




CAH‹L‹YE
TOPLUMUNU
TERKETMEK

‹brahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir 

örnek vard›r. Hani kendi kavimlerine demifllerdi ki:

"Biz, sizlerden ve Allah'›n d›fl›nda tapt›klar›n›zdan 

gerçekten uza¤›z. Sizi  tan›may›p-inkar ettik. 

Sizinle aram›zda, siz Allah'a bir olarak  iman edinceye

kadar ebedi bir düflmanl›k ve bir kin bafl  göstermifltir." 

- Mümtehine, 4 -

CAV‹T YALÇIN

‹stanbul - May›s 1996



Bu çal›flmada kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim'in Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

VURAL YAYINCILIK

Beyazsaray Kitapç›lar Çarfl›s›

No. 43  Beyaz›t - ‹stanbul

Tel: (0212) 516 70 80 - 638 21 72



‹Ç‹NDEK‹LER

Girifl   ............................................................................ 9

Zay›f ‹manl› Kiflinin Küfür Ortam›na E¤ilim
Göstermesinin Bafll›ca Nedenleri   ...............................  11

fieytan›n Küfürle Birlikte Olmaya Teflvik Eden
NegatifTelkinleri   ........................................................ 33

Meflru Bir Gerekçe Olmadan Küfür Ortam›nda
Bulunman›n Zararlar› Nelerdir?   ................................. 54

Meflru Bir Gerekçeyle Küfür Ortam›na Giren
Müminin Tafl›d›¤› Özellikler   ...................................... 60

Mümin Ancak Di¤er Müminlerle Birlikte Olabilir   .....70

Mümin Toplulu¤u ‹çinde Yer Alan Ve Farkl› ‹mani
Konumlara Sahip Olan ‹nsan Çeflitleri   ....................... 76

7





Girifl

Kuran’›n Zümer suresinde, ahirette insanlar›n hesaba çekil-

mesinden bahsedilirken onlar›n, cennete ya da cehenneme

“gruplar” halinde yollanacaklar› haber verilir (Zümer; 71-73).

Bir di¤er ayette de mahfler günü, önderleriyle birlikte hesaba

ça¤r›lan “insan gruplar›”ndan bahsedilir (‹sra; 71). Yani insan-

lar ahirette her ne kadar kiflisel olarak hesaba çekilseler de ge-

nelde hesab›n öncesinde ve sonucunda gruplar halinde bir mu-

ameleye tabi tutulurlar. Herkes kendininkine yak›n ve benzer

konum ve derecelere sahip kiflilerle ayn› grupta yer al›r, benzer

ak›betlere u¤rar. Cennete veya cehenneme girer, benzer dere-

celerde ceza veya mükafat görür. Buradan hareketle, insan›n

dünyada iken hangi “insan grubu” içinde yer ald›¤›n›n da son

derece önemli bir konu oldu¤u ortaya ç›kar.

‹lk bak›flta, yeryüzünde birbirinden farkl› çok say›da grup

varm›fl gibi görünse de insanlar gerçekte iki ana gruba ayr›l›rlar.

Bunlar, Allah’a ve ahirete iman eden mümin toplulu¤u ile, Al-

lah’› ve ahireti tan›mayan inkarc›lar toplulu¤udur. Allah ve ahi-

ret inanc›ndan yoksun olan ikinci gruba, içinde bulunduklar›

büyük fluursuzluk ve bilgisizlik nedeniyle, Kurani bir terim ola-

rak “cahiliye toplumu” ad› verilir. Bu toplumun de¤er yarg›lar›,

ahlaki k›staslar› Allah’›n koydu¤u hükümlere göre de¤il, yanl›fl

ve çarp›k cahiliye hükümlerine göre belirlenmifltir. 

Ahiret günü cennete sevkedilenler aras›nda yer alabilmek
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ancak bu dünyada da müminlerin taraf›nda olmakla mümkün-

dür. Bunun ilk aflamas› ise insan›n içinde bulundu¤u cahiliye

toplumunu terketmesidir. Nitekim inkarc›lardan “kopup-ayr›l-

mak” Kuran’›n aç›k bir emridir: “Onlar›n demelerine karfl› sen
sabret ve onlardan güzel bir ayr›lma tarz›yla (düflünce ve eylem
bak›m›ndan köklü bir tutum ile) kopup-ayr›l.” (Müzzemmil;

10)

Kuran’daki örnek müminlerin, en baflta da peygamberlerin

izledi¤i yol budur. Örne¤in Hz. ‹brahim, inkarc› kavmine flöyle

seslenmifltir: “Sizden ve Allah’tan baflka tapt›klar›n›zdan ko-
pup-ayr›l›yorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbi-
me dua etmekle mutsuz olmayaca¤›m.” (Meryem; 48)

Bu kopup-ayr›lma fiilî oldu¤u gibi kalben ve zihinsel olarak

da gerçeklefltirilmelidir. Fiilî olarak, insan cahiliye toplumunun

üyeleri ile de¤il, müminlerle birlikte olmak için özel bir gayret

göstermelidir. Bu birinci flartt›r. Fakat bunu yaparken zihinsel

ve ruhsal olarak da, cahiliye kültürünün tüm etkileri yokedilme-

li, bilinçalt›ndaki tüm telkinleri ve kal›nt›lar› temizlenmelidir.

Bunu yapmak hiç de zor bir fley de¤ildir. Zira normal bir in-

san zaten görüp tan›y›nca do¤al olarak iman› küfre tercih eder;

küfrün maddi ve manevi pisliklerinden temizlenmek ister. Çün-

kü iman; insan için faydal› olan, insan›n ruhuna ve nefsine zevk

veren tüm güzellikleri içinde bar›nd›r›r. Allah, cennette oldu¤u

gibi dünyada da, müminlere hiç bir inkarc›n›n ulaflamayaca¤›

maddi-manevi lezzetleri, nimetleri ve güzellikleri, cennetin bir

numunesi olarak sunmufltur, bundan sonra da sunacakt›r. Mü-

minler, cenneteki sonsuz nimeti, büyük ihtiflam ve esteti¤i tak-

dir edebilecek bir duyarl›l›¤a sahip olduklar› gibi, dünyadaki ni-

metleri de takdir edebilecek yegane insanlard›r. 

Buna karfl›n inkar ise, insan›n ruhunu s›kan, onu a¤›r bask›-

lar, h›rslar, saplant› ve tutkular alt›nda bo¤an, onu hayat›n gü-
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zelliklerinden mahrum k›lan bir sistemdir. Müminlerle k›yas-

lanmasa da, küfre imtihan maksad›yla verilen bir tak›m nimetler

onun azab›n› artt›rmaktan baflka ifle yaramaz. Meflhur bir ‹slam

aliminin benzetmesiyle bu nimetler “zehirli bal” gibidirler. Da-

ha bu nimetleri tadarken inkarc›lar, bunlar›n içindeki azab›n

ac›s›n› hissetmeye bafllarlar. ‹nkar›n ahiretteki azab› daha dün-

yadayken pefllerine tak›lm›flt›r bile.

Burada önemli bir ilâhi s›rra da de¤inmek gerekir: iman›

sevmek ve onun insana getirdi¤i maddi ve manevi lezzetlerden

zevk alabilmek, küfürden ise nefret edip onu çirkin görmek, her

ne kadar do¤al görünseler de asl›nda tamamen Allah’›n lûtfu

sayesinde kavuflulan nimet ve meziyetlerdir. Allah bu metafizik

durumu bir ayette flöyle bildirir.

... Ancak Allah size iman› sevdirdi, onu kalplerinizde süsle-

yip-çekici k›ld› ve size inkar›, f›sk› ve isyan› çirkin gösterdi. ‹fl-

te onlar, do¤ru yolu bulmufl (irflad) olanlard›r. (Hucurat; 7)

Buna karfl›n Allah, bu büyük lütuf ve ihsan›n›n de¤erini on-

lara göstermek için ayn› durumun tersini küfür için yaratm›flt›r.

Bunun sonucunda ise inkarc›lar iman›n içerdi¤i güzellikleri

“mucizevi bir biçimde” göremez, aksine cahiliyenin; pis, karan-

l›k, s›k›nt› verici sisteminden zevk al›rlar. Teknik ifadeyle, alg›la-

r›nda bir bozukluk vard›r. Bu tesadüfen oluflmufl bir bozukluk

de¤ildir; Allah taraf›ndan özel olarak yarat›lm›flt›r. Allah, küfür

sisteminin içerdi¤i tüm pislikleri ve kötülükleri, inkarc›lar için

“süslü” k›lm›flt›r. Kuran bu s›rr› flöyle haber verir:

fiimdi Rabbinden apaç›k bir belge üzerinde bulunan kimse,

kötü ameli kendisine ‘süslü ve çekici gösterilmifl’ ve kendi he-

va (istek ve tutku)lar›na uyan kimseler gibi midir? (Muham-

med; 14)

Küfrün önde gelenleri aras›nda bu süslü ve çekici görme

olay› öyle boyutlara varm›flt›r ki bunu adeta yaflam felsefesi hali-
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ne getirmifllerdir. örne¤in Masonlar kendi kaynaklar›nda pislik

ve rezillikten zevk alanlar› flöyle savunurlar:

“Köpek için kemi¤in, domuz için d›flk›n›n çekici bir tad› ol-
masayd›, onlar bu maddelerle kar›nlar›n› doyurmak isterler
miydi? Rezilliklerin her çeflidinden ayr› bir tad alan güçlü kiflile-
ri ay›plamay›n›z.” (Mason Dergisi, Say› 29, Sayfa 20)

Görüldü¤ü gibi, e¤er insan iman›n verdi¤i aç›k ve berrak

ruh haline ulaflamazsa, cahiliyenin karanl›k ve tiksinti verici

dünyas›n› “süslü ve çekici” bulmaya, o dünyaya karfl› içinde bir

e¤ilim hissetmeye bafllar. Hayat›n her an›na müdahale eden, in-

san zihninin her noktas›n› etkisi alt›na alan cahiliye sistemi, mü-

minlerin aras›na yeni kat›lm›fl ya da müminlerin aras›nda olup

da gerçek bir imani olgunlu¤a ulaflamam›fl kimseleri de olum-

suz yönde etkileyip onlara zarar verebilir. Zay›f imana sahip kifli

böyle bir yara ald›¤› takdirde müminlerin elindeki büyük ni-

metleri b›rakarak, cahiliyedeki basit ve aldat›c› baz› “süs”lere

saplanabilir. 

Bilinçalt›nda cahiliyeden kalm›fl bir tak›m, duygusall›k, ma-

cerac›l›k, gösterifl yapma arzusu gibi nefsani e¤ilimleri küfrün

aras›nda tatmin etme aray›fllar› da, kifliyi zamanla inkarc›lar›n

aras›na iten etkenlerdendir.

Sonuç olarak yap›lmas› gereken, cahiliye toplumunu tam

olarak terketmek, ona hiç bir flekilde e¤ilim göstermemek ve bi-

linçalt›ndaki cahiliye k›r›nt›lar›n› köklü olarak temizlemektir.

Bu kitapç›k, bu konudaki baz› önemli noktalar› Kuran’›n ›fl›¤›n-

da ortaya koymak için yaz›lm›flt›r. 

‹lerleyen sayfalarda, iman› zay›f bir kiflinin küfür ortam›na

nefsani olarak e¤ilim göstermesinin alt›nda yatan sebepleri, fley-

tan›n bu konudaki sapt›rma yöntemlerini, müminlerin hangi

flartlarda küfürle birlikte olabilece¤i, küfür ortam›nda bulun-

man›n zararlar›, her türlü flartta müminlerle birlikte olman›n

gereklili¤i gibi konular› Kuran ayetleri ile inceleyece¤iz.
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Zay›f ‹manl› Kiflinin Küfür Ortam›na
E¤ilim Göstermesinin Bafll›ca Nedenleri

Kim iman›ndan sonra Allah’a (karfl›) inkâra sap›p
da, -kalbi imanla tatmin bulmufl oldu¤u halde
bask› alt›nda zorlanan hariç- inkâra gö¤üs açarsa,
iflte onlar›n üstünde Allah’tan bir gazab vard›r ve
büyük azab onlar›nd›r.
Bu, onlar›n dünya hayat›n› ahirete göre daha se-
vimli bulmalar›ndan ve flüphesiz Allah’›n da in-
kâr eden bir toplulu¤u hidayete erdirmemesi ne-
deniyledir.
Onlar, Allah’›n, kalplerini, kulaklar›n› ve gözleri-
ni mühürledi¤i kimselerdir. Gafil olanlar onlar›n
ta kendileridir. fiüphesiz, onlar ahirette ziyana
u¤rayanlard›r. (Nahl; 106-109)

Müminlerle birlikteymifl gibi göründü¤ü halde inkarc›lar›n

bulundu¤u ortamlara e¤ilim gösteren kifliler her devirde, her

müslüman toplulu¤unun aras›ndan ç›km›flt›r. Bu tür kimseleri

üç gruba ay›rabiliriz:

- Mümin olup, yaflam›n› da Kuran’a göre düzenledi¤i halde

hata ve gaflet sonucu geçici olarak bu tür bir e¤ilim gösteren

kimseler; 

- ‹slam diniyle yeni tan›fl›p da bilgi eksikli¤i nedeniyle Kura-

ni yaflam tarz›na tam olarak uyum gösterememifl, eski hayat›n-

dan henüz gerçek manada kopamam›fl kimseler; 

- Uzunca bir süredir müminlerle birlikte oldu¤u halde ha-

yat›n› ve düflünce yap›s›n› Kurani ölçülere göre düzenleyeme-

mifl, imani derinli¤i elde edememifl ve nefsinin kontrolünden

ç›kmay› baflaramam›fl zay›f iradeli kifliler.

Bunlardan birinci gruba dahil olanlar, anl›k olarak nefsleri-
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ne uymalar› sonucunda böyle bir hataya düflerler. Ancak uyar›l-

d›ktan ve yapt›klar› hata kendilerine tarif edildikten sonra, tev-

be edip Allah’tan ba¤›fllanma dilerler. Ayn› hatay› tekrarlamak-

tan da kaç›n›rlar. ‹kinci gruptakiler ise ‹slam’la yeni tan›flm›fllar-

d›r, ve dolay›s›yla henüz e¤itim aflamas›ndad›rlar. Bu nedenle,

samimi olduklar› takdirde, gerekli dini bilgiyi edindikten sonra

bu tür hatalar› tekrarlamamalar› umulabilir. Ancak içinde bu-

lunduklar› geçifl aflamas›n› bir f›rsat olarak görmeye, kendilerine

gösterilen esnekli¤i istismar etmeye çal›fl›rlarsa, Allah kat›nda

son derece kötü bir konuma düflecekleri de kesindir.

Bu gruplar aras›nda ahiretleri aç›s›ndan en tehlikeli konum-

da olanlar, bu kitapç›¤›n da ana konusunu oluflturacak olan

üçüncü gruptakilerdir. Bunlar o kadar zaman içerisinde edin-

dikleri onca bilgiye, müminler aras›nda geçirdikleri uzun süreye

ra¤men, hala Kuran’da tan›mlanan ihlasl› ve samimi mümin

modeline kavuflamam›fllard›r. Bu nedenle de fleytan›n ve nefsle-

rinin k›flk›rtmalar›na son derece aç›kt›rlar. Ne yanlar›nda bulu-

nan müminlerdeki güzel örneklerden istifade eder, ne de kendi

hatalar›ndan ibret al›rlar. Ço¤unlukla da kendilerinin hakl› ve

do¤ru yolda olduklar›n› zannedip, düzelmeyi, ö¤üt almay› ge-

rektirecek bir durumlar› olmad›¤›n› san›rlar. 

Kalplerinde köklü bir manevi de¤ifliklik yapamad›klar› tak-

dirde, bu tür kimselerin müminlerin aras›nda fazla bar›namaya-

caklar› Allah’›n kesin bir kanunudur. Kendi r›zalar›yla mümin-

ler aras›nda kalmak isteseler dahi, Allah buna izin vermeyecek-

tir. Çünkü bunlar nefslerinin fücurunu korumakta kararl›d›rlar,

içlerindeki pisli¤i temizlemeye yanaflmamaktad›rlar. Allah ise

kesin olarak pisi temizden ay›raca¤›n› vaadetmifltir:

Allah, murdar olan›, temiz olandan ay›rdedinceye kadar mü-

minleri, sizin kendisi üzerinde bulundu¤unuz durumda b›-

rakacak de¤ildir... (Al-i ‹mran; 179) 
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Üç gruba ay›rd›¤›m›z bu kiflileri küfür ortamlar›na girmeye

ve küfürle birlikte olmaya yönelten de iflte, nefslerinde bar›nd›r-

d›klar› bu pislikler ve bunlardan kaynaklanan hastal›k ve bozuk-

luklard›r. ‹lerleyen sayfalarda bu hastal›klar› ve bozukluklar› in-

celeyece¤iz. 

Alg› ve Mant›k Bozuklu¤u:

Küfrün “Süslü ve Çekici” K›l›nmas›

‹nsan› müminlerin aras›ndan küfrün çirkin ortam›na girme-

ye yönelten sebeplerin en önemlisi giriflte de bahsetti¤imiz “al-

g› ve mant›k bozuklu¤u”dur. Allah, tam anlam›yla iman eden,

kendisine hiçbirfleyi ortak koflmayan samimi müminleri hem

dünyada hem de ahirette r›zas›na, rahmetine ve nimetine ka-

vuflturaca¤›n› Kuran’›n pek çok yerinde belirtmifltir. Allah’›n bu

vaadine kavuflan resuller yine Kuran’›n birçok yerinde örnek

gösterilirler. Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zülkarneyn, Hz.

