanın ahiret hayatıyla bu dünya, yakından ilgilidir ve iç içedir. Çünkü 

ahiret mutluluğunun yolu bu dünya hayatından geçmektedir. Cennet ve cehennemin 

varlığı insan hayatında ahlaki yönde etkisini gösterir. Ahiret düşüncesi, insanın bu 

dünyadaki tüm davranışlarını etkiler.185 Ahirete iman, insanı iyilik yapmaya, 

                                                 
180 en-Nisa, 4/162. 
181 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.1, s.430-431. 
182 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.5, s.2036. 
183 Âl-i İmran, 3/114. 
184 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.267. 
185 İzutsu, Toshihiko, Kur’an’ Allah ve İnsan, Çev. Süleyman Ateş, Kevser Yayınları, Ankara, ts, 

s. 82. 
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kötülükten kaçınmaya ve sorumluluklarını gerçekleştirmeye teşvik eden itici bir 

güçtür. İnsanın Rabbi tarafından gözetim altında olduğunu bilmesi, davranışlarını 

kontrol etmesini sağlayacaktır. Yapılanların karşılığının olumlu veya olumsuz olarak 

görüleceği inancı, insanı bilinçli olarak davranmaya sevk edecektir.186 Çünkü ölüm 

düşüncesi insanoğlunun ruhuna çeki düzen veren bir güce sahiptir.187 

Ahirete iman, İslam itikadının son halkasıdır. Bunun farkında olan 

mü’minlerin kalbinde adalete dayanan bir mesuliyet vardır. Bu mesuliyet mü’minin 

iç âleminde uyanıklığı sağlayarak onu günahlardan korur. Ahirette mü’mini 

koruyacak salih ameldir. Ahirete iman, mü’minin hayatında önemli yer edinir. Zira 

bunun bilincinde olan mü’min kimse çalışmasını geçici olan dünya hayatına değil de 

ebedi olan ahiret hayatına göre düzenler. Yaptığı hiçbir işte Allah’a şirk koşmaz, 

Allah’tan başkası için amel işlemez. Ahiret inancı insanın başıboş olmadığını, 

lüzumsuz yere yaratılmadığını, kendi heva ve hevesiyle baş başa bırakılmadığını 

insana öğretir. Mü’min mutlak bir adaletin kendisini beklediğinin şuurundadır. 

6. Mü’minler, Kadere ve Her Şeyin Allah’tan Olduğuna İman Ederler 

İmanın temel unsurlarından biri de kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna 

inanmaktır. Kur’an da kadere iman, imanın şartı olarak belirtilmemiştir. Ancak 

hadis-i şerifte, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak, imanın şartlarından 

sayılmıştır.  

Kadere iman, Allah (c.c)’ın yarattığı bütün mevcudat için bir gaye, bir düzen, 

bir zaman ve mekân tayin ettiğine, hiç bir şeyi gayesiz, ölçüsüz ve başıboş 

yaratmadığına iman etmektir.188 Kader konusuna Kur’an’da birçok yerde 

değinilmiştir. “ Şüphesiz ki Biz, her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Ve bizim 

emrimiz bir tektir, bir göz kırpması gibidir. Andolsun ki Biz, sizin benzerlerinizi hep 

helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı? Yaptıkları her şey kitaplarda 

kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satırdır.”189   

İmam Taberi bu ayeti şöyle açıklamışlardır: “Muhakkak ki Biz her şeyi bir 

ölçüye göre yaratmışızdır. Her şeyi takdir edip hükme bağladığımız bir ölçü ile 
                                                 
186 Sert, a.g.e., s. 121. 
187 Cüceloğlu, Doğan, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 

2000, s. 224. 
188 İslamoğlu, a.g.e., s. 189.  
189 el- Kamer, 54/49–53. 
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yaratmışızdır. Yapmak ve meydana getirmek istediğimiz bir şeyde emrimiz, sadece 

bir tek sözdür. Ona ‘Ol’ deriz, o da derhal oluverir. Hiç reddetmez ve lafı geri 

çevirmez. Adeta bir göz kırpması süratinde emrimiz yerine gelir. Gecikmez ve tehir 

olunmaz. Allah’ı inkâr etmek, elçilerini yalanlamak gibi; takip ettiğimiz yol üzerinde 

bulunan ve sizin gibi olan geçmiş ümmetlerden birçoğunu da helak etmişizdir. 

Bundan öğüt alıp küfründen ve yanlış yolundan geri dönen yok mudur? Sizden 

öncekilerin işledikleri fiillerin hepsi aleyhlerinde kayda geçirilmiş muhafaza edilmiş 

defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey kitaplarda yazılmış ve tespit 

edilmiştir.”190 

İmam Kurtubi de bu ayet için şunları söylemiştir: “Yüce Allah, her şeyi takdir 

etmiştir. Yani onların miktarlarını, hallerini ve zamanlarını var edilmeden önce 

bilmiştir. Sonra da bunlardan ezeli ilmindeki şekli ile var olacağını bildiği şeyleri var 

etmiştir. İster yüce âlemde, ister alt âlemde her şey Yüce Allah’ın ilim, kudret ve 

iradesi ile sadır olur. Yaratıkların bunda herhangi bir etkisi yoktur. Mahlûkatın 

meydana gelen bu olaylarda bir çeşit kesb (kazanmak), çaba, nisbet ve izafeden öte 

herhangi bir katkıları olamaz. Bütün bunlarda Yüce Allah’ın onlara bu işi 

kolaylaştırması, O’nun kudreti, tevfiki ve ilhamı ile gerçekleşir. O, her türlü 

eksiklikten münezzehtir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun dışında yaratıcı 

yoktur.”191 

“Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici 

bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık 

olarak verdiklerimizden infak ederler.”192  

Bu ayette geçen ‘gayb’ kelimesi hakkında Fahruddin er-Razi şöyle 

demektedir: “Gayb, duyu organları tarafından idrak edilmekten uzak olandır. Yine 

gayb, kendisine delalet eden bir şey bulunan ve kendisine delalet eden bir şey 

bulunmayan diye iki kısımdır. Buna göre ‘gayba iman ederler’ den kastedilen, 

mü’minlerin tefekkürleri ve istidlalleri ile kendisine iman etmiş olmalarından dolayı 

bir delili bulunan gabya iman ettikleri için muttakileri bir övmedir. Bu izaha göre 

‘gayba iman ederler’ ifadesine; Allah’ın sıfatlarını, ahireti, nübüvveti, dini hüküm ve 

                                                 
190 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.5, s.2381-2382. 
191 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.16, s.531. 
192 el-Bakara, 2/1-3. 
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emirleri bilmek girer. Çünkü istidlal yolu ile bütün ilimleri elde etmek çileli bir 

yoldur. Böylece bu büyük bir övgüye hak kazanmaya vesile olur.”193   

İmam Kurtubi de gayb ile ilgili farklı görüşleri şöyle sıralamıştır: “Kimisi 

ğayb Allah’tır demektedir. Kimi kaza ve kaderdir. Kimi Kur’an ve onda bulunan 

ğayblerdir demişlerdir. Kimisi de ğayb; Resulullah (s.av)’in haber verdiği ve akıl ile 

bilinmeyen her şeydir. Kıyamet alametleri, kabir azabı, haşir, neşir, sırat, mizan, 

cennet ve cehennem gibi. İbn-i Atiyye, ğayb bunların hepsi hakkında kullanılabilir 

demiştir.”194 

Kâinatta meydana gelen her şey Allah’ın dilemesi ve takdiri ile gerçekleşir. 

O’nun bilgisi ve takdiri dışında hiçbir şey gerçekleşmez.  

“ Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği 

şeyi bilir. Her şey O’nun katında bir ölçü iledir.”195  

İbn-i Kesir, Allah’ın güç ve kudretini anlatan bu ayet hakkında şöyle 

demektedir: “Ayet-i kerimeler bütün insanların kalplerine Allah’ın kudretini, hikmet 

ve tedbirini yerleştirmeye çalışmaktadır. “Şüphesiz ki dünyada iken o çarptırılan 

felaketler, bu ahiret azapları ve daha önce gelip gelmiş olan peygamberler ve 

uyarıcılar, kitaplar ve Kur’an, bütün bunların yanı sıra varlıklar âlemindeki yaratıklar 

ve bu varlıklar âlemine hükmeden kanunlar… Evet, bütün bunlar ve büyük küçük her 

şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Bir maksada bir hikmete göre tanzim edilmiştir. 

Başıboş hiçbir şey yoktur. Lüzumsuz hiçbir şey yoktur. Tesadüfen meydana gelmiş 

hiçbir şey yoktur. Kendiliğinden olup gelen hiçbir şey yoktur. Her şeyi… Büyük 

küçük her şeyi… Konuşan ve konuşmayan her şeyi… Hareket eden ve duran her 

şeyi… Geçen ve hazır duran her şeyi… Her bilineni, her bilinmeyeni… Kısacası her 

şeyi… Bir ölçüye göre yaratmışızdır… Onun gerçek durumunu belirten, özelliklerini 

anlatan, miktarını tayin eden, zamanını tespit eden, mekânını tahdit eden, 

çevresindeki eşya ile münasebetlerini ayarlayan, varlıklar âlemindeki tesirini 

belirleyen… Bir ölçüye göre… Mevcudatta her şey bir ölçüye göredir. Mutlak bir 

                                                 
193 er-Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd.,c.1, s.457. 
194 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.1, s.408–409. 
195 er-Rad, 13/8. 
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ahenk hâkimdir.”196 “Başından sonuna kadar her şey ölçülmüş, bilinmiş ve takdir 

edilmiştir. O’nun ilmi ile kuşatılmayan hiçbir şey yoktur.”197 

Her şeyin kaynağı ve miktarı (kaderi) Allah katındadır. Allah bunu dilediği 

şekilde, dilediği kadarını, dilediği yerlere veya kimselere ihsan eder. Kader, bir başka 

anlamda sünnetullahtır. Bu da hiçbir şekilde değiştirilemez. Kader, hiç kimsenin 

müdahale edemeyeceği kesin ölçülerdir. Bu konu tevhit inancı içerisinde işlenmiştir. 

Allah’ın her şeye kadir olması kaderin delilidir. İnsanların kendi iradeleri sonucu 

işledikleri amelleri kader olarak görmeleri, bilmeleri yanlıştır. İnsanların iradesine 

giren şeyler kaderin dışındadır. Onların meydana gelişi Allah’ın dilemesine bağlıdır.    

Kaza ve kadere iman eden bir mü’min, karşılaştığı her olayın tesadüf 

olmadığını, her şeyin Allah (c.c)’ın bilgisi dâhilinde olduğunu bilir. Eğer Allah bir 

şeyin olmasını takdir etmişse, onu engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini; 

bir şeyin de olmamasını takdir etmişse onun da kimsenin olduramayacağına inanır. 

Başına gelen nimetlere ve sıkıntılara razı olur.198  

 

B) KUR’AN’A GÖRE AMEL AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

Bu kısma kadar mü’minlerin inanç sistemini oluşturan esasları kısaca ifade 

ettik. Yalnız şunu belirtmemiz gerekir ki bu esaslar tek başlarına bir anlam ifade 

etmezler. Akide, pratik hayata mutlaka yansıtılmalıdır. Giriş kısmında da 

incelediğimiz gibi amel, imanı tamamlayan ve onu yaşatan en önemli amildir. 

Mü’minler ancak amelleriyle, İslam’ı pratik hayatlarında yaşamalarıyla bilinirler. 

İnsan için hava, güneş, su ve diğer maddeler ne kadar önemli ise, bir mü’min için 

amelden sayılan namaz, zekât, oruç, cihad ve diğer ibadetler de o kadar önemlidir. 

Şimdi de Yüce kitabımız Kur’an da mü’minlerin ameli ve ahlaki vasıfları 

nelerdir, mü’minler hangi özellikleriyle Kur’an’ın gündeminde yer almışlardır? 

sorularına cevap mahiyetinde bir şeyler yazarak mü’minin şahsiyetini tanımaya 

çalışacağız. 

                                                 
196 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.14, s.7610-7611. 
197 Yazır, a.g.e., c.V, s.129.  
198 Haşimi, Muhammed Ali, Kur’an ve Sünnet’te Müslüman Şahsiyeti, Çev. Resul Tosun, Risale 

Yayınları, İstanbul, 1995, s.17.  
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1. Mü’minler, Namazı Dosdoğru Kılarlar 

Namaz, sözlükte; dua, hayırla dua, Müslümanların yaptıkları bazı hareketleri 

de kapsayan bir ibadetin adıdır.199 Arapçası ‘salât’ olup, çoğulu ‘salâvat’tır. Namaz, 

tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. 

Allah’a karşı tesbih, ta’zim ve şükrün ifadesidir. Namaz, Kur’an’da doksandan fazla 

ayette zikredilir.  

Namaz imanın gerçek ölçüsü, dışa dönük fiili ve belgesidir. Namazın 

kılınması ahiret saadetine, terki de ahiret felaketine sebeptir. Namaz, dinin direği 

mü’minin miracıdır. Mü’minler günde beş vakit namaz kılmak suretiyle Allah’ı 

anarlar, O’na olan bağlılıklarını gösterirler ve bu sayede Allah’a yaklaşmış olurlar. 

“ Onlar ki namazı kılarlar, zekâtı verirler ve onlar ahirete de kesin olarak 

inanırlar.”200  

“…namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak 

ederler.”201 

İmam Taberi, bu ayetin yorumunda şöyle demiştir: “Onlar gaybe iman 

ederler. Allah’a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere de iman ederler. Namazı 

dosdoğru kılarlar. Namazı rükûunu, secdesini, kıratını ve huşuunu tam yaparak 

kendilerine farz kılındığı şekilde hakkıyla eda ederler.”202 

Kurtubi, bu ayette geçen ‘salât’ hakkında şunları söylemiştir: “Salât 

(namaz)’ın dua, rahmet, okumak ve ibadet gibi anlamları vardır. Bu ayette geçen 

namazdan kastın gece namazlar olduğu gibi hem farz hem de nafile namazlardır da 

denilmiştir. Doğru olan görüş de budur. Çünkü lafız geneldir ve takva sahibi ise hem 

farzları hem de nafileleri işler. Namaz ayrıca rızık için bir sebeptir.”203  

“ Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.”204 

                                                 
199 İbn-i Manzur, ‘Slv’ md., a.g.e., c.14, s.464,465. 
200 el-Lokman, 31/4. 
201 el-Bakara, 2/3. 
202 Taberi, ( v.310/923), Ebu Cafer Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Gâlib et-Taberi, Taberi Tefsiri, 

Trc: Hasan Karakaya, Kerim Aytekin, Hisar Yayınevi, İstanbul, 1996, 1–9 cilt, c.1, s.113. 
203 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.1, s.417. 
204 el-Mearic, 70/23. 
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İbn-i Kesir de bu ayetin tefsirinde namaz için şunları söylemiştir: “Namaz 

kelimesinin aslı dua manasına gelen ‘salât’tır. Bilahare namaz, rükû ve secdesiyle 

bilinen şartları, nitelikleri ve türleriyle belirli vakitlerde ve özel biçimde eda edilen 

ibadet için kullanılmıştır. İbn Cerir der ki; farz olan namazlara namaz (salât) adının 

verilmesi şundandır: Namaz kılan kişi namazından muhtaç olduğu şeyleri dilerken, 

ameliyle de Allah’ın sevabına ermek ister.205 Dahhak, İbn Abbas’tan nakleder ki, 

namazı kılmak, secde ve rükû ile tilavet ve huşu ile namazı bitirmek ve ona 

yönelmektir. Katâde der ki, namazı kılmak vakitlerine, abdestine, rükû ve secdesine 

riayet etmektir. Mukâtil bin Hayâm der ki; namaz kılmak namaz vakitlerine riayet 

edip o vakitlerde abdesti yenilemek, rükû ve secdesini tamamlayıp Kur’an tilavet 

etmek ve teşehüdde Resulullah (s.a.v.)’e salâvat getirmektir.”206  

 “ Mü’minler muhakkak kurtuluşa erdiler. Onlar namazlarında 

huşuludurlar.”207 

Kurtubi, huşuyu şu şekilde açıklamıştır: “Huşû’un yeri kalptir. Kalp huşu 

buldu mu bütün organlar da kalbin huşu’u dolayısıyla huşu’ bulur. Zira kalp, bütün 

azaların hükümdarıdır. Atâ der ki: Huşû’ bir kimsenin namaz kılarken bedeninde 

herhangi bir şeyle boşu boşuna uğraşmamasıdır.”208  

İbn-i Kesir, Mü’minun süresinin ilk ayetlerinin açıklaması için şöyle demiştir: 

“Allah Teala “ Mü’minler gerçekten felah bulmuşlardır” buyurur ki, bu sıfatlarla 

nitelenmiş olan inanmış kimseler gerçekten kazanmışlar, mutlu olmuşlar ve 

kurtuluşu elde etmişlerdir. “ Ki onlar namazlarında huşu içindedirler” ayeti 

hakkında İbn Abbas’tan rivayetle Ali İbn Ebu Talha der ki: Huşu içinde olanlar; 

korkanlar, sükûnet içinde olanlardır.  Ali İbn Ebu Talib (r.a)’den rivayete göre huşu, 

kalbin huşuudur. Hasan el-Basri der ki: Onların huşuları kalplerinde idi de bununla 

gözlerini kapadılar ve mütevazı oldular. Namazda huşu ancak kalbini namaz için 

boşaltan, namaz dışındaki şeylerden namaz sebebiyle vazgeçip sadece onunla meşgul 

                                                 
205 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.2, s.171-172. 
206 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.10, s.5545-5546. 
207 el-Mü’minun, 23/1–2. 
208 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.165. 
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olan ve onu başka şeylere tercih edenler hakkında meydana gelebilir. İşte o zaman 

namaz kişi için bir rahat ve göz aydınlığı olur.”209   

Yazır ise ilgili ayetin yorumunda huşuyu şöyle açıklamışlardır: “Huşu’yu, 

bazıları korku, çekingenlik gibi kalp fiillerinden olmak üzere tarif etmiş; bazıları da 

sükûnet içinde olmak ve sallanmayı terk etmek gibi organlara ait fiillerden 

göstermiştir. Doğrusu huşu, aslı kalpta, tezahürü bedende olmak üzere ikisini de 

içinde barındırır. Kalbe ait tarafı, Rabbin azamet ve celali karşısında kendi 

küçüklüğünü göstererek nefsi, Hakk’ın emrine baş eğdirip söz dinlettirecek ve edep 

ve tazimden başka bir şeye yönelmeyecek şekilde kalbin son derece bir saygı hissi 

duymasıdır. Dış görünüşle ilgili yönü de, vücut organlarında bu duygunun 

belirlenmesiyle bir sakinlik ve sükûnet meydana gelmesi, gözlerinin önüne, secde 

yerine bakıp, sağa sola, şuna buna iltifat etmemesidir. Bundan dolayı huşuun aslı 

namazın şartlarından olan niyetin samimiliği ile tezahürleri de namazın adap ve diğer 

tamamlayıcıları ile ilgilidir.”210   

Namazın ikamesi ve devamlılığı hakkında da Yazır’ın yorumu şöyledir: “O 

mü’minler belli olan namazı dosdoğru kılarlar ve devam ettirirler. “Namazı ikame 

etmekten maksat, namazı doğru dürüst yani namazın şartlarına uymak, Allah’a 

boyun eğmek ve tevazu göstermek suretiyle güzelce kılmak ve hatta kıldırmak 

demektir. Ve bunun için namazda ta’dil-i erkân (namazı erkânına uyarak kılmak) 

vacip olduğu gibi, özellikle namaz için iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, 

namazın gereklerini tamamlamak için gayret sarf etmek de dinin lüzumlu gördüğü 

hususlardandır. Ana-babanın çocuklarına namaz terbiyesi; din kardeşlerinin birbirine 

tavsiye ve hatırlatması; amirlerin engelleri ortadan kaldırma ve imkânları tamamlama 

suretiyle beğendirmesi ve teşvik etmesi; Cuma namazına ve cemaatle namaz kılmaya 

dikkat ve devam etmesi de bu cümledendir.”211  

Hakkı verilerek layıkıyla kılınan namazlar, sahipleri büyük günahlardan 

sakındıkları takdirde onların küçük günahlarına kefaret olurlar. Bu önemli bir 

müjdedir. Mü’minler günde beş defa eda ettikleri namaza hiçbir zaman ara 

vermezler. Namazın terkini küfür alameti sayarlar. Değil namazı terki, namaza 

tembel tembel kalkmayı bile münafıklık alameti olarak gördüklerinden onu hafife 
                                                 
209 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.10, s.5545-5546. 
210 Yazır, a.g.e., c.5, s.508. 
211 Yazır, a.g.e., c.1, s.175. 
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almazlar. Mü’minun süresinde bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Onlar namazlarını 

korurlar.”212 Namazı muhafaza etmek; namazı dosdoğru kılmak, ilk vakitlerinde eda 

etmek için eli çabuk tutmak, rükû ve sucûdunu tam ve eksiksiz yapmak demektir. 213 

Mü’minler de namazlarını gösterişten uzak; şart, rükun, âdâb ve huşû ile en 

mükemmel şekilde eda ederler. Çünkü huşûsuz ve ayetlerinin üzerinde tefekkür 

etmeksizin okunan Kur’an-ı Kerim, Allah’a karşı haşyet duyulmaksızın kılınan bir 

namaz, ruhsuz ceset gibidir.214 Dolayısıyla hakkı verilerek kılınan bir namaz, 

mü’mini olgunlaştırır, onu kemale erdirir ve onu günahlardan korur. 

“Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, 

çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı zikretmek ise 

muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah yaptıklarınızı bilir.”215 

2. Mü’minler, Zekât Verirler 

Zekât, sözlükte ‘artmak, üremek, bereket, özgü, temizlemek, kurtulmak ve bir 

şeyin özü’ anlamlarına gelir.216 Terim anlamı ise, yeterli zenginliğe ulaşmış olan 

müslümanların mallarının belli bir miktarını aradan bir yıl geçtikten sonra Allah’ın 

rızasını kazanmak için, ihtiyaç sahibi Müslümanlara vermesidir.217 

Kur’an’da otuz iki yerde geçen zekât kelimesi,218 inanan insanın en önemli 

özelliğini oluşturur. Bu ayetlerde dikkat çeken bir husus, zekâtın namazla birlikte 

zikredilmesidir. “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle beraber siz de rükû 

edin.”219  

“Ki onlar zekâtlarını verirler.”220 

                                                 
212 el-Mü’minun, 23/9. 
213 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.174. 
214 Zuhayli, a.g.e., c.1, s.64.  
215 el-Ankebut, 29/45. 
216 İbn Manzur, a.g.e., ‘Zke’ md., c.14, s.358-359. 
217 Karaman, Hayrettin, ‘Zekat’ md., M.E.İ.A., Eskişehir, 1997, c.XIII, s.495. 
218 Abdülbaki, a.g.e., s.331-332. 
219 el-Bakara, 2/43. 
220 el-Mü’minun, 23/4. 
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Bu ayetin tefsirinde Taberi şöyle demiştir: “Mü’minin kurtuluşa erme 

şartlarından biri de zekâtını gereği gibi vermesidir. Burada ifade edilen zekâttan 

maksat, fakirin zenginin malı üzerindeki hakkıdır.”221 

Razi, bu ayet hakkında şöyle demektedir: “Âlimlerin geneli bu ayette geçen 

zekât için, bilhassa mallardan verilmesi farz olan hak, yani bildiğimiz zekât manasını 

kastetmişlerdir. Bu daha doğrudur. Keşşaf sahibi şöyle der: Zekât madde ismi olarak 

da mana ismi olarak da kullanılır. Buna göre madde, zekât veren kimsenin zekâtı 

verilecek mallardan ayırıp fakire verdiği miktardır. Mana ismi oluşu, zekât veren 

kimsenin yapmış olduğu tezkiye (manevi temizlik) işinin adıdır.”222 

Bu ayet için Kurtubi herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.223 

İbn-i Kesir, bu ayetin yorumunda şunları söylemektedir: “Zekât, dini, ictimai 

ve iktisadi bir ibadettir. İslam cemiyetini kalkındırır. Mü’minler zekât vermekle 

cemiyeti ayakta tutarlar. Allah’a yönelik hayatın lüzumsuz şeylerinden yüz 

çevirdikten sonra zekâtlarını da verirler. Zekât kalbi ve malı temizler. Kalbi 

cimrilikten arıtır ve ruhu yüceltir. Şeytanın ileri sürdüğü fakirlik vesvesesinden 

uzaklaştırır. Allah katındaki mükâfata güveni temin eder. Malı temizler, zekâttan arta 

kalan malın helal olmasını sağlar. Diğer yandan zekât, cemiyeti her türlü 

ahlaksızlıklardan ve bozukluklardan korur. Lüks ve israfı önler. Fertler için sosyal 

sigorta olduğu gibi, toplumlar için de sosyal garanti unsurudur. Cemiyetteki acizleri 

korur ve böylece cemiyette anarşi ve dağılmayı önler.”224 

Zekât, zengin müslümanın eşyaya ve zenginliğe karşı duygularını 

şekillendirdiği gibi fakirin de zengine karşı düşüncelerini düzenler.225 Mü’mini 

bencillik duygusundan uzaklaştırır. Hak sahiplerine karşı görevlerini yerine 

getirmelerine vesile olur.  

“ Onlar ki namaz kılarlar, zekât verirler ve onlar ahirete de yakinen 

inanırlar.”226 

                                                 
221 Taberi, a.g.e., trc. Keskin,c.6, s.60. 
222 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.16, s.391. 
223 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.167. 
224 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.10, s.5551. 
225 Sert, a.g.e., s.123. 
226 el-Lokman, 31/4. 
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“Mü’minlere doğruluk rehberi ve müjdedir. Onlar ki namazı dosdoğru 

kılarlar, zekâtı verirler ve ahirete de kesinkes inanırlar.”227 Razi, bu ayet için kısaca 

şunu demektedir: “Bu ayetle sanki şöyle söylenmek istenmiştir: İman edip 

namazlarını dosdoğru kılmak ve zekâtlarını hakkıyla vermek suretiyle salih 

amellerde bulunanlar var ya, işte onlar ahirete kesinkes inanmış kimselerdir. Zaten o 

ahirete ancak iman ile amel-i salihi bir arada yapanlar inanırlar.”228   

Zekatın tanımı ve faydaları hakkında Yazır, şunları yazmıştır: “Zekât, insanın 

Allah’ın hakkı olarak malından fakirlere verdiği şeydir. İslam’ın temel 

esaslarındandır. Zekât, malı arıtıp temizler ve bereketlendirir. Zekâtın faydası hem 

dünyevi hem de uhrevidir. Zekât malı temizlediği gibi nefsi de arıtıp temizler. İnsana 

hem dünyada övgüye değer nitelikler kazandırır hem de ahirette sevap ve mükâfata 

erişmesine vesile olur. Zekât vermek, zengin olan kimsenin fakir ve ihtiyaç sahibi 

olanlara sunduğu bir lütuf ve onları durumuna üzülüp acıdığından verdiği bir yardım 

değildir. Zenginin malında Allah (c.c)’ın fakire verdiği bir haktır. “Mallarında 

(yardım)  isteyen ve (iffetlerinden dolayı istemeyip) mahrum olanlar için bir hak 

vardır.”229 Nasıl isterlerse öyle verecekleri bir yardım değil,  yerine getirilmesi 

gereken bir haktır.”230 

Kur’an mü’minlere bir hidayet rehberi ve müjdedir. Allah’ın uyarı ve 

müjdesine layık olabilmek için namaza devam etmek ve zekâtı vermek şarttır. Gerek 

fert gerek toplum için namaz, dinin direği, zekât da köprüsü olduğundan namazı ve 

zekâtı yerine getirmeyenler bu müjdeyi kaybetmişlerdir.231  

Zekât ibadeti doğru ve düzenli bir biçimde yerine getirildiğinde iki temel 

fayda gerçekleşecektir. Bunlar insanın iç dünyasını temizlemeye yönelik faydalar ve 

toplumsal düzeni sağlamaya yönelik faydalardır.232 Bireysel yönden zekât, insanın 

mala karşı düşkünlüğünü ve cimriliğini temizler. Yardıma alıştırır. Kişi zekât vererek 

Allah’ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükür görevini yerine getirir. Mal sahibini 

                                                 
227 en-Neml, 27/2–3. 
228 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.17, s.397. 
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cimrilikten, ihtiyaç sahibini de sıkıntıdan kurtarır. Kişinin gönlünü zenginleştirir, 

ruhunu yüceltir. Malın bereketlenmesini sağlar. İnsanın karakterini diğer insanlar için 

fedakârlık yapacak bir şekle dönüştürür.233  “(Öyle) Adamlar ki ne ticaret, ne 

alışveriş onları Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekât vermekten 

‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten allak bullak 

olacağı günden korkarlar. Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve 

onlara kendi fazlından artıracaktır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.”234 

3. Mü’minler, Oruç Tutarlar 

İslam’ın dört temel ibadetinden ve beş temel esasından biri de oruçtur. Oruç, 

Farsçadan Türkçeye geçmiş bir isimdir. Kelimenin aslı ‘ruze’dir. Önceleri ‘oruze’ 

(günlük) olarak kullanılmış, daha sonra ‘oruç’ şeklinde telaffuz edilmeye başlanmış 

ve bu şekliyle yaygınlaşmıştır. Arapça karşılığı ‘savm’ veya ‘sıyam’dır. Savm 

kelimesinin lügat manası; yiyip içmekten kendini tutmak, imsak, hareketsiz kalmak, 

susmak, sabretmek ve her şeyden el çekmektir.235 Kur’an-ı Kerim’de bazen ‘susmak’ 

manasına kullanılmıştır.236 İslami terim olarak oruç; insanın fecrin doğmasından 

güneşin batımına kadar, oruçlu olduğunu bilerek ve buna niyetli olarak, orucu bozan 

şeylerden kendini tutmasıdır.237  

Oruç ibadeti, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için 

oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı”238 ayetiyle 

müslümanlara farz kılınmış bir ibadettir.  