Yusuf, Allah’›n kendilerine güç, iktidar, mülk ve nimet verdi¤i

bu üstün flah›slardand›r:

Andolsun, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik: “Bizi

inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›lan Allah’a

hamdolsun.” dediler. Süleyman, Davud’a mirasç› oldu ve

dedi ki: “Ey insanlar, bize kufllar›n konuflma-dili ö¤retildi ve

bize her fleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaç›k

bir üstünlüktür.” Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kufl-

lardan ordular› topland› ve bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›.

(Neml; 15-17)

Andolsun, biz Davud’a taraf›m›zdan bir fazl (üstünlük) ver-

dik. “Ey da¤lar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yank›yla

ses verin” (dedik) ve kufllara da (ayn›s›n› emrettik). Ve ona

demiri yumuflatt›k. “Genifl z›rhlar yap, (onlar›) düzenli bir

biçime sok ve hepiniz salih ameller yap›n. Gerçekten ben, si-

zin yapt›klar›n›z› görenim” (diye vahyettik). Süleyman için

de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe) olan
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rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini ona sel gibi

ak›tt›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m

cinler vard›. Onlardan kim bizim emrimizden ç›k›p-sapacak

olsa, ona ç›lg›n ateflin azab›ndan tadd›r›rd›k. Ona diledi¤i fle-

kilde kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde çanaklar ve ye-

rinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. “Ey Davud ailesi,

flükrederek çal›fl›n.” Kullar›mdan flükredenler azd›r. (Sebe;

10-13)

Gerçekten, biz ona (Zülkarneyn) yeryüzünde sapasa¤lam bir

iktidar verdik ve ona her fleyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf;

84)

(Zülkarneyn) Dedi ki: “Rabbimin beni kendisinde sa¤lam

bir iktidarla yerleflik k›ld›¤› (güç, nimet ve imkan), daha ha-

y›rl›d›r....” (Kehf; 95)

‹flte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkan (iktidar)

verdik. Öyle ki, orada diledi¤i yerde konaklad›. Biz kime di-

lersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanlar›n ecrini kay-

ba u¤ratmay›z. Ahiretin karfl›l›¤› ise, iman edenler ve takvada

bulunanlar için daha hay›rl›d›r. (Yusuf; 56,57)

Ayn› flekilde, Hz. Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. Musa gibi birçok

peygamber de kavimlerinin inkar edenleriyle bir süre mücadele

ettikten sonra kendilerine tâbi olan salih müminlerle birlikte

onlara üstün gelmifller, onlar›n ard›ndan yeryüzüne mirasç› ol-

mufllard›r. 

Allah böylece, önceki nesillerden örnekler verirken bugün

yeryüzünde yaflayan salih müminleri de müjdelemektedir. Sa-

mimi ve ihlasl› müminler de Allah’›n bu vaadinin gerçeklefl-

mekte oldu¤una bizzat yaflay›p flahitlik etmektedirler. Bir yan-

dan da Allah’›n s›n›rs›z rahmetini daha da yay›p geniflletmesini

ummaktad›rlar. ‹flte gerçekten iman etmifl halis müminler için

Allah’›n yeryüzündeki kanunu budur, ahirette ise kendilerini

çok daha üstün, hay›rl› ve süreklisi beklemektedir. 

De ki: “Allah’›n kullar› için ç›kard›¤› ziyneti ve temiz r›z›klar›
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kim haram k›lm›flt›r?” De ki: “Bunlar, dünya hayat›nda iman

edenler içindir, k›yamet günü ise yaln›zca onlar›nd›r.” Bilen

bir topluluk için ayetleri böyle birer birer aç›klar›z. (Araf; 32)

Sonuç olarak Allah kendi yoluna ve r›zas›na uyan müminle-

re dünyada sahip olunabilecek her türlü mal, mülk ve nimeti

vermifltir; bunu art›raca¤›n› da vaadetmifltir. Bunlar inkarc›lar›n

sahip olduklar›ndan çok daha kaliteli, çok daha temiz, güzel,

estetik ve zevk vericidir. Çünkü müminler her zaman seçici ol-

duklar› için, her fleyin en temizine, en iyisine sahip olma anlay›-

fl›ndad›rlar. 

Hal böyleyken bir kiflinin, müminlere verilen bunca nimet

ve bollu¤a, rahmet ve berekete, seçkinlik ve üstünlü¤e, yaflaya-

rak flahit oldu¤u halde, küfrün tiksinti verici ortamlar›na özen-

mesi, onlar›n aras›na girerek nefsine bir tak›m ucuz tatmin yol-

lar› aramas› onun iman boyutundan çok daha baflka bir boyutta

oldu¤unun göstergesidir. Böyle bir kiflinin akl›n›n tamamen ör-

tüldü¤ü, iyiyi kötüden, do¤ruyu yanl›fltan, güzeli çirkinden

ay›rdedemeyen, bütün alg›lar› bozulmufl, fluuru kapanm›fl birisi

haline dönüfltü¤ü ortadad›r. Zira küfrün bütün o olumsuz

özelliklerine, Allah’›n nezdindeki durumuna ra¤men, küfürde

hala süslü, çekici, cazip bir yön bulmas›, fleytan›n yandafllar›

olan inkarc›lar› kendisine yak›n görmesi ve onlarla birlikte bu-

lunmaktan bir rahats›zl›k duymamas› flafl›r›p sapm›fll›¤›n›n aç›k

bir göstergesidir:

Kötü olarak iflledikleri kendisine çekici-süslü k›l›n›p da onu

güzel gören mi (Allah kat›nda kabul görecek)? Art›k flüphe-

siz Allah, diledi¤ini sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erifltirir. Öy-

leyse, onlara karfl› nefsin hasretlere kap›l›p gitmesin. Gerçek-

ten Allah, yapt›klar›n› bilendir. (Fat›r, 8)

Bu korkunç durum kifliye ya daha sonradan musallat olur:

Bu, onlar›n iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolay›s›yla
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böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemifltir, art›k

onlar kavrayamazlar. (Münafikun; 3)

... ya da bafl›ndan beri kalbinde gizleyip bir müddet mümin

taklidi yapt›ktan sonra aç›¤a ç›k›p gözler önüne serilir:

Size geldiklerinde: “‹nand›k” derler. Oysa onlar inkarla gir-

mifllerdir ve yine onunla ç›km›fllard›r. Allah, gizli tutmakta

olduklar›n› daha iyi bilir. (Maide; 61)

Ancak sonuç olarak her ikisinin de vard›¤› nokta ayn›d›r. Bu

tür insanlara mühlet tan›nmas› ve bunlar›n bir süre müminlerin

aras›nda tutunabilmeleri de elbette birçok ilahi hikmeti içinde

bar›nd›rmaktad›r. Bu hikmetlerden birkaç›n› k›saca sayabiliriz: 

- Müminlerin bu durumdan ibret al›p Allah’›n azap ve sap-

t›rmas›ndan kimsenin garantide olmad›¤›n› görerek benzer bir

duruma düflmekten fliddetle kaç›nmalar›. Dolay›s›yla Allah’tan

olabildi¤ince korkup sak›nmalar›; 

- Kendilerine iman› sevdirip küfrü çirkin gösteren Allah’a

hamd ve flükürlerini artt›rmalar›; 

- Hz. Süleyman’›n fleytanlar› dinin menfaatine kullanmas›

gibi, Allah’›n, münaf›k karakterli bu kiflileri de belli bir süre ‹s-

lam’›n ve müminlerin yarar›na hizmet ettirmesi; 

- Münaf›klar›n bu flaflk›nl›k ve sapk›nl›klar›na müminlerin,

flahit olmalar›, münaf›klar›n da böylece ahirette öne sürebilecek

hiçbir hakl› gerekçe ve mazeretlerinin kalmamas›.

Cahiliyeden Bilinçalt›nda Kalm›fl Çeflitli

‹stek ve Komplekslerini Tatmin Etme Aray›fl›

Cahiliyeden geldikten sonra geçmifl hayat›n› kökünden si-

lip, “binas›n›n temelini Allah korkusu ve hoflnutlu¤u üzerine”

kuramam›fl bir insan, bilinçalt›nda hala cahiliyeye ait baz› karak-

ter özellikleri ve e¤ilimler tafl›r. Bu insan, asl›nda cahiliye toplu-

munun putlar›n› kalbinden bütünüyle söküp atamam›fl, yaln›z-
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ca bunlar›n üstünü örtmüfltür. Dolay›s›yla, sözkonusu putlar›n

ra¤bet gördü¤ü cahiliye ortam›na karfl› içten içe bir özlem du-

yar. Çünkü bu putlar›n› tatmin edebilece¤i yegane ortam bu

küfür ortam›d›r. Bu ortam›n ürünü olan; gece hayat›, roman-

tizm, flört psikolojisi, macerac›l›k, kabaday›l›k ruhu gibi psiko-

lojiler, güzellik ve zenginli¤iyle övünme, gösterifl yapma gibi il-

kel zevkler, uygun ortam› bulunca tekrar su üstüne ç›karlar. 

Bu tür bir insan, bilinçalt›nda tafl›d›¤› bu cahiliye karakteri-

ni zaman zaman bilinçüstüne ç›kar›p bunu uygulayabilece¤i

uygun ortamlar kollar. Bu ortamlar›n müminlerin bulundu¤u

ortamlar olamayaca¤› aç›kt›r. Geriye kalan ise küfür ortam›ndan

baflkas› de¤ildir. Özellikle imanla yeni tan›flm›fl kimselerin bir

k›sm›n›n bilinçaltlar›nda cahiliye döneminden tafl›m›fl olabile-

cekleri özellikleri, bafll›klar alt›nda inceleyebiliriz.

- Kendindeki baz› özelliklerden ötürü övünme, göste-

rifl yapma, insanlardan ilgi görme arzusu

Eski hayatlar›nda sahip olduklar› bir tak›m maddi ve fiziksel

özelliklerinden dolay› çevresindekilerin ilgi ve iltifatlar›na al›fl›k

olan kimseler ‹slam’la tan›flt›ktan sonra, kimi zaman, mümin-

lerden de bu ilgi ve iltifatlar› bekleyebilirler. Ancak, kendilerin-

deki bu—güzellik, yak›fl›kl›l›k, popülerlik, zenginlik, sosyal sta-

tü, makam-mevki, vb. gibi—özelliklerden dolay› d›flar›da gör-

dükleri ilgi, iltifat ve hayranl›¤› müminlerin aras›nda ayn› an-

lamda göremezler. Müminlerin övgü ve iltifatlar› flahs›n kendi-

sine de¤il, onda tecelli eden bu özelliklerin gerçek sahibine, ya-

ni Allah’a olacakt›r. Kuran’a göre, “... Allah, hiç bir fleye ihtiyac›
olmayand›r, övülmeye lay›k oland›r” (Bakara, 267). Dolay›s›yla

ne müminlerin, ne de ‹slam’›n kimsenin güzelli¤ine, zenginli-

¤ine, zekas›na, kariyerine ya da sosyal konumuna ihtiyac› yok-

tur. Müminler, insanlar› bu tür özelliklerine göre de¤il, takvala-
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r›na göre de¤erlendirirler. ‹nsanlar›n de¤il ancak Allah’›n r›zas›-

n› gözetmekle emrolunmufllard›r.

‹nsan›n övünmek, gösterifl yapmak için mutlaka belirgin fi-

ziksel, maddi ya da sosyal özelliklere sahip olmas› da gerekmez.

Her insan›n nefsinde, herhangi bir konuda insanlara karfl› hava

atma, gösterifl yapma, övünme e¤ilimi potansiyel olarak mev-

cuttur. Nefsin fücurlar› aras›nda yer alan bu “övünme” duygu-

sunu Allah, dünya hayat›n›n ahirete bakmayan bofl, aldat›c›,

oyalay›c›, göz boyay›c› yüzünün özellikleri aras›nda sayar:

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, ‘(e¤lence türünden)

tutkulu bir oyalama’, bir süs, kendi aran›zda bir övünme (sü-

resi ve konusu), mal ve çocuklarda bir ‘ço¤alma-tutku-

su’dur... (Hadid; 20) 

Müminlerin aras›nda Kurani bilgi ve terbiyeyi ald›ktan ve

nefsini tan›d›ktan sonra, samimi bir mümin, övgü peflinde kofl-

man›n gerçekte ne kadar basit ve küçük düflürücü, Allah kat›n-

da ne kadar utanç verici oldu¤unu anlar ve bak›fl aç›s›n› ona gö-

re düzeltir. ‹man› kalbine tam olarak yerlefltirememifl bir kifli

ise, terkedemedi¤i o eski cahiliye kafas›yla, nefsindeki övülme

ve yüceltilme iste¤ini tatmin etme yollar› arar. Bunun için küf-

rün aras›na kar›flabilece¤i f›rsatlar kollar. Bu flekilde gururunun

okflanmas›n›, gerçekte Allah’a ait olan, fakat imani eksikli¤i se-

bebiyle kendisine maletti¤i özelliklerinden ötürü nefsinin yü-

celtilmesini ister. D›flar›da, “üzerine giydi¤in çok yak›flm›fl”,

“çok yak›fl›kl›s›n”, “çok güzelsin” fleklinde iltifatlarla karfl›laflt›-

¤›nda nefsi bundan büyük bir haz duyar, gururu okflan›r. Mü-

minlerin sevgi ve ilgisi ise insanlar›n takvas› ve Allah’a olan ya-

k›nl›¤› ile do¤ru orant›l› oldu¤undan, bu ilgi ve sevgi onun nef-

sini tatmin etmeye yetmez.

Böyle bir kifli, nefsindeki gösterifl yapma, avami dille, “hava

atma”, “trip atma” gibi ilkel cahiliye duygular›n› müminler ara-
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s›nda yaflatmaya çal›fl›rsa, ne kadar komik ve ac›nacak hale düfle-

ce¤ini bilir. Bu nedenle, bu hislerini yaflatabilece¤i en uygun or-

tam olarak küfür ortam›n› görür. Cahiliyeden kalma bu e¤ilim-

lerini tatmin edebilmek için nefsi onu küfür ortamlar›na iter.

Allah’›n din yolunda sarfetmesi için kendisine emanet etti¤i

mal, mülk, imkan ve serveti müminlerin aras›nda nefsani amaç-

larla kullanamayaca¤›n›n fark›ndad›r. Bu yüzden, bu imkanlar›

eline geçirdi¤inde vaktinin büyük bir bölümünü küfrün aras›n-

da geçirmeye çal›fl›r. Oysa, yaln›zca Allah’›n emanetleri olan bu

imkan ve nimetlerle küfrün aras›nda nefsini yüceltmeye çal›fl-

mas›, bunlar› heva ve hevesi do¤rultusunda kullanmas› ruhuna

s›k›nt› vermekten ve günah›n› art›rmaktan baflka bir ifle yara-

maz.

Biraz etrafl›ca düflünüldü¤ünde bu ruh halinin, küfrün öv-

gü ve iltifatlar›ndan hoflnut olmak, ona de¤er vermek, onu cid-

diye almak anlam›na geldi¤i kolayca görülür. Oysa, Kuran’da,

küfre sapanlar hakk›nda “kalpleri vard›r bununla kavray›p-an-
lamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r
bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›-
l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r." (Araf; 179) hükmü zaten

verilmifltir. Bu durumda, ayette bu kadar aç›k bir flekilde tarif

edilen inkarc›lar›n ilgi ve iltifatlar›na de¤er vermek onlar›

önemsemek çok yanl›fl, ayn› zamanda da küçük düflürücü bir

tav›r olacakt›r. Zira küfrün mümine iltifat etmesi, bir köpe¤in

ona yaltaklanmas›ndan, yaranmaya çal›flmas›ndan daha k›ymet-

li bir olay de¤ildir. Hatta üstteki ayetin belirtti¤ine göre daha da

de¤ersizdir.

‹nsan, gösterifl yaparken etraf›ndaki inkarc›lar›n kendisini

görüp takdir ettiklerini zanneder. Oysa bu flekilde yaln›zca ken-

disini kand›r›r. Çünkü etraf›nda dolaflan insanlar›n hangileri-
nin, “Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya da tutacaklar› el-
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leri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek kulaklar›
m› var... ... Onlar› sana bakar (gibi) görürsün, oysa onlar gör-
mezler bile" (Araf; 195,198) ayetlerinde tarif edilen, insan flek-

lindeki ruhsuz et ve kemik görüntülerinden olup olmad›¤›n› bi-

lemez.

- Tatilci ve macerac› ruhu sürdürme

‹man› tam olarak kalbine yerlefltirememifl olanlar›n baz›lar›

da, cahiliyeden tafl›d›¤› tatilci ve macerac› ruhu yaflatabilmek,

heyecan ve yenilik aramak için küfrün aras›na kar›flmaya f›rsat

kollar. Bu tip kimseler huzursuz, f›rt›nal› bir ruh haline sahip ol-

duklar›ndan, müminlerle rahatça biraraya gelebilecekleri or-

tamlarda daral›p rahats›z olurlar. Her f›rsatta bir bahane bula-

rak kendilerini d›flar› atarlar. Cahiliyenin, Cumartesi fluraya gi-

dilir, Pazar günü flöyle yap›l›r gibi klasik haftasonu ya da tatil

sendromlar› da bu zihniyetin bir parças›n› oluflturur. 