Taberi bu ayetin açıklamasında şunları söylemiştir: “Doğru olan görüşe göre, 

bizden önce kendilerine oruç farz kılınan insanlardan maksat ehl-i kitaptır. Sayılı 

günlerden maksat da ramazan ayıdır. Bizim orucumuzun onlara benzeme yönü ise 

ramazan ayında tutulmasıdır. Zira hz. İbrahim (a.s.)’den sonra gelen peygamberler, 

onun imam olması sebebiyle ona uymak zorundadırlar. Onun dini olan Hanif dini, 

                                                 
233 Kılıç, a.g.e., s.25. 
234 en-Nur, 24/37–38. 
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İslam dini olduğundan bizim orucumuz da onunkinin aynısı olmak 

durumundadır.”239   

Razi, bu ayet için şöyle demiştir: “Bu ayette geçen oruç ile müttaki olma 

arasındaki bağ üzerine şunlar söylenmiştir: Birincisi, Allah’u Teala orucun şehveti 

kırdığı ve heva-ü hevesi kötü şeylerden alıkoyduğu için takvayı doğurduğunu beyan 

etmiştir. Çünkü oruç mide ve şehvetin gücünü kırar. Böylece oruç, o kimseyi 

haramları ve fuhşiyatı işlemekten alıkoyar. Bu da takvanın sebeplerini kendisinde 

toplayan bir haldir. 

İkincisi de umulur ki tuttuğunuz oruç ve şehevi arzuları terk etmeniz 

sebebiyle Allah’tan sakınırsınız. Yine umulur ki siz bu ibadet vasıtasıyla 

muttakilerden olursunuz. Çünkü oruç muttakilerin alametidir.”240 

 “ Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle 

mü’min kadınlar… , oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar… , işte onlar için 

Allah, mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”241   

İbn-i Kesir de oruç hakkında şunu söylemiştir: “İbn-i Mace’nin rivayet ettiği 

hadiste buyrulur ki: “Oruç, bedenin zekâtıdır.” Yani oruç; vücudu temizler, arıtır, 

şeriat ve tabiat bakımından çirkin olan karışımlardan uzaklaştırır. Said bin Cübeyr 

der ki: Kim ramazan ayında ve her aydan da üç gün oruç tutarsa Allah Teala’nın 

‘Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar’ sözünün içerisine girerler.242  

Yazır, bu ayetin açıklamasında şöyle demiştir: “Oruç, dinin en büyük 

rükün(esas)lerinden ve güçlü şeriatın en kuvvetli kanunlarındandır. Nefs-i emmare, 

bu cihatla terbiye edilir. Kötülüğe olan hırslar, bununla sakinleştirilir. Oruç bir kalp 

işi, bütün gün yiyecek, içecek ve cinsi münasebet gibi isteklerden nefsi alıkoymaktan 

oluşan kutsal bir cihaddır. Hayatın lezzetini, iradenin kıymetini tattıracak en güzel bir 

özelliktir.”243  

“Oruç, diğer dinlerde olanlara çok zor gibi görünen, oldukça sert bir 

disiplindir. Fakat eğer iyi niyetli olunursa, dine yeni girenler buna çabucak alışırlar. 

                                                 
239 Taberi, a.g.e., trc. Karakaya vd., c.1, s.425. 
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Oruçlu iken cinsel zevklerden fikren bile uzak durulmazsa, orucun hiçbir ruhi değeri 

kalmaz. Ruh disiplini olan oruç, bir Allah’a itaat anlayışı içinde yerine getirilmelidir. 

Bununla beraber tıpkı namaz ibadetinde olduğu gibi, sağlık askeri eğitim, iradenin 

gelişmesi gibi konularla ilgili olarak orucun maddi yararları da vardır.”244  

Oruç ruhu temizleyip arındırdığı gibi bedeni de sağlığına kavuşturur, ona 

kuvvet kazandırır. Bir yıl boyunca sürekli çalışan sindirim sistemi oruç tutmak 

suretiyle dinlenir. Vücut kendini yeniler. Zaman içerisinde vücutta meydana gelen 

yağ birikintileri ve zararlı maddeler eritilerek atılır.245 

Oruç demek sabır demektir. Oruç tutmak kişinin iradesini güçlendirip sabrını 

artırır. Böyle bir disiplinden geçen Müslüman, hayatta karşılaşacağı olayların 

üstesinden kolayca gelir, zorluklarla karşılaşınca yıkılmaz.246 Oruçlu insan nefsin 

isteklerine boyun eğmez, zararlı alışkanlıklarla mücadele etme gücü kazanır.  

“Mutasavvıflar hayvani yaratılışımızın kudretinin insanın ruhunun 

olgunlaşmasını engellediğini, dolayısıyla bedenin ruha boyun eğmesi için bedenin 

gücünün kırılması, ruhunkinin de artırılması gerektiğine dikkat çekerler. O yüzden 

insanın hayvanlığı bastırmak için oruç gibi sert idmanlar yapması gerekir. Günah 

işlerse tevbe etmesi ve oruçla kefaret yolunu seçmesi, onun hem günah ve rezillikleri 

bir daha işlemeyecek şekilde iradesini güçlendirirken hem de kendisini teselli eder ve 

ruhunu arındırır. Ayrıca yememe ve içmemenin melek tabiatı olduğunu hatırlayalım. 

Dolayısıyla oruç, insanı meleklere daha fazla benzer hale getirir. Üstelik bunu sırf 

Allah’ın buyruğunu yerine getirmek üzere yaptığı için de, O’na daha fazla yakınlaşır 

ve O’nun rızasını kazanmış olur.”247  

4. Mü’minler, Haccederler 

Sözlükte; gelmek, ziyaret etmek, güvenmek anlamında bir mastar olan Hac, 

İslam’ın temel ibadetlerinden biridir. Arafat’ta belirli vakitte bir süre durmaktan, 

daha sonra Kâbe’yi kurallarına göre ziyaret etmekten ibaret olan ve İslam’ın 
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şartlarından birini teşkil eden bir ibadettir.248 Hac, müslümanların dini görevlerinin 

üçüncüsüdür. Erkek veya kadın her yetişkine, ilahi iradenin içinde kendini yok 

etmenin büyük çabasını yerine getirmek üzere, ömründe bir kere, Mekke’ye gitmesi 

farzdır.249 Bu emir Kur’an’da şöyle bildirilmiştir: “…Ona bir yol bulup güç 

yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, 

şüphesiz, Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır.”250 

Taberi, bu ayet için der ki: “Bu ayet haccın farz olduğunu bildirmektedir. 

Buna dair başka ayetler de vardır. Haccın farziyyetini ve eda edilişi şeklini belirten 

hadis-i şerifler de pek çoktur. Hac, müslümana ömründe bir kere farzdır.”251 

Razi der ki: “Cenab-ı Hak, Beytullah’ın faziletlerini ve makamını zikredince, 

bunun peşinden haccın farz olduğunu belirtmiştir. Razi, daha sonra ayetle ilgili 

birkaç meseleye değinmiştir.”252 

Kurtubi de bu ayetin açıklamasında şöyle demektedir: Haccın farziyeti 

hususunda görüş ayrılığı yoktur. O, İslam’ın temellerinden birisidir. Hac, yalnız 

ömürde bir defa farzdır.”253 

Hac ibadeti sadece bir davranışın yerine getirilmesinden ibaret olmayıp ihram 

giymek, Arafat’ta ve Müzdelife’de vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ve 

Merve tepeleri arasında sa’y etmek, şeytan taşlamak ve kurban kesmekten meydana 

gelen bir ibadettir. Bir anlamda hac, ibadetler mecmuasıdır.254  

Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinin de bireyin maddi ve manevi 

dünyasına sağladığı faydalar vardır. Hac, müslümanın öncelikle Allah’a sevgisini 

gösterme, malından ve canından fedakârlıkta bulunma ibadetidir. Müslüman, çeşitli 

sıkıntılara katlanarak bu fedakârlığı gerçekleştirir ve Allah’ın sevgisini kazanır, 
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O’nun sevgisini kazanır. Ruhunu terbiye eder, değer verdiği faziletler uğruna 

sıkıntıya katlanmasını ve sabretmesini öğrenir.255  

Müslüman, ihram elbisesini giyerek ölmeden önce ölmüşçesine kefene 

bürünür. Hac esnasında başka bir âleme dalar. Kâbe’yi tavaf ederken ilahi huzurda 

kabul gördüğünü ve Allah’ın huzurunda O’na yalvararak dönüp dolaştığını düşünür. 

Tavafın ardından İbrahim Makamı’nda iki rekât namaz kılar. Secdeye varır. Allah’a 

en yakın mesafeye ulaşmış olur. Kabul görmüşlüğün sevinci ve heyecanı içerisinde 

Safa ve Merve arasında gidip gelir.256  

Haccın bireysel faydaları kadar sosyal faydaları da çoktur. Çünkü burada 

dünya Müslümanlarının kardeşliği çok parlak bir şekilde kendini gösterir: Irk, dil, 

bölge, hatta sınıf ayrımı olmaksızın, mü’minler mecburen oraya giderler. En 

kusursuz kardeşlik eşitliği içinde birbirlerine karışırlar, çölde beraber yaşarlar ve dini 

ödevlerini ortaklaşa yaparlar. Belli saatlerde yürünür, durulur, günlerce çadır altında 

veya açık havada gecelenir. Bütün bunlar, gündelik beş vakit namazdan da fazla 

olarak, mü’mini Allah’ın askerlerinin disiplinli hayatına alıştırır.257 Hac adeta dünya 

müslümanlarının yıllık kongre buluşmasıdır. “Hani biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve 

güven yeri kılmıştık.”258 Dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların 

temsilcileri burada buluşurlar. Dünya Müslümanları ve kendi ülkeleri ile ilgili dini, 

ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunları konuşurlar. Çözüm üretmeye, sıkıntıları 

aşmaya çalışırlar. Böylece hac, demokratik bir platforma, uluslararası bir meclise 

dönüşür.259 

5. Mü’minler, Salih Amel Sahibidir  

Mü’minin imanını koruyan salih ameldir. Zira salih amel, iyiliği emredip 

kötülükten sakındırmaktır. Cihaddır, malları ve canları Allah yolunda feda etmektir. 

Namazı kılıp zekâtı vermektir. Kısaca imanın kapladığı her eylemdir.   
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 “ İman edip salih amel işleyenlerin, namazı kılıp zekât verenlerin Rableri 

katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur ve üzülecek de değillerdir.”260 

Bu ayetin son cümlesiyle ilgili olarak Razi, şunu demiştir: “Onların 

yeryüzünde kalacakları kıyamet korkularından korkuları yoktur. Onlar dünyada 

yapmadıkları ve diğer cennetliklere verilen büyük mükâfatları kaçırmış olmaları 

sebebiyle de mahzun olmazlar. Çünkü ahirette artık yarışma yoktur.”261 

“ İnanıp iyi işler yapanları salihler arasına sokarız.”262 

İbn-i Kesir, bu ayetle ilgili olarak şunları söylemiştir: “Kur’an da birçok ayet-i 

kerimede iman edenlerden ve salih amel işleyenlerden bahs edilmekte ve salih amel 

imandan hemen sonra zikredilmektedir. Çünkü iman sahibi mü’minlerin en önemli 

vasıflarından biri de salih ameller işlemeleridir. Salih amel, imanı besleyen, koruyan 

ve diri tutan en önemli amildir. Bu dünyada kazanılan önekli kazanç budur. Mü’min 

kimseler daima bu kazanca taliptirler. Allah Teala, Rablerine iman eden, emirlerine 

itaat eden, O’na şükürlerini sunan, namaz kılmak ve zekât vermekle yaratıklarına 

iyilik edenleri övüyor ve onlara hazırladığı şerefi haber veriyor. Onlar kıyamet 

gününün zorluklarına ve meşakkatlerine karşı emniyet içindedirler.”263  

O, şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki iman edip iyi işler yapanlara nimeti bol 

cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah’ın gerçek vaadidir. O, 

üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.”264  

“ Asra and olsun ki muhakkak insan hüsrandadır. Ancak iman edenler ve 

salih amel işleyenler müstesnadır.”265  

İmam Kurtubi’ye göre ‘iman eden…ler müstesna’ buyruğu insandan bir 

istisnadır. “Salih ameller işleyen”, kendilerine farz olan amelleri eda eden kimseler 

demek olup, bunlar Resulullah (s.a.v)’in ashabıdırlar. 

“Birbirlerine ….. tavsiye edenler” in anlamı ise; birbirlerini sevenler ve biri 

diğerine tavsiye edip, birbirini teşvik edenler demektir. “Hakkı” yani tevhidi tavsiye 
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edenlerin anlamı için bir kısım Kur’an, bir kısmı da “Hak”: Aziz ve Celil olan 

Allah’tır demişlerdir. “Sabrı tavsiye edenler” Yüce Allah’a itaat üzere ve O’nun 

masiyetlerine karşı sabrı tavsiye edenler demektir.266   

Yazır, bu surede geçen özelliklerle ilgili olarak şöyle demiştir: “Asr süresinde 

özellikleri verilen ve ziyanda olmadıkları bildirilen kimselerin vasıfları şöyledir: 

1. ‘Ki iman etmişler’. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi’nin başında ve diğer 

yerlerde geçtiği üzere bütün âlemlerin Rabbi, Rahman’ı, Rahim’i, din gününün sahibi 

Allah’ın birliğini ve indirdiğini tasdik edip ona ihlâs ile ibadet ve itaate söz 

vermişler.  

2. ‘Ve iman ile güzel ameller işlemişler’. Yani imanları yalnız gönüllerinde ve 

dillerinde kalmamış, bütün hislerine, akıllarına, varlıklarına işleyerek iradelerine 

sahip olmuşlardır. Yaptıkları işleri iman ve inançlarına uygun, Allah’ın rızasına, 

indirdiği hükümlerine uygun, hak ve hayır olduğuna inanarak yapmışlar, hep iyiliğe 

çalışıp kendileri, aile, akraba, kavim, insanlık için iyilik, sonu hayır ve menfaat olan 

işler, güçleri yettiği kadar güzel ameller işlemişlerdir. Emrolunan görevleri 

yapmışlar, yasaklanan büyük günah ve çirkinliklerden çekinmişlerdir. Ki bunların 

esası Kitap ve Sünnet’te açıklanmıştır. Salih amel iki kısımdır. Birisi bedene ait 

ibadetler gibi mükellefin baştan itibaren ve bizzat kendisine faydalı ve kendi iyiliğine 

olan ameller. Diğeri de zekât ve sadaka gibi başkalarına faydalı olan amellerdir.”267   

Allah’a ve Resulüne iman etmiş, sonra hiçbir şüpheye düşmemiş, iyi ve kötü, 

hayır ve şerrin arasındaki farkı görmüş olan mü’minler, akl-ı selimin reddetmediği 

hayırlı işleri yaparlar. O hayırlı işler ki herkese faydası dokunur. Bunlar salih 

ameldir. Dinin emrettiği ibadetler, hayır yolunda malını feda etmek, muhtaç olanlara 

yardım etmek, verilen hükümlerde adaleti gözetmek, herhangi bir kimsenin zulme 

uğramasına mani olmak, iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek, birbirlerine hakkı 

ve sabrı tavsiye etmek gibi. 

“ Doğrusu iman edip salih ameller işleyenler halkın en hayırlısıdır. Onların 

mükâfatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetidir. İçlerinde ebedi 

                                                 
266 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.19, s.331. 
267 Yazır, a.g.e., c.9, s.431-432. 



 55

olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da O’ndan hoşnut… İşte 

bu Rabbinden korkanlara mahsustur.”268  

6. Mü’minler, Allah Yolunda Mallarıyla ve Canlarıyla Cihad Ederler 

Cihad kelimesi, “güç ve gayret sarf etmek, bir iş başarmak için elinden gelen 

bütün imkânları kullanmak” anlamındaki “cehd” kökünden türemiştir.269 İslami bir 

terim olarak cihad, “dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, 

iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam’ı tebliğ etmek, nefse ve dış 

düşmanlara karşı mücadele vermek” şeklindeki genel ve kapsamlı anlamı yanında 

fıkıh terimi olarak daha çok, Müslüman olmayanlarla savaş, tasavvufta ise nefsin 

kötülüklerini yenme çabası olarak kullanılmıştır.270 

Tanımından da anlaşılacağı üzere cihad, kapsamlı bir kavramdır. Kur’an’a 

bakıldığında cihadın, ya doğrudan doğruya savaşmak ya da Allah (c.c) yolunda 

gayret göstermek anlamında kullanıldığı görülür. Allah yolundaki bu gayretin 

bedensel olanına ‘cihad’, ruhsal olanına ‘mücahede’, fikirsel olanına da ‘ictihad’ 

denmektedir. Bu üç kavram da ‘cehd’ kökünden türemiştir.271  

İslam’a göre cihad, Müslümanlara savaş açanlara,272 verdikleri sözü tutmayıp 

tekrar İslam’a saldıranlara,273 Allah’a ve ahiret gününe inanmayarak, Allah ve 

Peygamberin haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyenlere karşı,274 yeryüzünde 

fitneyi söküp atmak ve Allah’ın dinini hâkim kılmak275 gayesi ile meşru kılınmıştır.  

Cihad etmek zordur, meşakkatlidir. Fedakârlık ister; ama inanan kişi için 

Allah (c.c), Peygamber (s.a.v) ve O’nun yolunda cihad etmek daha önemlidir.  

Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “ Mü’minler, Allah ve Resulüne iman ederler, sonra 

şüpheye düşmezler. Hak yolunda malları ve canları ile cihad ederler. İşte sadakat 
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sahibi kimseler bunlardır.”276 “Hak yolunda malları ve canları ile cihad ederler” 

cümlesi, ‘Onlar bu dünya yurdundan sonra bir de ahiret yurdunun olduğuna kesin 

inanmışlardır ve onun için cihad ederler’ demektir.277    

Yine bir ayet-i kerimede Yüce Allah “ Muhakkak ki Allah, mü’minlerin 

mallarını ve canlarını, karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Onlar Allah, 

yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an da 

kendi üzerine hak bir vaaddir. Kim Allah’tan daha çok ahdini yerine getirebilir? 

Öyleyse yaptığınız alış-verişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur.”278   

Taberi bu ayet için şu yorumu yapmıştır: “Allah, mü’minlerin mallarını ve 

canlarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Onlar, kâfirlerle savaşırlar. 

Allah yolunda, Allah’ın dinine yardım etmek yolunda öldürülürler. Allah, indirmiş 

olduğu Tevrat, İncil ve Kur’an da bunu kullarına vaat etmiştir. Kendisinin ahdine 

vefa göstermeleri durumunda onlara cenneti vereceğini taahhüt etmiştir. Koşulan 

şartlar hususunda Allah’tan çok vefakâr kim olabilir? Ey mü’minler! Rabbinizle 

yapmış olduğunuz bu alış-verişten ötürü sevinç duyun, müjdelenin. Bundan daha 

büyük başarı ve kurtuluş düşünülemez.279  

İbn-i Kesir de bu ayet hakkında şöyle demiştir: “Bu Allah’ın, mü’min 

kullarına fazlı, keremi ve ihsanıdır. Kendisine itaat eden kullarına kereminden, 

lütfundan onlardan cennetin karşılığı kabul buyurmuştur. Bu sebeple Hasan el-Basri 

ve Katade şöyle derler: Allah’a yemin olsun ki, Allah Teala onlarla biatlaşmış ve 

bedellerini çok yüksek tutmuştur. Kim Allah yolunda cihad ederse yani bu ahdi kabul 

edip ona vefa gösterirse, Allah ile biatlaşmış demektir.”280 

Allah Teala kendisine iman eden, salih ameller işleyen ve din-i ilahiyyeyi 

hâkim kılmak için malı, canı ve her şeyiyle Allah için mücadele veren mü’minleri 

müjdelemektedir. Onlar için içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. “ İman 

edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Allah 
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katında daha büyük derecelere sahiptirler. İşte onlar dünya ve ahiret saadetine 

kavuşanlardır.”281   

Allah (c.c) yolunda cihad etmek, sadece cephede savaşmak demek değildir. 

Müslümanın Allah’a kulluk etmesi, aşırı isteklerini engellemeye çalışması, ilim 

öğrenip kendini geliştirerek cahillikle mücadele etmesi, sahip olduğu malı alla 

yolunda harcaması birer cihaddır. Diliyle insanları kötülükten vazgeçirmeye çalışıp 

dini, fert ve toplum hayatında yaşatmaya çalışması, İslam’ı diğer insanlara 

ulaştırması da cihaddır.282  

Allah’ın rızasına ulaştıran yollar pek çoktur. İlim yaymaya, cahilliği ortadan 

kaldırmaya, fakirlik ve hastalığı sona erdirmeye çalışmak gibi. Yolların en büyüğü 

ise Allah’ın sözü en yüksek olsun diye cihad etmektir. Öldükten sonra diriliş 

hususundaki bu açık belgeden sonra her kim cihad ederse, o cihadın karşılığında çok 

büyük bir sevap alacaktır.283 Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “ Ey inananlar! 

Size, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah’a ve elçisine 

inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. İşte 

bilirseniz, sizin için en iyisi budur.”284  

7. Mü’minler,  Allah İçin İnfak Ederler 

“İnfak, kelime anlamı olarak nafaka verip geçindirme, besleme, Allah 

yolunda harcama anlamlarına gelir. Terim olarak ise gerek hısımlardan ve gerekse 

diğer insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak 

onların geçimini sağlamak demektir. İslam hukukunda infakın kapsamı geniştir. Aile 

reisinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere harcama yapmasını kapsadığı gibi, 

diğer muhtaç ve yoksullara yapılan zekât, sadaka ve benzeri yardımları da anlamı 

içine alır.”285 

Kur’an’ı Kerim’in birçok ayetinde varlıklı mü’minlere ‘Allah yolunda infak’ 

emir ve tavsiyesinde bulunulmuş, Allah yolunda harcayanlar övülmüştür.286  
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 “ Ey iman edenler, kazandıklarınızın sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin 

en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın.”287   

“ Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya işte 

onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun 

da olmayacaklardır.”288 

Mü’minler, her durum ve her vakitte sadakaların kendilerini hayra teşvik 

ettiği kimselerdir. Onlara bir kimsenin ihtiyaç içerisinde olduğu haberi geldiği 

zaman, onlar hemen bu ihtiyacı karşılamaya çalışır, onu geciktirmeden herhangi bir 

durum ve zamanla kayıtlamazlardı. İşte onlar, kıyamet gününde herhangi bir korkuya 

kapılmayacaklardır.289 

“ Şüphesiz ki Allah’ın kitabını okuyanlar, namaz kılmış olanlar ve kendilerine 

rızık olarak verdiklerimizden gizli açık infak etmekte bulunanlar; bitmez tükenmez 

bir ticaret umabilirler.”290 

Fahreddin Razi, infak için şöyle demiştir: “İnfak ifadesine ister zekât ve 

kefaret gibi farzlar olsun, isterse emanet, borç, çeşitli hak ve vazifeler gibi insanların 

hakkı olan şeylerde olsun verilmesi gerekli olan her şey girer. Allah, ancak 

mü’minlerin yürekleri titreyerek yaptıkları infakları kabul eder.”291   Yine Bakara 

süresinin ilk ayetlerinde takva sahiplerinin vasıfları sayılırken ‘ Allah yolunda 

harcayanlar’; gaybe inanan ve namaz kılandan sonra üçüncü sırada zikredilir.292 

 Kurtubi de infak için şöyle demiştir: “Bu ayetteki infak emrinin genel olduğu 

da söylenmiştir. Doğrusu da budur. Çünkü bu buyruk kendilerine verilen rızıklardan 

infakta bulunmayı övmek mahiyetindedir. Bu ise ancak helal şeylerde olur. Yani 

onlar şeriatın ödemelerini emrettiği zekât ve zekâtın dışında bazı hallerde, yerine 

getirmeleri teşvik edilen şeyleri verir, infak ederler. Şöyle de denilmiştir: Gayba 
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iman kalbin işidir. Namaz kılmak bedenin işidir. “Kendilerine verdiğimiz rızıktan 

infak ederler” buyruğu ile kastedilen de malın payıdır.”293  

İnfakın en faziletlisi ve en önde geleni kişinin muhtaç durumda bulunan 

yakınlara yapılan infaktır. “Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe 

eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir.”294  

İbn-i Kesir, bu ayet hakkında şöyle demiştir: “Yüce Allah bu ayeti kerime ile 

onları fütüvvete (cömertlik, iyilik) iletmektedir. Yani benim sizlere olan iyiliğime 

nail olmanız, ancak kardeşlerinize iyilik yapmanızla, onları mallarınızdan infak 

etmenizle, makam ve mevkileriniz vasıtasıyla onlara yardım etmekle nail 

olabilirsiniz. Eğer bunu yapacak olursanız, o takdirde benim birrime ve atifetime nail 

olursunuz. Mücahid der ki: Bu Yüce Allah’ın “Onlar ona olan sevgilerine rağmen 

fakire, yetime ve esire yedirirler.”( el-İnsan, 76/8) buyruğunu andırmaktadır. Ve 

Yüce Allah, yapılan tüm infakları bildiğine göre onların mükâfatını verecektir.295  

Allah Teala kitabını okuyan, kendisine inanan, kitaptakilerle amel edip namazını 

kılan, gece gündüz gizli açık meşru olan vakitlerde Allah’ın verdiği rızıklardan infak 

eden mü’min kullarının bitmez tükenmez bir ticaret umabileceklerini haber 

vermektedir.”296  

 “ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir 

ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah dilediğine daha da katlar. 

Allah’ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra 

verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin 

Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar, 

üzülmeyeceklerdir.”297 

Kurtubi, bu ayetle ilgili şunları söylemiştir: “Bu ayetten de anlıyoruz ki; 

kişiye düşen, infak ettiği kimseye yaptığı infak ile yüce Allah’ın rızasını ve sevabını 

dilemektir. Yaptığı infakın ardından onu başa kakmayacak, etrafa yaymayacak, 

ondan karşılık beklemeyecek ve ona eziyet katmayacaktır. Minnet etmek (başa 

kakmak) büyük günahlardandır. Eziyet vermek ise; hakarette bulunmak, küçültücü 
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şeyler söylemektir. Tüm bunlar infakın sevabını yok eder.”298 Zira Allah (c.c) 

inananları bundan sakındırmaktadır: “Ey iman edenler’ Sadakalarınızı başa kakmak 

ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Malını insanlara gösteriş olsun diye infak eden, 

Allah’a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi olmayın.”299  Minnet altında 

bırakarak yapılan bir yardım yerine, güzel bir söz söylemek Allah katında daha 

hayırlıdır. “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan 

daha hayırlıdır.”300  

Yazır’ın da ayetle ilgili açıklaması şöyledir: “Yine mallarını Allah yolunda, 

din uğrunda gönülden ve tam bir hoşnutlukla, gerek farz ve vacip gerek nafile ve sırf 

sevap amacı ile olsun, hayır ve iyi amellere harcayanların durumu ve kazancı öyle bir 

tanenin durumuna benzer ki; ekilmiş, yedi başak bitirmiş, Allah’ın hikmetiyle bir 

kökte çatallanarak yedi başak bitmesine sebep olmuştur. Hem nasıl başaklar, her 

başakta yüzer tane var. Kısacası bire yedi yüz vermiştir. 

Mü’minler bir taneyi bile küçük görmemeli, yok etmemeli ve Allah’tan hiçbir 

şeyi kıskanmamalıdırlar. Eğer bunu eken, elimde bir tanecik var, onu da toprağa 

atsam bu da gidecek diye düşünse ne kazanır? Hiç değil mi? Öyle ise Allah’ın 

hikmet düzenine dikkat etmeli, harcayacakları şeyleri Allah yolunda harcamalı ve 

bundan çekinmemelidir. Allah yolunda harcamanın sevabı ve feyzi bu kadar 

yüksektir. Ancak her infaka da bu sevap verilmez. Çünkü asıl neden tohumun, 

infakın kendisinde değil, Allah’tandır. Bunun için mallarını Allah yolunda harcayıp 

infak edenler sonra da harcamalarına ne başa kakma, ne eziyet takıştırmayanlar, 

gururlanmayanlar, tiksindirmeyenlerdir ki, Allah yanında ancak onların sevapları 

vardır. Ve yalnız Allah’tan korkup ve ancak O’ndan sevap beklediklerinden dolayı 

bunlara ne başka bir korku gelir ne de üzülürler. Bir zarar yerine kat kat mükâfat 

alırlar.”301    

“Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanları 

bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever.”302 
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8. Mü’minler, Allah Yolunda Hicret Ederler 

“Hicret, bir yerden başka bir yere göç etmektir. Yeryüzü iman-küfür 

mücadelesinin alanıdır. Bu mücadelede kimi zaman iman, bazen de küfür egemen 

olmuştur. İslam’ın ve küfrün egemenliği ya da şeytana zaman zaman fırsat verilmesi 

insanın ve yeryüzünün kanunu hükmündedir. Dolayısıyla mü’minler İslam’ın 

egemen olmadığı toplumlarda yaşama durumunda kalabilirler. Bundan dolayı hicret 

zaman zaman gündeme gelebilir. Hicret dönemi asla kapanmaz. Hicretin tarihi belirli 

bir dönemle sınırlanamaz. Hicret, süreklilik arz eder ve kıyamete kadar kaimdir.”303    

Batıl sistemler, inançlarını yaşamak isteyen mü’minlere zorluklar çıkarıp 

hayatı onlara dar ederler. İnançlarını yaşamalarına müsaade etmeyip onlara birtakım 

yaptırımlar uygularlar. Böylece onları sindirip hedefledikleri duruma getirmeye 

çalışırlar. Ancak Allah’a ve Resulüne iman etmiş, Allah’tan başka hiç kimseden 

korkmayan mü’minler, bu engellemeleri iyileştirmeye çalışırlar. Bunu bazen 

başarırlar. Başaramadıkları zaman da ise inançlarını rahatça yaşayabilecekleri yerlere 

hicret ederler. Sırf inançlarından dolayı zulme uğramış bu mü’minler için Allah 

Teala şöyle buyurmaktadır:  

“ Zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret eden kimseleri, andolsun ki 

dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Âhiret mükâfatı ise daha büyüktür. Şayet 

bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül edenlerdir.”304                                                     

İmam Taberi bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Kendilerine zorluk ve musibetler 

geldikten sonra Allah yolunda yurtlarını ve vatanlarını bırakıp göçenleri, onları 

dünyada razı olup beğenecekleri güzel bir meskene yerleştiririz. Hicretlerine karşılık 

Allah’ın ahirette vereceği sevap ve mükâfat, elbette ki dünyadaki mükâfattan daha 

büyüktür. Hicretin mükâfatı, nimetleri asla kesintiye uğramayan, aksine devamlı olan 

cennettir.”305 

Razi, bu ayet için şunu söylemektedir: “Allah Teala, kâfirlerin öldükten sonra 

dirilmeyi ve kıyameti inkâr etme hususunda olunca güçleriyle yemin ettiklerini 

nakledince, bu onların kendi azgınlık, cehalet ve sapıklıkları içinde devam edip 

kalakaldıklarına delalet etmiş olur. Bu gibi hallere düşenlerin ise, Müslümanlara 
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eziyet edip zarar vermeye ve onları çeşitli azaplara düçar etmeye yönelmeleri pek 

tabidir. Bu durumda da mü’minlerin, kendi yurtlarından ve yuvalarından hicret 

etmeleri kaçınılmaz olur. Böylece Allah Teala bu ayetle; o hicretin hükmünün ne 

olduğunu ve hicret edip sabrederek Allah’a güvenmiş olmaları bakımından, o 

muhacirlere dünyada verdiği hasenat ile ahirette vereceği mükâfatı beyan etmiştir. Ki 

bu, başkalarını Allah’a itaat etme hususunda bir teşvik olmuş olur.”306 

İbn-i Kesir de bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Allah Teala, sevabını ve 

mükâfatını umarak ülkelerinden, kardeşlerinden ve dostlarından ayrılan, Allah’ın 

hoşnutluğunu dileyerek Allah yolunda hicret edenlere vereceği mükâfatı haber 

vermektedir. Mü’minler evlerini, mallarını bırakmışlar Allah Teala da dünyada buna 

karşılık onlara daha hayırlısını bahşetmiştir. Kim ki Allah için bir şeyi bırakırsa; 

Allah Teala onun yerine kendisine daha hayırlısını verir. İslam’ın ilk hizmetçileri 

için de böyle olmuştur. Allah onları ülkelere yerleştirmiş, kullarının idaresini onlara 

vermiş, emirler, hâkimler olmuşlar, onlardan her biri muttakilere imam, önder 

olmuştur. Allah Teala, muhacirler için ahiret yurdunda hazırlamış olduğu sevabın, 

onlara dünyada iken vermiş olduğundan daha büyük olduğunu haber verir.”307 

İşte mü’minler, Allah’ın dinini daha rahat yaşayabilmek, iyiyi, güzeli, 

doğruyu, adaleti ve hakkı yeryüzüne hâkim kılabilmek için her şeyi göze alarak 

yurtlarını terk edebilirler. Mallarını, bahçelerini ve ailelerini geride bırakıp ilahi 

nizamı en iyi şekilde yaşayabilmek ve yeryüzüne hâkim kılabilmek için hicret 

edebilirler. Allah Teala hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, kendi yolunda 

işkenceye, hakarete ve zulme uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin 

suçlarını örteceğini ve onları cennetlere koyacağını vaat etmiştir.308 

9. Mü’minler, Geceleri İbadet Ederler 

Gece ibadeti daha çok gece namazı veya teheccüd namazı olarak 

bilinmektedir. Bu namaz Resulullah tarafından Müslümanlara özendirilmiştir. En 

sahih rivayetlere göre gecenin ikinci yarısında uykudan kalkarak on iki rekât olarak 

kılınan nafile namazdır. Bu namaz Hz. Peygamber (s.a.v.)’in terk etmediği bir 

namazdır. Müslümanlara farz olmasa dahi kılınması tavsiye ve teşvik edilen, sevabı 
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ve fazileti bol bir namazdır. Kur’an da mü’minlerden bahsedilirken şöyle denilmiştir: 

“ Onlar ki gecelerini Rablerine secde ve kıyam ile geçirirler.”309 Onlar Allah rızası 

için ayakları üstünde (ayakta) gecelerler. Rablerinden korktukları için gözyaşları 

yanaklarından akarak, yüzlerini Allah rızası için yere vururlar.310 “Allah’ın gerçek 

dostlarının vasıfları ile ilgili olarak şu beyitler söylenmiştir: 

Göz kapaklarına engel ol, uykunun tadını almasınlar, 

Yanaklarının üzerine sicim gibi akıt gözyaşlarını, 

Bil ki sen öleceksin ve çekileceksin hesaba. 

Ey Celil olanın gazabını gerektirecek şeyler yapan kişi! 

Allah’ın öyle kulları vardır ki; severler O’nu ihlâsla, 

Razı olmuştur onlardan ve has hizmetine almıştır onları, 

Öyle bir topluluktur ki onlar, gece üzerlerine karanlığını örtünce,  

İşte oracıkta gecelerini geçirirler, secde ve kıyamla. 

İffetlerinden dolayı karınları sırtlarına yapışmıştır,  

Bir deri, bir kemik kalmışlar, 

Helalden başka bir şey yemeyi bilmezler.”311 

 “ Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye 

kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayanlar iman eder. 

Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine yalvarırlar. 

Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler.”312 

Bu ayet için Razi, şöyle demiştir: “Onlar, imanı hatırladığında Allah’a 

yüzüstü secdeye kapanırlar. Onların bütün uzuvları Allah’a boyun eğmiştir. Onlar 

Allah’ı hamd ile tesbih ederler. O’nu ortaktan tenzih ederek lisanlarını hareket 

ettirirler. Onlar büyüklük de taslamazlar. Onların kalbi kibre düşmeyen bir huşu 

içindedir. Kullarımızdan büyüklük taslamayanlar ise, gerçek mü’minlerdir.”313 

Allah Teala başka bir ayet-i kerime de “Onlar: ‘Rabbimiz, şüphesiz biz iman 

ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru’ diyenler, 
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sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher 

vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir”314  buyurmaktadır.  

Kurtubi, bu ayetler için şöyle demiştir: “Bu ayet-i kerimedeki ‘Onlar ki’ 

buyruğu Yüce Allah’ın ‘Takvaya erenler’ buyruğundan bedeldir. Onların duaları 

günahların bağışlanması içindir. ‘Sabredenler’den kasıt, masiyetlerine ve arzularına 

karşı direnenler, itaate devam edenlerdir. ‘Doğru olanlar’, yani davranışlarında, 

sözlerinde samimi olanlar; ‘gönülden ibadet edenler’ itaat edenler; ‘infak edenler’ de 

Allah yolunda mallarını harcayanlar demektir.”315 Allah’u Teala başka ayet-i 

kerimede de şöyle buyurmaktadır: “Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher 

vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar 

için bir hak vardır.”316 

Bu ayetlerin tefsiri ile ilgili olarak İbn-i Kesir şöyle demiştir: “Bu ayetlerin 

tefsiri ile ilgili olarak iki görüş vardır: Birincisi, onların uyumadıkları vakit gecenin 

az bir kısmı idi. Katade şöyle der: Onların üzerinden Allah için namaz kılmadıkları 

gecelerin geçtiği pek azdır. Onlar o gecenin evvelinde veya ortasında bir vakitte 

mutlaka namaz kılmışlardır. Mücahid; teheccüd namazı kılmaksızın sabaha kadar 

uyudukları geceler azdır, demiştir. İkinci görüş ise, onların geceleyin uyumaları az 

olurdu, şeklindedir. Hasan el-Basri: Onlar gece ibadetine katlanırlar, gecenin çok az 

bir kısmında uyurlar, istekli olarak gece ibadetini seher vaktine kadar uzatırlardı ki 

böylece istiğfarda bulunmaları seher vaktinde olurdu. Mücahit ve birçokları bu 

ayetteki istiğfarı namaz kılmak şeklinde açıklamışlardır. Başkaları ise şöyle derler: 

Onlar geceleyin ibadet eder, seher vaktinde de istiğfar ederlerdi.”317  

Yazır da ilgili ayeti şöyle tefsir etmektedir: “Mü’minler geceden pek az 

uyurlardı. Allah şevki, ahiret endişesi ile gözlerine uyku girmez, ibadet eder, vazife 

yaparlardı. ‘Hucu’, az uyku ve özellikle gece uykusu demektir. Bazı geceler biraz 

bile uyumazlar, hepsini ihya ederlerdi. Ve seher vakitleri onlar istiğfar ederlerdi. 

Yani geceleri öyle ibadet etmekle birlikte sanki günah ile vakit geçirmiş gibi seher 
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vakitleri de yatmaz, kusurları için af dilerlerdi. Onlar için dua ve istiğfarın en güzel 

vakti seher vakitleri idi. Mallarında da dilenci ve mahrum için bir hak vardı.”318 

İşte mü’minler, gece yataklarında rahat rahat uyumazlar, cehennem azabından 

uzak olmak için rahat uykularından uyanıp Allah’a ibadet ederler. Bedenleri ve 

ruhları ile Rablerine yönelip herkesin uyuduğu bir vakitte namaz kılarlar, tövbe ve 

istiğfarda bulunup Allah’ı zikrederler.  

 

C) KUR’AN’A GÖRE AHLAK AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

1. Mü’minler; İyiliği Emreder, Kötülükten Sakındırırlar 

İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın Kur’an’daki karşılığı ‘emr-i bi’l 

ma’ruf nehyi ani’l münker’dir. Ma’ruf; dinin emrettiği, Kur’an ve Sünnet’e uygun 

düşen şeydir.319 Münker ise; dinin yasakladığı, Allah’ın razı olmadığı, haram ve 

günah olan şeydir.320    

Kur’an-ı Kerim’de “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten 

vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”321   

buyrulmaktadır.  Bu ayetin yorumu için Razi, şöyle demektedir: “Bu ayetle Yüce 

Allah, bütün ümmete iyiliği emretmeyi kötülükten sakındırmayı vacip kılmıştır. Her 

mükellefe ister eli, ister dili, ister kalbiyle olsun iyiliği emredip kötülükten 

nehyetmesi vaciptir. Bazı âlimler emr-i ma’ruf ve nehy-i münkerin her ne kadar 

Ümmeti Muhammed’e vacip ise de ümmet içerisinde bu yerine getiren bir kısım 

bulunduğu zaman, bu mükellefiyetin diğerlerinden düşeceğini belirtmişlerdir. Yine 

bu ayet üç mükellefiyeti ihtiva eder: 

1- Hayra davet: Allah’ın zatını ve sıfatlarını bildirip O’nun mümkün 

varlıklara benzemekten münezzeh olduğuna inanmaya davettir. 

2- İyiyi emir: Uygun olan şeyi yapmaya teşviktir ki bu emr-i ma’ruftur. 
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3- Uygun olmayanı bırakmaya teşviktir ki bu da nehy-i münkerdir.”322 

Mü’minler dünyadaki en hayırlı toplumdur. İyiliği emreden, kötülükten 

alıkoyan en güzel ahlakla yetişmiş bir toplumdur. Müslümanların her biri bir 

anlamda kendi ailesi için bir çobandır. Öncelikle kendi eşleri ve çocuklarına iyiliği 

emrederler, onları kötülüklerden koruyup sakındırırlar. Müslümanlar bu prensibe her 

yerde uyarlar. Normal hayatta da bir kötülük gördükleri zaman güçleri miktarınca 

onu düzeltmeye çalışırlar. 

Emr-i bi’l ma’ruf yapan mü’minlerle ilgili olarak Allah Teala şöyle 

buyurmuştur: “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten 

sakındırırlar. Hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir.”323  

İmam Kurtubi bu ayeti şöyle açıklamıştır: “Onlar… Allah’a inanırlar” Yani 

Allah’ın varlığını ikrar ve kabul ederler. Hz. Muhammed (s.a.v)’i tasdik ederler. 

“İyiliği emrederler” Bunun umum ifade ettiği söylendiği gibi bununla Peygamber 

(s.a.v)’e tabi olmanın emredilmek maksadında olduğu söylenmiştir. “Münkerden 

vazgeçirirler”. Münkerden vazgeçirmek, Allah’ın emrine muhalefetten vazgeçirmek 

demektir. “Hayırlara koşuşurlar” İşledikleri hayırlara, süratlice ve herhangi bir 

şekilde ağırdan almaksızın yönelirler. Çünkü onlar bu hayırların sevaplarının ne 

kadar çok olduğunu bilirler. Vakit geçmeden önce amelleri işlemekte ellerini çabuk 

tutarlar. “İşte onlar salihlerdendir” Yani, salihlerle birlikte olanlardır. Salihler ise 

Hz. Muhammed’in ashabı olup cennettedirler.324 

Yine Kur’an da mü’min erkek ve mü’min kadınların birbirlerinin velisi 

oldukları, birbirlerine iyiliği emrettikleri, fenalığı yasakladıkları bildirilmiştir. 

“Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar birbirlerinin velileridir. Bunlar iyiliği emreder, 

kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. 

Allah’a ve Rasulüne de itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Şüphesiz 

Allah Azizdir, Hakîmdir.”325  

Taberi, mü’minlerin bu özelliği için şöyle demektedir: “Mü’minler, 

birbirlerinin dostlarıdır. İnsanlara Allah’a ve Resulüne itaat etmeyi, Peygamberin 
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Allah katından getirdiklerini tasdik etmeyi emrederler, Allah ve Resulünü inkâr 

etmeyi menederler.”326  

Kurtubi’nin bu ayet hakkındaki bir yorumu şöyledir: “Bu ayette de belirtildiği 

gibi mü’minler; candan sevgi, muhabbet, birbirlerine âtıfetleri bakımından kalpleri 

birlik içerisindedir. Onlar Yüce Allah’a ibadeti, O’nu tevhid etmeyi ve buna bağlı 

olan diğer bütün hususları emrederler.”327  

İbn-i Kesir, bu ayeti şöyle açıklamıştır: “Mü’minler namaz kılarlar, zekâtı 

verirler. Allah’a itaat ederler. Allah’ın yarattıklarına iyilik ederler. Emretmede ve 

yasakları terk etmede Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bunlara; bu sıfatlarla 

nitelenmiş olanlara rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah, Aziz’dir. Kendisine itaat 

edeni aziz kılar.”328   

Başka bir ayette, bütün Müslümanların iyiliği emredip kötülükten sakındırma 

vazifesiyle görevli oldukları belirtilmiştir. “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı 

ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.”329  

Yazır, bu ayetle ilgili şöyle demiştir: “Hayra davet (çağırma), dine ve dünyaya 

ait bir iyiliği içeren herhangi bir şeye davettir ki, birliğin ve İslam’ın esasıdır. İyiliği 

emretmek ve kötülüğe engel olmak da bunun önemli bir kısmıdır. Maruf (iyilik), 

İslam’ın gereği olan Allah’a itaat; münker (kötülük) de İslam’ın gereğine uymayıp 

Allah’a karşı gelmektir. İyiliği ve kötülüğü Allah’ın ipinden başka ölçü ile ölçmeye 

kalkmak, isteklere ve nefse ait duygulara uymaktır ki, bu da ayrımcılık yapmaktır. 

Müslümanların hayırlı ümmet olmalarının nedeni, hayatta iyilikleri yapıp kötülükleri 

önlemeye çalışmalarıdır. Bu görev sadece belirli bir grubun veya yetkili amirlerin 

görevi olmayıp bütün mü’minlerin görevidir.”330  

Toplumda iyilikleri emredip kötülüklerle mücadele etmek zor bir görevdir. 

Kötülükler kolayca silip atılamaz. Uzun ve yorucu mücadeleler gerektirir. Mü’minler 

bu görevleri yerine getirirken çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bu süreçte sabretmek çok 
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önemlidir. “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına 

gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir.”331  

2. Mü’minler, Allah’tan Hakkıyla Korkarlar 

Allah Teala, kâinatın ve kâinattaki tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu ve 

idare edicisidir. En yüce varlık O’dur. Bütün kemal sıfatları şahsında barındıran ve 

her türlü noksan sıfatlardan münezzeh bulunan gerçek Ma’bud’dur. O’ndan başka 

ilah yoktur. Dirilten, öldüren, can verip yaşatan, besleyen, koruyan idare eden O’dur. 

O, doğmamış ve doğrulmamıştır. Hiç kimseye muhtaç değildir. Aksine canlı cansız, 

melek, şeytan, cin vs. tüm varlıklar varlıklarını devam ettirebilmek için O’na 

muhtaçtırlar. Güç, şeref, izzet, kuvvet ve hamd O’na aittir. 

Allah’ı yazmak, tanıtmak buralara sığacak bir konu değildir. Her şeyin sahibi, 

maliki ve rabbi olan Yüce Allah, mü’minlerin kalbinde en çok yer edinen, sevilen ve 

zikredilen tek varlıktır. İnananlar Rablerini her şeyden çok severler, O’na hakkıyla 

iman ederler. O’ndan korkup sakınırlar. Allah’ın çizdiği hudutlara riayet ederler, 

onları çiğnemezler. O’nun emrettiklerini yapar, yasakladıklarından da kaçınırlar. Bu 

konuda Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “Mü’minler ancak onlardır ki; Allah anıldığı 

zaman kalpleri ürperir. Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar 

ve Rablerine tevekkül ederler.”332  

“ Muhakkak ki Rablerinden korktukları için titreyenler, Rablerinin ayetlerine 

inananlar, Rablerine şirk koşmayanlar ve Rablerine döneceklerinden kalpleri 

ürpererek vermeleri gerekenleri verenler. İşte onlar, hayırlarda yarışırlar ve o 

uğurda öne geçerler.”333 

Bu ayetler için Kurtubi şöyle demektedir: “Yüce Allah, bu ayetlerle hayırlarda 

ellerini çabuk tutan mü’minleri ve onlara olan vaadlerini dile getirmektedir. O 

mü’minler, Yüce Allah’ın kendilerini korkuttuğu şeyler dolayısıyla korkarlar. 

Verdikleri zekât ve sadakaların kendilerinden kabul edilmeyeceğinden, ölüm sonrası 

karşı karşıya kalacakları hallerden korku duyarlar. Cennet köşklerine ve yüksek 
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derecelere nail olmak maksadıyla hayırda yarışırlar. Onlar hayırlar için ve 

hayırlardan dolayı çabuk hareket ederler.”334    

İbn-i Kesir de bu ayetler hakkında şöyle demiştir: “Allah Teala: “ Muhakkak 

ki Rablerinden korktukları için titreyenler…” için buyurur ki; onlar iyilikleri, 

imanları, salih amel işlemeleri yanında Allah’tan korkarlar. Allah’ın onlar 

hakkındaki düzeninden kalpleri titrer. Nitekim Hasan el-Basri şöyle diyor: Şüphesiz 

mü’min iyiliği ve Allah korkusunu; münafık ise kötülüğü ve emniyet hissini 

kendinde toplamıştır. Mü’minler Allah’tan başkasına tapınmazlar. O’nu birlerler, 

O’nun kendisinden başka ilah olmayan, Ehad, Samed, Allah olduğunu bilirler. Yine 

bilirler ki O,bir arkadaş, bir oğul edinmemiştir. O’nun benzeri ve dengi yoktur.”335 

Mü’minler Allah’ın farzlarını yerine getirirler. O’ndan başkasından medet 

ummazlar. Gerçek mü’minler Allah’ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperen, yani 

korkan, Allah’ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını terk edenlerdir. “ Onlar ki, 

fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anarlar ve hemen 

günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah’tan başka kim bağışlar? Hem 

onlar, yaptıklarında bile bile ısrar da etmezler.”336  

İbn-i Kesir’in ayetle ilgili yorumu şöyledir: “Onlar Rablerine tevekkül 

ederler. Allah’ın dışında hiç kimseden bir şey ummazlar. Ancak O’na yönelirler, 

ancak O’nun katına sığınırlar. İhtiyaçlarını ancak O’ndan isterler ve ancak O’na 

rağbet ederler. Bilirler ki Allah’ın dilediği olur, dilemediği şey olmaz. Mülkünde 

yegâne tasarruf sahibidir. Tektir, ortağı yoktur. Hükmünü geciktirebilecek kimse de 

yoktur. O, hesabı çabuk olandır. Bu sebepledir ki Said İbn Cübeyr: Allah’a tevekkül 

imanın aslıdır, temelidir, demiştir.”337  

Helal ve haram sınırlarına dikkat eden ve Allah’tan sakınılması gerektiği gibi 

sakınan mü’minler hakkında Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: “Onlar ki 

Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelenlere sabreder, namaz kılar ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.”338  

                                                 
334 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.210–213. 
335 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.11, s. 5651-5652. 
336 Âl-i İmran, 3/135. 
337 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.7, s. 3236-3237. 
338 el-Hacc, 22/35. 
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Kurtubi, bu ayet için şöyle demektedir: “Yüce Allah, mü’minleri adı 

anıldığında korkmak ve çekinmekle nitelemektedir. Bu ise onların güçlü bir yakine 

sahip olmaları ve Rablerinin emirlerine riayet etmeleri dolayısıyladır. Adeta O’nun 

huzurundaymış gibidirler. İşte Allah’ı bilip tanıyanların, O’nun azab ve cezasından 

korkanların hali budur. Bid’atçi, sapık ve bağırıp çağıran, avam ve cahillerin 

yaptıkları gibi çıkardıkları sesleri eşeklerin anırmasını andıranların bağrışları gibi 

bağırmazlar. Onlar kendilerine öğüt verildiğinde, Allah’tan gelen öğütleri kavramaya 

çalışır ve Allah’tan korktukları için ağlarlardı. Bu halde olmayan kimseler, hiç 

şüphesiz onların gösterdikleri yoldan giden ve onların yollarını takip eden kimseler 

gibi olmazlar.”339 

Mü’minlerin hepsi tek ve ortağı olmayan Allah’a ibadet ederler. Dini ve 

ibadeti yalnızca O’na tahsis edip, O’nun hükmüne ve taatına teslim ederler. Onların 

kalpleri Allah’tan korkar. Gizli ve açık günah işlemekten kaçınırlar. Kendileri 

Allah’ı görmeseler dahi O’nun kendilerini gördüğünü iyi bilirler. Harama el 

uzatmazlar. Bir günah işlediklerinde hatalarında ısrar etmez hemen tövbe edip 

Allah’a yönelirler. Başlarına bir musibet geldiği zaman sabrederler. Allah’ın 

üzerlerine farz kıldığı namazı kılar, kendilerine vermiş olduğu temiz rızıktan 

ailelerine, akrabalarına, fakirlere ve yoksullara harcamada bulunurlar. Allah’ın 

sınırlarına riayet etmekle beraber, yaratıklarına iyilik ederler. Ve Allah’tan 

korkulması gerektiği gibi korkarlar. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 

3. Mü’minler, Hayâ Sahibi Olup İffetlerini Korurlar 

Kur’an da zikredilen mü’minlerin vasıflarından biri de iffetlerini 

korumalarıdır. Hayâ, sözlükte; nefsi çirkin şeylerden alıkoymak ve onları terk 

etmektir. “Edeb, mahcubiyet, utanmak; ar ve namus; nefsin çirkin şeylerden 

sıkılması ve bunun için çirkin şeyleri terk etmesidir. Hoş ve güzel olmayan bir olayın 

ortaya çıkmasından kalpte meydana gelen bir incelik ve ızdıraptır.340 Türkçe karşılığı 

olarak ar ve utanma duygusu kullanılmaktadır.  İffet de sözlükte ‘kötü iş sözden 

uzaklaşma, şehevi hisleri dini emirlerin çerçevesinde muhafaza etme halidir.’341 Yani 

                                                 
339 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.96-97.  
340 Rağıb, ‘Hayy’ md., a.g.e., s.270. 
341 Fayda, Mustafa, ‘İffet’ md., DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), 2000, c.21, 

s.506. 
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iffet, insanın başta cinsel arzuları olmak üzere, bütün isteklerini kontrol altında 

tutması, bu konularda her türlü aşırılıktan kaçmasıdır.  

Allah (c.c) insanları bazı duygularla birlikte yaratmıştır. Bu duygulardan biri 

de karşı cinse duyulan istektir. İnsan bu duygusunu, yok ederek değil, onu meşru 

yollarla tatmin ederek giderebilir. Bunun için Allah Teala, Müslümanlardan 

evlenmelerini istemiştir. Evlilik dışı her türlü birleşmeyi yasaklamıştır.  

“ Onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Allah’ın haram 

kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa cezaya 

çarpar.”342  

Razi, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Hasan el-Basri bu ayeti değişik bir açıdan 

şöyle yorumlamıştır: Bu ayetten amaç Müslümanların yaşantısıyla kâfirlerin 

yaşantısı arasındaki farka dikkat çekmektir. Buna göre Cenab-ı Hak, sanki şöyle 

buyurmuştur: Rahmanın kulları şu kimselerdir ki onlar, Allah’la beraber başka bir 

tanrıya tapmazlar, oysa ey müşrikler sizler tapıyorsunuz. Onlar Allah’ın haram 

kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Oysa ey müşrikler sizler, diri diri toprağa 

gömdüğünüz kız çocuklarınızı öldürüyorsunuz. Onlar zina etmezler, oysa sizler zina 

ediyorsunuz.”343 

Dinimiz her türlü çıplaklığı, kötülüğü, fuhşiyatı ve bunlara götüren yolları 

yasaklamıştır. Kadınların da erkeklerinde birbirlerine arzuyla ve şehvetle bakmalarını 

haram kılmıştır. Açıklığı, arzulu bakışmaları, kadın ve erkeğin yalnız başına 

kalmalarını vesaire zinaya götüren tüm yolları kapatmış ve haram kılmıştır. “Mü’min 

erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış 

onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah, onların yaptıklarından hakkıyla 

haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını 

korusunlar…”344 Zina, büyük bir günah ve felakettir. En büyük iffetsizliktir. “Zinaya 

yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”345 Bu fiil, 

hem dünyada hem de ahirette cezalandırılır.  

                                                 
342 el-Furkan, 25/68. 
343 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.17, s.282. 
344 en-Nur, 24/30–31. 
345 el-İsra, 17/32.  



 72

 “ Ki onlar ırzlarını korurlar. Sadece eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları 

müstesna. Doğrusu onlar bunun için de kınanmış değildirler. Kim de bundan 

başkasını ararsa; işte onlar haddi aşanlardır.”346 

Yine Razi: “Bu ayette geçen “ Ki onlar ırzlarını korurlar” ifadesinden kasıt; 

‘yani onlar, evlenip birleşmeleri ve (cariyelerden) odalık edinmeleri hali müstesna, 

diğer bütün gayr-i meşru hallerden ırzlarını korurlar’ demektir”347 demiştir. 

“… İffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlar… İşte onlar için 

Allah, mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”348 

Taberi, bu ayet için şöyle demiştir: “Eşleri ile mülkiyetlerinde bulunan köle 

ya da cariyeleri dışındaki kimselere karşı hayâ organlarını muhafaza eden erkeklerle 

kadınlar349 kurtuluşa ermişlerdir. Mü’minler tenasül organlarını zinadan muhafaza 

ederler. Ancak nikâhladıkları eşleri veya cariye olarak mülkiyetlerinde 

bulundurdukları ile cinsi münasebette bulunmaları bundan hariç olup, helaldir. 

Bunlarla yaptıkları cinsi münasebetten dolayı ayıplanmaz ve yerinmezler. Her kim 

eşi ve cariyesi dışında başka birisi ile cinsi münasebette bulunmak isterse onlar, 

kendilerine helal kılınanı bırakıp haramlara tecavüz ederek haddi aşanlardır.”350 

İbn-i Kesir de bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Irzın, iffetin korunması, hem 

ruhun temizlenmesi hem de ailenin ve cemiyetin arınmasıdır. Ruhun, ailenin ve 

toplumun her türlü fenalıktan korunmasıdır. Fenalıklardan mahrem yerlerini 

koruyarak temizlenirler ve böylece gönülleri helal olmayan noktalara asılmaktan 

korunmuş olur. Hesapsız olarak şehevi duygulara kapılmış olan toplumlar mahvolup 

yıkılmaya mahkûm olan toplumlardır. Zira şehvetin kol gezdiği bir cemiyette aile 

yuvasının huzurundan, evlerin mahrumiyetinden söz edilemez. Hâlbuki toplum 

yapısındaki ilk birlik ailedir, evdir. Onun için aile yuvasının emniyetinin, güveninin, 

temizliğinin ve istikrarının korunması gerekir.”351 

                                                 
346 el-Mü’minun, 23/5–7. 
347 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.16, s.392. 
348 el-Ahzab, 33/35. 
349 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.4, s.1826. 
350  Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.3, s.1458. 
351 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.10, s.5547. 
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İnsanların hayâsız olmalarını şeytan istemektedir. Allah’tan ve insanlardan 

utanmayan, şeytanın isteklerine boyun eğer. “Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o, 

sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı 

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister.”352 Hayâsızlığın ve ahlaksızlığın yerleştiği 

toplumlarda yaşamak sıkıntı haline gelir. Bu toplumlarda iffetli olmak zordur. İnsan, 

çevresindekilerin şerrinden bile emin olamaz.353  

Toplumun en önemli kurumu ailedir. Ailenin oluşumu ve sürekliliği 

insanların iffetli olmalarına bağlıdır. İffeti korumak, müslümanın ruhunu ve nefsini 

her türlü kötülüklerden koruduğu gibi, aileyi ve toplumu da kötülüklerden korur. Bir 

toplumda hayâsızlık ve iffetsizlik artarsa orada çöküş başlar.354 İnsanlar, aileler ve 

toplumlar ancak iffetli bir hayat sürdürürlerse ahlaksızlık felaketinden emin 

olabilirler.  