Bu psikolojiye giren insan, kendisini, yaz geldi¤inde tatile

gitmek ya da hafta sonu oldu¤unda e¤lence yerlerine sürükle-

mek yönünde flartlam›flt›r. Bunu büyük bir hedef haline getirir

ve bu hedefe ulaflmad›kça da rahatlayamayaca¤›n› düflünür. Oy-

sa gerçek bir müminin böyle zaaflar› yoktur. Çünkü onun için

en büyük hedef, Allah’›n r›zas›n› kazanmak, O’na yaklaflmak,

O’na kul olman›n lezzetini yaflamakt›r. Dünyevi zevkler, yaln›z-

ca Allah’tan gelen birer nimettir. Allah dilerse bunlar› verir, di-

lerse geri tutar. Müminin bundan dolay› s›k›nt› duymas›, strese

girmesi yak›fl›k almaz. Kalbi, dünyevi maceralar›n, basit kaça-

maklar›n, küçük zevklerin heyecan› ile de¤il, Allah’›n zikrinin,

O’nu bilmenin heyecan› ile doludur. O, olabilecek en büyük

nimeti, Allah’›n r›zas›n› kazanmaktad›r, dolay›s›yla en büyük

huzura ve tatmine ulaflmaktad›r. Allah, kitab›nda müminlerin

bu vasf›n› flöyle bildirir: 
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Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’›n zikriyle mutmain

olanlard›r. Haberiniz olsun; kalbler yaln›zca Allah’›n zikriyle

mutmain olur.  (Rad, 28)

- Kabaday›l›k ruhunu yaflatma çabas›

‹man› kalbine yerlefltirememifl olan kifli, müminler aras›nda

asla kabul görmeyecek olan delikanl›l›k ruhunu da ancak küfür

aras›nda yaflatabilece¤ine, bu ruhu küfürle birlikte paylaflabile-

ce¤ine kanaat getirir ve küfrün bulundu¤u ortamlara meyleder.

Geçmifl hayat›ndan üzerinde kalan ve müminlerin aras›nda on-

ay görmeyece¤ini bildi¤i; kavgac›l›k, sald›rganl›k, alayc›l›k, flid-

detten zevk alma gibi ilkel, yabani içgüdülerini bu ortamda tat-

min etmeye çal›fl›r. Futbol maçlar›na giderek fanatik ve sald›r-

gan tav›rlar sergilemek, ba¤›r›p ça¤›r›p kavga ç›karmak, kargafla

ortamlar›ndan hofllanmak bunun en yayg›n örneklerindendir. 

Etraf›m›zdaki cahiliye toplumunu gözlemledi¤imizde, bu

sald›rgan, küstah, vahfli, kaba insan modelinin farkl› türlerini ra-

hatl›kla görebiliriz. Kuran da bu insan modelini , “yemin edip
duran, afla¤›l›k... hayr› engelleyip sürdüren, sald›rgan, olabildi-
¤ince günahkar, zorba-sayg›s›z, sonra da kula¤› kesik...” (Kalem,

10-13) ifadeleriyle tarif eder. Böyle bir karakter yap›s›n› koru-

yan bir insan, kendisine ne kadar “müslüman” derse desin, so-

nuçta cahiliye toplumunun bir parças›d›r. Müslümanl›¤› da,

müslümanl›¤›yla övünmesi de, tak›m tutma, taraftarl›k zihniye-

tinin bir uzant›s›ndan baflka birfley de¤ildir. Bu nedenle, mü-

minlerle de¤il, inkarc›larla, kendisiyle ayn› ruhu paylaflanlarla

birlikte olmaya e¤ilim göstermesi son derece normaldir.

Buraya kadar maddeler halinde s›ralad›¤›m›z nefsani e¤i-

limlerin kayna¤›, konunun bafl›nda da vurgulad›¤›m›z gibi, in-

san›n iman etmeden önce sahip oldu¤u ve tam anlam›yla yoke-

demedi¤i cahiliye k›r›nt›lar›n›n tekrar su yüzüne ç›kmas›d›r.

Böyle bir duruma düflmemek için nefste cahiliyeden kalan bü-
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tün küfür ve flirk tohumlar›n›n kökünden temizlenmesi, sökü-

lüp at›lmas› gereklidir. Allah Kuran’da, insanlar› denemek için

nefse fücurunu ilham etti¤ini bildirmifltir. O halde nefste yarat›-

l›fltan bir tak›m pisliklerin bulunmas› do¤ald›r. Önemli olan ka-

rarl› bir mücadeleyle nefsi bu pisliklerden temizleyip ar›nd›ra-

rak Allah’›n s›n›rlar›na mutlak bir ba¤l›l›k göstermektir. Aksi

takdirde, “Asla, hay›r; onlar›n kazand›klar›, kalpleri üzerinde
pas tutmufltur. Hay›r; gerçekten onlar, Rablerinden perdelene-
rek-yoksun tutulmufllard›r. Sonra onlar, kuflkusuz cehenneme yol-
lanacaklard›r” (Mutaffifin; 14-16) ayetlerinde belirlenen kifli-

lerden olmak hiç de uzak bir durum de¤ildir.

Bu pislikleri kökünden temizlemeden geçici yöntemlerle

örterek bilinçalt›na s›k›flt›rmak, bunlar› görmezlikten gelmek ya

da d›fla vuran belirtilerini gidermeye çal›flmak asla kesin bir çö-

züm de¤ildir. Çünkü bilinçalt›na, kalbin derinliklerine gömü-

len bu pislikler zamanla birikip eninde sonunda patlama fleklin-

de d›flar› taflacakt›r. ‹nsan bunlar› gizlemeye çal›flmakla yaln›zca

kendini aldat›r, çünkü “fiüphesiz Allah, sinelerin özünde sakl›
duran› bilendir”. (Ali ‹mran, 119) Ve Allah “sinelerin özünde

sakl› duran” bu pislikleri mutlaka ortaya ç›karacakt›r. Bunlar›n

ahirette ortaya ç›kmas› ise insan için en korkunç olan›d›r. Bir

ayette bu olay flöyle tarif edilir:

Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanlar›n ‘deflilip d›fla at›l-

d›¤›,’ Gö¤üslerde olanlar›n derlenip bir araya getirilece¤i za-

man›? fiüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten ha-

berdard›r. (Adiyat; 9-11)

Buraya kadar sayd›¤›m›z türden kifliler, Kuran’da tarif edi-

len “kesin bilgiyle iman etmifl” mümin modelinden oldukça

uzak bir yap› gösterirler. Bunlar›n iman› da, müminlere sempa-

ti duyma, onlar› kalben destekleme, ‹slam’› güzel bir ahlak sis-

temi olarak görme fleklindedir. Bu insanlar, her ne kadar kendi-
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lerini mümin olarak tan›mlamak isteseler de gerçek müminler

gibi imani derinli¤i tam olarak elde edememifllerdir. Allah’la ya-

k›nl›¤› gerekti¤i gibi kuramam›fl ve yüzeysel boyuttan henüz ç›-

kamam›fl olduklar› için, “mümin” de¤il, ancak belki “müminli-

¤e geçifl aflamas›nda” say›labilirler. Kuran bu insanlar›n duru-

munu flöyle aç›klar:

Bedeviler, dedi ki: “‹man ettik.” De ki: “Siz iman etmediniz;

ancak “‹slam (müslüman veya teslim) olduk deyin. ‹man he-

nüz kalplerinize girmifl de¤ildir. E¤er Allah’a ve Resûlü’ne

itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir fleyi eksiltmez.

fiüphesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir.” (Hu-

curat; 14)

Ancak bu geçifl aflamas›n›n mutlaka bir sonuca varaca¤›n›n,

sürekli bu halde kal›namayaca¤›n›n da iyi bilinmesi gerekir. Ay-

r›ca bu aflaman›n uzamas›, kiflinin herhangi bir geliflme göster-

memesi, halinden memnun olmas› da asl›nda bir bak›ma bir so-

nuçtur. Çünkü bu durum, kiflinin art›k yolunu seçti¤inin ve bu

yoldan memnun oldu¤unun göstergesidir. Bu yolun da Al-

lah’›n gösterdi¤i yol, müminlerin yolu olmad›¤› aç›kt›r.

Bütün bunlara karfl›n, samimi, içi d›fl› bir, nefsini tan›yan,

Allah’a ve Resulü’ne karfl› itaatli ve teslimiyetli olan salih bir

müminin bilinçalt› diye bir problemi yoktur. O, bu tür zaaflar›-

n› kontrol alt›na alm›fl, içindeki cahiliye k›r›nt›lar›n› temizlemifl,

geriye dönüfl gemilerini yakm›fl, problemlerini halletmifl olan ya

da bu yönde kararl› bir gayret gösteren insand›r. Kendi kafalar›-

na göre bir mümin modeli oluflturanlar›n, afla¤›daki ayetlerde

aç›k ve net olarak tarif edilenin d›fl›nda bir mümin modeli olma-

d›¤›n› iyi bilmeleri gerekmektedir:

Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Re-

sûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir kuflkuya kap›lmadan Allah

yolunda mallar›yla ve canlar›yla cihad ettiler. ‹flte onlar, sad›k
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(do¤ru) olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat; 15)

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah an›ld›¤› zaman yü-

rekleri ürperir. O’nun ayetleri okundu¤unda imanlar›n› art-

t›r›r ve yaln›zca Rablerine tevekkül ederler. Onlar, namaz›

dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimiz-

den infak ederler. ‹flte gerçek mü’minler bunlard›r. Rableri

kat›nda onlar için dereceler, ba¤›fllanma ve üstün bir r›z›k

vard›r. (Enfal; 2-4)

Allah’›n, imtihan s›rr›n›n bir parças› olarak,

dünyadaki küfür ortam›nda da nefsin hofluna

gidebilecek baz› çekici özellikler yaratmas›

Allah müminleri, yaratt›¤› güzelliklerden, zenginlikten,

bolluktan, ihtiflamdan zevk alacak bir biçimde yaratm›flt›r. Bu

güzelliklerden, bu nimetlerden zevk almak, estetik ve kalite

duygular›na sahip olmak gerçekte bir mümin göstergesidir. Ni-

tekim cennet de müminlerin bu yap›lar›na uygun, bu zevk ve

ihtiyaçlar›na hitab edecek bir üstünlük ve mükemmellikte yara-

t›lm›flt›r: “Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görür-
sün.” (‹nsan; 20) 

‹man edenler, dünyada da cennetin bir numunesi fleklinde

olan bu güzellikleri ve nimetleri arar, onlardan—Allah’›n s›n›r-

lar› dahilinde—en üst düzeyde istifade edip zevk al›rlar.

Dünya hayat›n›n çeflitli güzelliklerinin insanlar için çekici

k›l›nd›¤› Kuran’da da belirtilir. Bu konuyla ilgili ayetlerden biri-

si flöyledir:

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle,

salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu

flehvet insanlara ‘süslü ve çekici’ k›l›nd›. Bunlar, dünya haya-

t›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel yer Allah kat›nda oland›r.

(Al-i ‹mran; 14)

Ayette say›lan nimetlere, müminlerin veya küfrün sahip ol-
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mas›, bunlar›n nefse çekici gelmesi aç›s›ndan bir de¤ifliklik yap-

maz. Bir müminin bu güzelliklere rastlad›¤›nda bunlardan hofl-

lanmas› do¤ald›r. Bu özellikler ve imkanlar müminlerde oldu¤u

gibi, ayn› flekilde inkarc›lar›n elinde de bulunabilir. 

Ancak, nefsin bunlardan hofllanmas›n›n do¤al ve meflru ol-

mas›, Allah’›n Kuran’da çizdi¤i s›n›rlar› aflmay› asla meflru k›l-

maz. Küfürle birlikte olmay› istemek ise, Allah’›n s›n›rlar›n› afl-

mak anlam›na gelir. Bu nedenle, mümin, bir ortamdaki teknik

güzelliklerden hofllansa bile, bu ortam küfrün hakim oldu¤u bir

ortamsa, oradan uzak durur. 

Bir ortamda bulunan çeflitli zevkleri tadabilmek amac›yla

küfürle birarada olmak istemenin Kuran’a göre hiçbir geçerli

taraf› yoktur. Sonuçta, üstteki ayette dendi¤i gibi, tüm bunlar

yaln›zca dünya hayat›n›n meta›d›r ve as›l var›lacak güzel yer

olan cennet, Allah kat›ndad›r. Mümin, herfleyden önce cenneti

ve daha da ötesi Allah’›n r›zas›n› kazanmak istedi¤i için, gerek-

ti¤inde “dünyan›n geçici meta›”ndan uzak durmay› da bilir. 

Ayr›ca, unutulmamas› gereken bir di¤er nokta, bu tür ni-

metlerden al›nan zevkin yaln›zca Allah’›n baz› s›fatlar›n›n bir

yans›mas› olan estetik, güzellik ve kalite kavramlar›ndan kay-

nakland›¤›d›r. Yoksa hofla giden fley, bunlara sahip olan, bu me-

kanlar› haz›rlayan inkarc›lar›n bizzat kendileri de¤ildir. 

Burada çok ince bir s›n›r vard›r. Buras› dünya ortam› oldu-

¤u için cennete ve cehenneme ait birçok özellik ve kavram yan-

yana hatta kimi zaman içiçe bulunmaktad›r. Örne¤in, cennet

gibi göz kamaflt›r›c› bir ortamda, cennet giysilerini and›ran süs-

lü ve gösteriflli elbiseleri üzerinde tafl›yan kimseler, ço¤u za-

man, Allah’›n Kuran’da pislik olarak nitelendirdi¤i, cehennem

ehli inkarc›lar olabilmektedir. Yaln›zca d›fl görünümünü güzel-

lefltirip, iç dünyas›n› pisli¤e bat›ran insanlarla beraber olmak ise,

samimi bir müminin ruhunu karart›r, kalbine s›k›nt› ve kasvet

27



verir. 

‹flte, gerçek bir mümin böyle bir ortam› de¤erlendirirken

güzellikle pisli¤i birbiriden çok iyi ay›rdeder ve küfre bu güzel-

likten ve zenginlikten en ufak bir pay ay›rmaz. Bu iki z›t taraf›

birbirine kar›flt›ran kifli ise, zamanla bizzat küfrün kendisinden

hofllanma, onlarla birlikte olmaktan zevk alma, onlara karfl› bi-

linçalt›nda sevgi besleme, hayran olup özenme gibi sapk›n bir

boyutun içine yuvarlan›r.

‹nkarc›lardaki ve küfür ortam›ndaki

baz› özelliklerden dolay› onlara 

özenme ve hayranl›k duyma

‹nsan› küfür ortam›n›n içine iten unsurlardan birisi de küf-

rün zenginlik, güzellik, mevki, flöhret, itibar, karizma gibi baz›

özelliklerinden etkilenmektir. Gece hayat›, sosyete, e¤lence

dünyas› gibi kavramlar›n medya kanal› ile, insanlara oldu¤un-

dan çok daha süslü gösterilmesi de nefsin bu zaaflar›n› fazlas›y-

la körükler.

Az önce de vurgulam›flt›k; nefsin güzellikten, zenginlikten,

ihtiflamdan zevk almas› ile, nefsin bu güzellik ve zenginli¤e sa-

hip olan inkarc›lara karfl› hayranl›k beslemesi, onlardan etkilen-

mesi, ilk bak›flta birbirlerine benzer görünseler de, son derece

farkl› iki fleydir! ‹lki, her ne kadar küfür ortam›na girmek için bir

gerekçe oluflturmasa da, meflru bir durumdur. Oysa ikinci du-

rum, böyle bir kiflinin ya hiç iman› olmad›¤›n› ya da iman›n›n

son derece yüzeysel ve zay›f oldu¤unu, olaylar› son derece “za-

hiri” (yüzeysel) bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirdi¤ini gösterir. Bu

dünyada her neye sahip olursa olsun ahirette “ç›lg›nca yanan

ateflin arkadafl›” olacak inkarc›lara özenen bir kiflinin, ahirete

iman yönünde problemleri oldu¤u, ahireti kendisinden olduk-

ça uzak gördü¤ü aç›kt›r.
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Halbuki gerçek bir mümin için küfre, ondaki herhangi bir

özellikten dolay› hayranl›k duymak, ondan etkilenmek gibi bir

durum söz konusu de¤ildir. Mümin bilir ki; küfrün elindeki bir

tak›m imkanlar, onlar› denemek için Allah taraf›ndan kas›tl› ola-

rak yarat›lm›flt›r. Küfrün kendisinde ise gerçekte özenilecek hiç-

bir fley yoktur. Küfürden yaln›zca ibret al›n›r. Allah, baz› imkan

ve nimetleri, inkarc›lara, yaln›zca onlar›n azg›nl›klar›n›n ve

azaplar›n›n artmas› için vermektedir ve onlar›n ahiretten de hiç-

bir nasipleri yoktur. Kuran, müminin inkarc›lara karfl› hiç bir

imrenme, özenme duygusu hissetmemesi gerekti¤ini s›k s›k

vurgular:

fiu halde onlar›n mallar› ve çocuklar› seni imrendirmesin; Al-

lah bunlarla ancak onlar› dünya hayat›nda azabland›rmak ve

canlar›n›n inkar içindeyken zorlukla ç›kmas›n› ister. (Tevbe;

55)

Sak›n onlardan baz›lar›n› yararland›rd›¤›m›z fleylere gözünü

dikme, onlara karfl› hüzne kap›lma, mü’minler için de (flef-

kat) kanatlar›n› ger. (Hicr; 88)

Onlardan baz› gruplara, kendilerini denemek için yararlan-

d›rd›¤›m›z dünya hayat›n›n süsüne gözünü dikme. Senin

Rabbinin r›zk› daha hay›rl› ve daha süreklidir. (Taha; 131) 

‹nkar edenlerin ülke ülke dönüp-dolaflmalar› seni aldatma-

s›n. Az bir yarard›r. Sonra bunlar›n bar›nma yerleri cehen-

nemdir. Ne kötü bir yatakt›r o! (Al-i ‹mran; 196,197)

... Öyleyse, onlara karfl› nefsin hasretlere kap›l›p gitmesin.