4. Mü’minler, Cömerttirler 

Cömert kelimesinin aslı, Farsça ‘cevan-merd’ kelimesidir. Kavram olarak 

İslam ahlakında ‘seha, sehavet ve cûd’ gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 

Kur’an’da geçen ‘infak, isâr, ita, it’am, ihsan, ikram, bezi’ gibi kelimelerle, 

cömertliğin üzerinde durulmuş ve cömertlik teşvik edilmiştir.355 

Cömertlik, insanın sahip olduğu imkânlardan muhtaçlara meşru ölçüler 

içerisinde, sırf Allah rızası için ihsan ve yardımda bulunmasını sağlayan üstün bir 

ahlak kuralıdır. Malı sımsıkı elinde tutma olan cimrilik ile malı saçıp savurma olan 

israfın ortasıdır. Harcamalardaki bu iki aşırılığın ortası ve dengesidir. Kur’an-ı 

Kerim’de bu iki aşırılık şu şekilde ifade edilmektedir: “Eli sıkı olma, büsbütün açık 

da olma. Sonra kınanır ve açıkta kalırsın. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol 

verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları 

görmektedir.”356  

                                                 
352 el-Bakara, 2/168–169. 
353 Sert, a.g.e., s.363. 
354 Haşimi, a.g.e., s.218. 
355 Çağrıcı, Mustafa, ‘Cömertlik’ md., DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), 1993, 

c.8, s.72. 
356 el-İsra, 17/28–29. 
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Kur’an-ı Kerim’de cömertlik Yüce Allah’ın sıfatları arasında geçmekte 

(Kerim),357 O’nun ikram sahibi olduğu belirtilmektedir.358 Yine Kur’an-ı Kerim’de, 

cömertliğin tezahürlerinden olan yardımın, kendi canı çekmesine rağmen, karşılık 

beklemeden,359 gösteriş yapmadan, kimseyi incitmeden, başa kakmadan,360 sahibinin 

yanında değer taşıyan maldan361 yapılması istenmiştir.362 

Malını mülkünü, herhangi bir karşılık beklemeden, sadece Allah’ın rızasını 

kazanmak için harcayan kimseler, Kur’an’da övülmüştür. “Onlar seve seve yiyeceği 

yoksula, yetime ve esire yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler) ‘Biz size sırf 

Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.”363 Bu 

ayette övülen kişiler; yemeği, kendi ihtiyaçları ve istekleri olmasına rağmen ihtiyaç 

sahiplerine yedirirler. Yaptıkları yardımları istemeye istemeye değil, gönülden ve 

severek yerine getirirler.364 

Cömertlik ruhun bir melekesidir. Bu melekeye sahip olanlar bireysel ve 

toplumsal alanda her şeye yardım eder. Hiç kimsenin zorlaması olmadan ihsanda 

bulunmayı isterler. Rızkın Allah’a ait olduğu bilincini taşıdıklarından ellerinde 

bulunanlardan cimrilik etmezler. Kendi varlıklarıyla başkalarına faydalı olmaya 

çalışırlar.365 

“ Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda verenlerin ödülü Rableri 

yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”366 

Yine Kur’an da mü’minler hakkında şöyle buyrulmuştur: “Onlar ki; infak 

ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.”367  

                                                 
357 el-İnfitar, 82/6. 
358 er-Rahman, 55/26–78. 
359 el-İnsan, 76/7–9. 
360 el-Bakara, 2/262–265. 
361 Al-i İmran, 3/92. 
362 Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB Yayınları, Ankara, 2003, s.279. 
363 el-İnsan, 76/8–9. 
364 Râzi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.22, s.337. 
365  Sezikli, Ahmet, ‘Cömertlik’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.2, s.20. 
366 el-Bakara, 2/274. 
367 el-Furkan, 25/67. 



 75

Kurtubi, bu ayeti şöyle yorumlamıştır: “Müfessirler bu ayetin te’vili 

hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Bu buyruğun anlamı ile ilgili olarak yapılmış 

en güzel açıklamalardan biri şudur: Allah’a itaat olmayan hususta kim infak ederse, 

işte israf odur. Yüce Allah’a itaat hususunda da kim kim eli sıkılık yaparsa, işte 

cimrilik odur. Yüce Allah’a itaat yolunda harcayan kimsenin bu harcaması da ikisi 

arasında orta yoldur. İbn Abbas dedi ki: Hak uğrunda bir kimse yüz bin dahi 

harcayacak olsa, bu israf olmaz. Hak olmayan bir yerde bir kimse tek bir dirhem dahi 

harcayacak olursa bu bir israftır. Her kim üzerindeki bir hakka yapılması gereken 

harcamaya engel olursa, o takdirde de cimrilik etmiş olur. Mücahid, İbn Zeyd ve 

başkaları da böyle demişlerdir.”368   

İbn-i Kesir de bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Mü’minler, harcama yaptıkları 

zaman ne aşırı harcama yapacak kadar müsrif, ne de ailelerinin haklarında kısıntı 

yapıp onlara yeterli olanını vermeyecek kadar da cimridirler. Bilakis adaletle, orta 

yolu takip eden hayırlı kimselerdirler. İşlerin hayırlısı da orta halli olanıdır. İyaz ibn-i 

Muaviye der ki: Allah’ın emrini geçtiğin, tecavüz ettiğin şey israftır. Yine israf, 

Allah’a isyan olan konulardaki harcamalardır.”369  

Cömertlik vasfının elde edilebilmesi için; yardımın gönüllü olarak 

yapılması,370 karşılığında hizmet, övgü, mükâfat beklenilmemesi,371 yardım edileni 

rencide edecek davranışlardan kaçınılması372 ve yapılan yardımın sahibi katında 

üstün bir değere sahip olması373 şarttır. 

Mü’minler sahip oldukları malların gerçek sahibinin Allah olduğunu bilirler. 

Dünyaya aşırı sevgi gösterip dünya malına tamah etmezler. Dünyanın geçici 

olduğunu bildiklerinden sahip oldukları mallardan gizli açık hayır yoluna harcarlar. 

Allah için verilen bir malı Allah’a verilen güzel bir borç olarak kabul ederler. Allah 

iyiliğin, cömertliğini karşılığını kat kat verecektir. Kalpler cömertlik sayesinde 

temizlenir. “Temizlenmek için malını hayra veren, en muttaki (Allah’a karşı 

                                                 
368 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.608. 
369 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.11, s.6039. 
370 Bkz., el-Haşr, 59/5; el-Hadid, 57/11–18; el-Maide, 5/13. 
371 Bkz., el-İnsan, 76/8–10. 
372 Bkz., el-Bakara, 2/263–264. 
373 Bkz., Âl-i İmran, 3/92. 
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gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.”374 Dolayısıyla şeytanın 

vesveselerine aldırmamak, dünyaya bağlanmamak, hayır işleyerek kalplerini 

temizlemek isteyen mü’minler, fakirlik korkusunu düşünmeden sadaka verirler, infak 

ederler ve az çok demeden hayırda yarışırlar. Bu konuda ölümün çok yakın olduğunu 

düşünerek geç davranmazlar. “Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Ey Rabbim! Beni 

yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam’ demeden önce, 

size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın.”375  

5. Mü’minler, Güvenilir Kimselerdir 

Türkçe’ye ‘güvenilir olmak’ diye çevrilen ifadenin aslı, emanete riayet 

etmektir. Güvenilir olan, kendisine güvenilen kimseye ‘emin’ denir. ‘Emin’, 

sözlükte; ‘kendisine güvenilen, kimseye hıyanet etmeyen, sözünde duran, kimseden 

korkmayan kimse’ anlamına gelir.376 

Emanet, insanın güvenilir olması, bir şeyin insana güven duyularak ve huzur 

içinde teslim edilmesi ve aynı şartlarda geri alınmasıdır.377 Emanet hakkında 

Razi’nin görüşü şöyledir: “Emanet ayrıca, güvenilen bir kimseye, ondan geri alınmak 

üzere teslim edilen şeydir. “Emanet, yapılmaması hıyanet sayılan her şeyi içine alır. 

İnsana güvenilip havale edilen bütün ibadetler emanettir. İnsanın söz veya fiil olarak 

üstlendiği her şey emanet sayılır. Dolayısıyla onlara riayet etmek gerekir. Emanet 

olarak bırakılan şeyler, anlaşmalar ve ikisiyle ilgili hususlar gibi. İnsanın emanetleri 

gözetmesi, onlara gasp ve benzeri yollarla hainlik etmemesi emanete dâhildir. Ahd 

de insanın kendisini Rabbine yaklaştıracak şeyler hususunda yapmayı taahhüt ettiği 

şeylerdir. Allah’ın emrettiği şeylere de ‘ahd’ denir.”378    

Emanetin zıddı ihanettir. Emanet, insandaki güvenilirlik ve dürüstlük hali 

iken; ihanet, hainlik ve ikiyüzlülük halidir.379 Emanete riayet etmek güvenilir 

olmanın önemli bir şartıdır. Mü’min, verdiği sözleri yerine getirmesiyle ve kendisine 

bırakılan emanetleri en güzel şekilde korumasıyla bu güvenilirliği yerine getirir. 

                                                 
374 el-Leyl, 92/17–18. 
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Zaten mü’min, güvenilir kişi demektir. Güvenilir olmak, peygamberlerde bulunması 

gereken zorunlu sıfatlardan biridir. Güvenilir olmayan birisinin peygamber olması 

düşünülemez. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bahsedilirken onların ‘emin’ 

olduklarından bahsedilir. “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir 

peygamberim.”380 Hz. Muhammed (s.a.v)’e de güvenilir oluşundan dolayı 

“Muhammed’ül-Emin” lakabı verilmiştir. “Güven duygusu, toplumun her kesiminde 

ve her alanda bulunması gereken bir duygudur. Anne babanın çocuğa, çocuğun anne 

babaya; eşlerin birbirine; amirin memura, memurun amire; işçinin işverene, işverenin 

işçiye; satıcının müşteriye, müşterinin satıcıya güven duyduğu bir toplum sağlıklı bir 

yapıya kavuşmuş olur.”381  

Mü’minin en büyük sorumluluğu, kendisini yaratan ve kendisine sayısız 

nimetler veren Allah’a karşı sorumluluğudur. “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve 

dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan 

yüklendi. Çünkü o, çok zalimdir, çok cahildir.”382 Burada göklere, yerlere ve dağlara 

yüklenip de kabul edilmeyen, fakat insanın cahilliği sebebiyle kabul ettiği emanet; 

Kur’an, Allah’ın kullarından istediği bütün farzlar, emanet olarak bırakılan eşyalar, 

kişinin ailesi, evladı ve Allah’a karşı yerine getirilmesi gereken sorumluluk 

duygusudur.383  

Razi, bu ayeti şöyle açıklamışlardır: “Burada üç çeşit sorumluluktan söz 

edilmektedir: 

Birincisi, müslümanın Allah (c.c)’ın hükümlerini ve kanunlarını uygulamakla 

ilgili, O’na karşı yerine getirmesi gereken sorumluluktur. İkincisi, verilen 

emanetlerin ve üstlenilen görevlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili 

sorumluluktur. Üçüncüsü ise, kendine karşı olan, organlarını gereği gibi kullanarak 

yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur.”384 Bu ayette emanet ve adaletin birlikte 

zikredilmesi, yetkilerin ve görevlerin sorumluluğunun yerine getirilmesini 

açıklamaktadır. 

                                                 
380 eş-Şuara, 12/107, 125, 143, 162,178. 
381 Sarıçam, a.g.e., s.273. 
382 el-Ahzab, 33/72. 
383 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.14, s.123–124. 
384 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.8, s.97. 
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Mü’minler, kendilerine korunma amacıyla geçici olarak bırakılan eşyaları da 

korurlar. Onlara herhangi bir zararın gelmesine izin vermezler. “Yine onlar ki 

emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.”385 

Kurtubi, bu ayet için şöyle demiştir: “Bu ayete geçen emanet ve ahit, insanın 

gerek din, gerekse dünya işlerinden söz ya da fiil olarak yapmakla yükümlü olduğu 

her bir hususu ifade eder. Bu ise insanlar arası geçimi, verilen sözleri ve başka 

hususları kapsar. Bundan maksat ise bunları gereği gibi korumak ve yerine 

getirmektir. Emanet, ahitten daha genel bir mana taşır. Her bir ahit daha önce söz 

konusu edilmiş bir söz iken; emanet ise söz konusu olmuş her bir fiil ya da 

inanıştır.”386 

İbn-i Kesir, bu ayette geçen emanet konusunda şöyle demiştir: “İnsanoğlunun 

çevresinde gördüğü bütün varlıklar Yüce Yaratanın birliğine ve yaratıcılığına delalet 

eder. Zira içinden gelen his, ona ve çevresine hükmeden kanunların aynı kanunlar 

olduğunu bildirir. Mü’minler bunun için emanete riayet ederler, kendi fıtratlarının 

doğru yoldan sapmasına müsaade etmezler. Böylece mü’minin fıtratı, kâinatın 

Yaratıcısının varlığına ve birliğine şahadet eden emanetlere hıyanet etmez.”387 

Yazır da konu hakkında şunları söylemiştir: “Emanet yalnız mala has değildir. 

“Bütün şer’i teklifler, Allah’a ait haklar ve kullara ait haklar, vekâletler, velayetler, 

memuriyetler de emanetlerdendir. Ahid de, gerek Allah’a ve Peygambere gerekse 

insanlara karşı olan anlaşmaları ve taahhütleri içine almaktadır. O mü’minler, 

emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.”388 

6. Mü’minler, Ahde Vefa Gösterirler 

Kur’an-ı Kerim’de mü’minlerin zikredilen özelliklerinden biri de verdikleri 

sözde durmaları ve yaptıkları anlaşmalara sadık kalmalarıdır.  

                                                 
385 el-Mü’minun, 23/8. 
386 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.171. 
387 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.10, s.5553. 
388 Yazır, a.g.e., c.5, s.509. 
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“ Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri ahde sadakat 

göstermişlerdir. Kimi bu uğurda canını verdi kimi de beklemektedir. Ve onlar hiçbir 

değiştirme ile değiştirmediler.”389 

Taberi, bu ayet için şöyle demiştir: “Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki; 

savaşa, sıkıntıya karşı sabretme hususunda Allah’a verdikleri söze sadık kalmışlardır. 

Kimi şehit olarak adağını ve sözünü yerine getirdi, kimi de sözünü yerine getirmek 

ve düşmana karşı muzaffer olmak için şehadeti beklemektedir. Bunlar insanları 

Allah’ın yolundan, Resulullah’dan menedenler gibi sözlerini değiştirmediler.”390 

“ Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.”391 

Kurtubi, bu ayet için şöyle demiştir: “Yüce Allah’ın ‘Onlar Allah’ın ahdini 

yerine getirirler…’ buyruğu, selim akıl sahiplerinin niteliklerindendir. Buradaki 

ahid, Allah’ın kullarına vasiyet ettiği emir ve yasaklardır. Yani bütün farzlara 

bağlılık ve masiyeti gerektirici her şeyden de uzak durmak girer. ‘Anlaşmalarını 

bozmazlar’. Yani onlar Allah’a itaat uğrunda herhangi bir ahdi aktedecek olurlarsa 

bunu bozmazlar.”392     

İbn-i Kesir de bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Allah Teala, mü’minlerden haber 

vererek, bu dünyanın karşılığı olarak dünyada ve ahirette yardımın ve güzel akibetin 

onlara has olduğunu belirtir. Onlar, içlerinden bir anlaşma yaptığında haksızlık eden, 

hasımlaştığı zaman günahkâr olan, bir söz söylediğinde yalan söyleyen, kendisine bir 

emanet verildiğinde ihanet eden münafıklar gibi değildirler.”393  

Ahde vefa bir ahlak kaidesidir. Bu kaideye uyan, Allah’a verdiği ahde riayet 

eden kimseyi Allah sever. Fakat Allah’a verdikleri sözleri az bir değer karşılığında 

bozanların ise ahirette hiçbir nasibi yoktur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in arkadaşları Allah’a ve Resulüne verdikleri 

sözlere bağlı kalmışlardır. Akabe biatında Efendimiz’e biat eden Medineli 

Müslümanlar sözlerinde durmuşlar, muhacirleri kabul edip her şeylerini onlarla 

paylaşmışlar, Peygamber Efendimiz’i düşmanlarına karşı koruyup İslam’a en büyük 

                                                 
389 el-Ahzab, 33/23. 
390 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.4, s.1819. 
391 er-Ra’d, 13/20. 
392 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.9, s.465. 
393 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.8, s.4234. 
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hizmetleri vermişlerdir. Muhacir ve Ensar bu konuda en iyi örnektir. Rıdvan biatında 

da bu ahitlerini tazelemişler, daha güçlü bir bağla Hz. Peygamber’e bağlanmışlardı. 

Savaşlarda, sıkıntılı ve zor günlerde sabretmişler ve sözlerini yerine getirmişlerdir.  

“İşte gerçek mü’minler ahitlerini değiştirmemişler, ahde vefa yerine onu 

çiğneme yoluna gitmemişlerdir. Aksine Allah’a verdikleri sözde sebat edip 

direnmişlerdir. “Evlerimiz düşmana açıktır. Hâlbuki evleri açık değildi. Onlar sadece 

kaçmak istiyorlardı” diyen Yahudiler gibi yapıp ahitlerini bozmamışlardır. Hâlbuki 

Allah Teala onlardan geri düşmemek üzere ahit almıştı.”394  

7. Mü’minler, Boş Şeylerden Yüz Çevirirler 

Kur’an-ı Kerim’de ‘boş şeyler’ ifadesinin karşılığı ‘lağv’ kelimesidir. Lağv, 

sözlükte ‘hatalı söz söylemek, konuşmak, hükmü geçersiz kılmak, boş ve faydasız 

konuşmak, saçmalamak, kaybetmek, boşa çıkmak’395 gibi anlamlara gelmektedir. 

Lağv, ‘çirkin, yalanla karışık söz, boş ve lüzumsuz söz’ demektir.396  

Kur’an’da mü’minlerin özellikleri zikredilirken, onların faydasız işlerden ve 

boş sözlerden uzak durduklarından bahsedilmektedir. ‘Onlar boş sözlerden 

(batıldan) yüz çevirirler’397 buyrulmaktadır. Ayette geçen faydasız işler ve boş 

sözlerle, her türlü haram ve mekruh işler, insanın yapmak zorunda olmadığı mübah 

işler ve özellikle de konuşmadaki günahlar kastedilmektedir.398 Bu, bazılarının 

söylediği gibi şirki, bazılarının da söylediği gibi günahları ya da kendisinde hiçbir 

fayda olmayan söz ve fiilleri içine alır.  

“ Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlediklerimiz bize, 

sizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size, biz cahilleri aramayız derler.”399 

Taberi, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “İşte mü’minler kötü sözlerin söylendiği, 

kötü davranışların yapıldığı mekânlarda bulunmazlar. Öyle bir yere rastladıkları 

zaman boş laflara dalmazlar, hemen oraları terk ederler. Batıl bir söz işittikleri zaman 

ona kulak vermez ve batıl ehline şöyle derler: ‘Kendimiz için beğenip razı 

                                                 
394 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.12, s.6492. 
395 İbn Manzur, a.g.e., ‘Lağv’ md., c.3, s.378. 
396 Öztürk, a.g.e., s.340.  
397 el-Mü’minun, 23/3. 
398 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.16, s.390.  
399 el-Kasas, 28/55. 
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olduğumuz amellerimiz bize, sizin de kendiniz için seçip razı olduğunuz ameliniz de 

sizedir. Bize selam olsun. Biz cahil kimselerle savaşıp sövüşmek istemiyoruz’ 

derler.”400 

Mü’minler sadece boş şeylerden değil, her şeyin boşundan yüz çevirirler. 

Lüzumsuz işlerle uğraşmaz, zamanlarını onunla öldürmezler. Mü’minler ancak 

kendilerine, yakınlarına ve topluma faydalı olacak işlerle uğraşırlar. İnançları gereği 

üzerlerine düşeni yaparlar. Nefis tezkiyesi, vicdanlarını arıtma, kalplerini temizleme, 

zorluklara sabır, iyiliği emretme kötülükten sakındırma, toplumun ve cemiyetin 

huzura erebilmesi için üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmekten 

kaçınmazlar. Mü’minler bunlarla uğraşırken onların boş şeylere, gereksiz eğlenceye, 

lüzumsuz oyunlara ayıracakları zamanları yoktur. Çünkü onlar boş vaktin ne kadar 

önemli olduğunu, öldükten sonra zamanlarını nereye harcadıklarından, ömürlerin 

nerede tükettiklerinden sorguya çekileceklerini bilirler. Onlar için vakit nakittir. 

Onlar elbette dinlenmeye, istirahat etmeye zaman ayırırlar ama zamanlarını boşa 

öldüren şeylerle uğraşmazlar.  

 “ Onlar ki yalan yere şahadet etmezler. Boş ve kötü lakırdıya rastladıkları 

zaman, yüz çevirip vakarla geçerler.”401 

Yazır, bu ayet hakkında şöyle demiştir: “Onlar yalana şahit olmazlar. Yalan 

yere şahitlik etmedikleri gibi, yalan söylenen ve yalan dolan dönen yerlerde de 

durmazlar. Lağıv, faydasız veya zararlı olduğundan terk edilip ortadan kaldırılması 

bir görev olan lüzumsuz şeyler demektir ki, dilimizde lağviyyat (boş söz ve işler) 

diye anılır. Bazıları taat (kulluk) olmayan şeyler diye tefsir etmişlerdir. Mü’minler 

boş söze rastladıkları zaman vakar ile onurlu bir şekilde oradan geçer giderler.”402  

Mü’minler, amacı ve hedefi olan kişilerdir. Onlar bu dünyaya kısa bir süre 

için imtihan maksadıyla gönderildiklerini bilirler. Asıl hayat, ölümden sonra 

başlayacak olan hayattır. Bundan dolayı dünyada iken kendileri için ebedi hayatta 

fayda sağlayacak işler yaparlar. Boş ve gereksiz sözlerin konuşulduğu ortamlardan 

uzak dururlar.  

 

                                                 
400 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.4, s.1695. 
401 el-Furkan, 25/72. 
402 Yazır, a.g.e., c.6, s.88. 
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8. Mü’minler, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ederler 

İhtiyaç sahipleri; fakirler, yoksullar, yetimler, muhtaçlar ve dilenenlerdir. 

Yolculuk halinde olan, yolda kalanlar da yerine göre muhtaçtırlar. Mü’minler, 

Allah’ın kendilerine verdiği maldan, ihtiyaç sahiplerinin hakkının olduğunun 

şuurundadırlar. Zekât, sadaka ve diğer hayır yollarıyla muhtaçlara yardım ederler.  

Rızkın sahibi Allah’tır. Allah dilediğine rızkı bol verirken dilediğine az verir. 

Rızkı bol verdiği kimselerden mallarından ihtiyaç sahiplerini gözetmelerini ister. 

“Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar 

geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam’ demeden önce, size rızık olarak 

verdiğimiz şeylerden harcayın.”403  

Başkalarına yardım edecek imkâna sahip mü’minler, fakir fukaranın hakkını 

gözetir, onlara yardım ederler. Önderimiz ve rehberimiz olan Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) de akrabalarının hakkını gözetir, ailesiyle ilgilenir, geçimini helal yoldan 

kazanır, yetimleri korur, muhtaçlara, zayıf ve güçsüzlere yardımda bulunur, misafire 

ikram eder, herkesle iyi geçinirdi.404 Mü’minlerin sahip olduğu bu güzel haslet 

Kur’an da şöyle zikredilmiştir: “ Şüphesiz ki muttakiler cennetlerde ve 

çeşmelerdedirler… Onların mallarında yoksullar ve muhtaçlar için de bir hak 

vardır.”405   

Başka bir ayette de “Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına kadar çevirmeniz iyilik 

değildir. Fakat asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere 

inanan, sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere, 

köle ve esirlere veren; namazı kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıkları zaman 

antlaşmalarını yerine getiren; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 

sabredenlerinkidir. İşte doğru olanlar onlardır. İşte müttakiler de onlardır.”406 

Taberi, bu ayet hakkında şunları yazmıştır: “Muttaki olan (doğru yolda olan 

kimseler); malını çok sevdiği, mal toplamaya tutkun ve mala karşı ihtiraslı olduğu 

halde yine de yakınlarına, öksüzlere, yetimlere, fakr-u zaruret içinde bulunanlara, 

yola devam etmesi gerektiği halde yolda kalmışlara, yardım isteyen dilencilere ve 

                                                 
403 el-Münafikun, 63/10. 
404 Sarıçam, a.g.e., s.79. 
405 ez-Zariyat, 51/15–19. 
406 el-Bakara, 2/177. 
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esaretten kurtulmak için efendisiyle mukatebe akdi (hürriyeti satın alma) yapmış olan 

kölelere mal veren kimsedir. Bu kimseler namazı şartlarına riayet ederek kılarlar. 

Allah’ın farz kıldığı şekilde zekâtı verirler. Allah ile yaptıkları antlaşmaları 

bozmazlar. Fakirlik ve bedene musallat olan ağrı ve hastalıklara karşı sabrederler. 

İşte Allah, onlardan razı olmuş ve onları övmüştür.”407 

Razi de bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Kıble neshedilip Kâbe’ye dönüldüğü 

zaman, bu kıbleden dolayı mü’minlerde bir sevinç, ehl-i kitapta ise buna karşı bir 

tepki meydana geldi. Böylece mü’minler dindki en büyük gayenin bu olduğunu 

sandılar. Cenab-ı Hak ise bu ayet ile onları, bütün ibadet ve tatları tam yapmaya 

teşvik etmiş ve iyiliğin yüzün doğu ve batı yönlerine çevirmekte olmadığını, aksine 

iyiliğin ayet-i kerimede sayılan işleri yerine getirmek olduğunu beyen etmiştir. Buna 

göre Allah’u Teala sanki şöyle buyurmuştur: Taleb edilen taat ve takva kıble 

meselesi değildir. Tam aksine arzu edilen, Cenab-ı Hakk’ın saydığı bu 

hasletlerdir.”408   

Mü’minler, sevdikleri şeyleri Allah için vermekten kaçınmazlar. Nefislerinin 

isteklerini bir kenara bırakıp yoksula, fakire, yetime yedirirler. Yakınlarından sadaka 

verilmesi gerekenlere yardım ederler. Onlar sadece zekât vermekle yetinmezler. 

Sadaka, infak, bağış gibi hayırları işlerler. Tüm bunları yalnızca Allah’ın rızasını 

gözeterek yaparlar. Bunun karşılığında kimseden bir karşılık beklemezler. “ Onlar ki, 

namazlarında daimidirler. Ve onların mallarında dilenene ve yoksula belirli bir hak 

vardır.”409 

9. Mü’minler, Öfkelerine Hâkim Olup Affedicidirler 

Mü’minlerin özelliklerinden biri de öfkelerine hâkim ve affedici olmalarıdır. 

Sözlükte; ‘suç, kusur, kabahat, hata ve günahı bağışlamak, yapılan suçtan dolayı 

cezalandırmamak, suç işleyeni kınamamak’410 gibi anlamlara gelen affetmek; terim 

olarak; ‘kötülük veya haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlama, 

cezalandırmaktan vazgeçme’ anlamlarında kullanılmaktadır.411 Affetmek (Afüvv), 

                                                 
407 Taberi, a.g.e., trc. Keskin, c.1, s.131. 
408 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.260. 
409 el-Mearic, 70/23–25. 
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411 Çağrıcı, Mustafa, ‘Af’ md., DİA, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), 1988, c.1, 
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Allah’ın güzel isimlerinden biridir. “Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok 

bağışlayıcıdır.”412 

Yüce Allah’ın sıfatlarından olan affetmek, mü’minlerin de en önemli 

özelliğidir. Allah insanları affettiği gibi, mü’minler de birbirlerini affetmesini 

bilmelidirler. Diğer insanlara karşı kin ve nefret duygusu beslemek mü’min kişinin 

benimseyeceği bir davranış değildir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), Mekke’de 

kendisine eziyet edenleri, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında kendisine karşı 

savaşıp İslam’ı yok etmek isteyenleri bile sonradan İslam’a girdikleri zaman 

affetmiştir. Yüce Allah: “Güzel söz söylemek ve affetmek, peşinden eziyet gelen bir 

sadakadan daha hayırlıdır. Allah Gani’dir (hiçbir şeye muhtaç değildir), Halim’dir 

(Yarattıklarına karşı yumuşak davranandır)”413 buyurarak affetmenin üstünlüğünü 

bildirmektedir.  

Bir mü’minin mağdur olmasına rağmen affetmeyi tercih etmesinin takvaya 

daha yakın olduğunu Yüce Allah bildirmektedir.414 Böylece affetmek İslam 

kardeşliğinin bir gereği olduğu gibi Müslümanlar arasında da minnet duygusunun 

gelişmesine ve mü’minlerin birbirlerine şükran duygularıyla yaklaşmalarına zemin 

hazırlayacaktır. Dolayısıyla mü’minler kendilerine yapılan kötülüklere iyilikle 

karşılık verirler. İnsanların kusurlarını affederler. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de 

şöyle buyurmaktadır: “Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, 

insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah, ihsan edenleri sever.”415 

Kurtubi, bu ayet için şöyle demiştir: “Öfkenin yenilmesi tabiri, kişinin 

öfkesini yutup ses çıkarmaması, düşmanına bunun gereğini yapabilecek gücü 

bulmakla birlikte, öfkesini açığa vurmaması demektir.”416  

İbn-i Kesir de şunları söylemiştir: Bu ayette de ifade edildiği gibi mü’minler, 

“öfkelerine hâkim olup insanların kusurlarını bağışlarlar. Öfkeleri kabardığı zaman 

onu yener ve kendilerine kötülük yapanları affederler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 

cesur ve yiğit, insanların yenemediği kimsenin, öfkelendiği zaman öfkesine hâkim 

                                                 
412 en-Nisa, 4/43. 
413 el-Bakara, 2/263. 
414 Bkz., el-Bakara, 2/237. 
415 Âl-i İmran, 3/134. 
416 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.4, s.378. 
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olan kimse olduğunu bildirmiştir. Hz. Resulullah, öfkelenmemeyi tavsiye etmişlerdir. 

Çünkü öfke, bütün kötülükleri kendinde toplar.”417  

“O iman edenler, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar. Onlar 

öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlarlar….Bir kötülüğün cezası yine bir 

kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz ki 

Allah, zalimleri sevmez….Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette 

azmedilecek işlerdendir.”418  

Bu ayet hakkında Yazır’ın tefsiri şöyledir: “Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, 

affedici olmak ard arda gelen ayetlerle özellikle vurgulanmış, insanlar affedici 

olmaya davet edilmiştir. Mü’minler, ne zaman öfkelenirlerse, suçu örterler, kusuru 

bağışlarlar. Kızgınlık anında kusur ve günah bağışlayabilmek gayet nadir olan 

yüksek bir ahlaktır. İşte kızgınlık, öfke ve gazab halinde kusur örtmek, kızgınlığı 

yutmak gibi büyük özellik ancak mü’minlere yakışır ve onlar ona layıktır. Her kim 

kendine kötülük eden kimsenin suçunu affedip onunla arasındaki düşmanlık halini 

düzeltirse alla, ona çok büyük bir ecir ihsan eder. Bağışlama ve mağfiret sabra 

bağlıdır. Bu da ancak azim ve karar sahibi olan büyük kimselerin şanındandır. 