Gerçekten Allah, yapt›klar›n› bilendir. (Fat›r; 8)

Mümin, küfrün bir k›sm›nda bulunan süslü, cazip, çekici

görüntülerin rastgele, tesadüfen, amaçs›z olarak yarat›lmad›¤›-

n› bilir. Bilir ki izzet ve fleref yaln›zca Allah’›nd›r. Bütün güzel-

likler, zenginlikler, varolan herfley tamamen Allah’a aittir; Al-

lah’›n Gani ve Cemal s›fatlar›n›n tecellileridir. Bu yüzden kü-

fürde bir güç ve üstünlük görmek ve bundan dolay› küfre ya-
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k›nlaflmaya çal›flmak, müminlerin de¤il, ancak mümin taklidi

yapan münaf›klar›n bir özelli¤idir. Nitekim Kuran münaf›klar-

dan söz ederken flöyle der:

Onlar müminleri b›rak›p kafirleri dost edinirler, kuvvet ve

onuru onlar›n yan›nda m› ar›yorlar? fiüphesiz bütün kuvvet

ve onur Allah’›nd›r. (Nisa139)

Bir tak›m duygusal ve romantik

sebeplerden ötürü küfre karfl› sevgi besleme

Bu konuyu incelemeden önce sevgi kavram›na aç›kl›k getir-

mekte fayda var.

Sevginin asl›nda iki farkl› türü vard›r. Birincisi müminlere

has olan bir sevgidir. Kuran, bunu, “iman edenler ve salih amel-
lerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi
k›lacakt›r” (Meryem; 96) ayetiyle aç›klar. Bu sevgi, temelde Al-

lah sevgisidir. Mümin, kendisini yaratan ve sonsuz nimetler ve-

ren Allah’› herfleyden daha çok sever. Bu sevginin d›fla yans›ma-

s› ise, Allah sevgisinden kaynaklanan ve Allah’›n sevdi¤i, kendi-

sinden hoflnut oldu¤u kimselere karfl› duyulan sevgidir. Bu

kimseler de, baflta Allah’›n elçisi olmak üzere yaln›zca mümin-

lerdir. Müminlere karfl› duyulan bu sevginin kayna¤›, onlar›n

Allah’›n dostu ve sevdikleri olmalar›, Allah’›n da onlar› sevmesi

ve say›s›z s›fatlar›yla en yo¤un olarak onlar›n üzerinde tecelli et-

mesidir. Yoksa bir mümine karfl› bile, ona Allah’tan ba¤›ms›z

bir varl›k gözüyle bak›p müstakil bir flahsiyet vererek sevgi bes-

lenemez. 

Sevginin ikinci türü, müflriklere ve inkarc›lara özgüdür. Bu,

Allah’la hiçbir ba¤lant› kurulmadan, do¤rudan nefsinin bencil

duygular›n› tatmin etmek amac›yla kalpte beslenen ve duygusal

ba¤l›l›k fleklinde geliflen bir sevgi çeflididir. Allah’tan ba¤›ms›z

bir flekilde, içinde Allah’›n r›zas›, mümin özellikleri k›stas al›n-

madan kurulan böyle bir duygusal ba¤l›l›¤›n, Allah’tan baflka
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bir ilah edinmek anlam›na geldi¤i ise Kuran’da aç›kça belirtil-

mifltir:

‹nsanlar içinde, Allah’tan baflkas›n› ‘efl ve ortak’ tutanlar var-

d›r ki, onlar (bunlar›), Allah’› sever gibi severler. ‹man eden-

lerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmeden-

ler, azaba u¤rayacaklar› zaman, muhakkak bütün kuvvetin

tümüyle Allah’›n oldu¤unu ve Allah’›n verece¤i azab›n ger-

çekten fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi. (Bakara; 165) 

(‹brahim) Dedi ki: “Siz gerçekten, Allah’› b›rak›p dünya ha-

yat›nda aran›zda bir sevgi-ba¤› olarak putlar› (ilahlar) edin-

diniz. Sonra k›yamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tan›-

mayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin bar›n-

ma yeriniz atefltir ve hiç bir yard›mc›n›z yoktur.” (Ankebut;

25) 

Bu sevginin yöneltildi¤i kimseler genellikle kiflinin ailesi,

yak›n akrabalar›, eski arkadafllar›, s›r dostlar›, sevgilisi gibi kifli-

lerdir. Bu, kesinlikle imani bir temeli olmayan, yaln›zca nefsin

içindeki romantizm e¤ilimlerini tatmin etmeyi hedefleyen bir

sevgi türüdür. Yukardaki ayetlerde de tarif edildi¤i gibi, cahiliye

toplumundaki sevgi anlay›fl› tamamen bu flekildedir.

Bir insan cahiliye toplumunu terkedip, iman etti¤i anda, bu

sevgi anlay›fl›n› da geride b›rak›r. O, art›k, insanlar› eskiden ol-

du¤u gibi, ç›karlar›na ya da tutkular›na göre de¤il, Allah için

sevmekle yükümlüdür. Ancak, iman ettikten sonra kalbinde

iman›n lezzeti tam olarak yerleflmemifl, Allah’› ve müminleri

gere¤i gibi takdir edip tüm sevgi anlay›fl›n› buna göre yönlendi-

rememifl olanlar, kalplerindeki bofllu¤u geçmifl hayatlar›ndan

kalan duygusal k›r›nt›lar› canland›rarak doldurmak isterler. 

Bu nedenle, flu kesin bir gerçektir; kiflinin inkarc›lara ya da

müminlere sevgi duymas›, onun küfre ya da imana olan yak›nl›-

¤›n›n kesin bir ölçüsüdür. Bu, Kuran’da çok aç›k bir biçimde

vurgulan›r. Bir ayette, müminlerin küfre olan bak›fl aç›lar› flöyle
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anlat›l›r:

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk)

bulamazs›n ki, Allah’a ve elçisine baflkald›ran kimselerle bir

sevgi (ve dostluk) ba¤› kurmufl olsunlar; bunlar, ister babala-

r›, ister çocuklar›, ister kardeflleri, isterse kendi afliretleri (soy-

lar›) olsun. (Mücadele; 22)

Bir di¤er ayette ise, “Ey iman edenler, müminleri b›rak›p
kafirleri veliler edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah’a apaç›k
olan kesin bir delil vermek ister misiniz?” (Nisa; 144) denmek-

tedir. Bu nedenle, müminin küfre sevgi beslemesi, inkarc›larla

samimi bir dostluk ve yak›nl›k kurmas›, hiç bir zaman kabul edi-

lemez. Bunu yapan kifli, onlardan biri olmay› ve onlarla ayn›

ak›bete u¤ramay› kabul ediyor demektir. Bu gerçek, “... zulme-
denlere e¤ilim göstermeyin yoksa atefl size dokunur...” (Hud;

113) ayetiyle aç›k bir biçimde bildirilmektedir. 

Bütün bunlardan dolay› bir müminin bilinçili olarak inkar

eden bir kifli veya bir toplulukla aras›nda bir sevgi ba¤› olufltur-

mas› ya da geçmifl hayat›ndan kalm›fl ba¤lar› devam ettirmesi

düflünülemez. Ancak gafletten ya da bilgi eksikli¤inden kay-

naklanan bir hata sözkonusu olabilir. Bu durumda da, afla¤›daki

ayet, gerçekten iman etmifl bir insan›n gafletini gidermek için

yeterli olmal›d›r:

Ey iman edenler, benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z

olanlar› veliler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyor-

sunuz; oysa onlar haktan size geleni inkar etmifller, Rabbiniz

olan Allah’a inanman›zdan dolay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›-

n›zdan) sürüp-ç›karm›fllard›r. E¤er siz, Benim yolumda ci-

had etmek ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›flsan›z (na-

s›l) onlara karfl› hala sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizledik-

lerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu ya-

parsa, art›k o, elbette yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur.

(Mümtehine; 1)
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Müminlerin Bulundu¤u

Ortamdan Rahats›z Olma

Nefsinin arzular›na uyan bir kimse Allah’›n emirlerinden

önce nefsinin isteklerini yerine getirmeye çal›flacakt›r. Ancak

nefsinin emirlerini müminlerin bulundu¤u bir ortamda yerine

getirmesi, müminlerin tepki, müdahele ve uyar›lar›na sebep

olaca¤› için bu ortamda bunu baflaramaz. Örne¤in nefsi ona ki-

bir ve enaniyet yapmay›, gösterifli, kendini baflkalar›ndan üstün

görmeyi, itaatsizli¤i emreder. Müminler ise ona tevazulu ve asil

olmay›, Allah’a karfl› boyun e¤ici olmay› ö¤ütlerler. 

Nefsi ona Allah’›n s›n›rlar›n› gözetmemeyi, can›n›n istedi¤i

gibi davranmay›, gevflekli¤i, itidalsizli¤i, sorumluluktan, feda-

karl›ktan, infaktan, Allah yolunda çile ve s›k›nt›ya katlanmaktan

kaç›nmay› telkin eder. Bunlar iman› tam olarak oturmam›fl biri-

nin nefsinin son derece a¤›r›na giden fleylerdir. 

Bunun yan›s›ra, hareketlerinin sürekli göz önünde oldu¤u-

nun ve yanl›fl bir hareket yapt›¤›nda ikaz edilece¤inin fark›nda-

d›r. Bu yüzden müminlerin aras›nda nefsinin emretti¤i gibi ra-

hat ve pervas›z bir flekilde hareket edemez. Ederse de bu durum

hemen dikkat çeker. Hatalar›, eksikleri, davran›fl bozukluklar›

hemen tesbit edilip elefltirilir, uyar›l›r. Bu da müminler için bü-

yük bir rahmet ve nimet olan Allah’›n be¤endi¤i ve övdü¤ü bir

ortamd›r:

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf (iyi

ve ‹slam’a uygun) olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r

ve Allah’a iman edersiniz. (Al-i ‹mran; 110)

Müminlerin bulundu¤u bir ortamda kimsenin üste ç›kma-

s›na izin verilmez, kimsenin r›zas› gözetilmez, idare edilmez.

Zira aksi bir davran›fl hem karfl› taraf›n ahiretini tehlikeye atmak

hem de müminlerin aras›nda küfrün tecellilerini bar›nd›rmak

anlam›na gelecektir...
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Bu yüzden kiflinin kalbini k›rmamak, onu gücendirmemek

için onun Kuran d›fl› tav›r ve davran›fllar›na göz yummak, ilahi

de¤il ancak fleytani bir merhamet çeflidi olur. fieytani merhamet

de yaln›zca küfre özgü romantik zihniyetin bir ürünüdür. Mü-

minlerin ortam› ise son derece ak›lc› ve gerçekçidir. ‹flte böyle

bir ortamda, yeterli imani derinli¤i sa¤layamam›fl, Allah ile ge-

rekli yak›nl›¤› kuramam›fl, enaniyetini terkedememifl kiflilerin

nefisleri vicdanlar›na bask›n gelerek onlar› bu ortamdan kopa-

r›p bafllar›na buyruk hareket etmeye zorlar. 

Tercihini nefsinin rahat›, menfaati yönünde kullanan bir

kimse de, nefsi kimseye hesap vermek istemedi¤i, herkesten ba-

¤›ms›z, bafl›bofl ve kontrolsüz kalmak istedi¤i için d›flar›y›, kü-

für ortam›n› bir kaç›fl, bir rahatlama ortam› olarak görmeye bafl-

lar. Böyle bir kiflide zamanla, ister istemez müminlere karfl› bir

yabanc›l›k ve uzakl›k oluflur. 

Mümin cemaati içerisinde Allah’›n ve dinin menfaatleri her

zaman en ön planda tutulur. fiah›slar›n menfaatleri ise sonradan

gelir. Zaten samimi ve ihlasl› müminlerin hepsi de Allah yolun-

da canlar›n› ve mallar›n› satm›fl, yaln›zca ahiret yurdunu arayan

kiflilerdir. Bu nedenle “Allah’›n esirgedi¤i d›fl›nda var gücüyle

kötülü¤ü emreden” nefsleriyle ilgili önemli bir problemleri

yoktur. Olsa bile buna karfl› di¤er müminlerden gelecek ö¤üt ve

uyar›lar› bir rahmet, hidayet ve pislikten ar›nma olarak görürler.

Kardefllerine olan sevgi ve ba¤l›l›klar› artar.

Buna karfl›n, e¤er bir insan öteki yolu seçmek istiyorsa, önü

aç›kt›r. Kuran, gitti¤i yönü flöyle belirler: 

Kim kendisine ‘dosdo¤ru yol’ apaç›k belli olduktan sonra, el-

çiye muhalefet ederse ve mü’minlerin yolundan baflka bir yo-

la uyarsa, onu döndü¤ü fleyde b›rak›r›z ve cehenneme soka-

r›z. Ne kötü bir yatakt›r o!.. (Nisa; 115)
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fieytan›n Küfürle Birlikte Olmaya
Teflvik Eden Negatif Telkinleri 

E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese
veya i¤va) gelirse, hemen Allah’a s›¤›n. Çünkü
O, iflitendir, bilendir. Sak›nanlara fleytandan bir
vesvese eriflti¤inde iyice düflünürler (Allah’› zik-
redip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp
bilmifllerdir. (Araf; 200,201)
Ey insanlar, hiç flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r;
öyleyse dünya hayat› sizi aldatmas›n ve aldat›c›
da, sizi Allah ile aldatmas›n. Gerçek flu ki, fleytan
sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu düflman
edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan
ateflin halk›ndan olma¤a ça¤›r›r. (Fat›r; 5,6)

Müminlerin imtihanlar› yaln›zca nefsleriyle de¤il, ayn› za-

manda bu nefsi tahrik edip k›flk›rtan, onu sapt›rmak amac›yla

son derece ayr›nt›l› plan ve tuzaklar kuran, ona sinsice telkinler

veren fleytanla da olmaktad›r. Sonuçta müminin karfl›s›nda hem

kendi nefsinin hem de fleytanlar›n ortaklafla bir faaliyeti söz ko-

nusudur. Bu nedenle, Hz. Adem’den itibaren insanlar›n bafl

düflman› olan ve Kuran’da çok genifl olarak ele al›nan ‹blis ve

onun avanesini bu konuda göz ard› etmek onlar›n oyununa

gelmek olur.

fieytan›n özellikle konumuzla ilgili kulland›¤› telkin ve ves-

veselere de¤inmeden önce, onun genel yöntemlerine, mümin-

lere karfl› bak›fl aç›s›na k›saca göz atmak yararl› olur. Kuran’›n

“fleytan›n f›rkas›” olarak tan›mlad›¤› inkarc›lar zaten do¤ru yol-

dan sapm›fl ve fleytana tabi olmufl bir kavim olduklar› için, fleyta-

n› as›l rahats›z eden müminlerin durumudur. Müminlerin,

imanlar› sebebiyle kendisinden üstün olmalar›n› hazmedemez.
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Kendisinin Allah kat›nda k›nanm›fl kovulmufl, afla¤›lanm›fl, la-

netlenmifl ve ebediyen cehenneme mahkum olmufl, müminle-

rin ise övülmüfl, yükseltilmifl ve cennetle müjdelenmifl olmalar›-

n› kibirine yediremez. Bu yüzden en çok çabay› ve mücadeleyi,

sonsuz bir kin ve k›skançl›k besledi¤i müminleri sapt›rmak ve

onlar› do¤ru yoldan ç›kararak kendisi gibi cehennemlik yapmak

için sarfeder. Kuran, fleytan›n bu çabas›n› flöyle anlatmaktad›r:

(fieytan) Dedi ki: “Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay›

onlar› (insanlar› sapt›rmak) için mutlaka senin dosdo¤ru yo-

lunda (pusu kurup) oturaca¤›m. Sonra muhakkak önlerin-

den, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan sokulaca¤›m.

Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n.” (Araf; 16,17)

fieytan, baflta müminlerin nefislerinin hofllar›na giden fleyle-

ri kullanarak onlar› azd›rmaya, isyan ve günah›, süslü ve cazip

göstermeye çal›fl›r. Bunda baflar›l› olamazsa bu sefer de günah

ve kötülükleri zarars›z ve meflru bir k›l›fta sunarak müminleri al-

datmay› dener. Bundan da bir sonuç elde edemezse yukar›daki

ayette söyledi¤i gibi müminlerin do¤ru yollar› üzerine oturup

onlara sa¤ yanlar›ndan yaklafl›r. Bu yöntemle, Allah’›n raz› ol-

mad›¤› fleyleri din ad›na, Allah ad›na yap›lmas› gerekli fleylermifl

gibi telkin eder; tamamen nefsani olan hareketleri hizmet, iba-

det kisvesiyle yapt›rmaya çal›fl›r. Bu sonuncu hilenin di¤erlerine

göre, aldat›c› ve kafa kar›flt›r›c› yönü daha fazlad›r. Bu nedenle,

insanlar, fleytan›n Allah ile aldatmas›na karfl› Kuran’da özel ola-

rak uyar›l›rlar:

Ey insanlar, hiç flüphesiz Allah’›n va’di hakt›r; öyleyse dünya

hayat› sizi aldatmas›n ve aldat›c› da, sizi Allah ile aldatmas›n.