Dolayısıyla bağışlama ve kusurları örtme acizlerden değil, gücü yetenlerden olmak 

şartı ile övülmeye değer ahlaki özelliklerdir.”419   

Mü’minlerin alçakgönüllü oluşları ve cahillerle muhatap olmayışları 

hakkındaki şu ayet de konunun önemi açısından değerlidir. “O Rahman’ın kulları, 

yeryüzünde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları 

zaman ‘selam’ derler.”420 Bu ayet için Razi, şöyle demiştir: “Onlar cahillere, 

beyinsizlere ‘biz de size uyup sizin gibi cahillik yapmayız. Sizin yaptığınıza karşılık 

size selam verir, size bulaşmayız’ derler. Beyinsizlerin yaptıklarına göz yumar, 

onlara aynıyla mukabelede bulunmazlar. Bu hem ırz ve namusun selametinin hem de 

takvanın sebebidir.”421 

Bunun bilincinde olan müslümanlar; öfke, kızgınlık, hiddet ve gazap 

anlarında şeytandan Allah’a sığınırlar. Öfkelerini giderecek davranışlarda bulunurlar. 
                                                 
417 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.4, s.1365. 
418 eş-Şura, 42/37,40,43.  
419 Yazır, a.g.e., c.7, s.30-32.  
420 el-Furkan, 25/63. 
421 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.17, s.276-277. 



 86

İradelerini sağlam tutup, nefislerine hâkim olurlar. Çünkü öfke; güç ve kuvvetin 

değil, zayıflığın alametidir. Öfkenin sonu hüsrandır. Mü’minler işlerini öfke ile değil, 

sabır ve yumuşaklıkla hallederler. Onlar sadece kâfirlere karşı hiddetli ve 

şiddetlidirler. Birbirlerine karşı ise yumuşak ve güven doludurlar. “Sen af yolunu tut, 

iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.”422   

Konumuzu “Ne olursan ol gene de gel” diyen, büyük mutasavvıf, hoşgörü 

temsilcisi Mevlana’nın yedi altın öğüdüyle tamamlayalım: 

“Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. 

Hoşgörülükte deniz gibi ol. 

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”423 

10. Mü’minler, Doğru Sözlüdürler 

İslam’ın özünün oluşturan kavramlardan biri de doğruluktur. Kur’an’da 

doğrulukla ilgili olarak ‘sıdk’424, ‘istikamet’425 ve ‘hidayet’426 gibi çeşitli kavramlarla 

aynı manada kullanılan doğruluk, ahlaki vasıfların tümünü kendisinde toplar. İslam 

ahlakının en temel unsurlarından biri olan doğruluk; insanın içi ile dışının, özüyle 

sözünün bir olmasıdır.427   

“Dürüst insan kişisel bütünlük içindedir.”428 “Doğru sözlülük, kişinin özünün, 

düşüncesinin, sözünün ve davranışının tutarlı olması, kişisel bütünlüğü ifade 

eder.”429 Bu yüzden konuştuğunda doğruyu söylemek, bütüncül ve oturmuş kişiliğin 

en önemli argümanıdır. “Kişisel bütünlük aslında sorumluluğun bir türüdür. Yani kişi 

                                                 
422 el-A’raf, 7/199. 
423 Elitez, Ziya, Mevlana’dan Altın Öğütler, Kozmik Kitaplar, İstanbul, 2006, s.27. 
424 el-Maide, 5/119. 
425 e-Hud, 11/112; eş-Şura, 42/15. 
426 el-Fatiha, 1/6. 
427 Kılıç, a.g.e., s.50. 
428 Sert, a.g.e., s.201. 
429 Cüceloğlu, Doğan, İçimizdeki Biz, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005, s.97. 
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düşünce, duygu ve davranışlarının ahenk içinde olmasından hesap vermeye hazır 

olduğu zaman kişisel bütünlük ortaya çıkmaktadır.”430  

“Ey inananlar, Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”431 Yazır, bu ayeti 

şöyle yorumlamıştır: “Yani hangi hususta olursa olsun bir söz söylediğiniz zaman, 

hak ve doğru, hedefine yönelmiş sağlam söz söyleyin. Sonunda yalan çıkacak, 

söyleyenlerini küçük düşürecek çürük sözler söylemeyin. O düzme sözlerle meşgul 

olanlara benzemeyin. Çünkü bir toplumun sözü ne kadar sağlam olursa, işleri de o 

kadar düzgün olur. Sözü sağlam olanın özü de sağlam olur. Özü sağlam olanın işi de 

sağlam olur.”432 

“Özünde Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, mallarını 

akrabaya, yetimlere, yoksullara harcayan, namaz kılan, zekât veren, oruç tutan, 

sabreden, sözünde duran, cihat eden… mü’minlerin bütün bu vasıfları doğruluk 

halinin tezahürleridir. Yüce Allah’a kulluk etmek doğruluğun ve doğru yolun ta 

kendisidir. Allah, mü’minleri kendisinden korkmalarını ve ölçüyü doğru tutmalarını 

emretmektedir. Sözlerinde duran, doğruluktan ayrılmayan mü’minlere cennetler 

vardır.”433    

“ (Elinde bulunandan) verenin, (Allah’a karşı) saygılı olanın ve en güzel sözü 

doğrulayanın işlerini kolaylaştırınız.”434 

 “ (İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ‘Ben müslümanlardanım’ 

diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?”435  

Mü’minler her şeylerinde doğruluktan ayrılmazlar. Düşüncede, amelde, 

insanlar arası ilişkilerde, konuşmalarında ve yaşamlarında doğruluk ehlidirler. Doğru 

olanı tasdik eder ve yaparlar. Asla yalan söylemezler. Hud süresinde doğru davranış 

ile ilgili olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Öyle ise emrolunduğun gibi 

dosdoğru ol.”436 Bu ayette Allah (c.c), Hz. Peygamber (s.a.v)’e ve inananlara, 

                                                 
430 Sert, a.g.e., s.201. 
431 el-Ahzab, 33/70. 
432 Yazır, a.g.e., c.6, s.341. 
433 Kızılırmak, Sait, ‘Doğruluk’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.2, s.127–128. 
434 el-Leyl, 92/5–7. 
435 el-Fussilet, 41/33. 
436 el-Hud, 11/112. 
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emrolundukları gibi doğruluk üzere gitmelerini, her hususta vahye uymalarını ve 

Kur’an’ın ahlakı ve ahkâmınca hareket etmelerini istemektedir.437 

11. Mü’minler, Merhametlidirler 

Kur’an da zikredilen mü’minlerin özelliklerinden biri de merhamet sahibi 

olup haksız yere cana kıymamalarıdır. Kur’an da şöyle buyrulmuştur: “Onlar ki 

Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız 

yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa cezaya çarpar.”438 

“Dinimiz hiç kimsenin haksız yere öldürülmesine izin vermez. Bir insanı 

kasten öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bir mü’minin ise kasten öldürülmesi 

öldüren kimsenin ebediyen cehennemde kalması demektir.”439 İslam, tüm insanların 

can ve mal emniyetini sağlamıştır. Bir müslümanın kanı, malı ve namusu diğerlerine 

haramdır. 

 Mü’minler, Allah’ın ve Resulünün çizdiği sınırlara riayet ederler. 

Kardeşlerinin can, mal ve namuslarında asla gözleri yoktur. Birbirlerinin iyiliğini 

isterler, birbirlerine dua ederler. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı 

cana kıymazlar.440 “Ancak birtakım hususlarda öldürmek caizdir. İslam’dan çıkıp 

tövbe etmeyen, zina eden evli ve haksız yere bir cana kıyan kimse öldürülür. Kasten 

adam öldüren kimse asi ve fâsık olur. Onun işi Allah’a kalmıştır. Dilerse azap eder, 

dilerse bağışlar. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre katilin tövbesi makbuldür.”441 

Çünkü Allah’u Teala şirk dışındaki tüm günahları bağışlayabileceğini bildirmiştir.442 

Mü’minler, toplumun huzurunu bozacak her türlü davranıştan kaçınırlar. Hiç 

kimseye haksızlık etmezler. Akrabalarının, komşularının hakkını gözetir, haklarına 

tecavüz etmezler. Kapkaç, gasp, hırsızlık, adam öldürme vb. gayri ahlaki 

davranışlara girmekten Allah’a sığınırlar. Bir hata, günah işledikleri zaman pişman 

olup tövbe ederler. Allah’tan hakkıyla korkar ve sakınırlar. İşte o mü’minlere cennet 

va’d olunmuştur. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.  

                                                 
437 Yazır, a.g.e., c.5, s.17. 
438 el-Furkan, 25/68. 
439 Bkz., en-Nisa, 4/93. 
440 Bkz., el-İsra, 17/33. 
441 Döndüren, Hamdi, ‘Adam Öldürmek’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.1, s.71. 
442 Bkz., en-Nisa, 4/48,116. 
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12. Mü’minler, Zorluklara Sabrederler 

Sabır, sözlükte; ‘darlıkta kendini tutma, aklın ve şeriatın gerektirdiği 

durumlarda nefsi hapsetme, kendine hâkim olma, acıya katlanma’ anlamlarına 

gelmektedir.443 Sabır, insan tabiatına aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere 

karşı koymak demektir. Yine sabır, itidali muhafaza etmek, kolayca vazgeçmemek, 

sıkıntılara tahammül göstermek, düşmanın taarruzlarına karşı gerçek inançla sebat 

etmektir.444 

Kur’an-ı Kerim’de yetmişten fazla ayette zikredilen sabır, insan tabiatına 

aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak demektir. Sabrın 

gayesi, beklenmedik olaylar, içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak ve 

tahammül göstermektir. Sabır, içine düşülen sıkıntılarla mücadele etmede ve Allah’ın 

yardımını kazanmada önemli bir davranıştır. “ Ey inananlar, sabır ve namazla 

(Allah’tan) yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”445  

Razi, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Allah Teala, sabır ve namazı kendilerinde 

ibadetleri yerine getirmede yardımcı olacak hususiyetler bulunduğu için sabır ve 

namazı yardım isteme vesilesi yapmıştır. Sabırda bu hususun bulunması, o nefsi 

Allah rızası için hoşuna gitmeyecek şeylere zorlamak, güçlükleri sırtlanmaya ve 

sızlanmamaya alıştırmak olduğu içindir. Kim nefsini ve kalbini böyle bir boyun 

eğmeye sevk ederse, ona ibadetleri yapmak, tatların sıkıntılarına katlanmak ve yasak 

olan şeylerden kaçınmak kolay gelir. Namazla talep etmek de şundan dolayıdır: 

Çünkü namazın tam huşu, Ma’bud’a tam bir ihlâs ile yapılması, kişinin bütün 

düşünce ve kalbini namaz ile namazda okuduğu ayetlere vermesi, ceza ve mükâfatı 

tefekkür etmesi gerekir. İşte namazda kim bu yolu tutarsa, o namazın dışındaki diğer 

ibadetlerin zorluğuna katlanma hususunda nefsini terbiye edip hazır hale gelmiş 

demektir.”446  

Sabır; müslümanın karşılaştığı üzüntü, zayıflık ve keder anlarında cesaretini 

artırarak, Allah (c.c) yolundaki işleri yapmada gerekli olan morali ve desteği sağlar. 

Böylece Müslüman, üstlendiği görevin yükünü taşımak için gerekli olan gücü 

                                                 
443 Rağıb, a.g.e., s.474. 
444 İzutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s.150.  
445 el-Bakara, 2/153. 
446 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.4, s.73-74. 
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kendinde bulur.447 “ Andolsun sizi korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve 

ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri müjdele.”448 

Taberi, bu ayet için şöyle demektedir: “İnananlar düşmanlarından gelecek 

korku, kıtlık sebebiyle kendilerine dokunacak açlık ve sıkıntı ile denenirler. 

Mallarından, canlarından ve ürünlerinden eksiltilir. Bütün bunlar gerçek iman 

sahipleriyle münafıkları birbirinden ayırt etmek içindir. Bir imtihan bir denemedir. 

İşte inananlar bu durum karşısında sabretmek, Allah’ı hoşnut etmek için sabırla ve 

namazla O’ndan yardı dilemelidirler. Ancak bu şekilde kurtuluşa ererler. Doğrusu 

Allah sabredenlerin yardımcısıdır.”449 

Razi, bu ayetin yorumunda sabır için şunları söylemektedir: “Sabrın birkaç 

çeşidi vardır: 

1- Tevhid, adalet, nübüvvet ve ahretle ilgili bilgileri elde etme ve o bilgilerle 

muhaliflere cevap vermek için istinbatta bulunma meşakkatine sabretme. 

2- Farz ve nafile ibadetleri eda etmenin sıkıntı ve zorluklarına sabretme. 

3- Yasaklardan, haramlardan kaçınmanın sıkıntılarına sabretme. 

4- Hastalık, fakirlik, kıtlık ve korku gibi dünyevi musibet ve afetlere karşı 

sabretme.”450 

İbn-i Kesir, bu ayetin tefsiri için şöyle demiştir: “Mü’minler bolluk bereket 

halinde şükretmek, sıkıntı ve imkânsızlık halinde sabretmek zorundadırlar. Kulun 

musibetlere dayanabilmek için yardım isteyebileceği en geniş kaynak sabır ve 

namazdır. Sabır iki kısımdır. Bir kısmı haramları ve günahları terk etmek, diğer 

kısmı da Allah’a itaat ve iyi ameller işlemek için gösterilen sabırdır. Asıl sabır budur. 

Abdurrahman İbn Zeyd İbn Eslem der ki: Sabır iki konudadır. Birisi ruhlara ve 

bedenlere ağır gelse de Allah’ın hoşnut olacağı şetlere sabır, diğeri de arzu istekler 

ona tutkun olsa da Allah’ın hoşlanmadıklarına karşı sabırdır. Said İbn Cübeyr der ki; 
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sabır kulun, Allah’tan geleni O’ndan bilip kabullenmesi ve bu hususta Allah’ın 

sevabını ummasıdır.”451  

Yazır da insanın iradesi ve sabır arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamışlardır: 

“İnsan, iradesi cüz’i olan, gücü kuvveti sınırlı olan bir varlıktır. Gücünü aşan 

zorlukların, sıkıntıların üstesinden gelebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 

varlığını devam ettirebilmesi için sabırlı olmasını bilmelidir. Zira âlemleri yaratan 

Allah’u zu’l-Celal, insanların bunca nefsi arzu ve isteklerin baskısı altında, doğru 

yolda yürümelerinin zorluğunu, bunca çekişme ve engeller içerisinde hak davayı 

hâkim kılmanın azametini, iç ve dış düşmanlara karşı bütün yardımcı kuvvetleri 

uyanık tutmanın zorluğunu çok iyi biliyor ve o nedenle bunlara karşı sabırlı olmayı 

emrediyor. Allah’ın emirlerine karşı sabır… Günahlardan sakınmak için sabır… 

Hakka karşı gelenlerle mücadele etmek için sabır… Her türlü hilekârlığa karşı 

sabır… Zaferin gecikmesine karşı sabır… Batılın çığırtkanlarına ve yayılışına karşı 

sabır… Yardımcının azlığına karşı sabır… Tehlikeli yolların uzamasına karşı sabır… 

Nefsin süfli arzularına karşı sabır… İnsanların inatçılığına ve sapıklığa meyline karşı 

sabır…”452  

Yine Yazır, bu konu hakkında şunları söylemiştir: “ Ey iman edenler! Sabır ve 

namazla yardım isteyiniz. Çünkü Biz, peygambere tabi olup, olmayanı seçmek ve o 

nimeti tamamlamak üzere sizi korkudan, açlıktan, mallar, canlar ve ürünlerin 

eksikliğinden az bir şeye uğratacağız ve böyle bazı sıkıntılarla imtihan edeceğiz. 

Ahirette kurtuluşa ermeniz için dünyada biraz bu sıkıntıları tadacaksınız. 

Düşmanların hücumu korkusu, kıtlık ve darlıktan dolayı açlık, savaş ve savaş 

masrafları dolayısıyla mal ve can eksikliği, kazanç ve evlat eksikliği cinsinden 

herhalde biraz bir şeyle imtihan edileceksiniz. Korku Allah korkusuna, açlık 

Ramazan orucuna, mal eksikliği zekâta, can eksikliği cihada, şehitliğe ve hastalığa; 

ürün eksikliği, evlat eksikliği ve kazanç zayiine işarettir.”453  

Sabretmek, mahkûmiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız 

tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses 

çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz 

değildir. Bunlara karşı içten üzüntü duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir. 
                                                 
451 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.3, s.627. 
452 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.3, s.629. 
453 Yazır, a.g.e., c.1, s.449-452. 
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İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebildiği kötülüklere katlanması ya da 

karşılayabileceği ihtiyaçları karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir.  

 Mü’minler tüm bunlara sabrederler. Sabırlarının gücünü imanlarından alırlar. 

Allah’a güvenip dayanırlar. Yalnız O’na iman edip yalnız O’ndan yardım isterler. Ve 

o sabreden mü’min erkek ve mü’min kadınlara Allah’ın yardımı yakındır. Allah 

onlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır.454 “ Ey iman edenler, sabredin, sebat 

gösterin, düşmana karşı durun ve Allah’tan sakının ki felah bulasınız.”455  

13. Mü’minler, Tevâzu Sahibidirler 

Tevâzu; alçak gönüllülük, kendini küçük görme demektir. Kibirlenmenin,  

büyüklenmenin zıddıdır.456 Bu özellik beğenilen ve tavsiye edilen hatta emredilen bir 

özelliktir. İnsanlar tevazunun sınırını iyi ayarlamalı, kişilik şahsiyetini ortadan 

kaldıracak kadar hafifmeşrep olmamalıdır. Kişinin şahsiyetini ortadan kaldıran 

seviyesiz davranışlar tevazu değildir. İnsan, büyüklük taslamamakla birlikte, 

zamanın ve yerin gerektirdiği davranışı göstermelidir. Yoksullar, düşkünler ve 

çocuklarla ilgilenmek, onların hal ve hatırlarını sormak tevazudur. İnsan makamı ve 

mevkisi ne olursa olsun Allah’ın kulu olduğunu unutmamalıdır.  

İslam tevazuya büyük önem vermiştir. Peygamberimiz bu özelliği hem bizzat 

üzerinde taşımış. Hem de sözleriyle tavsiye etmiştir. Tevazu sahibi insanlar 

kendilerinden aşağı olanlara küçük muamelesi yapmaz, onları hor ve hakir 

görmezler. İnsan hem mütevazı hem de vakar sahibi olmalıdır.457  

“ Bizim ayetlerimize öyle kimseler inanır ki, onlar kendilerine öğüt verildiği 

zaman, secdelere kapanırlar ve Rablerini de hamd ile tesbih ederler de 

kibirlenmezler.”458 

“ Rahmanın kulları onlardır ki, yeryüzünde mütevazı olarak yürürler. 

Bilgisizler kendilerine takıldıkları zaman ‘selam’ derler.”459 Razi, bu ayet için şöyle 

demiştir: “Onların yürümeleri, hal ve hareketleri bir yumuşaklık, bir vakar, bir 

                                                 
454 Bkz., el-Ahzab, 33/35. 
455 Âl-i İmran, 3/200. 
456 İbn Manzur, ‘Vda’ md., a.g.e., c.13, s.397.  
457 Şamil İ.A., ‘Tevazu’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000, c.8, s. 75–76. 
458 es-Secde, 32/15. 
459 el-Furkan, 25/63. 
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ağırbaşlılık ve bir tevazu içindedir. Şımararak, haddi aşarak ayaklarını (gururla) yere 

vurmazlar. Kibirlenerek, böbürlene böbürlene yürümezler.”460  

Kurtubi ise şunları söylemiştir: “Mütevazı olarak yürümek, ağır ve vakur bir 

şekilde yürümek demektir. ‘Yürürler’ ifadesi de onların yaşayışları, hayatta kalış 

süreleri ve onların uygulama ve tasarruflarını ifade eder. Mü’minler yeryüzünde 

cahillerin, cahilliklerine karşılık vermeksizin alçak gönüllüce yürürler. Orta yollu 

olmak, ağırbaşlılık ve güzel davranış peygamberlerin ahlakındandır. Hz. Peygamber 

(s.a.v) de yürümek maksadıyla ayağını yerden kaldırdı mı güçlüce kaldırır, adımını 

ortalama bir şekilde meyillice atar, yumuşak ve vakar ile yürür, yukardan aşağıya 

inermiş gibi geniş adım atarak ilerlerdi. Yani o yürürken ayaklarını hızlıca kaldırır ve 

adımını atardı, bu ise böbürlenerek yürüyenin yürüyüşünden farklıdır. Nereye 

gidecekse oraya doğru giderdi. Bütün bunları da yumuşaklıkla, yere sağlam basarak 

ve acele etmeksizin yapardı.461  

“Bilgisizler kendilerine takıldıkları zaman ‘selam’ derler” ayetinde geçen 

‘selam’ ifadesi için Mücahid şöyle demiştir: ‘Selam’ın manası uygun ve yerinde söz 

demektir. Yani cahili, yumuşaklıkla ve rıfk ile kendisiyle defedebileceği bir söz 

söyler demektir. Bir kesimde şöyle demektedir: Muhatap olan kimsenin bu lafızla 

selam demesi gerekir. Yani senin zararından biz selamette olalım, teslimiyet bulalım 

demektir.”462  

Bir başka ayeti kerimede şöyle buyruluyor: “Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. 

Şüphesiz ki sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.”463 İbn-i 

Kesir, bu ayet için şu yorumu yapmıştır: “Allah’ın inanan kulları ise kibirsiz, kendini 

beğenmeksizin yürürler. Burada onların yapmacıktan ve riyakârane olarak hastalar 

gibi yürüdükleri kastedilmemektedir. Âdemoğlunun Efendisi (s.a.v.) yürüdüğü 

zaman sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi ve yeryüzü onun için dürülüyormuş gibi 

yürürdü. Seleften bazıları yapmacıklı ve zayıf görünerek yürümeyi mekruh kabul 

etmişlerdir.  

                                                 
460 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.17, s.276. 
461 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.601–602. 
462 Kurtubi, a.g.e., trc. Eryarsoy, c.12, s.604. 
463 el-İsra, 17/37. 
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Mütevazı olarak yürümekten maksat, sekinet içinde vakarlı olarak yürümektir. 

Hasan el-Basri bu ayet hakkında şöyle demiştir: “Şüphesiz inananlar uysal bir 

topluluktur. Allah’a yemin ederim ki onların kulakları, gözleri ve organları hakka baş 

eğmiştir. O kadar ki onlarda bir hastalık olmadığı ve sıhhatli oldukları halde sen 

onları hasta sanırsın. Fakat onlardan bir başkasının kalbine girmemiş olan ‘Allah’ 

korkusu onlara girmiştir. Ahireti bilmeleri, onları dünyadan alıkoymuştur. Onlar: 

Bizden üstünlüğü gideren Allah’a hamdolsun, derler. Allah’a yemin ederim ki 

insanları üzüntüsü onları hüzünlendirmez. Kendisiyle cenneti isteyecekleri her şey 

onlara ağır gelmez. Cehennem korkusu onları ağlatır. Şüphesiz kim Allah’ın izzeti ile 

izzet bulmamışsa, dünyaya karşı hasret ve hayıflanmalar onun gönlünü parça parça 

eder. Her kim de, Allah’ın nimetini sadece bir yiyecekte veya bir içecekte görürse, 

şüphesiz onun ilmi az, azabı da yanıbaşında hazır olmuştur.”464 

Mü’minler hem insanlara hem de Allah’a karşı tevazu sahibidirler. 

Kibirlenmezler, büyüklük taslamazlar. Tevazu sahibi olup herkese karşı 

alçakgönüllüdürler. Affedicidirler. Bilgisizlerin sataşmaları onların öfkesini değil, 

yumuşaklığını artırır. Kalplerinde kin ve nefrete, kibre ve gurura yer vermezler. 

Allah’ın rahmetini umarlar. 

14. Mü’minler, Takva Sahibi Kimselerdir 

Korkma, sakınma, zarar ve eziyet veren şeylerden korunma, nefsi korkulan 

şeylerden sakınma anlamlarına gelen takva;465 Allah korkusuyla günahtan kaçınmak, 

Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermek, sakıncalı ve bazı mübah 

şeyleri terk ederek günah olan şeylerden nefsi korumaktır. Allah’ın himayesine 

girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur’ani bir terimdir. Bu şekilde 

titiz davranan insana ‘müttaki’ denir.466 

İnsanlara göre farklı üstünlük dereceleri vardır. Kimilerine göre soy, 

kimilerine göre meslekler, kimilerine göre ülkeler, kimilerine göre giyilen kıyafetler, 

kimilerine göre derilerin rengi ve benzeri şeyler üstünlük sebebidir. Yüce Allah 

bütün insanları bir kadınla bir erkekten yaratmış, insanlar arasında takvanın dışında 

bir üstünlük kabul etmemiştir.  

                                                 
464 İbn-i Kesir, a.g.e., trc. Karlığa vd., c.11, s. 6037. 
465 İbn Manzur, ‘Vgy’ md., a.g.e., c.15, s.401-403. 
466 Rağıb, ‘Vgy’ md., a.g.e., s.881. 
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“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle 

tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak Allah yanında en 

değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her 

şeyden haberdar olandır.”467 

Razi, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: “Cenab-ı Hak, bu ayet-i kerimeyle 

insanlara sanki ‘Biz sizi birbirinizi tanıyasınız diye cemiyetler ve kabileler halinde 

yarattık. Sizler nesepçe daha üstün olan bir kimseye daha yakın olduğunuzda 

bununla övünüp böbürleniyorsunuz. Oysa Allah sizi, Rabbinizi bilesiniz diye 

yaratmıştır’ buyurmuştur. Kim en muttaki olursa, Allah katında en iyi ve kerim odur. 

Muttaki ve âlim kimse ilmi en tam ve kâmil olan, Allah’ı bilen ve O’nun kapısında 

kulluğa devam eden kimsedir. Yine muttaki kimse emrolunduğu şeyi yapan, yasak 

edilenleri yapmayan, bununla birlikte Rabbinden haşyet duyan, Allah’tan başka bir 

şeyle meşgul olmayan ve Allah’ın kalbini nurlandırdığı kimsedir.”468   

Yazır da bu ayetle ilgili şöyle demiştir: “Bu ayetle Yüce Allah bütün insanlara 

adeta şunları duyurmaktadır: Ey insanlar! Biz sizleri Âdem ile Havva’dan veya her 

birinizi bir ana ile bir babadan yarattık. Yani bu yönden hepiniz eşitsiniz, birbirinize 

karşı övünmeye veya bu kavim, şu kavim diye aşağılamaya hakkınız yoktur. 

Aranızdaki insanlık kardeşliği bile birbirinizle alay etmeye ve gıybet etmeye manidir. 

Soylarınız, atalarınız iftihar için değil, birbirinizi soyu sopu ile tanıyarak ona göre 

yardımlaşmak, sevişmek ve güzel ahlakları tatbik ederek daha büyük daha güzel 

toplumlar meydana getirmek içindir.”469   

“‘Takva’, korku duygusunu da içerisine alan bir çekinmenin, bir korunmanın 

ve bir saygının ahlak ve ibadet olarak gösterilmesidir. İslam insandaki bu korku ve 

ümit duygusunu işleterek, bu duyguların övülen bir sıfat haline gelmesini sağlıyor. 

Kur’an insandaki sıradan korku ve sığınma hissini geliştirerek, kişinin manevi olarak 

yücelmesinin yolunu açıyor. Takva duygusu, sıradan bir korku değil, belki 

yaratılıştaki korkunun düzene konularak bir korunma ahlakı, bir yücelme faaliyeti, 

bir sorumluluk bilinci haline getirilmesidir.  

                                                 
467 el-Hucurat, 49/13. 
468 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.20, s.237-238. 
469 Yazır, a.g.e., c.7, s.211. 
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En geniş ve kapsamlı koruma Allah’ın korumasıdır. Takva, insanın kendisini 

Allah’ın koruması altına koyarak ahirette zarar ve acı verecek şeylerden sakınması, 

ya da günahlardan uzak durması ve iyiliklere sarılmasıdır. Yine takvayı, ‘Allah’ın 

emrettiklerini tutmak, yasaklarından kaçınmak’ diye tarif edenler olduğu gibi; 

‘yapılması günah olanı yapmaktan, terk edilmesi günah olanı terk etmemekten 

çekinmemektir’, ‘Allah’ın cezalandırmasından korkarak, O’nun verdiği bir nur ile 

O’na itaat etmektir’, ‘Allah’ın dışındakileri Allah’a tercih etmemektir’ şeklinde 

tanımlayanlar da olmuştur.”470  

Takva sahibi olmak, Allah’ın sevgisine mazhar kılacak önemli bir özelliktir. 

Zira Yüce Allah: “Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki 

Allah, sakınanları sever”471, “Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır, Allah da 

takva sahiplerinin dostudur”472, “Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar 

üzülmeyecekler de. Onlar iman edip takvaya ulaşmış olanlardır.”473 Buyurmak 

suretiyle takva sahibi mü’minlerle beraber olduğunu bildirmektedir. “Bu son ayette 

geçen ‘iman etmek’ kelimesi nazari kuvvetin (tefekkür kuvveti) mükemmelliğine, 

‘takvaya ermek’ tabiri de ameli kuvvetin mükemmelliğine işarettir. Burada bir başka 

husus da imanın itikad ve amelin toplamına hamledilmesidir.”474 

Hiçbir insan başka bir insandan üstün değildir. Allah katında insanı değerli 

kılan, onun Allah’a olan saygısı ve takvasıdır. Mü’minler, bu saygı ve takva ile 

emredilen ibadetleri yerine getirir, yasaklanan çirkin şeylerden de uzak dururlar. 

Allah’ın yarattığı her şeye saygı gösterirler. Başkalarına karşı her zaman iyi niyetli 

ve hoşgörülü olurlar. Çünkü her insan dünyada yaptığı iyilik ve kötülükler sebebiyle 

ahirette hesaba çekilecek, ceza veya mükâfat görecektir. Allah rızası için ve samimi 

olarak yapılan ibadet ve her güzel davranışın Allah katında bir değeri ve kıymeti 

olacaktır. Ancak ibadetlerine riya katanların, insanların bulunmadığı yerde Allah’ın 

yasaklarını çiğneyenlerin yaptıkları iyiliklerin bir değeri kalmayacaktır. Bu açıdan 

takva çok önemli ve gereklidir.  

                                                 
470 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s.665-666. 
471 Al-i İmran, 3/76. 
472 el-Casiye, 45/19. 
473 el-Yunus, 10/62–63. 
474 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.12, s.423. 