Gerçek flu ki, fleytan sizin düflman›n›zd›r, öyleyse siz de onu

düflman edinin. O, kendi grubunu, ancak ç›lg›nca yanan ate-

flin halk›ndan olma¤a ça¤›r›r. (Fat›r; 5, 6)

Allah’›n uyar›s›n› dikkate almay›p fark›nda olmadan fleyta-
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n›n bu tuza¤›na düflenlerin pek iç aç›c› olmayan durumlar› di-

¤er bir ayette tarif edilirken, müminler de dolayl› yoldan tekrar

ikaz edilirler:

(Münaf›klar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte de¤il

miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düflür-

dünüz, gözetip-beklediniz, kuflkulara kap›ld›n›z. Sizleri ku-

runtular yan›lt›p-aldatt›. Sonunda Allah’›n emri geliverdi; ve

o aldalt›c› da sizi Allah ile (Allah’›n ad›n› kullanarak, hatta

masumca sizden görünerek) aldatm›fl oldu.” (Hadid; 14)

Görüldü¤ü gibi, ayette söz konusu olan kimseler dünya-

dayken kendilerini müminlerle birlikte sand›klar› halde, ger-

çekte fleytan›n tuza¤›na düflmüfl, aldanm›fl ve ahirette kendileri-

ni müminlerden çok farkl› bir konumda bularak flaflk›nl›¤a düfl-

müfllerdir. Fakat, ne yaz›k ki art›k ifl iflten geçmifl, kendilerine ta-

n›nan süre dolmufl ve bu durumlar›n› telafi imkanlar› kalmam›fl-

t›r.

Broflürün genelinde incelemekte oldu¤umuz, “zay›f imana

sahip kiflilerin nefsani amaçlarla küfür ortam›na girmeleri” ko-

nusuna gelince, bu, fleytan›n, az önce sayd›¤›m›z hile ve oyun-

lar›n›n tümünü seferber etti¤i bir konudur. Çünkü bu konu

fleytan›n bu tür kiflileri kendi saflar›na çekmesi ve kendi dostlar›-

n›n aras›na katmas› için baflvurdu¤u en can al›c› yöntemi teflkil

eder. fieytan bu yöntemle onlar› daha önceden yoldan ç›kar›p

kendisine ba¤lad›¤› inkarc›lar›n aras›na sokarak onlar›n mümin-

lerden uzaklaflmalar›n› ve küfürle yak›nlaflmalar›n› sa¤lamak is-

ter. Onlar›n nefislerini tahrik edip azd›rarak Allah’›n s›n›rlar›n›

çi¤nemelerine, ve bunu zamanla al›flkanl›k haline getirerek din-

den tamamen uzaklaflmalar›na zemin haz›rlar. 

Bu kötü sonuca düflmemek için en baflta fleytan›n hile ve tu-

zaklar›, telkin metodlar› hakk›nda bilgi sahibi olmak, haz›rl›ks›z

ve gafil avlanmamak laz›md›r. ‹lerleyen sayfalarda, fleytan›n ko-
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numuzla ilgili telkinlerini inceleyece¤iz. 

“Meflru gösterme” telkini

Gaflet ve rehavet anlar›nda nefs, haram olmayan ancak fay-

das› da olmayan, “bofl” ifllerle insan› meflgul etmek ister. Bun-

lar, örne¤in, soka¤a ç›k›p bofl ve amaçs›z bir flekilde vakit öldür-

mek, iyi arabalar kullanmak, güzel giyinip e¤lence yerlerine git-

mek ya da benzeri hareketler olabilir. Bunlar tek bafl›na ele al›n-

d›¤›nda gerçekten de meflru, helal hareketlerdir. fieytan da en

çok, olay›n bu “meflru görünme” yönünü kullan›r. 

Konunun bafl›ndan beri ele ald›¤›m›z gibi müminin, sahip

oldu¤u konum, yüklendi¤i dava göz önüne al›nd›¤›nda, her an

her meflru hareketi yapmas› meflru olmaz. Mümin, yeryüzünde

Allah’n halifesidir ve hayat› boyunca Allah taraf›ndan kendisine

ayr›lm›fl bir vazifesi ve mücadelesi vard›r. “(Yeryüzünde) Fitne
kalmay›ncaya kadar onlarla savafl›n..." (Bakara; 193) ayeti, bu

mücadelenin amac›n› ve kapsam›n› gayet iyi aç›klar. Bu savafl›n

günümüzde fikir ve düflünce düzeyinde gerçekleflmesi gerekti-

¤i aç›kt›r. Ayette kastedilen fitnenin bugün bütün yeryüzünü

sard›¤› dikkate al›n›rsa, müminin yirmidört saatini bu temel va-

zifeye göre planlamas› gereklidir. Kuran’da belirtilen bütün

ibadetleri de kapsayan bu mücadele program›, zaten mümine

bofl ve amaçs›z geçirebilece¤i bir zaman b›rakmaz. 

Bu nedenle müminin her zaman her meflru fleyi yapabilme-

sine zaten teknik aç›dan imkan› yoktur. Zira böyle bir aray›fl içi-

ne girmesi, onun öncelikle yapmas› zorunlu olan fleyleri yapma-

s›n› engelleyecektir. Kald› ki bu tür aray›fllara küfür ortam›nda

girmeye yeltenmek olay›n ciddiyetini çok daha ileri boyutlara

sürükler.

fiuurlu, akl› bafl›nda bir mümin de, yerine getirmesi gere-

ken bunca sorumlulu¤un aras›nda bile bile küfrün aras›na kar›-
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fl›p nefsinin s›n›rs›z arzular›n› tatmin etmeye u¤raflmas›n›n ne

kadar büyük bir vicdans›zl›k olaca¤›n› idrak eder. Zaten bu

dünyada çok k›sa bir süre kal›p, gitmesi gereken yere gidece¤ini

bilir. Dünyada kendisine tan›nan zaman› ganimet bildi¤inden,

onu en iyi flekilde kullanmaya çal›fl›r. Küçük kaçamaklara tenez-

zül etmez.

“Özgürlü¤ün k›s›tland›¤›” telkini

fieytan yukar›daki yöntemle baflar›ya ulaflamay›nca, mümi-

ne baflka bir yönden yanafl›p ona dini yaflaman›n, Allah’a ve Re-

sul’üne itaat etmenin, insan›n özgürlü¤ünü, ba¤›ms›zl›¤›n› k›-

s›tlay›c› bir hayat tarz› oldu¤unu f›s›ldamaya bafllar. ‹nkarc›lar›n

ne kadar özgür ve bafllar›na buyruk yaflad›klar›n›, dilerse onun

da öyle yaflayabilece¤ini telkin eder. fieytan›n bu yaln›zca göz

boyamaya yönelik, süslü telkinlerine kap›lmamak için en baflta

olaylar›n ve kavramlar›n Kuran’a ba¤l› tan›mlamalar›n› bilmek

gereklidir. Burada söz konusu olan “özgürlük” kavram› da

bunlardan biridir.

Kuran’a bak›ld›¤›nda müminin, can›n›, mal›n› Allah’a sat-

m›fl, O’na tamamen teslim olmufl, yaln›zca O’nun hoflnutlu¤u-

nu arayan ve gerçek yurdu olan ahireti anan bir kimse oldu¤u

görülür. Bu yüzden özgürlük anlay›fl› da müminin bu bak›fl aç›-

s› içinde de¤erlendirilmelidir. Mümin için özgürlük, kafirlerin

anlad›¤› gibi Allah’›n s›n›rlar›n› çi¤nemede, gerçekte kölesi ha-

line geldi¤i nefsinin ve di¤er say›s›z putlar›n›n emirlerini yerine

getirmede sahip olunan bir özgürlük de¤ildir. Müminin özgür-

lük kavram›, 24 saat aç›k havada dolaflmay›, amaçs›z ve anlams›z

tav›rlar sergilemeyi de içermez. Bu anlamda sokaktaki köpekler,

sudaki bal›klar, havadaki kufllar herkesten daha özgürdür, ama

bu özgürlük onlar›n “kufl beyinli” olmalar›na, hayvanl›¤›n öte-

sine geçmelerine çare de¤ildir. Sokak serserileri, ayyafllar da ta-
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mamen özgürdürler; istedikleri çöplükte, be¤endikleri köprü-

nün alt›nda uyuyabilir, diledikleri gibi ba¤›r›p-ça¤›rabilirler.

Oysa elbetteki de¤er tafl›yan özgürlükler bunlar de¤ildir. 

Gerçek özgürlük, ancak gerçek din tam anlam›yla yafland›¤›

takdirde elde edilebilir. Allah’›n emirlerini gözetmeden, yaln›z-

ca nefsinin istek ve arzular› do¤rultusunda yaflayan bir kifli ken-

disinin özgür bir insan oldu¤u hissine kap›labilir. Çünkü ima-

n›n ve Allah’a teslimiyetin getirdi¤i gerçek özgürlü¤ü tatmad›-

¤› için müminler gibi karfl›laflt›rma yapma imkan› yoktur.. Oysa,

dinden kaç›p din d›fl› bir hayat› benimseyerek özgürlü¤üne ka-

vuflaca¤›n› sanan kifli, asl›nda tâbi oldu¤u din d›fl› sistemin ken-

disini uymaya mecbur k›ld›¤› birçok zorlay›c›, k›s›tlay›c› ve ya-

saklay›c› kurallar›yla zincirlenip çoktan özgürlü¤ünü kaybet-

mifltir bile. Art›k, bu din d›fl› sistemde hayat›n› sürdürebilmesi

için bu sistemin kurallar›na, adamlar›na, patronuna, müdürü-

ne, iflçisine, babas›na, sevgilisine,vs., Kuran’da hiç yeri olmayan

ancak toplumun zamanla oluflturdu¤u örf, adet ve geleneklere,

say›s›z sosyal yapt›r›mlara, Allah’›n ondan istemedi¤i ama kendi

taassubundan ötürü kendisine koydu¤u prensiplere uymak zo-

rundad›r. Sonuçta Allah’›n kulu olmaktan kaç›p binlerce sahte

ilah›n (putun) emrine girer. Ayette flöyle denir:

Yard›m görürler umuduyla, Allah’tan baflka ilahlar edindiler.

Onlar›n (o ilahlar›n) kendilerine yard›m etmeye güçleri yet-

mez; oysa kendileri, onlar için haz›r bulundurulmufl askerler-

dir. (Yasin; 74,75)

Bu din d›fl› sistemin esiri, kölesi haline geldi¤ini farketse de

bunu itiraf etmeyi gururuna ve kibirine yediremez. ‹çinde bu-

lundu¤u durumu, tecrübe ve olgunluk sahibi bir filozof edas›y-

la “hayat›n gerçekleri” olarak tan›mlar. Gerçek olduklar› do¤-

rudur, fakat bunlar hayat›n de¤il “küfrün gerçekleri”dir. Yafla-

d›klar›, bafllar›na gelen herfley Allah’›n küfre dünyada ve ahiret-
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te vaadetti¤i ac› gerçeklerin yaln›zca çok küçük bir bölümüdür.

Oysa hayat›n baflka gerçekleri de vard›r. Bunlar da “iman›n ger-

çekleri”dir. Küfrün gerçeklerinden ise çok farkl›d›r. Müminin,

iman›n gerçekleri üzerine kurulu yaflam›n›n da do¤al olarak

küfrün azap dolu yaflam›yla uzaktan yak›ndan bir benzerli¤i

yoktur.

Din her zaman, toplumun ve insanlar›n kifli üzerindeki say›-

s›z bask›lar›n›, yapt›r›mlar›n›, yönlendirici kurallar›n›, dahas› ki-

flinin kendi kendisine koydu¤u kurallar›, prensipleri, her türlü

taassubu ve olumsuz telkini k›rar, yokeder. Bunu da Kuran ve

O’nunla hükmeden elçisi vas›tas›yla gerçeklefltirir:

... (Resul) onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indi-

riyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler

ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla

erenler bunlard›r. (Araf; 157)

Di¤er önemli bir nokta da özgürlük kavram›n›n fiziksel ol-

man›n ötesinde, gerçekte ruhsal bir kavram olmas›d›r. Özgür-

lük as›l olarak, Allah’›n insan›n ruhuna ve kalbine hissettirdi¤i

genifllik, ferahl›k, güven ve huzur duygular›n›n bütünüdür. Bu

da kiflinin iman›, takvas›, tevekkül ve teslimiyeti ile do¤rudan

ba¤lant›l›d›r. Bir ayet, bu metafizik durumu flöyle aç›klar:

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam’a

açar; kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yük-

seliyormufl gibi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenle-

rin üstüne iflte böyle pislik çökertir. (Enam; 125)

“‹man etmeyenlerin gö¤sünün dar ve s›k›nt›l› k›l›nmas›”,

onlar›n özgürlüklerini temelinden yok eden bir durumdur. Her

ne kadar görünüflte fiziksel özgürlü¤e sahip olsalar da, bu hal-

deyken o özgürlü¤ün tad›na varamaz, mutlu ve huzurlu yafla-

yamazlar. Bu yüzden, bir metrekarelik bir zindanda Allah’›n
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kalbine huzur ve genifllik verdi¤i bir mümin olmak, kendini öz-

gür zannederek da¤ bay›r dolaflan, s›n›r tan›mayan, Allah’›n da

kalbini daralt›kça daraltt›¤›, s›kt›kça s›kt›¤› bir inkarc› olmaktan,

kuflkusuz çok daha hay›rl›d›r. 

Peygamber döneminde, bafllang›çta nefislerine uyarak sa-

vafltan geri kalan üç müslüman›n kalplerine Allah taraf›ndan bir

uyar› olarak verilen s›k›nt› ve darl›k da, fiziksel özgürlü¤ün ruhi

özgürlük olmad›kça hiçbir anlam ifade etmedi¤inin en güzel

örne¤idir:

(Savafltan) Geri b›rak›lan üç (kifliyi) de (ba¤›fllad›). Öyle ki,

bütün geniflli¤ine ra¤men yeryüzü onlara dar gelmiflti, nefis-

leri de kendilerine dar (s›k›nt›l›) gelmiflti ve O’nun d›fl›nda

(yine) Allah’tan baflka bir s›¤›nacak olmad›¤›n› iyice anlad›-

lar. Sonra tevbe etsinler diye onlar›n tevbesini kabul etti.

fiüphesiz Allah, (yaln›zca) O, tevbeleri kabul edendir, esirge-

yendir. (Tevbe; 118)

Buraya kadar anlatt›klar›m›zdan müminin dünyada zindan

hayat› yaflayaca¤›, fakat bundan memnunluk duymas›, bütün

gün evde oturup s›k›c› ortamlarda bulunmas›, bir lokma bir h›r-

kayla idare etmesi gerekti¤i gibi ters anlamlar ç›karmak da kifliyi

fleytani bir karamsarl›¤a sürükler. Kastedilen bellidir: Mümin

her an›n› Allah’›n hoflnutlu¤una en uygun hareketi yaparak de-

¤erlendirmeli, nefsinin arzular›n› tatmin etmek için Allah’›n s›-

n›rlar›ndan asla taviz vermemelidir. Allah onu y›llarca zindanda

da tutsa, dünya hakimi de yapsa Allah’a olan ba¤l›l›¤›ndan, tak-

vas›ndan, iman›ndan ve ahlak›ndan hiçbir fley kaybetmemelidir. 

Gerçek bir mümin, bu dünyadaki her nimetin, her s›k›nt›-

n›n, her ortam›n, her durumun kendisinin nas›l davranaca¤›n›n

denenmesi için yarat›ld›¤›n› bilir. Küfür ise, her ne kadar görü-

nüflte refah içinde, s›n›r tan›maz bir yaflam sürse de sonunda,

“elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, (cehennemin) s›k›fl›k bir yerine
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at›ld›klar› zaman, orada yok oluflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir
yok oluflu ça¤›rmay›n, bir çok (kere) yok oluflu isteyip-ça¤›r›n."
(Furkan; 13-14) ayetlerinde belirtilen ak›bete u¤rayacakt›r.

Mümin, kendisini özgür sanan küfrün, özgürlü¤ünü ahirette

ebediyen yitirece¤ini, darac›k bir mekanda sonsuza kadar hap-

solunaca¤›n› bilir. 

Buna karfl›n mümin, sonsuz özgürlü¤e kavuflacakt›r. Ku-

ran, bu durumu flöyle aç›klar:

Rabbinizden olan bir ma¤firete ve cennete (kavuflmak için)

‘çaba gösterip-yar›fl›n,’ ki (o cennet) geniflli¤i gök ile yerin

geniflli¤i gibi olup Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler için ha-

z›rlanm›flt›r. ‹flte bu, Allah’›n fazl›d›r ki, onu diledi¤ine verir.

Allah büyük fazl sahibidir. (Hadid; 21)

“Küfrün elindeki nimetlerden

mahrum kal›nd›¤›” telkini

fieytan mümine, küfrün elinde bulunan baz› nimetleri mü-

minlerle birlikteyken her zaman tadamayaca¤›, onlara ulaflama-

yaca¤›, onlardan mahrum kalaca¤›, bir daha karfl›s›na böyle gü-

zel f›rsatlar ç›kmayaca¤›, bu yüzden de bunlar› elde etmek için

zaman zaman küfre yanaflmas› gerekti¤i gibi telkinler verebilir. 

‹man› zay›f olanlara belki bu tür vesveseler etki edebilir.

Oysa ihlasl› mümin, “fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size
çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor. Allah ise, size kendisinden ba¤›flla-
ma ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) genifl olan-
d›r, bilendir.” (Bakara; 268) ayetinin hükmüyle kalbinde böyle

mahrumiyet endiflelerine yer vermez. Olaylar›n tamamen Al-

lah’›n kontrolünde oldu¤unun bilincindedir.

Dahas›, küfrü ve cahiliyeyi terketmenin, onlardan kopup-

ayr›lman›n mahrumiyete de¤il, tam tersine Allah’›n rahmetine

ve nimetine kavuflmaya vesile olaca¤›na dair Kuran’da çok say›-

da örnekler vard›r. Bunlardan Kehf (ma¤ara) ehlinin durumu
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da böyledir:

(‹çlerinden biri demiflti ki:) “Madem ki siz onlardan ve Al-

lah’tan baflka tapt›klar›ndan kopup-ayr›ld›n›z, o halde, (da¤-

lara çekilip) ma¤araya s›¤›n›n da Rabbiniz size rahmetinden

(bolca bir miktar›n›) yays›n ve iflinizden size bir yarar kolay-

laflt›rs›n.” (Kehf; 16)

Hz. ‹brahim için de ayn› durum söz konusudur:

(‹brahim,) “Sizden ve Allah’tan baflka tapt›klar›n›zdan ko-

pup-ayr›l›yorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki,

Rabbime dua etmekle mutsuz olmayaca¤›m.” Böylelikle,

onlardan ve Allah’tan baflka tapt›klar›ndan kopup-ayr›l›nca

ona ‹shak’› ve (o¤lu) Yakup’u arma¤an ettik ve her birini

peygamber k›ld›k. Onlara rahmetimizden arma¤an(lar) ba-

¤›fllad›k ve onlar için yüce bir do¤ruluk dili verdik. (Meryem;

48-50)

Ayr›ca Allah, flirk koflmayan, ihlasl› müminlere ahirette ol-

du¤u gibi dünyada da nimetinden bol bol verece¤ini vaadet-

mifltir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanla-

ra va’detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l ‘güç

ve iktidar sahibi’ k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde ‘güç ve ikti-

dar sahibi’ k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini

kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkula-

r›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca bana

ibadet ederler ve bana hiç bir fleyi ortak koflmazlar. Kim bun-

dan sonra inkar ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur; 55)

E¤er bir kifli gerçekten iman edip salih amellerde bulunu-

yor ve Allah’a hiçbir fleyi ortak koflmuyorsa, bu ayetin iflaretine

göre zaten dert ve endifle edecek hiçbir fleyi olmamas› gerekir.

Bu nedenle ak›ll› bir mümin, ufak ç›karlara tamah ederek Al-

lah’›n bu vaatlerine kavuflmay› riske atmaz.

Münaf›k karakterli olanlar ise, müminlerin aksine, zamana
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karfl› dayan›ks›z olduklar›ndan, gelecek endiflesi, yafll›l›k korku-

su, yapt›klar› hesaplar›n tutmamas›, beklentilerinin tahmin et-

tikleri sürede ç›kmamas› gibi sebeplerle, bir süre sonra dünyala-

r›n› kurtarma aray›fl›na girerler. Allah bu münaf›k zihniyetini

flöyle tarif eder:

‹flte kalplerinde hastal›k olanlar›n: “zaman›n, felaketleriyle

aleyhimize dönüp bize çarpmas›ndan korkuyoruz” diyerek

aralar›nda çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah,

bir fetih veya kat›ndan bir emir getirecek de, onlar, nefisle-

rinde gizli tuttuklar›ndan dolay› piflman olacaklard›r. (Mai-

de; 52)

‹lk baflta mümin görünümünde di¤er müminlerle birlikte

hareket eden münaf›klar, zamanla ‹slam davas›ndan dünyevi bir

kazanç elde edemeyecekleri endiflesine var›p gerisin geriye dö-

nerler. O ana kadar mümin toplulu¤u içinde geçirdikleri süreyi

de bofl bir aldan›fl olarak görürler. Zaman›n münaf›klar üzerin-

deki bu y›prat›c› etkisi baflka ayetlerde de çeflitli yönlerden ele

al›n›r:

Hani, münaf›k olanlar ve kalplerinde hastal›k bulunanlar:

“Allah ve Resulü, bize bofl bir aldan›fltan baflka bir fley vaa-

detmedi” diyorlard›. (Ahzab; 12)

E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer olsayd›, onlar mutlaka

seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. “E¤er güç ye-

tirseydik muhakkak seninle birlikte (savafla) ç›kard›k.” diye

sana Allah ad›na yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka

sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten yalan söylediklerini

biliyor. (Tevbe; 42)

Münaf›klar›n tam tersine, salih bir mümin zaten “kat›ks›zca
(ahiretteki as›l) yurdu düflünüp-anan ihlas sahipleri (Sad; 46)”

nden oldu¤u için bütün hayat› boyunca çile çekece¤ini, yoksul

kalaca¤›n›, zorluklarla mücadele edece¤ini bilse bile Allah’›n

yolundan dönmez, Allah’›n r›zas›n›n en ço¤unu gözetmekten

45



hiçbir zaman taviz vermez. Allah gerekirse mümini s›namak, o-

nun günahlar›n› ba¤›fllamak, ahiretteki makam›n› yükseltmek,

ruhunu inceltmek, kalbindeki pislikleri temizlemek ve onu

ar›nd›rmak için bütün ömrü boyunca s›k›nt›, darl›k ve çile de

verebilir. Bu durumda bile samimi mümin, Allah’›n rahmetin-

den ümidini keserek geçici ç›kar ve zevkler için, küfre, dünyaya

en ufak bir meyil göstermez, sabreder, Allah’›n kendisi için yaz-

d›¤›n› ister. Kaderine raz› olur. 

Monotonluk telkini

Belli flartlar alt›nda, halis niyetle yap›lan bir hareket zaman-

la al›flkanl›k haline gelebilir. Bu durumda insan, sözkonusu ha-

reketi, ortada bir gereklilik kalmad›¤› zamanda da sürdürmek

isteyebilir. Oysa Allah’›n r›zas›n›n en çok bulundu¤u davran›fl

biçimi, farkl› zaman ve flartlara göre farkl›l›k gösterebilir. Ak›ll›

mümin de her zaman de¤iflebilen bu flartlar› de¤erlendirerek,

yap›lmas› gereken en ideal hareket ve davran›fl tarz›n› kavray›p

uygulayan mümindir. Akl›n› kullanmaya pek al›fl›k olmayan

kimseler ise, her durumda belirli sabit davran›fl kal›plar›n› uygu-

lar, bunun baflar›s›z sonuçlar›ndan da ibret almazlar. 

Bir gün ‹slam’›n menfaatine olan bir ifli, baflka bir gün yeni-

den yapmak oldukça bofl ve anlams›z olabilir. Bunun gibi, belir-

li zamanlarda gidilmesi gereken bir yere sürekli gitmeyi al›flkan-

l›k haline getirmek, tümüyle zaman kayb›na sebep olur. fieytan

da düflünme ve akletme tembelli¤iyle muzdarip olan kimselere

bu yolla musallat olur. Onlar› ne ‹slam’a ne de kendilerine fay-

da vermeyen, aksine zarar getiren, önemsiz, tek düze ve kal›p-

laflm›fl ifllerle meflgul etmeye u¤rafl›r. Onlara bu yapt›klar›n› ya-

rarl› ve gerekli fleylermifl gibi gösterip müminleri gerçek hedef-

lerinden, öncelikli konulardan sapt›rmaya, onlar› pasifize edip,

geri b›rakarak ‹slam davas›n› baltalamaya çal›fl›r. Onlar› bu fle-
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kilde, küfürle ve küfür sistemiyle bofl yere hafl›r neflir olaca¤› or-

tamlara s›k s›k sokarak imani derinliklerinin azalmas›n›, küfrün

yo¤un negatif telkinlerine maruz kal›p manevi yönden y›pran-

malar›n› ister. 

Kuran’a göre hareket eden, onun emir ve yasaklar›na uyan

bir müminin zaten akl› ve fluuru son derece aç›k olur. Bu yüz-

den, fleytan›n bu tür tuzaklar›na aldanacak bir fluur kapan›kl›¤›-

na sahip oldu¤unu hisseden bir kifli öncelikle her ifli b›rak›p

içinde bulundu¤u durumdan ve “kovulmufl fleytan”dan Allah’a

s›¤›nmal›d›r. Hemen sonra da, samimi bir de¤erlendirme yap›p,

kendisinde bu donuklu¤u meydana getiren sebepleri bulmal›-

d›r. Bunlar, Allah’la olan manevi ba¤lant›s›nda, Kuran’a uyma-

s›nda, Allah’›n s›n›rlar›n› gözetmesinde ortaya ç›kan eksiklik ve

gevflekliklerdir. Bunlar› düzeltebilmek için de, Allah’a dua et-

meli, yalvarmal›d›r. Çünkü içinde bulundu¤u anormal ruh ha-

linden kurtulmas›, “fleytan›n pisliklerini” üzerinden atmas›, ak-

l›n› kurtarmas›, o haliyle yapaca¤› bütün ifllerden çok daha

önemlidir. Zira Peygamberimizin dedi¤i gibi, “akl› olmayan›n

dini yoktur”. Dini olmayan›n da ahiretteki konumu bellidir: Ku-

ran’›n ifadesiyle, “çal›flm›fl, bofluna yorulmufltur." (Gafliye; 3)

“Tedbirli olma” telkini

Bu, genellikle ‹slamiyet’le yeni tan›flan kiflilerde rastlanan

ve ‹slam d›fl› bir hayat› benimsemifl olan yak›nlar›ndan ve eski

çevresinden tepki alma, eziyet görme korkusuna dayanan bir

telkindir. fieytan, kiflideki bu tür zaaflar› kullanarak, onu eski

dostlar›yla, çevresiyle sürekli birlikte tutmak ve onlar›n din d›fl›

telkinlerine maruz b›rakmak ister. Bunu sa¤lamak için, insana,

“eski çevrene karfl› göze batmamak için onlarla da vakit geçir-

melisin” fleklinde vesveseler verebilir.

Gerçekten de insan›n müslüman olmas›ndan dolay› yak›n
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çevresinden maddi veya manevi zarar görme ihtimali varsa, ya

da dinin menfaatleri öyle gerektiriyorsa, Kuran’›n ölçüleri içeri-

sinde çeflitli tedbirleri almas› gerekir. Bu tür bir istisnaya afla¤›-

daki ayette de yer verilmifltir:

Mü’minler, mü’minleri b›rak›p da kafirleri veliler edinmesin-

ler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan hiç bir fley (yard›m) yoktur.

Ancak onlardan korunma gayesiyle sak›nma(n›z) baflka. Al-

lah, sizi kendisinden sak›nd›r›r. Var›fl Allah’ad›r. (Al-i ‹mran;

28)

Kuran’da belirli flartlar alt›nda küfre karfl› tedbir al›nmas›

yönünde—kendini belli etmeme, iman›n› gizleme gibi—pek

çok örnekler vard›r. Tabi bunlar›n uygulanma flekilleri de küf-

rün davran›fl tarz›na, azg›nl›¤›na göre de¤iflir. Burada önemli

olan aradaki dengeyi çok iyi kurabilmektir. Ne ucuz kahraman-

l›k sevdas›yla lüzumsuz gerginlikler, suni problemler yarat›lma-

l›, ne de tedbir ad› alt›nda küfürle içli d›fll› olunmal›d›r. Yaln›zca

ibadet kast›yla davranmal› ve gerekli olan süreden bir dakika bi-

le fazla onlarla birlikte vakit geçirmemeye özen göstermelidir. 

Önce tedbir kast›yla bafllay›p sonra hal, tav›r, davran›fl ve

düflünce olarak küfrün yap›s›ndan etkilenmeye, rahats›zl›k duy-

mamaya, hatta daha da ötesi küfre karfl› duygusal bir yak›nl›k

duymaya bafllamak ise, olay›n rahmani boyuttan ç›k›p fleytani

boyuta girdi¤inin en büyük belirtisidir. 

Herfleyden önce, al›nan tedbirin türü ne olursa olsun, haya-

ti bir tehlike ya da önemli bir fiziki zarar görme durumu olma-

d›¤› sürece bu, Allah’›n farz veya haram k›ld›¤› konular› ihlal et-

meye bir gerekçe olamaz. Burada mümin imtihan edildi¤ini, en

güzel flekilde sabredip yard›m› Allah’tan beklemesi gerekti¤ini

bilmelidir. Baflta peygamberler olmak üzere Kuran’da örnek ve-

rilen müminlerin ço¤u yak›n çevreleriyle imtihan edilmifller, fa-

kat Allah’›n dini konusunda taviz verip gevfleklik göstermemifl-

48



ler, onlara meyletmemifllerdir. Di¤er müminlerin de mutlaka

küfürle bu flekilde imtihan edilecekleri ve buna sabretmeleri ge-

rekti¤i ayetlerde bildirilmifltir:

Andolsun, mallar›n›zla ve canlar›n›zla imtihan edileceksiniz

ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve flirk kofl-

makta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) ifliteceksi-

niz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z (bu) emirlere olan azim-

dendir. (Al-i ‹mran; 186)

Hizmet telkini

fieytan, bu bölümün en bafl›nda da anlatt›¤›m›z gibi, do¤-

rudan sapt›ramad›¤›, Allah’a isyana sürükleyemedi¤i kimseleri

Allah ve din ad›na sapt›rmaya çal›fl›r. Bu, fleytan›n en sinsi hilele-

rinden birisidir. Nitekim Allah, müminleri, “aldat›c›lar›n Allah

ile aldatmas›”na karfl› uyan›k olmaya ça¤›r›r:

... fiüphesiz Allah’›n va’di hakt›r. Art›k dünya hayat› sizi al-

datmaya sürüklemesin ve aldat›c›(lar) da sizi Allah ile aldat-

mas›n. (Lokman; 33) 

Kifli baz› durumlarda, din ad›na yapt›¤›n› sand›¤› bir iflte,

asl›nda tamamen nefsinin baz› arzular›n› tatmin etmeye u¤rafl›-

yor olabilir. Böyle anlarda nefs ve onun en büyük ak›l hocas›

olan fleytan bu istekleri ‹slam’a hizmet k›l›f›na sokmada son de-

rece kabiliyetlidirler. 

Allah müminin dünyadaki mücadelesi esnas›nda ona birçok

nimetler verebilir, onu nefsinin hofluna gidecek çeflitli ortamla-

ra sokabilir. Müminin, dava bilincini kaybetmedi¤i, niyetini ve

ihlas›n› en bafltaki flekliyle korudu¤u takdirde, Allah’›n karfl›s›na

ç›kard›¤› bu meflru nimetlerden zevk almas›nda, faydalanmas›n-

da hiçbir sak›nca yoktur. Çünkü Allah’›n verdi¤i bu nimetler

onun Allah’a daha çok flükretmesi, O’na daha da yak›nlaflmas›

için çok güzel vesilelerdir. 
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Ancak bafllang›çta dava için, dinin hayr› için yap›lan bir ha-

reket, bir müddet sonra amac›ndan sapabilir, davan›n imkanlar›

ve yöntemlerinden kaynaklanan baz› nimetleri amaç haline ge-

tirebilir. ‹flte bu noktada, fleytan›n tuza¤›na düflülmüfl olur. Bu

tuza¤a düflen kifli, o iflten hiç bir ecir kazanamayaca¤› gibi, Al-

lah r›zas› bahanesiyle yapt›¤› bu iflten putlar›na da (nefsine, he-

vas›na) pay ay›r›r ve bilincinde olmadan Allah’a flirk koflmak gi-

bi a¤›r bir suçu ifllemifl olur. Yüzde yüz Allah’›n r›zas›n›n göze-

tilmedi¤i, ayn› anda putlar›n da r›zas›n›n gözetildi¤i ibadet gö-

rünümündeki bir iflin Allah kat›ndaki durumu ve sonucu ayette

somut bir benzetmeyle aç›klanm›flt›r:

O’nun üretip-türetti¤i ekin ve hayvanlardan Allah için bir

pay ay›rd›lar, sonra kendi zanlar›nca: “Bu Allah’›nd›r, bu da

ortaklar›m›z›nd›r” dediler. Kendi ortaklar› için olan (pay),

Allah taraf›na geçmez, ama Allah’a ait olan kendi ortaklar›n›n

taraf›na (pay›na) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar? (Enam;

136)

Daha önce de ayr›nt›l› olarak ele ald›¤›m›z gibi, bir zorun-

luluk ya da Kuran’›n gösterdi¤i bir hedef oldu¤u zaman elbette

küfür ortam›na girilir. Ancak, Allah ve din ad› alt›nda, ifli hizmet

k›l›f›na sokarak bir tak›m nefsani amaçlar u¤runa küfrün bulun-

du¤u ortamlara girmeye çal›flmak çok büyük bir samimiyetsiz-

liktir. ‹nsan›n, fleytan›n bu tür sinsi yumuflak geçifllerine karfl›

son derece uyan›k olup niyetini kontrol etmesi, küfrün aras›na

girmeyi gerçekten Allah r›zas› için mi yoksa heva ve hevesini

tatmin etmek için mi istedi¤ini samimi olarak kendi nefsinde

sorgulamas› gerekir. Asl›nda yap›lan iflin ihlasl› m› yoksa nefsani

mi oldu¤unu herkes kendi vicdan›nda farkeder. Halis mümin-

ler de ilk bak›flta bunu rahatl›kla anlar, ona göre gerekli tavr›

sergilerler. 
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“‹fl iflten geçti” telkini

Bir önceki maddede ele ald›¤›m›z ruh halinin meydana ge-

tirece¤i en büyük tehlike, insan›n zamanla kendine olan güve-

nini ve samimiyetini kaybetmesidir. Bu güven bir kere sars›l›n-

ca, bunun ard›ndan, fleytan›n çeflitli k›flk›rtmalar› ard› ard›na ge-

lir. fieytan, insana, “sen samimiyetsizsin, sa¤lam bir mümin de-

¤ilsin” gibi telkinlerde bulunmaya bafllar. Bu psikoloji içinde

yap›lan bir hata, katlanarak birbiri ard›na gelen yeni hatalara yol

açar. Avami dilde “batt› bal›k yan gider” fleklinde özetlenen bu

psikoloji, küçük bir hata ifllemifl olan bir insan›, k›sa sürede bü-

yük bir çöküfle ve daha büyük günahlara sürükleyebilir. 