 97

Kur’an, takva olayının üzerinde çok sık durmaktadır. “Ey iman edenler! 

Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak can verin.”475  Dolayısıyla 

Cenab-ı Hak, mü’minleri din hususunda ihtilaf etmekten, birbirine düşmanlık ve 

muhasamadan ve ayrılığa sebebiyet verip aradaki yakınlık ve muhabbeti yok eden 

her şeyden nehyetmiştir.476 Yine Kur’an, takva sahibi mü’minlere verilecek olan 

mükâfatları, cennetin güzelliklerini, makamların yüceliğini sık sık vurgulamakta; 

onları her şart ve durumda birbirlerine takva ahlakı ile yardım etmelerine davet 

etmektedir. “İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta 

yardımlaşmayın.”477 

15. Mü’minler, Kardeş Olup Birbirlerini Allah İçin Severler 

Sevgi, insanlarda doğuştan bulunan, bir kimseye veya bir şeye muhabbet 

besleme hissidir.478 Sevgi, topluma huzuru ve kardeşliği getiren birleştirici bir 

unsurdur. Kur’an, kalplerin sevgi ile birleşmesine önem verir. İnanan bir insanın 

kalbi sevgi ile doludur. Kin ve düşmanlık kâfirlerin özelliklerindendir. Yüce Allah 

iman edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları bu sevgi ve bağlılıkla 

güçlendirmiştir. 

İslâm dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Allah (c.c), 

Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır “Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse 

kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup sakının umulur ki 

esirgenirsiniz.”479 Razi, bu ayet için şöyle demiştir: “Allah Teala, bu ayetle 

mü’minler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını pekiştirmek, Müslümanlar arasında 

olan bağın, tıpkı nesep açısından kardeş olanlar arsındaki gibi olduğuna ve İslam’ın 

adeta bir baba gibi olduğuna işaret etmiştir.”480   

Yazır, ilgili ayeti şöyle açıklamıştır: “Bütün mü’minler, ebedi hayata sebep 

olan iman esasında birleşmiş, din kardeşi olmuşlardır. Mü’minlere düşen gerek iki 

fert, gerek iki mü’min toplum bozuştuklarında hemen aralarını bulup barıştırmaktır. 

Zira bu düzeltme ve kardeşlik takvadandır. Mü’minler bozuşmaktan korunmalı, 
                                                 
475 Al-i İmran, 3/102. 
476 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.6, s.515. 
477 el-Maide, 5/2. 
478 İbn Manzur, ‘Hbb’ md., a.g.e., c.1, s.289. 
479 el-Hucurat, 49/10. 
480 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.20, s.223. 
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kendi aralarında barış ve iyiliği korumalıdır. Aksi halde kardeşlikleri zayıflar, 

kâfirlere karşı mücadele güçleri zayıflar. Allah’ın azabından da iyi korunamazlar. 

Onun için mü’minler Allah’tan korkmalı, barış içinde yaşamalı ve her işlerinde takva 

yolunu tutmalıdırlar ki Allah onlara rahmet etsin, onları bağışlasın.”481  

Bu ayet, yeryüzündeki tüm Müslümanları evrensel bir ailenin bireyleri olarak 

ilan etmektedir. Müslümanlar arasında bulunan bu kardeşlik, öyle bir nimettir ki 

hiçbir dinde bir örneği bulunmamaktadır.482 “Yine ayet-i kerimeden açıkça 

anlaşılacağı üzere, ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul 

edilmektedirler. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, hangi 

dili konuşuyor olurlarsa olsunlar, hangi kavme mensup olurlarsa olsunlar veya hangi 

renge sahip olurlarsa olsunlar bütün mü'minler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin 

kardeşleridirler yani birbirlerinin sadık dostlarıdırlar. Bu kardeşler kendi aralarında 

apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi akidelerine saldıran veya imana karşı küfrü 

tercih eden kimselere (kendilerine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar) asla sevgi 

beslemezler, bu anlamda sadece akide kardeşliğini esas tutarlar.”483  

Mü’minler, Rablerinin şu mealdeki uyarılarını asla unutmazlar “Allah'a ve 

ahiret gününe iman eden hiçbir lopluluk bulamazsın ki onlar Allah'a ve Rasûlüne 

karşı başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar bunlar ister, 

babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar, öyle 

kimselerdir ki, (Allah) onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh 

ile desteklemiştir”484  

“Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, 

babalarınıza ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte 

zulme sapanlar bunlardır”485 

Kuşkusuz mü'min gönülleri en sağlam ve köklü bir biçimde bağlayan bağ, 

iman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. Bu, Cenab-ı Allah'ın 

mü'minlere bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Ayet-i kerimede bu durum şöyle 

ifade edilmektedir: “Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve 
                                                 
481 Yazır, a.g.e., c.7, s.201. 
482 Mevdudi, a.g.e., c.5, s.447. 
483 Metiner, Mehmet, ‘Kardeşlik’ md., ŞİA, Şamil Yayınevi, İstanbul, 2000,  c.4, s.266. 
484 el-Mücadele, 58/22. 
485 et-Tevbe, 9/23. 
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Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O 

kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz. 

Yine siz tam bir ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki 

hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar”486.  

“Yüce Rabbimiz bizlere, cahiliyye döneminde birbirlerine düşmanlıklarıyla 

ün salmış Evs ve Hazreç kabilesine mensup fertleri iman bağıyla nasıl kardeşler 

haline getirdiğini hatırlatmaktadır. Bu hatırlatma, insanlığa kumanda edecek 

insanların mutlaka akide bağını esas alan, yani hep birlikte Allah'ın ipine içtenlikle 

sarılan insanlar olmaları gerektiğini zımnen öne çıkartmaktadır. Dahası ve en 

önemlisi, insanlığa kumanda edecek mü'minlerin başarısını, Allah'ın ipine sımsıkı 

sarılıp kardeşlik bağını kuvvetlendirmek şartına bağlamaktadır.”487 Her Müslüman 

hangi renge, hangi ırka, hangi ulusa ait olursa olsun evrensel İslam ümmetinin şerefli 

bir üyesidir. Kabile, ırk, ulus bağları evrensel bütünleşmenin önündeki en büyük 

engellerdir. Kavim ve yurt asabiyetine sahip olanlar, evrensel gerçekliğin bilincine 

ulaşamazlar. Müslümanlar için ırk ve kabile bağları değil, İslam bağları önemlidir.488 

Mü'min erkekler ile mü'min kadınların, akide ve takva temelinde birbirleriyle 

yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedir. Bu yardımlaşma, 

bireysel ve toplumsal hayatta iman ve takva ilkesinin egemen olmasını sağlamak için 

gerekli görülmektedir. Nitekim bu amaçla bir araya gelen kimselere Allah'ın rahmet 

edeceği belirtilmektedir: “Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin 

velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 

zekâtı verirler ve Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet 

edeceği kimseler bunlardır...”489 

 

 

 

 

 
                                                 
486 Al-i İmrân, 3/103. 
487 Metiner, a.g.m., c.4, s.266. 
488 Müftüoğlu, Atasoy, Ümmet Bilinci, Denge Yayınları, İstanbul, 1997, s.49.  
489 et-Tevbe, 9/71. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SÜNNET’E GÖRE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ 

A) SÜNNET’E GÖRE İNANÇ AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

1) Allah’a ve İmanın Diğer Esaslarına İnanmak 

Kur’an’da inanılması istenen esaslara ‘iman esasları’ denir. Allah, bu esasları 

Kur’an’ın değişik surelerine yaymıştır. Öncelikli olarak inanan insanın bu esasları 

kalbine yerleştirmesi, bu esasları özümsemesi gerekir. Bunlar arasında Allah’a ve 

ahirete imanın önemli bir yeri vardır. Diğer esaslar da bunların tamamlayıcılığı 

niteliğindedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hadislerindeki iman tanımlamalarında bu 

esaslara ‘Kadere iman’ da eklenmiştir.490  

“Bana imandan haber ver” dedi. Resulullah (s.a.v.): 

“İman; Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret 

gününe inanman; bir de kadere, hayrına ve şerrine inanmandır” buyurdu.491 Bu 

hadiste imanın altı esası da zikredilmiştir. Bunların ilki ve en önemlisi elbette ki 

Allah’a imandır. Bütün ilahi dinlerde Allah’ın varlığı en önemli inanç esası olmuştur. 

Çünkü bütün inanç esasları Allah’a imana dayanmaktadır. Allah’a iman, Allah’ın var 

ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve 

yüce bulunduğuna inanmaktır. İslam dininin temelini oluşturan Allah’a iman, her 

mü’minin kesinlikle kabul ve tasdik ettiği bir gerçektir.  

Meleklere iman, İslam dininin iman esaslarındandır. Meleklere iman, onların 

varlığına, masum ve temiz olduklarına, Allah ile kul arasında vasıta olduklarına 

imandır. İlahi kitaplar da melekler aracılığıyla peygamberlere ulaşır.492 Allah’ın 

inanılmasını emrettiği hususlardan birisi de kitaplara imandır. “O mü’minler, hem 

Hz. Peygamber’e vahiy ve inzal edilen Kitap ve şeriata, hem de ondan önce vahiy ve 

inzal edilmiş bulunan (yani Tevrat, İncil, Zebur, Suhuf gibi) kitaplara iman ederler. 

                                                 
490 Gölcük, a.g.e., s.78. 
491 Buhârî, (v. 256/870), Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahih-i Buhârî ve Tercemesi, 

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1987, 16 cilt, Kitabu’l-İman, Bab: 
37, c.1, s.203. 

492 Razi, a.g.e., trc. Yıldırım vd., c.6, s.86. 
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Ki, bu iman da Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğine ve bütün geçmiş 

peygamberlerin peygamberliklerine iman ile mümkündür.”493 

Dinimiz İslam’da inanç esaslarından biri de Peygamberlere imandır. Bu 

inanç, Allah’ın insanlar arasından seçtiği kimseleri ve onların Allah’tan aldığı ve 

aktardığı bütün bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu onaylamayı gerektirir. Allah 

Kur’an’da, aralarında hiçbir ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanılması 

gerektiğini belirtmiştir. Peygamberlerin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamayı, 

inkârcılık saymıştır.494 Mü’minler Allah’ın indirdiği her kitaba, Allah’ın gönderdiği 

tüm peygamberlere inanırlar. Bütün Peygamberleri, Resulleri, Allah’ın kulları olan 

peygamberlere ve Resullere gökten indirilen kitapları tasdik ederler. Bir kısmına 

inanıp bir kısmını terk etmek suretiyle, onlardan hiç birisinin arasını ayırmazlar 

Mü’minlerin temel vasıflarından biri de görmedikleri halde ahirete iman 

etmeleridir. Ahirete iman, Kur’an da genelde Allah’a imandan sonra zikredilmiştir. 

Allah’a iman başlangıç, ahirete iman ise sonuçtur. Çünkü yapılan her iyiliğin ve 

kötülüğün karşılığı ancak o gün belirlenecektir. Ve o gün hiçbir şey karşılıksız 

bırakılmayacaktır. Dünya bir imtihan yeri, ahiret de o imtihanın değerlendirileceği 

yerdir. Orada Allah’tan başka bir yardımcı, O’nun izni olmadan bir şefaatçi yoktur. 

O gün bütün hesaplar görülecek ve neticelenecektir. 

Kader ve kazaya inanmak, hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız ne varsa 

hepsinin Allah’ın bilmesi, dilemesi, belirlemesi ve yaratması ile meydana geldiğine 

ve O’ndan başka yaratıcı olmadığına inanmaktır. Kader ve kazaya inanmak, genelde 

hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak diye açıklanır. Hayır; iyilik, iyi ve yararlı 

iş anlamına gelir. Allah’ın yapmamızı istediği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışlar, 

hayırdır. Şer ise, kötülük, kötü ve faydasız iş anlamına gelir. Allah’ın sevmediği, 

yapmamızı istemediği, hoşnut olmadığı, doğru olmayan davranışlar şerdir.  

Kadere iman, kâinatta olan her şeyin yüce bir hikmete göre cereyan ettiğini 

kabul etmektir. Yani Yüce Allah’ın bu âlem için kanunlar, esaslar ve düzenler 

koyarak onları disiplin altına aldığını bilmektir. Bunlar hiçbir zaman insanlar için bir 

zorlama değildir. Çünkü insanların sahası ayrıdır.495 Kaza ve kadere iman eden bir 

                                                 
493 Yazır, a.g.e., c.1, s.182. 
494 Bkz., el-Bakara, 2/285: en-Nisa, 4/150–151. 
495 Ece, Hüseyin K., a.g.e., s. 710. 
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mü’min, karşılaştığı musibetlerden, başarısızlıklardan ve sıkıntılardan dolayı isyan 

etmez, üzülmez, sabreder. Allah’ın her işinde bir hayır olduğunu bilir ve Allah’ın 

takdirine boyun eğer. Bu düşünce mü’mini ferahlatır ve ona güven duygusu verir.  

 

B) SÜNNET’E GÖRE İBADET AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

1. Namaz Kılmak 

Namaz, imandan sonra mü’minlere yüklenen en önemli görevdir. Mü’mini 

Allah’a bağlayan, İslami hayata hazırlayan, onu fuhşiyattan, kötülüklerden koruyan 

bir ibadettir. Bu ibadet, ibadetlerin en büyüğüdür. Dinin direği, mü’minin miracıdır. 

Resulullah (s.a.v), büyük günahlardan kaçınmak suretiyle ve hakkıyla ikame edilen 

namazların küçük günahlara kefaret olacağını bildirmiştir.  Ebu Hureyre’den (r.a) 

rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Büyük günahlardan 

kaçınıldığı takdirde günlük beş vakit namaz, iki Cuma ve iki ramazan aralarında 

işlenecek küçük günahlara kefarettir.496  

 Namaz, İslam’ın emrettiği en büyük ilk farzıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.), 

ashabıyla beyat ettiği zaman, önce namazın kılınmasını şart koşar daha sonra diğer 

emirler üzerine beyat ederdi. Kays bin Ebi Hazm, Cerir bin Abdullah (r.a.)’den 

tahdis ettiği bir hadiste o: “Ben Resulullah’a namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek 

ve her müslümana samimiyetle hayır isteyici olmak üzere beyat ettim” demiştir.497  

Nazmın faziletini ifade etmek elbette mümkün değildir. Bu konuda rivayet 

edilen hadisler bizim için yeterlidir. Abdullah bin Mes’ud (r.a.): Ben Peygamber 

(s.a.v.)’e: Amellerin hangisi Allah’a daha sevgilidir? diye sordum. Peygamber 

(s.a.v.): “Vaktinde kılınan namaz” buyurdu. Sonra hangisi dedim: “Sonra ana-

babaya iyilik etmektir” buyurdu. Sonra hangisi dedim: “Allah yolunda cihad etmek” 

buyurdu.498 Bu hadis bize şunu göstermektedir ki vaktinde eda edilen namaz, Allah’a 

en sevimli ameldir. Bunun bilincinde olan mü’minler namazlarını korurlar, onu 

vaktinde eda etmeye dikkat ederler.  
                                                 
496 Müslim (v. 261/875), İbn el-Haccac el-Huseyn, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, Trc. ve 

Şerh: Ahmed Davudoğlu, Sönmez Yayınları, İstanbul, 1974, Kitabu’t-Taharet, Bab: 5, c.2, 
s.817. 

497 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu,  Mevâkiti’s-Salât, Bab: 3, c.2, s.599. 
498 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu,  Mevâkiti’s-Salât, Bab: 5, c.2, s.602. 
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Namazın kişinin hayatına olan faydasını anlatan hadislerin biri de şöyledir: 

Ebu Hureyre (r.a.), Resulullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken işitmiştir: “Re’yinizi söyler 

misiniz? Birinizin kapısının önünden bir akarsu geçse (ev sahibi) her gün beş defa 

onun içinde yıkansın, ne dersiniz, bu yıkanma onun kirinden bir şey bırakır mı? 

buyurdu. Sahabiler: Hayır, bu onun kirinden bir şey bırakmaz, dediler. Resulullah 

(s.a.v.): “Beş vakit namaz da işte bunun gibidir. Onlarla Allah Teala günahları siler, 

mahveder” buyurdu.499 Bu hadiste de namazın fazileti açıkça görülmektedir. Evinin 

önünden akan sudan günde beş defa yıkanan kimsede kirden eser kalmayacağı gibi 

günde beş vakit namazını hakkıyla ikame eden kimsenin de günahından eser 

kalmayacaktır. 

Çağımız müfessirlerinden Elmalılı M. Hamdi Yazır, namazın faydaları için de 

şunları demektedir: “Namazını kılan kimsenin hayatta en az dört kazancı vardır: 

Birincisi temizlik; ikincisi kalp kuvveti; üçüncüsü vakitlerin intizamı; dördüncüsü 

toplumsal düzelme. Bu faydalar devam şartıyla en resmi bir namazda bile vardır. 

Namazın büyük faydalarını hesap etmek mümkün bile değildir. Fakat en ufak ahlaki 

faydası bilfiil büyüklenmeyi kırmak, kardeşliğe hazırlanmak, Allah rızası için iş 

yapmaya alışmaktır. Bunun için namazda giyinebileceği en güzel ve en temiz 

elbisesini giymek ve kendine gurur vermesi düşünülen bu hal içinde örtülecek nice 

ayıpların bulunduğunu düşünüp, alnını ve burnunu yerlere koyarak, kalbinde iman 

ettiği Allah’ın huzurunda o kibir ve gururu kırarak defalarca secdeye kapanmak en 

mühim bir esastır. Namazda özellikle secdenin kibre olan mühim tesirinden dolayı 

kibirliler en çok namazın secdesine itiraz ederler. O süslü elbiseler içinde Allah rızası 

için alınlarını yere koymak kibir damarlarına, sinirlerine fazla dokunur. Düşünmezler 

ki o yağlı alınlar, o süsler hep Allah’ın vergisidirler. Ve zamanı gelince o yağlı 

alınlar toza toprağa karışacaktır. Namaz insandaki o kibir ve gururu kırarken insanın 

ruhi hürriyetine öyle bir yükselme verir ki bu yükselme en görkemli kralların 

huzurundaki saygı duruşundan çok yüksektir. Bunun için namaz mü’minin miracıdır. 

Yani onu beşeri olmanın sertliğinden, tek olan Allah’a ait arşa çıkartan bir 

merdivendir.” 500 

Namazın ecrinden ve faydasından bahseden diğer bir hadsisi Ebu Hureyre 

(r.a.), şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.v.): “Şüphesiz ki sizden biriniz namaz 
                                                 
499 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Mevâkiti’s-Salât, Bab: 6, c.2, s.603. 
500 Yazır, a.g.e., c.1, s.176-177. 
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kıldığı yerinde bulunduğu müddetçe melekler ona salât eyler ve abdestini bozmadığı 

müddetçe ‘Ya Rabbi! Buna mağfiret eyle! Ya Rabbi! Buna mağfiret eyle!’ derler” 

buyurdular.501                                                                                             

2. Oruç Tutmak 

İslam’ın dört temel ibadetinden ve beş temel esasından biri de oruçtur. Oruç, 

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinden iki yıl sonra farz kılınmıştır. 

Bu ayetten orucun sadece Müslümanlara değil, geçmiş ümmetlere de farz kılındığı 

anlaşılmaktadır. Oruç, öteden beri tatbik edilen ilahi bir kanundur. Oruçta ruhun 

arındırılması, temizletilmesi, parlatılması, kötü huylardan ve davranışlardan 

uzaklaştırılması söz konusudur. Oruç farz olan ve yerine getirildiği zaman cenneti 

kazanmaya vesile olan bir ibadettir. Farz olan orucun dışında ramazan ayının 

gecelerini ihya etmek de çok sevaptır. Ebu Seleme (r.a.) Ebu Hureyre (r.a.)’den 

rivayetinde Resululah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Allah Tebareke ve 

Teala ramazan orucunu farz kılmıştır. Bende size onun kıyamını sünnet kıldım. Her 

kim iman ederek ve sevabını umarak ramazan orucunu tutar, namazını da kılarsa 

günahlarından annesinin doğurduğu gün gibi (masum olarak) çıkar.”502 Hadisin 

zahirine göre ramazan orucunun farz olduğu, ramazanın gündüzlerini oruçlu geçiren 

ve geceleri de ibadet eden kimselerin büyük küçük günahlarının affedileceği 

anlaşılmaktadır. 

Mü’minler, farz olan ramazan orucunu sırf Allah’a olan imanları sebebiyle 

tutarlar. Ve tuttukları orucun mükâfatını da yalnızca Allah’tan beklerler. Bu şekilde 

oruç tutan mü’minlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını Peygamber Efendimiz 

müjdelemiştir: “Her kim ramazan orucuna, imanı sebebiyle ve mükâfatını yalnızca 

Allah’tan umarak tutarsa, kendi lehine geçmiş günahları bağışlanır.”503  

Allah Resulü (s.a.v), orucu günah işlemeye ve kötülüklere karşı bir kalkana 

benzetmiştir. Ebu Hureyre (r.a.)’nin rivayet ettiği bir hadiste Resululah (s.a.v.) 

orucun ve oruçlunun mahiyetini şu şekilde ortaya koymuştur: “Oruç bir kalkandır. 

Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Eğer herhangi bir kimse 

kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye girişirse, ona iki defa ‘Ben oruçluyum’ desin. 

                                                 
501 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Mesacid, Bab: 49, c.4, s.1912. 
502 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’s-Sıyam, Bab: 1, c.6, s.10. 
503 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 28, c.1, s.190. 
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Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki oruçlu ağzın kokusu, Yüce Allah katında 

misk kokusundan daha güzeldir. Yüce Allah: Oruçlu kimse benim için yemesini, 

içmesini, cinsi arzusunu terk eder. Oruç doğrudan doğruya bana edilen bir ibadettir. 

Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Hâlbuki diğer güzel amellerin hepsi 

on misli ile ödenir.”504 

“Oruç bir kalkandır” cümlesi çok beliğdir. Bununla orucun oruçluya meleki 

bir haslet bahşettiği ve ona böylece ihtiras kapılarını kapayıp, şer ve masiyet yüzü 

göstermediği bildirilmiştir. Yemek-içmek gibi beşeri hallerde uzaklaşıp, bir zaman 

için meleki sıfatlar kazanan oruçluyu doğrudan doğruya Allah’ın mükâfatlandırması, 

mükâfatın ta’yin edilemeyecek derecede yüksekliğini ifade eder. Yine bu hadis, 

inanan bir kulun yaptığı her ibadet ve hayırlı işin karşılığının sevap bakımından en az 

on kat artırıldığını, bu artışın yedi yüz kata, hatta daha büyük rakamlara 

ulaşabileceğini müjdelemektedir.   

İbn-i Mes’ud (r.a.) Peygamber’i ramazan ayının başlangıcında şöyle 

buyururken işitmiş: “Kullar ramazanda ne derece sevaplar olduğunu bilseler 

ümmetim bütün senenin ramazan olmasını temenni ederdi.”505 Bu hadis, ramazan 

orucunun ne derece sevap olduğunu ve insanların onun kıymetini tam bilmediklerini 

göstermektedir. Oruç, insanı her türlü şehvetten alıkoyan ve samimiyeti artıran bir 

ibadettir. Açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına karşı koyabilmek oldukça 

önemlidir. Oruç ibadetine riyanı karışması da mümkün değildir.  

Oruç tutmak, insanı sadece yemeden, içmeden ve cinsel yakınlaşmadan 

uzaklaştırmak değildir. Müslümanlar oruçlu oldukları zamanlarda bu yasaklarla 

beraber her türlü kötü söz ve davranışlardan da uzak dururlar. Kişi hem oruç tutup 

hem de eski kötü alışkanlıklarına devam ediyorsa orucun ona bir faydası olmaz. Ebu 

Hureyre (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o 

kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.”506 

Bu hadiste oruçlunun yalan ve gıybet gibi kötü fiillerden sakındırılması, 

bunlar esastan yasak iken oruçlu için bunların daha kötü olduğunu ve orucun kemâli, 
                                                 
504 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’s-Savm, Bab: 2, c.4, s.1769; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’s-Sıyam, Bab: 29, c.6, s.188. 
505 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’s-Sıyam, Bab: 29, c.6, s.10. 
506 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’s-Savm, Bab: 8, c.4, s.1775. 
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ancak bunlardan sakınıldığında meydana geleceğini tenbih etmek içindir. Yalan ve 

gıybet âlimlerin cumhuruna göre orucu bozmaz ise de oruçtan istenen kemal ve 

fazilet hâsıl olmaz.  

3. Zekât Vermek 

Zekât ibadeti mali bir ibadet olup İslam’ın beş şartından birisidir. “İslam, beş 

şey üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in 

Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hac etmek ve 

ramazan orucunu tutmak.”507 Peygamber Efendimiz (s.a.v), zekâtın İslam’ın beş 

esasından biri olduğunu bu hadisle bildirmiştir. Zekât kalbi ve malı temizler. Kalbi 

cimrilikten arıtır ve ruhu yüceltir. Şeytanın ileri sürdüğü fakirlik vesvesesinden 

uzaklaştırır. Allah katındaki mükâfata güveni temin eder. Malı temizler, zekâttan arta 

kalan malın helal olmasını sağlar. Diğer yandan zekât, cemiyeti her türlü 

ahlaksızlıklardan ve bozukluklardan korur. Lüks ve israfı önler. Fertler için sosyal 

sigorta olduğu gibi, toplumlar için de sosyal garanti unsurudur. Cemiyetteki acizleri 

korur ve böylece cemiyette anarşi ve dağılmayı önler. 

Zekât vermenin yerine getirilmesi gereken bir farz olduğunu, rivayet edilen 

bir diğer hadiste de görmek mümkündür. Talha bin Ubeydullah (r.a.) şöyle demiştir: 

Necd ahalisinden saçı darmadağınık fakir bir kimse Resulullah’a geldi. Uzaktan 

sesini karmaşık duyuyor, fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet yaklaştı; meğer 

İslam’ın ne olduğunu soruyormuş. Bu suale karşı Resulullah: 

– Bir gün, bir gece içinde beş namaz, buyurdu. O zat: 

– Üzerinde bu namazlardan başkası da olacak mı? diye sordu. 

– Hayır, meğerki kendiliğinden kılasın, buyurdu. 

Ondan sonra Resulullah: 

– Bir de ramazan orucu, buyurdu. O zat: 

– Üzerinde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. O da: 

– Hayır, meğerki kendiliğinden tutasın, cevabını verdi. 

Talha (r.a.) devamında der ki: Resulullah zekâtı da ona söyledi. Ozat yine: 

– Üzerinde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. Yine Resulullah: 

– Hayır, meğerki kendiliğinden veresin, cevabını verdi. Bunun üzerine o 

Necdli fakir zat: 

                                                 
507 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 1, c.1, s.165.  
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– Vallahi bundan ne artık, ne eksik bir şey yapacak değilim, diyerek 

arkasını dönüp gitti. Bunu duyunca Resulullah: 

– Eğer doğru söylüyorsa felah buldu gitti, buyurdu.”508 Bu hadiste namaz, 

oruç ve zekâtın farziyyeti ikrar edilmiş, bunların dışında kişinin nafile ibadet olarak 

fazladan ibadet yapabileceği bildirilmiştir. Yine bu hadis, farziyyetine inanılarak ve 

sevabı Allah’tan beklenilerek samimiyet içerisinde yapılacak olan bu ibadetlerin 

kişiyi cennete ulaştıracağını da haber vermiştir.  

Zekât vermeye güçleri yetmeyenlerin, en azından ecri bol olan sadakayı 

vermeleri onlar için faydalı bir ibadettir. Adiyy bin Hatim (r.a.): Ben Resulullah 

(s.a.v.)’den işittim: “Bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi ateşten koruyunuz” 

buyuruyordu.509  

4. Hac Etmek 

Yüce Allah, Kur’an’da şöyle buyurmuştur: “İnsanları hacca çağır; yürüyerek 

veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Taki kendi menfaatlerine şahid 

olsunlar; Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban 

ederken O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da 

doyurun.”510 Hac, müslümanların dini görevlerinin üçüncüsüdür. Erkek veya kadın 

her yetişkine, ilahi iradenin içinde kendini yok etmenin büyük çabasını yerine 

getirmek üzere, ömründe bir kere, Mekke’ye gitmesi farzdır.511 

Haccın farziyyetinin ifade edildiği bir hadiste Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiş: 

Resululah (s.a.v.), bize hutbe okuyarak: 

– Ey cemaat! Allah size haccı farz kılmıştır. Binaenaleyh hac edin! 

buyurdular.512  

Hac ibadetini emredildiği şekilde yapmak, bu süre boyunca günahın ve 

haramın her türlüsünden uzak durmak, Allah katında büyük fazilettir. En hayırlı 

amellerin arasında makbul olan hac da vardır. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: 

Peygamber’e amellerin en faziletlisi hangisidir? diye soruldu. Peygamber (s.a.v.): 

                                                 
508 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 34, c.1, s.198-199. 
509 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’z-Zekat, Bab: 10, c.3, s.1343. 
510 el-Hacc, 22/27–28. 
511 Hamidullah, a.g.e., trc. Aydın, s.116. 
512 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Hacc, Bab: 73, c.7, s.78. 
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“Allah’a ve Resulüne iman etmektir” buyurdu. Ondan sonra hangisidir? denildi. 

Peygamber (s.a.v.): “Allah yolunda cihad etmektir” buyurdu. Ondan sonra 

hangisidir? denildi. “Mebrûr (yani makbul olmuş, içine günah ve riya karışmamış) 

hacdır” buyurdu.513 Bu hadiste Allah katında faziletli olan amellerden bahsedilmiş, 

mebrur haccın da bu amellerden olduğu bildirilmiştir. Mebrur hac; kendisine hiçbir 

günah karışmayan, eksiksiz olarak ifa edilen makbul hac, anlamına gelir. 

Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinin de bireyin maddi ve manevi 

dünyasına sağladığı faydalar vardır. Hac, müslümanın öncelikle Allah’a sevgisini 

gösterme, malından ve canından fedakârlıkta bulunma ibadetidir. Müslüman, çeşitli 

sıkıntılara katlanarak bu fedakârlığı gerçekleştirir ve Allah’ın sevgisini kazanır, 

O’nun sevgisini kazanır. Ruhunu terbiye eder, değer verdiği faziletler uğruna 

sıkıntıya katlanmasını ve sabretmesini öğrenir.514 Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir 

hadislerinde haccın bu konudaki önemine ve faydasına dikkat çekmiştir.  

Ebu Hureyre (r.a.), bir rivayette şöyle demiştir: Ben Peygamber’den işittim, 

şöyle buyuruyordu: “Kim Allah rızası için hacc yapar da cinsi münasebette ve onu 

davet eden hareketlerde bulunmazsa ve taat yolundan çıkmaz ise, o kimse 

(günahlardan sıyrılıp) anasının onu doğurduğu günkü gibi tertemiz dönmüş olur.”515 

Hadis, hac yapanın bütün günahlardan kurtulacağını ifade etmektedir. Yalnız hac 

esnasında cinsel ilişki, kötü söz konuşmak ve günah işlemekten uzak durulması 

gerekir. Bu gibi davranışlardan sakınılarak, sadece Allah rızası için yapılan hac, 

büyük küçük bütün günahlara kefarettir. Çünkü hac esnasında nefsin istek ve 

arzularını unutup sadece Allah’ı ve O’na ibadet etmeyi düşünmek gerekir. 

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle haber vermiştir: Resulullah (s.a.v.): “Umre, diğer 

umreye kadar ikisi arasındaki zaman içinde işlenilen küçük günahlara kefarettir. 

Mebrûr (yani kabul edilmiş) hac ise, onun karşılığı ancak cennettir” buyurdu.516 Bu 

hadis bize farz olan haccın dışında sünnet olan umrenin yapılmasının da çok sevap 

olduğunu bildirmektedir. Makbul, mebrur yani Allah katında kabul olmuş olan 

                                                 
513 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Hacc, Bab: 4, c.3, s.1447. 
514 Kılıç, a.g.e., s.26. 
515 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Hacc, Bab: 4, c.3, s.1448; Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, 

Kitabu’l-Hacc, Bab: 73, c.7, s.110. 
516 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Umre, Bab: 1, c.4, s.1672; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’l-Hacc, Bab: 79, c.7, s.108.  



 109

haccın karşılığı ancak cennettir. Gücü yetenler için yapılan umreler, umreler arasında 

işlenen küçük günahlara kefarettir. 

5. Cihad Etmek 

Cihad, müslümanın Allah’a kulluk ve O’nun rızasını temin İslam esaslarını 

öğrenme, öğretme, fert ve sosyal planda çalışma, İslam’ı tebliğ ve bu hususlarda içte 

ve dışta karşılaşacağı engelleri aşma konusunda içinde bulunması gereken şuurlu ve 

sürekli gayret, aksiyon halini ifade eder. Allah rızasını kazanmaya yönelik bütün 

gayretler cihat kavramı içerisinde değerlendirilir.517 Cihadın ne derece önemli ve 

gerekli bir ibadet olduğunu, bu ibadeti samimiyetle yapan mü’minlerin de en hayırlı 

insan olduğunu Ebu Said el-Hudri (r.a.) şöyle haber vermiştir: “Bir kere;  

– Ya Rasulallah! İnsanların hangisi daha faziletlidir? denildi. Bunun üzerine 

Resulullah (s.a.v.):  

– Canıyla malıyla Allah yolunda cihad eden mü’mindir”, buyurdu.518 

Cihadın önemini anlatan bir diğer rivayette Abdullah bin Mes’ud (r.a.) şöyle 

demiştir: Ben Peygamber (s.a.v.)’e: Amellerin hangisi Allah’a daha sevgilidir? diye 

sordum. Peygamber (s.a.v.): “Vaktinde kılınan namaz” buyurdu. Sonra hangisi 

dedim: “Sonra ana-babaya iyilik etmektir” buyurdu. Sonra hangisi dedim: “Allah 

yolunda cihad etmek” buyurdu.519 Bu rivayet, Allah’a sevimli olan amelleri 

bildirmektedir. Allah’a en sevimli amel vaktinde kılınan namazdır. Daha sonra ana 

babaya iyilik etmek, ondan sonrası da Allah yolunda canıyla malıyla cihad etmektir. 

Cihad, zor ve meşakkatlidir. İnsanlara hakkı ve sabrı tavsiye etmek sabır 

gerektiren bir mücadeledir. Bu mücadelede yapılırken, hak ve hakikat insanlara 

kolaylaştırılmalı, sevdirilmeli ve cazip hale getirilmelidir. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) ashabından herhangi birini bir iş hususunda bir yere gönderdiği vakit, ona: 

“Sevindirin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın” buyururdu.520 Bu hadis, 

dünyaya ait işlerde insanlara kolaylık gösterilmesini, ahiret umuru hususunda da 

hayırlı vaatler, sevindirici müjdeler verilmesini emretmiştir. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) bu suretle âlemlere rahmet olarak gönderildiğini ispat etmiştir. 

                                                 
517 Özel, a.g.m., DİA, c.7, s.527. 
518 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, Bab: 2, c.6, s.2636. 
519 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Mevâkiti’s-Salât, Bab: 5, c.2, s.602. 
520 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, Bab: 3, c.8, s.458. 
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Cihad edenlerin mükâfatı cennettir. Diğer ibadetlerin karşılığı cennet olarak 

belirtildiği halde, cihat edenleri mükâfatı ayrıca söylenmiştir. Ebu Hureyre (r.a.), bir 

rivayette Resulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Her kim Allah’a 

ve Resulüne iman eder de namaz kılar, ramazanda oruç tutarsa onu cennete 

girdirmek Allah üzerine bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda cihad etsin, isterse 

içinde doğduğu toprağında otursun.”  

Bunun üzerine sahabiler: 

– Ya Rasulallah, bu haberi insanlara müjdeleyemez miyiz? dediler. 

Resulullah: 

– Şüphesiz cennette yüz derece vardır. Allah onları Allah yolunda mücadele 

edenler için hazırlamıştır. İki derece arasındaki uzaklık, gökle yer arasındaki uzaklık 

gibidir. Siz Allah’tan cennet istemek dilediğinizde O’ndan Firdevsi isteyin. Çünkü o, 

cennetin en ortası (en faziletlisi) ve en yücesidir” buyurdu.521 Bu hadise göre cihat 

etmek diğer ibadetlerden ayrı tutulmuş ve mükâfatı da ayrı olarak belirlenmiştir.    

Cihad etmek zordur, meşakkatlidir. Fedakârlık ister; ama inanan kişi için 

Allah (c.c), Peygamber (s.a.v) ve O’nun yolunda cihad etmek daha önemlidir.  Ebu 

Hureyre (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

“Allah kendi yolunda gazaya çıkan kimseye kefildir. (Buyurur ki) Onu (çıkaran) 

ancak benim yolumda cihat etmek, bana inanmak ve Peygamberlerimi tasdik eylemek 

için çıkarmıştır. Şu halde o, kendisini cennete koymamı yahut alabildiği kadar ecir 

veya ganimet olarak içinden çıktığı evine döndürmemi benim üzerime 

garantilemiştir. Muhammed’in nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, 

şayet bir yara Allah yolunda açılırsa kıyamet gününde açıldığı zamanki kılığında 

gelecek, rengi kan rengi, kokusu da misk olacaktır.”522 Bu hadiste cihadın önemini ve 

faziletini görmekteyiz. Allah kendi yolunda cihada çıkana kefil olmuş ona cenneti 

va’detmiştir.  

Şehadetin ve şehit olmanın fazileti hakkında Enes bin Malik (r.a.) tarafından 

rivayet edilen bir hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şehitten başka 

cennete giren hiçbir kimse yoktur ki, dünyaya dönmeyi ve yeryüzündeki her şeyin 

kendisinin olmasını dilesin. Şehit ise gördüğü ikramdan dolayı dönmeyi ve on defa 

                                                 
521 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, Bab: 4, c.6, s.2640. 
522 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-İmare, Bab: 28, c.9, s.63. 



 111

öldürülmeyi temenni eder.”523  Mü’minler mücadeleden asla vazgeçmezler. 

Münafıklar gibi cihaddan kaçmak için izin istemezler. Savaşa katılma konusunda 

tereddüt göstermezler. Onlar Allah yolunda cihad etmeyi her şeye tercih ederler. 

Allah yolunda cihad, onlar için her şeyden daha sevimlidir.524 Onlar için Allah 

yolunda şehit olmak en büyük zevktir. Mü’minler sadece iman etmekle 

kurtulacaklarını düşünmezler. İmanla beraber salih amelleri ve her amelde Allah’ın 

rızasını gözetmenin gerekliliğine inanırlar. Cihada kalktıkları zaman birçok güçlük 

ve sıkıntılarla karşılaşacaklarını bilirler. Tüm bu sıkıntı, güçlük, engellemeler ve 

eksiklikler içinde sabrederler. Allah’a güvenip dayanırlar. Zira zafer, cihad ve 

sabırdan sonra gelir. 

6. Sadaka Vermek 

Sadaka geniş anlamıyla nafile olarak yapılan hayır ve hasenâtı, insan ve 

hayvanlara yapılan iyilik, lütuf ve ihsanları, hatta insanların gönlünü hoş eden güzel 

söz ve davranışları kapsamına alır. Mal veya parayı tasadduk etme yanında, mü'min 

kardeşine aracına binerken veya inerken yardımcı olmak, güler yüz veya tatlı dille 

selam verip onun gönlünü hoşnut etmek, yemek yedirmek, ikramda bulunmak gibi 

pek çok fiil ve davranışlar sadaka olarak nitelendirilmiştir. Abdullah İbn Amr 

(r.a.)’den: “Bir kimse Resulullah’a: 

– İslam’ın en hayırlısı hangisidir? diye sordu. 

Resulullah (s.a.v.): 

– Yiyecek yedirmen, tanıdığın tanımadığına selam vermendir, cevabını 

verdi.”525 Bu rivayet sadakanın önemini belirtmekte onun herkese verilebileceğine 

işaret etmektedir. Bu, selam vermek dahi olsa. Zira selam vermek de insanlara 

tebessümle bakmak da sadakadır.  

İnsanlara yiyecek yedirmek, İslam’ın yahut imanın şubelerindendir. Bu, 

cömertlik ve iyi ahlakın emaresindendir. Bunda muhtaçlar için menfaat, 

Peygamber’in yardım istediği açlığın kapatılması ve giderilmesi vardır. Herkese 

selam vermek ise Müslümanlara kanat açmaya ve tevazuya delalet eder. Bunda da 

                                                 
523 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-İmare, Bab: 29, c.9, s.69. 
524 Bkz., et-Tevbe, 9/24. 
525 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 5, c.1, s.169. 
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kalplerin yaklaşmasına, kelimelerin toplanmasına ve birbirlerine muhabbete ve 

yakınlaşmaya teşvik vardır. 

İslam’da sadakanın anlamı çok geniştir. Mutlaka maddi değeri olan bir şey 

olması gerekmez, iyilik adına yapılan her şey sadakadır. İbn Ebi Şeybe (r.a.)’nin 

rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her iyilik sadakadır” 

buyurmuştur.526 İnsanlara güler yüzle davranmak bile iyilikten sayılır. Hiçbir iyilik 

küçük görülmemeli, iyilik yapma hususunda cömert olunmalıdır. Adiyy bin Hatim 

(r.a.)’den rivayetle başka bir hadiste Resulullah (s.a.v.): “Bir hurmanın yarısı ile de 

olsa kendinizi ateşten koruyunuz” buyurmuştur.527 Kişinin ailesine yaptığı 

harcamalar birer sadakadır ve hatta daha üstündür. Ayrıca fakirin cömertliği zenginin 

cömertliğinden daha üstündür.  

İnsan iyilik yapmak için zengin olmayı beklemeden elindeki imkânlar 

ölçüsünde sadaka vermelidir. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v.)’e 

bir adam gelerek: 

– Ya Rasulallah! (Sevap bakımından) sadakanın hangisi daha büyüktür? Diye 

sordu. Resulullah (s.a.v.): 

– Sağlam, cimri olduğun, fakirlikten korktuğun ve zenginliğe tamah ettiğin 

halde verdiğin sadakadır. (Bu işi) can gırtlağa gelip de filana şu kadar, filana da şu 

kadar (verilsin) deyinceye kadar geri bırakma. Dikkat et ki (o mal) zaten filanın 

olmuştur.”528 

Huzeyfe (r.a.) dedi ki: Peygamber Efendimiz: “İnsanın ailesi, çocukları, 

komşusu yüzünden uğradığı fitneyi; namaz kılmak, sadaka vermek ve iyilik etmek 

örter” buyurmuştur.529 Bu rivayet namaz kılmanın, sadaka vermenin ve iyilik 

yapmanın olası fitnelere ve kötülüklere engel olduğunu açıklamakta ve Müslümanlar 

buna teşvik edilmektedir. İnsanın ailesi yüzünden fitnesi, onlardan dolayı helal 

olmayan söz söylemesi, helal olmayan iş işlemesi; çocukları yüzünden fitnesi, onlara 

aşırı sevgisiyle beraber birçok hayrata onlar yüzünden fırsat bulamaması yahut onları 

                                                 
526 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’z-Zekat, Bab: 16, c.5, s.367. 
527 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’z-Zekat, Bab: 10, c.3, s.1343. 
528 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’z-Zekat, Bab: 31, c.5, s.426. 
529 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’z-Zekat, Bab: 24, c.3, s.1360. 
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geçindireyim derken helâla ve harama bakmaması; komşusu yüzünden fitnesi ise 

zengin olmasını istemeyip ona hasede bulunmasıdır. 

Sadakanın önemini anlatan başka bir hadiste, Ebu Hureyre (r.a), Resulullah 

(s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Sadaka hiçbir malı eksiltmez. Af 

sebebiyle Allah bir kulun ancak şerefini artırır. Ve bir kimse Allah için tevazu 

gösterirse Allah onu ancak yükseltir.”530 Bu rivayette anlaşılan şudur ki sadaka asla 

malı eksiltmez. Zahiren öyle görünse de durum böyle değildir. Sadaka sebebiyle 

Allah o mala bereket verir, ondan zararı giderir. Bu suretle azalmış görünen mal, 

bereketle yerine gelir. Mal, görünür şekilde azalsa da ona verilen sevap ile eksikliği 

tamamlanır ve kat kat artırılır. Sadakada önemli olan bir husus da sadakanın gizlilik 

içerisinde verilmesi, riyadan ve gösterişten kaçınılmasıdır.  

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste Resulullah (s.a.v.), sadaka 

verdiğinde bunu sol eli, sağ elinin yaptığı işi bilmeyecek kadar gizli olarak veren 

kimsenin kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirileceğini haber vermiştir.531 

İşte mü’minler bollukta da darlıkta da, sevinilecek ve yerinilecek durumlarda, sağlık 

ve hastalık hallerinde kısaca her durumda Allah’ın kendilerine vermiş olduğu helal 

rızıktan infak ederler. Allah yolunda harcarlar. Hiçbir şey onları Allah’a itaatten, 

O’nun rızasına kavuşturacak yerlere mallarını harcamaktan, çeşitli yollarla 

akrabalarına ve Allah’ın diğer yaratıklarına ihsanda bulunmaktan alıkoyamaz. Bu 

durum onların sağlam imanların bir sonucudur. 

7. Ana-Babaya İyilik Etmek 

Ana ve baba toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki 

unsurudur. Allah’ın insanlardan korunmasını istediği en önemli beş şeyden birisi de 

neslin devamıdır. Neslin devam edebilmesi için bütün bu zorlukları çeken ana ve 

babalardır. Anne, yavrusunu dokuz ay karnında taşır, hamilelik süresince pek çok 

güçlükle karşılaşır, hayati tehlikeleri de göze alarak çocuğunu doğurur. Hiçbir şeye 

gücü yetmeyen çocuğunu büyütmek için, uykusundan, dinlenmesinden, sağlığından 

feragat eder.  

Ana babaya iyilik etmek Yüce Allah’ın emridir: “Rabbin, O'ndan başkasına 

kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri 

                                                 
530 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 19, c.10, s.540. 
531 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Muharibin min Ehl-i Küfr, Bab: 4, c.14, s.6661. 
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veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları 

azarlama; onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve 

de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge."532 

Ana babaya her türlü ikram ve iyilikte bulunmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, 

onlara ‘öf’ bile dememek, onlara karşı daima tatlı dilli olmak ve onları üzecek tavır 

ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Gönüllerini kıracak en küçük bir sözden bile 

kaçınmak, her hususta rızalarını kazanmaya çalışmak, yaşlandıklarında onların her 

türlü hizmetini yapmak ve hastalık anında tedavi ve bakımlarını yapmak biz 

mü’minlerin görevidir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ana babaya iyilik edilmesini onlara saygı 

gösterilmesini emretmiş, bu konuda anneye daha fazla önem vermiştir. Ebu Hureyre 

(r.a.) şöyle demiştir: Bir adam Rasulullah (s.a.v.)’e gelerek: 

– Benim güzel sohbet etmeme (iyilik yapmama) insanların en layık olanı 

kimdir? diye sordu.  

– Annendir, buyurdular. 

– Sonra kimdir? diye sordu. 

– Sonra annendir, buyurdu. 

– Sonra kimdir? diye sordu. 

– Sonra annendir, buyurdu. 

– Sonra kimdir? diye sordu. 

– Sonra babandır, buyurdu.533 

Annenin başta gelmesi; çocuğu uğrunda birçok meşakkatlere katlanmasından, 

doğururken, emzirirken ve terbiye ederken pek çok meşakkatlere katlanmasındandır. 

Bundan dolayı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) anaya hizmeti üç defa tekrarlamıştır. 

İyilik ve hizmet konusunda annenin babadan önce geldiğine ulema ittifak etmiştir. 

İyilik ve hizmet konusunda anne ve babanın hakları başkalarından çok daha fazladır. 

Abdullah bin Mes’ud (r.a.): Ben Peygamber (s.a.v.)’e: Amellerin hangisi 

Allah’a daha sevgilidir? diye sordum. Peygamber (s.a.v.): “Vaktinde kılınan namaz” 

buyurdu. Sonra hangisi dedim: “Sonra ana-babaya iyilik etmektir” buyurdu. Sonra 

                                                 
532 el-İsra, 17/23–24. 
533 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 1, c.10, s.480. 
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hangisi dedim: “Allah yolunda cihad etmek” buyurdu.534 Bu hadiste de görüldüğü 

gibi Hz. Peygamber (s.a.v.), ana babaya iyilik yapılmasını, onlara hürmet ve saygıda 

kusur edilmemesini Allah katında en hayırlı amellerin arasında saymıştır. 

 

C) SÜNNET’E GÖRE AHLAK AÇISINDAN MÜ’MİNLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

1. Hayâ Sahibi Olmak 

Mü’minlerin iffetli kalmalarını sağlayan en önemli duygu hayâ duygusudur. 

Hayâ sözlükte; nefsi çirkin şeylerden alıkoymak ve onları terk etmektir. Edeb; 

mahcubiyet, utanmak, ar ve namus, nefsin çirkin şeylerden sıkılması ve bunun için 

kötü şeyleri terk etmesidir. Hoş ve güzel olmayan bir olayın ortaya çıkmasından 

dolayı kalpte meydana gelen bir incelik ve ızdıraptır.535 Kısaca, utanma duygusudur. 

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste Peygamber (s.a.v.): “İman 

altmıştan fazla şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir” buyurmuştur.536 Hangi 

sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın, hayâ duygusu tamamen hayırdan ibaret olup 

insana ancak güzellikler bahşeden bir fazilettir. Bu asil duygunun, insanın hakkını 

elde etmesine engel olan çekingenlik, korkaklık ve beceriksizlik gibi olumsuz 

duygularla alakası yoktur. Bu güzel duygu, insana insanlık katan asil bir duygudur. 

İşte mü’minler bu duyguya sahip olan, bundan dolayı sıkılmayan ve kınanmaktan 

korkmayan kimselerdir.  

Abdullah bin Ömer (r.a.) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) bir adama uğradı. 

O adam o sırada (kardeşini) hayâsından ötürü kınayıp azarlamakta: 

– Sen muhakkak utanıp sıkılıyorsun! diyor ve sanki ona: Bu utanma sana 

zarar vermiştir, diye söyleniyordu. Resulullah da: 

– Şu hayâlı kardeşini bırak! Çünkü hayâ imandandır” buyurdu.537 Bu 

rivayet bize hayâsından dolayı kardeşimizi kınamanın yanlış olduğunu, zira hayânın 

imandan olduğunu bildirmektedir. 

                                                 
534 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Mevâkiti’s-Salât, Bab: 5, c.2, s.602. 
535 Rağıb, ‘Hyy’ md., a.g.e., s.270.  
536 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 2, c.1, s.166. 
537 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 77, c.13, s.6086. 
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Müslüman özellikle Allah’tan utanır. Allah (c.c)’a karşı duyulan bu utanma 

duygusu, insanlardan utanmayı da gerekli kılar. Bu sebepten dolayı hayâ, insandaki 

ahlak duygusunun temelini oluşturur.538 Utanma duygusunu kaybeden insanda, 

ahlaka karşı bir duyarsızlık meydana gelir ve bu duyarsızlık insanı felakete götürür. 

Utanmayan insanın önünde hiçbir engel kalmamıştır.  

İnsanların hayâsız olmalarını şeytan istemektedir. Allah’tan ve insanlardan 

utanmayan, şeytanın isteklerine boyun eğer. “Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o, 

sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı 

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister.”539 Hayâsızlığın ve ahlaksızlığın yerleştiği 

toplumlarda yaşamak sıkıntı haline gelir. Bu toplumlarda iffetli olmak zordur. İnsan, 

çevresindekilerin şerrinden bile emin olamaz.540  

Ebu Mes’ud (r.a.) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.): “Geçmiş 

peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) insanların eriştiği haberlerden birisi de 

‘Utanmazsan dilediğini yap’ sözüdür” buyurdu.541 Bu hadiste de hayânın insan için 

ne derece önemli olduğunu görmekteyiz. Zira hayâdan yoksun kişiden her şey 

beklenir. Çünkü imanını kaybeden hayâsını da kaybeder. Ve Allah’tan korkmayan, 

kuldan da utanmayan kişi her şeyi yapabilir.   

2. Kardeşlik, Sevgi ve Saygıya Özen Göstermek 

Kanaatimizce günümüz müslümanının en önemli eksikliklerinden biri de Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’in hayat ve ahlakını yeterince bilmemektir. Genelde Hz. 

Peygamber’in ibadet hayatı üzerinde durulur, fakat günlük hayatı, insanlarla olan 

ilişkileri o derece önemsenmez. Oysa Hz. Peygamber, Müslümanların ibadete olduğu 

kadar ahlaki değerlere de önem vermesini ister. Müslümanlar arasında kardeşlik, 

sevgi, saygı ve hoşgörünün yerleşmesini, Müslümanların birbirlerine zararlı değil, 

yararlı olmalarını birbirlerine yardımcı olmalarını ister. Bu ahlaki kurallara uyulduğu 

                                                 
538 Kılıç, a.g.e., s.55. 
539 el-Bakara, 2/168–169. 
540 Sert, a.g.e., s.363. 
541 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 78, c.13, s.6086. 
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takdirde Müslümanlar arasında güven sağlanır. Bireysel ve toplumsal hayatta başarı 

elde edilmiş olur.542 

Hz. Peygamber, Müslümanların birbirlerinin kusurlarını araştırıp, birbirlerini 

çekiştirmeleri yerine, tam tersine birbirlerinin kusur ve ayıplarını mümkün mertebe 

örtmelerini ve görmezlikten gelmelerini tavsiye etmiştir. Abdullah bin Ömer (r.a.) 

şöyle haber vermiştir: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Müslüman müslümanın 

(din) kardeşidir. Müslüman, müslümana zulmetmez; Müslüman, müslümanı 

(tehlikede ve musibette) terk de etmez. Her kim müslim kardeşinin hacetinde 

bulunursa, Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir müslümandan bir keder 

(bir darlık) giderip onu ferahlatırsa, Allah da onun kıyamet gününün kederlerinden 

bir kederi giderip ferahlatır. Her kim bir müslümanın dünyadaki ayıbından örterse, 

Allah da onu kıyamet gününde örter.”543 

Müslümanın kim olduğunu en güzel şekilde tarif eden Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selamette 

kaldığı kimsedir. Muhacir de Allah’ın nehy ettiğini terk edendir.”544 Yani Müslüman; 

diğer Müslümanların ondan zarar görmediği, sözünden, konuşmasından ve her türlü 

hareketine kadar ondan yana güvende olduğu kimsedir. Mü’minler, diğer mü’min 

kardeşlerini Allah için severler. Onları asla kırıcı ve rencide edici söz ve 

davranışlarda bulunmazlar.  

Enes (r.a.)’den Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kimde üç şey 

bulunursa imanın tatlılığını tatmış olur. Allah ile Resulü kendisine başkalarından 

daha sevgili olmak, bir kimseyi sevmek, fakat yalnız Allah için sevmek, (Allah onu 

küfürden kurtardıktan sonra) yine küfre dönmekten, ateşe atılacakmışçasına 

hoşlanmamak.”545 Bu hadiste  Peygamber Efendimiz, mü’minlerin birbirlerini 

sevmelerini, kollayıp gözetmelerini istemektedir. Yani mü’min Allah’a ve O’nun 

emirlerine gerçekten iman ediyorsa diğer mü’min kardeşlerini sevmek zorundadır. 

Çünkü mü’minlerin gönlü sevgi ile doludur. Kin ve düşmanlık kâfirlerin 

                                                 
542 Eraslan, Sadık, Keleş, Ekrem, En Güzel Örnek Hz. Peygamber, T.D.V. Yayınları, Ankara, 

2003, s.5-6. 
543 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Mezâlim ve’l-Gasb, Bab: 3, c.5, s.2262. 
544 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 3, c.1, s.167. 
545 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 8, c.1, s.171. 
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özelliklerindendir. Yüce Allah, iman edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları 

bu sevgi ve bağlılıkla güçlendirmiştir.  

Ebu Musa şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.): “Mü’min için mü’min, birbirini 

perçinleyen duvar gibidir.”546 Bu hadis, mü’minlerin birbirlerinin haklarına riayet 

etmeleri gerektiğine açık delil olup onları birbirlerine karşı saygılı, merhametli, 

şefkatli olmaya, günah sayılmayan hususlarda yardımlaşmaya teşvik etmektedir. 

Mü’minler, sevgilerini meşru olana yöneltirler. Sevdiklerini yalnız Allah’ın rızası 

için severler. Sevmediklerini de yine O’nun rızasını umarak sevmekten kaçınırlar. 

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü (s.a.v.), kıyamet gününde 

arşın gölgesinde gölgelendirilecek olan yedi sınıf insandan bir sınıfın mü’min 

kardeşini sırf Allah için seven kimseler olacağını buyurmuştur.547 

Peygamber Efendimiz de kardeşliği bozacak bütün davranışları yasaklayarak, 

birliği, emniyeti güvence altına almıştır. Bunun için kötü zan, haset, gıybet ve 

koğuculuk gibi ayrılığa düşürücü tutumlara karşı kesin tavır almıştır. “Zandan 

sakınınız, çünkü zan sözün en yalanıdır. Alışverişlerinizde birbirinizi aldatıcı 

hareketlerde bulunmayın, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize buğz etmeyin, 

birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın emrettiği şekilde kardeş olun 

.”548 Hz. Peygamber (s.a.v), Allah’ın dinini tebliğ ederken, önce O’na inananları 

kardeş ilan etti. Kardeşlik de siyah-beyaz, zengin-fakir, kadın-erkek ve asil-asil 

olmayanı ayırt etmeksizin bir eşitlik ruhunu meydana getirdi. İslam’dan evvel böyle 

bir nimetten mahrum olan, eşitlik nedir bilmeyen bu insanlar Hz. Peygamber’in 

rehberliğinde birbirlerini sevmeye, saymaya ve yardımcı olmaya başladılar. Böylece 

kardeşlik ve eşitlik temeli üzerine kurulan yeni bir toplum meydana gelmiş oldu. 

Hadiste Hz. Peygamber insanları kötü-fesat düşünmekten, lüzumsuz meraktan ve 

insanların açığını arayıp gizlisini araştırmaktan, kıskançlıktan kaynaklanan haksız 

rekabetten, bir tür hastalık sayılabilecek kıskançlıktan, kin, nefret ve küskünlükten 

uzak durmalarını istemiştir.     

 

 
                                                 
546 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 17, c.10, s.537. 
547 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Muharibin min Ehl-i Küfr, Bab: 4, c.14, s.6661. 
548 Buhari, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 57, c.13, s.6046; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 7, c.10, s.500. 
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3. Sözünde Durmak ve Güvenilir Olmak 

Sözünde durmak, güven veren, sonu kurtuluş ve mutluluk olan bir sıfattır. 

İslami dini sözünde durmayı inananlara farz kılarak söz verip de sözünde durmamayı 

günah sayar. Mü’minler ki onlara bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet 

etmez, bilakis emanetleri ehline verirler. Bir ahit veya bir anlaşma yaptıklarında buna 

uyarlar. Emanete ihanet etmezler. Peygamber (s.a.v), yalan söylemeyi ve emanete 

ihaneti nifak belirtisi saymıştır. “Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan 

söyler. Bir şeye söz verdiği zaman sözünde durmaz. Bir şey emanet edildiği zaman 

emanete hıyanet eder.”549  

Nifak, toplumsal barış ve huzur ortamını tehdit edebilecek en tehlikeli 

durumlardan biridir. Nifak ve fitnenin hüküm sürdüğü yerlerde insanlar ciddi 

anlamda güven bunalımı yaşarlar. Bu bunalımın yaşanmaması için nifaktan ve 

yalandan uzak durmak şarttır. Mü’minler, güvenilir insanlar olup hileden, 

kaypaklıktan ve verdikleri sözü yerine getirememekten kaçınırlar. Yerine 

getiremeyecekleri bir şey hakkında kimseye söz vermezler. Zira Yüce Allah: 

“Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü ahdini bozan (bozduğu ahid yüzünden) 

sorguya çekilecektir”550 buyurarak kullarını bu hususta dikkatli olmaya 

çağırmaktadır. Yüce Allah, sözünde duranlara da büyük lütuflarda bulunacağını 

şöyle haber vermiştir: “Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de 

Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”551  

4. Cömert Olmak 

Cömertlik, sırf Allah rızası için iyilik ve yardımda bulunmayı sağlayan önemli 

bir ahlaki ilkedir. Cömertlik, ruhun bir güzelliğidir. İnsanları muhtaç olanlara 

vermeye, iyilik yapmaya sevk eder. Bu özelliğe sahip olan kişi, ferdi ve toplumsal 

alanda gerekli olan her yere yardım eder. Hiç kimsenin zorlaması olmadan isteyerek 

yardım eder. Önderimiz ve rehberimiz olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu konuda 

da en iyi örnektir. O, insanların en cömerdi idi. Kendisine geleni asla boş çevirmez, 

herkese ikramda bulunur, zayıfları, öksüz ve yetimleri gözetirdi.   İbn-i Abbas (r.a.), 

şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.), hayır hususunda insanların en cömerdi idi. En 

                                                 
549 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 24, c.1, s.190. 
550 el-İsra, 17/34. 
551 el-Fetih, 48/10. 
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cömert olduğu zaman da ramazan ayı idi. Cibril (a.s) onunla bu sene ramazanda 

karşılaşır, bu, ramazan bitinceye kadar sürerdi. Resulullah ona Kur’an’ı arz ederdi. 