Oysa bu, fleytan›n bir tuza¤›d›r. Kuran’a göre, bir insan ne

kadar günah ifllerse ifllesin, “geri dönülmez” bir noktaya var-

maz. Bir baflka deyiflle, zarar›n neresinden dönülse kard›r.

‹nsan çeflitli sebeplerden dolay› nefsine uyarak küfür orta-

m›na ve yaflant›s›na meyletmiflse hemen samimi olarak tevbe

edip ba¤›fllanma dilemeli, Allah’a s›¤›n›p dua etmelidir. fieytan

muhakkak bu arada, “ifl iflten geçti, art›k çok geç; bu kadar gü-

nahtan sonra kurtulufl olmaz; madem bu kadar günaha batt›n

bari hakk›n› ver” gibi çeflitli k›flk›rtmalarla o kiflinin tevbe edip

do¤ru yola yönelmesini engellemeye çal›flacakt›r. Oysa ne kadar

kötü bir durumda olursa olsun hatas›n› farkedip samimi bir

kalple Allah’tan ba¤›fllanma dileyen bir kimseyi Allah geri çevir-

mez. Bu, Allah’›n sonsuz merhametinin bir gere¤idir:

De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü tafl›ran

kullar›m. Allah’›n rahmetinden umut kesmeyin. fiüphesiz

Allah, bütün günahlar› ba¤›fllar. Çünkü O, ba¤›fllayand›r,

esirgeyendir. Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yö-

nelip-dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yard›m edilmez.

Rabbinizden, size indirilenin en güzeline uyun; siz hiç fluu-

runda de¤ilken, azab apans›z size gelip çatmadan evvel.”

(Zümer; 53-55)
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Allah sonsuz büyüklü¤ü ile birlikte sonsuz bir ba¤›fllamaya

sahiptir. Bir insan tevbe edip günah›ndan vazgeçince, onun eski

kötülüklerini affedip iyili¤e çevirir. Kuran, bu durumu flöyle ifa-

de eder:

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup

davranan baflka; iflte onlar›n günahlar›n› Allah iyiliklere çevi-

rir. Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. Kim tevbe ed-

er ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve ken-

disi) kabul edilmifl olarak Allah’a döner. (Furkan; 70,71)

‹nsan önceden birçok defa ayn› günah› ifllemifl olsa da, pifl-

man olup yeniden tevbe edebilir. Bu noktadan sonra, Allah, o

kiflide köklü karakter de¤iflikli¤i yarat›p, onu çok daha üstün bir

konuma getirebilir. Allah münaf›kl›ktan bile piflman olup o ko-

numda ›srar etmeyenler için tevbe kap›s›n› aç›k b›rakm›flt›r:

Gerçekten münaf›klar, ateflin en alçak tabakas›ndad›rlar. On-

lara bir yard›mc› bulamazs›n. Ancak tevbe edenler, ›slah

edenler, Allah’a s›ms›k› sar›lanlar ve dinlerini kat›ks›z olarak

Allah için (halis) k›lanlar baflka; iflte onlar mü’minlerle bera-

berdirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. E¤er

flükreder ve iman ederseniz, Allah azab›n›zla ne yaps›n? Allah

flükrün karfl›l›¤›n› verendir, bilendir. (Nisa; 145-147)

Allah’›n bu sonsuz ba¤›fllay›c›l›¤› sürekli ak›lda tutulmal› ve

bunun rahatl›¤›n› yaflamal›d›r. Ancak burada ince bir çizgi var-

d›r. Kifli, hiç bir zaman, “ben günah iflleyeyim, nas›l olsa Allah

ba¤›fllar” gibi çarp›k bir mant›k gelifltirmemelidir. Çünkü Al-

lah’›n ba¤›fllamas›, ancak samimiyetle mümkün olur. Oysa sö-

zünü etti¤imiz mant›k tam anlam›yla samimiyetsizliktir. Bu tür

bir mant›k, günah› ve ihlass›zl›¤› al›flkanl›¤a döndürür. ‹hlass›z

hareketleri al›flkanl›k haline getirmek ise, insan› münaf›kl›¤a sü-

rükler.

Kuran’a bakt›¤›m›zda, ihlass›z bir davran›fl›, bile bile al›fl-
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kanl›k haline getirmenin, Allah’›n önemli bir s›n›r›n› ›srarla çi¤-

nemenin, çok büyük bir tehlike oldu¤unu görürüz. Bu tavr›

gösteren kifli, “onlar, kendisinden sak›nd›r›ld›klar› ‘fleyi yapma-

da ›srar edip baflkald›r›nca’ onlara: “Afla¤›l›k maymunlar olu-
nuz” dedik.“ (Araf; 166)” ya da cehennem ehli için söylenen,

“Onlar, büyük günah üzerinde ›srarl› davrananlard›. (Vak›a;

46)” ayetlerinin kapsam›na girece¤ini unutmamal›d›r. Dini ta-

n›y›p ö¤rendikten sonra bu tür bir tav›r göstererek küfre düfl-

mek, insan› di¤er inkarc›lardan da afla¤› bir konuma sürükler. 

‹hlass›zl›¤› al›flkanl›k haline getiren kifli, zamanla duydu¤u

vicdan azab›n› bast›rabilmek için kendi kendini, yapt›¤› iflin

do¤ru oldu¤una inand›rmaya bafllayabilir. Ve ayn› flekilde mü-

minleri de kand›rd›¤›n›, idare etti¤ini sanabilir. Ayetlerde de bu

durum flöyle tarif edilir:

(Münaf›klar sözde) Allah’› ve iman edenleri aldat›rlar. Oysa

onlar, yaln›zca kendilerini aldat›yorlarlar ve fluurunda de¤il-

ler. Kalplerinde hastal›k vard›r. Allah da hastal›klar›n› artt›r-

m›flt›r. Yalan söylemekte olduklar›ndan dolay›, onlar için ac›

bir azab vard›r. (Bakara; 9,10) 

“Ben küfrün yan›nda e¤lenirim, sonra vicdan›m› rahatlat-

mak için de müminlerin aras›na dönerim, günlük ibadetlerimi

de yapar›m” gibi bir çifte standart mant›¤› da fleytan›n en

önemli hilelerinden birisidir. Böyle bir mant›¤›n Kuran’›n ru-

huna ve hükümlerine tamamen z›t oldu¤u aç›kça ortadad›r.

Kuran böyle kimseleri “Arada bocalay›p dururlar. Ne onlarla,
ne bunlarla. Allah kimi sapt›r›rsa, art›k sen ona yol bulamaz-
s›n.” (Nisa; 143) ayetiyle tarif eder. Ayette belirtilen özellik de

münaf›k özelli¤inden baflkas› de¤ildir. Hemen bir önceki ayette

de bu çarp›k zihniyete sahip münaf›klar›n di¤er belirleyici özel-

likleri say›lm›flt›r:

Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah’› aldatmaktad›rlar.
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Oysa O, onlar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar› zaman, istek-

sizce kalkarlar. ‹nsanlara gösterifl yaparlar ve Allah’› ancak

çok az anarlar. (Nisa; 142)

Bir insan ya müslümand›r, ya de¤ildir. E¤er kendine göre

bir “kar›fl›m” oluflturmaya çal›fl›r, ‹slam’›n hofluna giden yönle-

rini al›p, nefsine a¤›r gelen yönlerine yüz çevirirse, “yar›m müs-

lüman” olmaz, ya müflrik ya da münaf›k olur. Bir ayet, bu gibi-

lerinin durumunu flöyle aç›klar: 

‹nsanlardan kimi, Allah’a bir ucundan ibadet eder, e¤er ken-

disine bir hay›r dokunursa, bununla tatmin bulur ve e¤er

kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir.

O, dünyay› kaybetmifltir, ahireti de. ‹flte bu, apaç›k bir kay›p-

t›r. (Hac; 11)

Bu çarp›k zihniyete sahip olan münaf›klar, ayn› yüzsüzlük-

lerini ileride de sürdürecek, kendilerinin müminlerle birlikte ol-

duklar›n› iddia edecek ve “(biz de) sizinle birlikte de¤ilmiydik?”
(Nisa; 141) diyerek müminlerin baflar›s›ndan pay almak isteye-

ceklerdir. Oysa, Allah da, müminler de kimin ne oldu¤unu bil-

mektedirler. Kuran bu gibiler hakk›nda flu hükmü verir: 

Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah’tan bir fetih (za-

fer ve ganimet) gelirse: “Sizinle birlikte de¤il miydik?” der-

ler. Ama kafirlere bir pay düflerse: “Size üstünlük sa¤lamad›k

m›, mü’minlerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?”

derler. Allah, k›yamet günü aran›zda hükmedecektir. Allah,

kafirlere mü’minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. (Nisa;

141)

Sonuç: fieytan›n hilesi zay›ft›r

Bu bölümün bafl›ndan bu yana, fleytan›n müminleri sapt›r›p

flafl›rtabilmek için kulland›¤› yöntemleri inceliyoruz. Ancak fley-

tan ne denli karmafl›k yöntemler izlerse izlesin, bu yöntemlerin,

“yaln›zca” Allah’a güvenip dayanan müminler üzerinde hiçbir
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etkisi yoktur. Kuran, bu kural› flöyle bildirir: 

Gerçek flu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler

üzerinde onun (fleytan›n) hiç bir zorlay›c›-gücü yoktur.

Onun zorlay›c›-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla

O’na (Allah’a) ortak koflanlar üzerindedir. (Nahl; 99,100) 

Demek ki fleytan›n bu tür hile ve tuzaklar›na kap›lanlar›n,

en baflta imanlar›yla ilgili önemli sorunlar› oldu¤u kesindir. “...
Hiç flüphesiz, fleytan›n hileli-düzeni pek zay›ft›r” (Nisa; 76) ve

“Gerçek flu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üze-
rinde onun (fleytan›n) hiç bir zorlay›c›-gücü yoktur“ .(Nahl; 99)

hükümleri gere¤i, fleytan, hiç de “karfl› konulamaz” bir güce sa-

hip de¤ildir. Dolay›s›yla, fleytan›n bu derece zay›f hile ve düzen-

lerine kap›lanlar›n imanlar›n›n zay›f oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Nitekim, fleytan›n kendisi de, ihlasl› ve samimi müminleri k›fl-

k›rt›p sapt›ramayaca¤›n› itiraf eder:

Dedi ki: “Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k, andolsun,

ben de yeryüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve dünya tut-

kular›n›) süsleyip-çekici gösterece¤im ve onlar›n tümünü

mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m. Ancak onlardan muhlis olan

kullar›n müstesna.” (Hicr; 39,40)
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Meflru Bir Gerekçe Olmadan 
Küfür Ortam›nda Bulunman›n 
Zararlar› Nelerdir? 

... Onlar size kötülük ve zarar vermeye çal›fl›yor,
size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden hofllan›rlar.
Bu¤z (ve düflmanl›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vur-
mufltur, sinelerinin gizli tuttuklar› ise, daha bü-
yüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k; belki ak›l er-
dirirsiniz. Sizler, iflte böylesiniz; onlar› seversi-
niz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Kitab’›n tümü-
ne inan›rs›n›z, onlar sizinle karfl›laflt›klar›nda
“inand›k” derler, kendi bafllar›na kald›klar›nda
ise, size olan kin ve öfkelerinden dolay› parmak
uçlar›n› ›s›r›rlar. De ki: “Kin ve öfkenizle ölün.”
fiüphesiz Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bi-
lendir. (Al-i ‹mran; 118-119) 

Küfür ortam› maddi ve manevi olarak müminlere s›k›nt› ve-

ren bir ortamd›r

Daha önce küfür ortam›nda da bir derece estetik, güzellik

ya da kalitenin bulunabilece¤inden ve nefsin bunlardan zevk

alabilece¤inden söz etmifltik. Ancak, bu estetik ve güzellik, be-

raberinde; küfrün pisli¤ini, samimiyetsizli¤ini, amaçs›zl›¤›n›,

bofl konuflmalar›n›, çirkin ahlak ve karakterini de bar›nd›rmak-

tad›r. Bu olumsuz özellikler, sözkonusu ortam›n ilk bak›flta

renkli, cazip ve süslü görünen yönlerini de örter. 

Meflru—yani Allah r›zas›na uygun, dine faydas› olaca¤› aç›k

ve nefsani bir pay›n kar›flmad›¤›—bir gerekçe olmad›kça, Al-

lah’›n an›lmad›¤› dahas› Allah’a, Resul’e ve müminlere karfl› kin

ve düflmanl›¤›n beslendi¤i, konufluldu¤u, hatta alay edildi¤i,
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Allah’a isyan›n yaflam tarz› haline geldi¤i bir ortamda durmak

mümine yak›flmaz. Nitekim, Allah ve din aleyhinde konuflulan

ortamlar› derhal terketmek ayetle aç›kça emredilmifltir:

O, size Kitapta: “Allah’›n ayetlerinin inkar edildi¤ini ve on-

larla alay edildi¤ini iflitti¤inizde, onlar bir baflka söze dal›p

geçinceye kadar, onlarla oturmay›n, yoksa siz de onlar gibi

olursunuz” diye indirdi. Do¤rusu Allah, münaf›klar›n ve ka-

firlerin tümünü cehennemde toplayacak oland›r. (Nisa; 140)

Küfrün yoz ve çirkin ahlak›, ak›ls›zl›¤›, afla¤› ve basit karak-

teri, pisli¤i, yapmac›k ve özenti tav›rlar›, zilleti, bencilli¤i, ç›kar-

c›l›¤› ve f›rsatç›l›¤›, Allah’›n s›n›rlar›n› çi¤nemede, nefsine hiz-

met etmede yar›fl halinde olmas›, israf› e¤lence haline getirmesi

ve bunlar gibi birçok cehennemlik özelli¤i ihlasl› bir müminin

ruhuna ve kalbine s›k›nt› verir. 

Bu tür bir ortamda bulunabilecek nimetlerden zevk almaya

çal›flmak pisli¤in içine bulaflm›fl güzel bir yemekten ifltahlanma-

ya benzer ki, yemek ne kadar güzel olursa olsun, onu içinde bu-

lundu¤u pislikle beraber görmek normal bir insan›n midesini

buland›r›r. Kafirin de, “Ey iman edenler, müflrikler ancak bir
pisliktirler...” (Tevbe, 28) ayetinde belirtildi¤i üzere, bu pislik-

ten en ufak bir fark› yoktur. Zira kafir, o kadar delili gözard›

edip Allah’› inkar eden ve kendi nefsini ilah edinen kimsedir. Bu

nedenle, riya, gösterifl, sahtekarl›k, bencillik, nankörlük, hain-

lik, vefas›zl›k, menfaatçilik, böbürlenme, afla¤›l›k kompleksi gi-

bi her türlü pisli¤i de içinde bar›nd›r›r. 

Böylesine sefil ve afla¤› bir ahlak yap›s›n›n hakim oldu¤u or-

tamlardan elbette hiçbir mümin zevk almaz ve bu tür yerlerde

rahat etmez. Müminler ancak Allah’›n ad›n›n an›lmas› ile felah

bulur ve sadece Allah’›n mescidlerinde, yani içinde Allah’a sec-

de edilen, Allah’a kulluk edilen mekanlarda kendilerini huzurlu

hissederler.

57



Küfür her zaman, gizli veya aç›ktan,

müminlerin düflman›d›r. Küfre güven duyulmaz

‹nkarc›lar›n imanl› bir kifliyi, onun mümin oldu¤unu bil-

dikleri halde, samimi bir flekilde sevmeleri, onun iyili¤ini iste-

meleri mümkün de¤ildir. Çünkü, “... fiüphesiz kafirler, sizin
apaç›k düflmanlar›n›zd›r.“ (Nisa; 101) ayetinin ifadesiyle, küf-

rün müminlere olan düflmanl›¤› vurgulanm›flt›r. Bunun yan›s›ra

küfür, her zaman, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, Kuran’›n ifade-

siyle “fleytan›n f›rkas›”d›r. fieytan ise “insan›n apaç›k bir düflma-

n›d›r”. Bu, de¤iflmez bir ilahi kanunudur. Mümin bu kanuna

uygun olarak tav›r almal›, Kuran’da dendi¤i gibi Hz. ‹brahim’i

örnek edinmelidir: 

‹brahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek var-

d›r. Hani kendi kavimlerine demifllerdi ki: “... Biz, sizlerden

ve Allah’›n d›fl›nda tapt›klar›n›zdan gerçekten uza¤›z. Sizi

(art›k) tan›may›p-inkar ettik. Sizinle aram›zda, siz Allah’a bir

olarak iman edinceye kadar ebedi bir düflmanl›k ve bir kin bafl

göstermifltir...” (Mümtehine; 4)

Bu yüzden küfür ortam›nda, dört bir taraf› düflmanlarla

çevrili olan bir müminin, hiçbir zaman ne maddi ne de manevi

yönden güvencede oldu¤u söylenemez. 