Cibril’le karşılaştım. Resulullah (s.a.v.) hayır hususunda esen rüzgârdan daha 

cömert olurdu.552 

Bu derece cömert olan Hz. Peygamber, Allah’tan hep cömertliği istemiş, 

cimrilikten Allah’a sığınmıştır. Allah katında da veren el, alan elden üstündür. 

Mus’ab bin Sa’d (r.a.) şöyle demiştir: Babam Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) beş şeyi 

emreder ve bunların Peygamber (s.a.v.)’de olduğunu zikrederdi. Peygamber (s.a.v.), 

şu kelimelerle dua etmeyi emrederdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım. 

Korkaklıktan da Sana sığınırım. Ömrün en değersizine döndürülmekten de Sana 

sığınırım. Dünya fitnesinden (yani Deccal fitnesinden) de Sana sığınırım. Kabir 

azabından da Sana sığınırım.”553 İslam, toplum içindeki fakirlerin gözetilmesine 

büyük önem vermiş ve daima cömertliği teşvik etmiştir. Bir insan Allah’ın kendisine 

verdiği maldan yine Allah’ın kullarına severek vermeli, nefsini cimrilikten 

alıkoymalıdır. Malı olmayan kişilerde hırs değil, kanaat olmalı; malı olmayan 

kişilerde de cimrilik değil, cömertlik olmalıdır.  

5. Boş Şeylerden Yüz Çevirmek 

Mü’minler, maddi ve manevi hiçbir faydası olmayan, aksine zararı bulunan 

boş ve gereksiz konuşmalardan kaçınırlar. Bu tür şeylerle ilgilenmeyip boş yere vakit 

geçirmezler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah’a ve ahirete iman eden herkesin 

hayır söz ve davranışlarda bulunmalarını istemiştir. Mü’minler söz söylerken 

doğruyu söyler, gereksiz yere konuşmaz, kötü söz söylemezler; ya hayır konuşurlar 

yahut susarlar. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

“Allah’a ve son güne iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah’a ve son güne 

iman eden komşusuna eza etmesin. Allah’a ve son güne iman eden konuğuna ikram 

etsin.”554 Mü’minler, davranışlarında olduğu gibi konuşmalarında da ölçülü olurlar, 

gereksiz ve faydasız şeylerden kaçınırlar. Boş yere insanları güldürmek veya 

eğlendirmek için yalan söylemez, şaklabanlık yapmazlar. Onlar, tevazu sahibi, 

                                                 
552 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Fedail, Bab: 12, c.10, s.86. 
553 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’d-Daavât, Bab: 37, c.14, s.6311. 
554 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’d-Rikaat, Bab: 23, c.14, s.6405; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 31, c.13, s.6009. 
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kibirden uzak, ölçülü ve dengeli hareket eden kimselerdir. Ne zaman, nerede ve neyi 

konuşacaklarını iyi bilirler. Sözü gereksiz yere uzatıp insanları rahatsız etmezler. 

6. Ahlaklı Olmak 

Ahlak; huylar, seciyeler, mizaçlar anlamında bir kavramdır. Mü’mine doğru 

ve dürüst davranmak, facire de hak ettiği gibi davranmaktır. Hulk, huluk 

kelimelerinin çoğul şeklidir. Bu kelimeler insanın ruh ve beden bütünlüğüyle 

alakalıdır. Bu çerçevede ahlak; ‘insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi 

davranışlarda bulunup, kötülüklerden uzak olmasıdır’ şeklinde tanımlanabilir.555 

İslam ahlakı Kur’an’a dayanır. Âlemlere güzel ahlakın örneği olarak gönderilen 

Peygamber Efendimiz, güzel ahlaklı olmayı emretmiş, ahlakı güzel olan mü’minin 

de en üstün olduğunu bildirmiştir. Osman İbn-i Şeybe’nin rivayetinde Mesruk (r.a.) 

şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.): “Şüphesiz sizin ahlakı en güzel olanlarınız, en 

hayırlılarınızdır” buyurdular.556  

Güzel ahlak mü’minin imanını tamamlar ve mükemmelleştirir. Mükemmel 

bir iman da insanın bütün davranışlarını kontrol eder ve yönlendirir. Böyle bir kimse 

her işini Allah rızası için ve Sünnet’e uygun olarak yapmaya gayret eder.  Utanmak 

fazilettir. Güzel ahlak Peygamberlerle evliyaullahın sıfatıdır. Güzel ahlak; iyiliği çok 

yapmak, kötülükten vazgeçmek ve güler yüzlü olmaktır. Yine güzel ahlak; insanlarla 

güzel geçinmek, onlara kendini sevdirmek, onlara acımak, zahmetlerine katlanmak, 

kötülüklerine sabretmek, kibri terk etmek, şiddet ve gazaptan uzak durmaktır. 

Mü’minler insanlara karşı yumuşak olan, onların hatalarını gördüğü zaman 

yumuşak ve nazik bir ifadeyle düzeltirler. Yalan, iftira, gıybet, küfür, lanet okuma, 

alay etme, kibirlenme, koğuculuk yapma, cimrilik, riya, kıskançlık vs. gibi duygu ve 

davranışlardan uzak dururlar. Zira İslam ahlakı; sevgi, saygı, hürmet, merhamet, 

edep, hayâ, nefse hâkimiyet, tevazu, adalet ve benzeri hususlar üzerinde yükselmiştir. 

Güzel ahlak Yüce Allah’ın emridir. Mü’minlerin en büyük hedefi, en güzel örnek557 

olan Allah Resulü’nün ahlakı ile ahlaklanmak olmalıdır.  

 

 
                                                 
555 İbn, Manzur, a.g.e., ‘Hulk’ mad., c.10, s.86-87. 
556 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Fedail, Bab: 16, c.10, s.102. 
557 el-Ahzab, 33/21. 



 122

7. Doğru Sözlü Olmak 

İslam ahlakının en temel unsurlarından biri olan doğruluk; insanın içi ile 

dışının, özüyle sözünün bir olmasıdır Mü’minler, az, öz ve ölçülü konuşmayı adet 

edinen kimselerdir. Onlar gereksiz ve anlamsız konuşmalardan kaçınırlar. Her 

halükarda yalan söz ve yalan haberden sakınıp, doğru konuşmaya gayret ederler. Hz. 

Peygamber (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde doğruluğun insanı cennete götüreceğini, 

yalancılığın da insanı cehenneme sürükleyeceğini haber verir. “Doğruluktan 

ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru 

olmaya ve doğruluğu aramaya devam ederse sonunda Allah katında ‘Doğru’ diye 

kaydedilir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan insanı günaha, günah da cehenneme 

sürükler. Kul yalan söylemeye ve yalan peşinde koşmaya devam ederse; sonunda 

Allah katında ‘Yalancı’ diye kaydedilir.”558  

Bu hadisten açıkça anlaşılan şudur ki; pek çok kötülüklere sebep olan yalan 

sözlülük müslümana yakışmaz. Yalancılık her türlü kötülüğün başı olup cehenneme 

götüren bir davranıştır. Bunun aksi olan doğruluk da cennete ulaştıran en güzel 

davranıştır. İyi bir mü’min olabilmenin yolu doğruluktan geçer. Müslümanın sözü 

doğru olduğu gibi kalbi de, işi de doğrudur. İşinde hile olmaz, kimseyi aldatmaz. Her 

yerde her zaman doğrularla birlikte olur. Doğru sözlü olmak, güven veren ve sonu 

mutluluk olan bir sıfattır. Müslüman hayatı boyunca hata edebilir, yanılabilir, şeytana 

uyabilir, günah işleyebilir ama asla yalancı olmaz. Her işinde ve her hareketinde 

doğru ve dürüst davranır asla yalana bulaşmaz. Dinimiz yalan söylemeyi büyük 

günah olarak nitelemiş, Peygamber (s.a.v) de yalan söylemeyi ve emanete ihaneti 

nifak belirtisi saymıştır. “Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler. 

Bir şeye söz verdiği zaman sözünde durmaz. Bir şey emanet edildiği zaman emanete 

hıyanet eder.”559 

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sen 

kıyamet günü Allah katında insanların en şerlisinden bir nev’ini (iki sınıf halk 

arasında) şunlara bir yüzle, bunlara bir yüzle gelmekte olan ikiyüzlü (münafık kimse) 

bulursun.”560 Doğruluk bir akittir. Sıdıkları, özellikleri sabır, itaat, infak, istiğfar, 

                                                 
558 Buhari, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 69, c.13, s.6070; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 29, c.10, s.566. 
559 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-İman, Bab: 24, c.1, s.190. 
560 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 52, c.13, s.6090. 
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ihlâs, takva, hayâ ve emanete riayet gibi özelliklerdir. Mü’minler söz söylerken 

doğruyu söyler, gereksiz yere konuşmaz, kötü söz söylemezler; ya hayır konuşurlar 

yahut susarlar. Doğruluk düşüncede, sözde, niyette, irade de, azimde, vefa ve amelde 

doğruluk şeklinde tezahür eder. Bütün bunların kaynağı Kur’an ve Sünnet’tedir. Öte 

yandan düşünce ve eylem birliği doğruluğun esasıdır. Düşünce ve inançta tam 

anlamıyla İslam’a yönelinmedikçe ve İslami yükümlere teslim olunmadıkça 

davranışların doğru olması mümkün değildir.561 

8. İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak 

Mü’minler, birbirlerinin dostlarıdır. İnsanlara Allah’a ve Resulüne itaat 

etmeyi, Peygamberin Allah katından getirdiklerini tasdik etmeyi emrederler, Allah ve 

Resulünü inkâr etmeyi menederler. Enes (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.): “Ey 

mü’min, sen mü’min kardeşine zalim iken de mazlum iken de yardım et” buyurdu. 

Sahabiler: Ya Rasulallah! Şu mazlum olan kişiye yardım edebiliriz. Fakat o zalime 

nasıl yardım ederiz? diye sordular. Resulullah (s.a.v.): “Zalimin iki elinin üstünü 

tutarsın (yani onu zulmünden men edersin)” buyurdu.562 Bu hadisle zalimlerin 

zulmüne razı olmak değil, onların zulmünün sona ermesi için onları uyarmak ve 

engellemek gerektiğini görüyoruz.  

“Allah’ın aziz kıldığı bu mü’minler, bütün günahlardan tevbe ederler, 

kötülükleri terk ederler, ibadet ederler, Rablerinin emirlerini yerine getirirler ve O’na 

ibadete devam ederler. Allah’ın yarattıklarına fayda verirler. İyiliği emretmek, 

kötülükten nehyetmek suretiyle Allah’a itaata onları irşad ederler. Zira onlar neyin 

yapılması gerektiğini, neyin de terk edilmesi gerektiğini bilirler. Helal ve haram 

konusunda Allah’ın hükümlerini hududunu muhafaza ederler. O muhafaza hem ilim 

hem de amel bakımındadır. Onlar hem Allah ’a ibadet eder hem de yaratıklarına 

nasihat ederler.”563 Mü’minler yaptıkları ve yapmadıkları ameller hususunda 

Rablerinden korkarlar. Rablerinin rızasını, bol sevabını umarak haramlara ve 

günahlara karşı sabrederler. Kötülüğü, iyilik yaparak ortadan kaldırırlar. Birisi onlara 

eziyet ettiği zaman, ona sabırla, tahammülle, af ve bağışlama ile iyilik yaparak 

mukabelede bulunurlar. 

                                                 
561 Kızılırmak, ‘Doğruluk’ md., ŞİA, c.2, s.127–128. 
562 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Mezâlim ve’l-Gasb, Bab: 4, c.5, s.2263. 
563 İbn-i Kesir, a.g.e., c.7, s.3669-3670.  
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9. Sabırlı Olmak 

Sabır, nefse haz veren şeyleri terk etmek, kaza ve kaderin tecellilerine karşı 

şikâyette bulunmamak, belâ ve musibetler karşısında sızlanmamak gibi manalarda 

kullanılmıştır. Sabır; acıya, sıkıntıya katlanmak, nefse hoş gelmeyen hâlleri 

tahammülle karşılamak ve zorluklara dayanmak demektir. Sabırda insan hayatında 

karşılaşılan her şey gibi, güçlüklerle yüz yüze gelinmesinin de Allah’ın bilgi ve ira-

desi dâhilinde gerçekleştiğine olan inanç vardır.  

Mü’minler, olayları telâşa kapılmadan ve moralini bozmadan karşılar ve 

sonunu bekleyerek işleri zamana bırakmayı seçerler. Dünya hayatının bir sınavdan 

ibaret olduğu bilinciyle davranır ve her şeyin ancak O’nun izniyle bir hikmet 

dairesinde cereyan ettiğine inanırlar. Şeytanın tahriklerine ve vesveselerine 

kapılmadan bu inançlarını korurlar. Sabır, mükâfatı af ve cennet olan bir davranıştır. 

Sabır, içine düşülen darlığın ve sıkıntının geçmesi için Allah’ın yardımını 

kazandıran, günahlarının bağışlanmasına vesile olan güzel bir davranıştır. Ebu Said 

el-Hudri (r.a) ve Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir müslümanın başına gelen yorgunluk, 

hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah 

müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar.”564 Bazı sıkıntılar 

vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana 

kapılmadan ve şikâyet etmeden Allah’ın takdirine razı olup sabretmek, mü’minlerin 

özelliklerindendir. Zaten elden bir şeyin gelmediği zamanlarda sabırsızlık 

göstermenin bir faydası da yoktur. Sabrın gayesi beklenmedik olaylar anında başa 

gelene sabretmek ve tahammül göstermektir.  

10. Öfkesine Hâkim Olmak 

 İnsan, herhangi bir şeye sinirlendiği zaman öfkesini yenebilmelidir. Yüce 

Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Cennete girecek takva sahipleri bollukta ve darlıkta 

harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını 

bağışlayanlardır”565 buyurmaktadır. Bu ayette de ifade edildiği gibi mü’minler, 

öfkelerine hâkim olup insanların kusurlarını bağışlarlar. Öfkeleri kabardığı zaman 

                                                 
564 Buhari, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Merda ve’t-Tıbb, Bab: 1, c.12, s.5686; Müslim, a.g.e., trc. 

Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 14, c.10, s.521. 
565 Al-i İmran, 3/134. 
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onu yener ve kendilerine kötülük yapanları affederler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 

cesur, yiğit ve insanların yenemediği kimsenin, öfkelendiği zaman öfkesine hâkim 

olan kimse olduğunu bildirmiştir.   

“Çok kuvvetli pehlivan, birçok güreşçiyi yere serip galip gelen değildir. Asıl 

kuvvetli pehlivan öfkelendiği sırada nefsine malik ve iradesine hâkim olan kimsedir” 

buyurmuştur.566 Kişinin kendi istekleriyle mücadelesi her türlü mücadelenin en 

zorudur. Bir Müslüman kişisel ve toplumsal zararlarını düşünerek öfkelenmemeye 

çalışmalı ve bu uğurda gayret etmelidir.  Hz. Rasulullah, öfkelenmemeyi tavsiye 

etmişlerdir. Çünkü öfke, bütün kötülükleri kendinde toplar. Gerçekten de öfkeyi 

yenmek, pehlivanlıktan daha zordur. İnsan öfkelendiği zaman bu halini gidermek 

için ya susmalı, ya da bulunduğu ortamı değiştirip başka bir işle uğraşmalı, abdest 

alıp bir ibadete koyulmalıdır. En önemlisi ise şeytanın şerrinden Allah’a 

sığınılmalıdır. Mü’minler yumuşak huylu olup, olur olmaz şeylere öfkelenmezler. 

İnsanlar arasında fark gözetmeksizin herkese nazik davranırlar. 

11. Merhametli Olmak 

Kur’an da zikredilen mü’minlerin özelliklerinden biri de merhamet sahibi 

olup haksız yere cana kıymamalarıdır. Kur’an da şöyle buyrulmuştur: “Onlar ki 

Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız 

yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa cezaya çarpar.”567 

“Dinimiz hiç kimsenin haksız yere öldürülmesine izin vermez. Bir insanı 

kasten öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bir mü’minin ise kasten öldürülmesi 

öldüren kimsenin ebediyen cehennemde kalması demektir.”568 İslam, tüm insanların 

can ve mal emniyetini sağlamıştır. Bir müslümanın kanı, malı ve namusu diğerlerine 

haramdır. 

İnsanlara ve tüm canlılara merhametli davranmak, mü’minlerin sahip olduğu 

güzel ahlaktandır. Cerir bin Abdullah (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”569 

                                                 
566 Müslim, a.g.e., trc. Davudoğlu, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 30, c.10, s.568. 
567 el-Furkan, 25/68. 
568 Bkz., en-Nisa, 4/93. 
569 Buhârî, a.g.e., trc. Sofuoğlu, Kitabu’l-Edeb, Bab: 27, c.13, s.6005. 
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Müslüman katı kalpli olmamalı, merhametli ve temiz kalpli olmalıdır. Allah’a olan 

saygısından dolayı Allah’ın yarattığı şeylere de saygı gösterir.  

12. Affedici Olmak  

Affetmek; terim olarak; ‘kötülük veya haksızlık edeni, suç veya günah 

işleyeni bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme’ anlamlarında kullanılmaktadır.570 

Yüce Allah’ın sıfatlarından olan affetmek, mü’minlerin de en önemli özelliğidir. 

Allah insanları affettiği gibi, mü’minler de birbirlerini affetmesini bilmelidirler. Ebu 

Hureyre (r.a), Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Sadaka 

hiçbir malı eksiltmez. Af sebebiyle Allah bir kulun ancak şerefini artırır. Ve bir kimse 

Allah için tevazu gösterirse Allah onu ancak yükseltir.”571 Bu hadis bize şunu 

göstermektedir ki affeden kimsenin Allah, şerefini artırır. Diğer insanların kalbinde 

ona karşı sevgi yerleştirir. O kişi kalplerde büyür. Şerefi artar ve herkes ona saygı ve 

ikramda bulunur. Allah için tevazu gösterdiğinde Allah, onu dünyada ve ahirette 

yükseltir. Herkesin kalbinde yer eder. Derecesi artar. 

Bizim için en güzel örnek olan Hz. Peygamber, affedici ve hoşgörülüydü. O 

kin gütmez, özellikle şahsına yapılanlardan dolayı hiç kimseden intikam almazdı. 

Azılı düşmanlarını bile affederdi. Hiçbir zaman hoş olmayan, yakışıksız, hakaret 

içerikli veya müstehcen sözleri ağzına almaz, sokakta yüksek sesle konuşmaz, 

kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bunun yerine karşısındakini bağışlar, hatasını 

affeder ve hoşgörü ile karşılardı.572 Onun hayatından affedicilik ve hoşgörülüğe 

örnek olarak sayılabilecek nice olaylar vardır. Zira o, âlemlere rahmet olarak 

gönderilmiş, affedicilik, bağışlayıcılık, merhamet ve hoşgörü sembolüydü.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
570 Çağrıcı, Mustafa, ‘Af’ md., DİA, c.1, s.394. 
571 Müslim, a.g.e., Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, Bab: 19, c.10, s.540. 
572 Eraslan - Keleş, a.g.e., s.51. 
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SONUÇ 

İnsanı yaratan Yüce Allah onu başıboş, sahipsiz ve rehbersiz bırakmamıştır. 

Ona dünya ve ahiret mutluluğunun reçetesini sunmak üzere kitaplar ve bu kitapları 

açıklayan peygamberler göndermiştir. Müslüman olmanın ilk şartı kişinin Allah’a 

inanmasıdır. İnsan bu inanç temeli üzerinde hayatını şekillendirir. Müslüman kişinin 

iman olmadan yaptığı bütün iş ve davranışların Allah katında hiçbir değeri yoktur. 

Zaten hakiki bir inanç olmadan istenilen ibadetlerin ve bu ibadetlere uygun 

davranışların insan hayatında gerçekleşmesi de beklenemez. 

Kur’an-ı Kerim’de kullanılan ‘mü’min, münafık ve kâfir’ kavramları İslam 

inancında önemli olan kavramlardır. Bu kavramları günlük hayatta da sıkça 

kullandığımız için bunların doğru bir şekilde bilinmesi ve kullanılması gerekir. Bu 

nedenle iman açısından insanları tahlil ettiğimiz bu çalışmamızda önce iman ve 

İslam’ı, sonra da mü’min, münafık ve kâfir kelimelerini tanımaya ve tanıtmaya 

çalıştık. İman ve İslam arasında lügat olarak farklar bulunsa da bu iki kelime 

arasında çok yakın anlamlar ve bağlantılar olduğunu gördük. İman etmek Allah’a 

teslim olmaktır. Mü’min de can-u gönülden iman edip bu imanını salih amele 

dönüştürme gayreti içerisinde olan kimsedir. İslam ise teslim olmak, Allah’ın 

hükmüne razı olmak, dini Allah’a has kılmak ve doğrudan ayrılmamaktır. Buna göre 

Müslüman da tam bir teslimiyetle iman eden ve fiilen İslam’ı yaşayan kimsedir.  

Mü’min, inanç esaslarını kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip bununla birlikte 

Allah’ın emirlerini yapan ve yasaklarından sakınan, bütün varlığı ile Allah’ın 

hükümlerine teslim olandır. Mü’minlerin sahip oldukları inanç, sadece kalpte yer 

alan bir inanç değildir. Bu inanç mutlaka sahibini harekete geçiren, onun 

davranışlarını şekillendiren ve ahlakını güzelleştiren bir inançtır. Aksi halde bu 

imanın sahibine bir faydası olmaz. 

İbadetler, Yüce Allah’ın razı olduğu çerçevede mü’minlerin yaptığı her türlü 

davranışı içine almaktadır. İslam’ın şartları olarak ifade edilen namaz kılmak, oruç 

tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek bunların en başta gelenidir. Bunların dışında 

mü’minin sırf Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kendisi, yakın çevresi ve tüm 

insanlık için yaptığı faydalı bütün davranışlar da ibadet olarak değerlendirilir. 

İbadetler sadece belirli hareketlerin taklit edilmesi ve tekrarlanmasından ibaret 

değildir. Tüm ibadetler, anlamı bilinerek bilinçli bir şekilde yerine getirildiğinde 
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mü’mine maddi ve manevi faydalar sağlar. İbadetlerin gerçekleşebilmesi ve düzenli 

olarak yerine getirilebilmesi için imanın, inancın olması zaruridir. Sağlam bir inanç 

olmadan yapılan ibadetlerin Allah katında hiçbir kıymeti ve değeri yoktur.        

İslam’da insanların davranışlarını nitelendirmek için ahlakın kaynağı olan 

ölçüler Kur’an ve Sünnet’tir. Bu iki kaynaktan beslenerek ortaya çıkan ahlak, güzel 

ve ideal olan ahlaktır. Mü’minler, inancının ve ibadetlerinin bir gereği olarak güzel 

ahlaklı olmaya çalışırlar. Kur’an’da kötülenip yasaklanan ve toplumun düzenini 

bozacak olan kötü ahlaktan uzak dururlar. Çünkü onların sağlam inançları ve samimi 

ibadetleri, ahlaklarını ve davranışlarını güzelleştirir. 

Bu çalışmanın sonunda özetle şu sonuçlara ulaştık: 

► Mü’minlerin her biri, Allah’ın varlığına birliğine, meleklerin varlığına, 

insanları hidayete erdirmek için gönderilen kutsal kitaplara ve peygamberlere, 

öldükten sonra dirilmeye, kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba ve mizana iman 

ederler. Allah (c.c)’ın, yarattığı her şey için bir gaye, düzen, zaman ve mekân tayin 

ettiğini, hiç bir şeyi gayesiz, ölçüsüz, hikmetsiz ve başıboş yaratmadığını kabul 

ederler. 

► Allah’ın sevgili kulları namazı dosdoğru ve devamlı kılarlar. Namazın 

terkini küfür alameti sayarlar. Namazlarını gösterişten uzak; şart, rükün, âdâb ve 

huşu ile en mükemmel şekilde eda ederler. Üzerlerine farz olan ramazan orucunu 

tutarak nefislerini terbiye eder, zekâtlarını da vererek İslam cemiyetini kalkındırırlar. 

Yine gücü yetenler, dini bir görev olarak hac ibadetini ifa ederler. 

► Allah’a ve Resulüne iman etmiş olan mü’minler, iman ve inançlarına 

uygun, Allah’ın rızasına götüren hayırlı ve faydalı işleri yaparlar. Yasaklanan büyük 

günah ve çirkinliklerden kaçınırlar. Yeryüzünden fitneyi söküp atmak ve Allah’ın 

dinini hâkim kılmak amacıyla güçleri yettiği kadar mal, can, fikir, bilgi vb. her şeyle 

Allah yolunda meşru bir şekilde mücadele ederler.  

► Onlar, sevdikleri zaman Allah için sever, buğzettikleri zaman da Allah için 

buğzederler. İnsanlara Allah’a ve Resulüne itaat etmeyi, Peygamberin Allah katından 

getirdiklerini tasdik etmeyi emrederler, Allah ve Resulünü inkâr etmeyi menederler. 

► Allah’ın inançlı kulları, cömert ve yardımseverdirler. Allah’ın rızasını 

umarak kendilerine verdiği maldan ihtiyaç sahiplerine bollukta ve darlıkta infak 

ederler. Gösteriş olsun diye infak yapmaz, yaptıkları infakın ardından onu başa 
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kakmaz, etrafa yaymaz ve ondan karşılık beklemezler. Mallarını gece gündüz, gizli 

ve açık Allah yolunda harcarlar.  

 ► İnananlar Rablerini her şeyden çok severler, O’na hakkıyla iman eder, 

O’ndan korkup sakınırlar. Allah’ın çizdiği hudutlara riayet eder, onları çiğnemezler. 

O’nun emrettiklerini yapar, yasakladıklarından da kaçınırlar. Onların bütün uzuvları 

Allah’a boyun eğmiştir. Allah’ı hamd ile tesbih ederler. 

► Evlilik durumu hariç bütün gayrı meşru hallerden ırzlarını korurlar. Onlar 

hayâlı olup, başta cinsel arzuları olmak üzere bütün isteklerini kontrol altında tutar, 

her türlü gayrı ahlaki söz ve davranıştan uzak dururlar.  

► Mü’minler, doğru sözlü, ahde vefalı ve güvenilir kimselerdir. Özü ve 

sözleri birdir. Düşüncede, amelde, insanlar arası ilişkilerde, konuşmalarında ve 

yaşamlarında doğruluk ehlidirler. Emanete ve ahitlerine riayet eder, asla yalan 

söylemezler. Onlar, bir söz söylediğinde yalan söyleyen, kendisine bir emanet 

verildiğinde ihanet eden ve içlerinden bir anlaşma yaptığında haksızlık eden 

münafıklar gibi değildirler. 

► Onlar, boş ve faydasız olan söz ve davranışlardan uzak dururlar. Kötü 

sözlerin söylendiği, kötü davranışların yapıldığı mekânlarda bulunmazlar. Cahillerle 

gereksiz konularda tartışmaz, onlardan yüz çevirirler. Öfkeleri kabardığı zaman onu 

yener, kendilerine kötülük yapanları affederler. İnsanlara karşı kin ve nefret duygusu 

beslemez, onların kusurlarını affederler.   

► Mü’minler, Allah’ın ve Resulünün çizdiği sınırlara riayet ederler. 

Toplumun huzurunu bozacak her türlü davranıştan kaçınırlar. Hiç kimseye haksızlık 

etmezler. Akrabalarının, komşularının hakkını gözetirler. Birbirlerine karşı 

merhametli, kâfirlere karşı ise güçlü ve korkusuzdurlar. 

► İman sahipleri, bolluk ve bereket halinde şükreder, sıkıntı ve imkânsızlık 

halinde ise sabrederler. Yaşadıkları hayatın geçici olduğu bilincine vardıkları için 

başlarına gelebilecek her tür olumsuzluğa karşı sabreder, Allah’a itaat ve iyi ameller 

işlemek için de sabır gösterirler.  

► Allah’ın inanan kulları mütevazı, orta yollu, ağırbaşlı ve alçak 

gönüllüdürler. Onların yürümeleri, hal ve hareketleri bir yumuşaklık, bir vakar, bir 

ağırbaşlılık ve bir tevazu içindedir. Kibirsiz ve kendini beğenmeksizin yürürler. 
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Kalplerinde kin, nefret, gurur ve kibir yoktur. Hem insanlara hem de Allah’a karşı 

mütevazidirler.  

► Allah katında insanı değerli kılan, onun Allah’a olan saygısı ve takvasıdır. 

Mü’minler, bu saygı ve takva ile emredilen ibadetleri yerine getirir, yasaklanan 

çirkin şeylerden de uzak dururlar. Allah’ın yarattığı her şeye saygı gösterirler. 

Başkalarına karşı her zaman iyi niyetli ve hoşgörülü olurlar. 

► Mü’minler, yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar, dilleri, renkleri, 

kavim ve milliyetleri ne olurlarsa olsun, tam anlamıyla birbirlerinin kardeşleridirler. 

Bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi dinlerine 

saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kimselere asla sevgi beslemezler. Hiç 

şüphesiz onların gönüllerini sağlam ve köklü bir biçimde birbirine bağlayan bağ, 

iman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. 

Burada bekli de birçok özelliğini zikredemediğimiz mü’minler, imanları 

sağlam, ibadetleri ihlâslı ve samimi, ana babaya, akrabaya ve komşuya iyilik eden, 

güzel ahlaklı, merhametli ve örnek kimselerdir. Allah onlardan razıdır, onlar da 

Allah’tan razıdır.  
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