Kendi aralar›nda bile samimiyetsiz, birbirinin kuyusunu

kazmaya çal›flan, devaml› arkadan çekifltiren, ikiyüzlü, sinsi, art-

niyetli, s›n›r tan›maz inkarc›lar›n, en büyük düflmanlar› olan

müminlere karfl› kay›ts›z kalacaklar›n› düflünmek büyük safl›k

olur. E¤er dostça bir görünüm veriyorlarsa, bunun nedeni, mü-

minlerde bir güç ve cayd›r›c›l›k görmeleri, onlardan korkmala-

r›d›r. Bunun yan›nda, müminlerde en ufak bir zay›fl›k gördük-

lerinde, ayetin ifadesiyle onlara “ellerini ve dillerini kötülükle

uzatacaklar›” kesindir:

E¤er sizi ele geçirecek olurlarsa, size düflman kesilirler, elleri-
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ni ve dillerini kötülükle size uzat›rlar. Onlar sizin inkâr etme-

nizi içten arzu etmifllerdir. (Mümtehine; 2)

‹nkarc›lar›n müminlere karfl› besledikleri kin ve nefret di¤er

pekçok ayette de vurgulan›r:

... Onlar size kötülük ve zarar vermeye çal›fl›yor, size zorlu bir

s›k›nt› verecek fleyden hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflmanl›klar›)

a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sinelerinin gizli tuttuklar› ise,

daha büyüktür. Size ayetlerimizi aç›klad›k; belki ak›l erdirir-

siniz. Sizler, iflte böylesiniz; onlar› seversiniz, oysa onlar sizi

sevmezler. Siz Kitab’›n tümüne inan›rs›n›z, onlar sizinle kar-

fl›laflt›klar›nda “inand›k” derler, kendi bafllar›na kald›klar›nda

ise, size olan kin ve öfkelerinden dolay› parmak uçlar›n› ›s›r›r-

lar. De ki: “Kin ve öfkenizle ölün.” fiüphesiz Allah, sinelerin

özünde sakl› duran› bilendir. (Al-i ‹mran; 118,119)

“Çünkü onlar üzerinize ç›k›p gelirlerse, sizi tafla tutarlar veya

dinlerine geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulufl

bulamazs›n›z.” (Kehf; 20)

‹nkâr edenler, resullerine dediler ki: “Muhakkak (ya) sizi

kendi topra¤›m›zdan sürece¤iz veya dinimize geri dönecek-

siniz.” Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki: “fiüphesiz

biz, zulmedenleri helak edece¤iz. (‹brahim; 13)

Allah’›n kanunlar› de¤iflmez. Küfür, Allah’›n kanununa gö-

re daima müminlerin düflman›d›r. Bunun aksini düflünmek ve

iddia etmek ise, ya bu denli aç›k ve kesin olan ayetleri reddet-

mek, ya da tehlike boyutunu aflm›fl derecede saf olmak anlam›-

na gelir.

Kuran’›n hiçbir yerinde müminlerin inkarc›larla olan s›cak

ve samimi bir ba¤l›l›¤›ndan, yak›nl›¤›ndan sözedilmez. Tam

tersine, Kuran’›n her yerinde peygamberlerin ve müminlerin

küfre karfl› olan kin ve nefretleri, aralar›ndaki mücadeleleri anla-

t›l›r. 
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Küfür her zaman atefle ça¤›r›r

‹nkarc›lar›n cehennem için yak›t oldu¤u Kuran’da belirtil-

di¤ine göre böyle bir “yak›t”la yak›n ve samimi bir ba¤lant›ya

geçmek ise oldukça tehlikeli olur. “Onlar sizin küfre sapman›z›

içten arzu etmifllerdir” ayetinde belirtildi¤i gibi, inkarc›lar ken-

dileri yand›¤› gibi müminleri de atefle çekmeye çal›fl›rlar. Di¤er

bir ayette de, küfrün önde gelenleri için, “biz, onlar› atefle ça¤›-
ran önderler k›ld›k...“ (Kasas; 41) ifadesi kullan›l›r. Tüm bun-

lardan, do¤ru yoldan sapt›r›p cehenneme sürüklemenin, küf-

rün, özellikle de küfrün önde gelenlerinin önemli bir özelli¤i

oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Nitekim, mahfler (dirilifl) günü cehen-

neme yollanacak olan halk, küfrün önde gelenlerine “siz gece ve
gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah’› inkar etmemizi ve
O’na efller koflmam›z› bize emrediyordunuz” (Sebe; 33) diyecek-

lerdir.

Küfre e¤ilim göstermek, sonun bafllang›c›d›r. Kifli bile bile

küfre e¤ilim göstermeye devam etti¤i takdirde, akl› gitgide ör-

tülür. H›zla küfrün boyutuna iner. Allah’› anmaktan uzaklafl›r.

Bu durumda ise, “kim Rahman (olan Allah)›n zikrini görmez-
likten gelirse, biz bir fleytana onun ‘üzerini kabukla ba¤latt›r›-
r›z’; art›k bu, onun bir yak›n dostudur” (Zuhruf, 36) ayeti gere-

¤ince, fleytan onu sar›p kuflat›r. Bu durum zamanla yüzüne ve

tav›rlar›na yans›r. Bak›fllar› de¤iflir, giderek cahiliye toplumu-

nun fertlerine benzemeye, onlar gibi yapmac›k tav›rlar göster-

meye bafllar. Tevekkülsüz, huzursuz, tedirgin, asabi, telafll› ve

kibirli bir ruh haline bürünür. Kendine olan güvenini ve sayg›s›-

n›, iman›n kendisine kazand›rm›fl oldu¤u nefle, huzur ve sevinci

kaybeder. Bu haliyle, do¤al olarak, etraf›ndaki müminlere de s›-

k›nt› vermeye bafllar. Bu durumdaki flah›s vicdan›n›n sesine bir

süre daha kulak vermezse vicdan› git gide körelir. Bir müddet

sonra vicdan›n›n uyar›s›n› duyamaz hale gelir, kalbi kat›lafl›r,
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dosdo¤ru olan yoldan ç›km›fl olur. Cahiliye toplumunun her-

hangi bir ferdinden farks›z hale gelir. 

K›sacas›, baflta belirtti¤imiz gibi, küfre e¤ilim göstermek,

sonuçta onlardan biri olmaya kadar giden bir zincirin ilk halka-

s›, yani sonun bafllang›c›d›r. Bu nedenle, Kuran, iman edenlerin

küçük veya büyük herhangi bir konuda küfre tabi olmalar›n›n

do¤uraca¤› büyük tehlikeyi, önceden kesin bir dille haber verir:

Ey iman edenler, e¤er inkâr edenlere itaat ederseniz, sizi to-

puklar›n›z üzerinde gerisin-geri çevirirler, böylece büyük

hüsrana u¤rayanlara dönersiniz. (Al-i ‹mran; 149)

Küfre taviz veren bir insan, tevbe edip de düzelmedi¤i tak-

dirde, bir süre sonra Allah’›n kendisine tan›d›¤› sürenin sonuna

var›r. Bu aflamada, Allah bir vesile ile onu müminlerden ay›r›r ve

lay›k oldu¤u küfrün içine, orada ebediyen kalmak üzere sokar. 

Bu nedenle insan, dünyadaki cennetin bir nimetine uzan-

maya çal›fl›rken onun yan›bafl›ndaki cehennemin pisli¤ine ve

azab›na bulaflmaktan son derece kaç›nmal›, Allah’›n s›n›rlar›na

karfl› olabilecek en büyük titizli¤i göstermelidir. 
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Meflru Bir Gerekçeyle Küfür Ortam›na
Giren Müminin Tafl›d›¤› Özellikler 

Soluk solu¤a koflanlara andolsun,
Atefl saçanlara,
Sabah vakti bask›n yapanlara.
Derken, orada tozu dumana ka-
tanlara, 
Bununla bir toplulu¤un orta yeri-
ne kadar dalanlara. (Adiyat; 1-5)

Kuran’a bakt›¤›m›zda, müminlerin, en baflta da peygam-

berlerin, hayatlar› boyunca küfürle mücadele ettiklerini görü-

rüz. Peygamberlerin sosyal ortamlara girdikleri, küfrün önde

gelenleriyle görüflüp ‹slam’› tebli¤ ettikleri, inkarc›larla gö¤üs

gö¤üse cihat ettikleri Kuran’›n bize aktard›¤›, tarihin de flahitlik

etti¤i bir gerçektir. Ayn› durum peygamberlerin izinden giden

müminler için de geçerlidir. Müminler, ‹slam’› tebli¤ etmek,

küfürle mücadele etmek için her f›rsatta inkarc›lar›n içine dalar

ve Kuran’›n emirlerini yerine getirirler. 

Buradan da anlafl›ld›¤› gibi mümin, Kuran’da bildirilen ya

da iflaret edilen meflru ve zorunlu koflullar söz konusu oldu¤un-

da küfür ortamlar›nda bulunabilir; daha do¤rusu bulunmas›

flartt›r. Bunlar; ‹slam’› temsil veya tebli¤ etmek, “kâfirleri ‘kin

ve öfkeyle ayakland›racak’ bir yere ayak basmak”, küfrün zulüm

ve adaletsizli¤ine karfl› mücadele vermek, bilgi elde etmek gibi

dinin menfaatlerine yönelik durumlard›r. 

Dolay›s›yla, bafltan beri ele ald›¤›m›z, küfürden maddi ve

manevi olarak kopup-ayr›lma konusu, kesinlikle, cihat olay›n›

engelleyen bir soyutlanma olarak anlafl›lmamal›d›r. Bunun hari-
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cindeki beraberliklerin, kaçamaklar›n sebep ve sonuçlar›n› ise

önceki bölümlerde detayl› olarak izah ettik.

Peki meflru bir gerekçeyle küfrün aras›nda bulunan bir mü-

min nas›l olur?

Orada bulunufl amac›n› 

akl›ndan ç›karmaz ve gaflete kap›lmaz

Müminin gerçek kalitesi, küfrün hakim oldu¤u, içinde hiç

kimsenin Allah’› anmad›¤› ve hat›rlamad›¤›, Allah’› unutmaya

yönelik tüm flartlar›n olufltu¤u ortamlarda belli olur. Rahmâni

bir amaçla küfrün aras›na giren bir mümin, her türlü flartta ve

ortamda Allah’a ba¤l› oldu¤unu, gevflemedi¤ini, itaati, itidali,

flahsiyeti ve asaleti elden b›rakmad›¤›n› ispat edece¤i bir imti-

han ortam›n›n kendisi için özel olarak yarat›ld›¤›n›n fark›nda-

d›r. Bu nedenle, küfürle biraradayken, orada bulunufl niyetini

sürekli akl›nda tutar, Allah’la olan irtibat›n› ve imani derinli¤ini

asla kaybetmez. 

Oysa böyle bir ortamda, imani olgunlu¤u tam anlam›yla el-

de edememifl bir kiflinin nefsindeki olumsuz düflünce ve e¤ilim-

ler do¤al olarak ön plana ç›kar. Olay bir anda ibadet boyutun-

dan ç›karak nefsani bir boyuta sürüklenir. Bunun sonucunda

ihlas› zedelendi¤inden, as›l yapmas› gereken ifle gerekti¤i gibi

konsantre olamaz, dolay›s›yla yap›lan iflten de tam bir verim al›-

namaz. Bu yüzden, küfür ortam›na, bafllang›çta meflru ve lü-

zumlu bir gerekçeyle girilmifl olsa bile sonradan nefse en ufak

bir pay ç›karmamal›, onu sürekli kontrol alt›nda tutarak gerçek

amaca kilitlenmelidir. 

Mümin, küfrün içine girdi¤inde ‹slam’› temsil etti¤inin bi-

lincindedir. Bu nedenle de bu ortama, olabilecek en etkili ve ih-

tiflaml› bir biçimde girer. Nefsinin bu ihtiflamdan kendisine pay

ç›karmas›na da izin vermez. Gitti¤i yerde Allah’› unutarak gaf-
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lete kap›lmak, tipinin, k›yafetinin, arabas›n›n veya ortam›n ha-

vas›na girmek, kesin bilgiyle iman etmifl bir mümin için olacak

fley de¤ildir. Böyle bir tutuma girmek, küfrü etkilemek, k›zd›r-

mak veya hayran b›rakmak bir yana, tam tersine kiflinin kendisi-

nin küfürden hal almas›na, bilinçalt›n›n fleytani telkinlere aç›k

ve savunmas›z bir hale gelmesine yol açar. Çünkü Allah’› unu-

tan kifliye kesinlikle fleytan musallat olacakt›r:

Kim Rahman (olan Allah)›n zikrini görmezlikten gelirse, biz

bir fleytana onun ‘üzerini kabukla ba¤latt›r›r›z’; art›k bu,

onun bir yak›n dostudur. Gerçekten bunlar (bu fleytanlar),

onlar› yoldan al›koyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten

hidayette olduklar›n› san›rlar. (Zuhruf; 36,37)

Küfür ortam› da bu ins ve cin fleytanlar›n›n en yo¤un bulun-

du¤u ortamlardan biridir. Bu “fleytan”lar›n sürekli f›rsat kolla-

d›klar›, en ufak bir hata ve gafleti bile de¤erlendirecekleri unu-

tulmamal›d›r. Böyle bir ortamda çok daha yo¤un bir teyakkuz

ve uyan›kl›k durumu gereklidir. Bu da ancak, “Ve de ki: ‘Rab-
bim, fleytan›n k›flk›rtmalar›ndan sana s›¤›n›r›m. Ve onlar›n be-
nim yan›mda bulunmalar›ndan da sana s›¤›n›r›m Rabbim.’“
(Mü’minun; 97, 98) ayetinde belirtildi¤i gibi, fleytan›n verebi-

lece¤i manevi zararlardan, vesvese ve olumsuz telkinlerden Al-

lah’a s›¤›nmakla mümkün olur. Çünkü, fleytan›n Allah’›n ihlasl›

kullar›na hiçbir zarar›n›n dokunamayaca¤›, ayetle garanti alt›na

al›nm›flt›r:

(fieytan) Dedi ki: “Rabbim, beni k›flk›rtt›¤›n fleye karfl›l›k,

andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana baflkald›rmay› ve

dünya tutkular›n›) süsleyip-çekici gösterece¤im ve onlar›n

tümünü mutlaka k›flk›rt›p-sapt›raca¤›m. Ancak onlardan

muhlis olan kullar›n müstesna.” (Hicr; 39-40)

Amaçtan en ufak bir sapma olmadan, tam bir ihlasla, Al-

lah’›n r›zas›n› kazanmak, Allah’›n flan›n› yüceltmek, küfrü kendi
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mekan›nda öfkelendirmek gibi samimi ve halis bir niyetle hare-

ket edildi¤inde ise, art›k Allah’›n kesin bir baflar› verece¤i flüp-

hesizdir. Kendilerine ait sand›klar› mekanlarda ihlasl›, kararl›,

güçlü imana sahip müminleri gören inkarc›lar, ellerinde olma-

dan Allah’›, ölümü ve cehennemi hat›rlarlar. Bu durumdan da

müthifl derecede huzursuz olurlar. Bu yüzden doyas›ya yafla-

mak istedikleri isyan, günah ve s›n›r tan›mazl›¤›n zevkini tam

olarak tadamaz, y›llard›r bast›rd›klar› vicdanlar›n›n sesini yeni-

den duymaktan rahats›z olurlar. 

... (müminlerin) kâfirleri ‘kin ve öfkeyle ayakland›racak’ bir

yere ayak basmalar› ve düflmana karfl› bir baflar› kazanmalar›,

karfl›l›¤›nda mutlaka onlara bununla salih bir amel yaz›lm›fl

olmas› nedeniyledir. fiüphesiz Allah, iyilik yapanlar›n ecrini

kaybetmez. (Tevbe; 120)

Etki ve Baflar›y› Yaln›zca Allah’tan Bekler,

Yaln›zca Allah’a Güvenip Dayan›r:

Mümin, her zaman oldu¤u gibi, küfürle muhatap olurken

de dua halindedir. Çünkü onu baflar›l› k›lacak, küfür üzerindeki

heybet ve etkiyi yaratacak olan, maddi imkanlar›, d›fl görünümü

ya da zekas› de¤il, ancak Allah’t›r. Allah’›n baflar› vermesi ise,

sebeplere de¤il, do¤rudan do¤ruya niyete ve duaya ba¤l›d›r. Al-

lah, duaya verdi¤i önemi “De ki: ‘Sizin duan›z olmasayd› Rab-
bim size de¤er verir miydi?..’“ (Furkan; 77) ayetiyle de aç›kça

bildirmifltir.

Gerçekten de güzellik, zenginlik ve ihtiflam yaln›zca birer

vesiledir. ‹hlasl›, dürüst, Allah r›zas› için bir hareket oldu¤u tak-

dirde Allah bu fiziksel üstünlüklere bir de manevi güzellik ve

üstünlük katar. O zaman da metafizik ve ezici bir üstünlük orta-

ya ç›kar. Bu üstünlük, müminin yaln›zca d›fl görünümüne de-

¤il, hareket, konuflma ve tav›rlar›na da yans›r. Bütün hareket,
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tav›r ve konuflmalar› son derece ak›lc› olur. Tüm bu özellikler

de küfrü, adeta büyülenmiflçesine, afl›r› derecede etkiler.

Kuran’da, Hz. Yusuf’un bafl›na gelenlerin anlat›ld›¤› k›ssa-

da bu ilahi kural›n en güzel örne¤ini görürüz. Hz. Yusuf çok

üstün bir fiziksel güzelli¤e sahiptir. Fakat ayette, kendisini gö-

ren kad›nlar›n onu gözlerinde daha da “büyüttükleri” ve adeta

bir melek olarak alg›lad›klar› belirtilir:

(Kad›n) Onlar›n düzenlerini iflitince, onlara (bir davetçi) yol-

lad›, oturup dayanacaklar› yerler haz›rlad› ve her birinin eline

(önlerindeki meyveleri soymalar› için) b›çak verdi. (Yusuf’a

da:) “Ç›k, onlara (görün)” dedi. Böylece onlar onu (ola¤a-

nüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varl›km›fl gibi göz-

lerinde) büyüttüler, (flaflk›nl›klar›ndan) ellerini kestiler ve:

“Allah’› tenzih ederiz; bu bir befler de¤ildir. Bu, ancak üstün

bir melektir” dediler. (Yusuf; 31)

Demek ki Allah Hz. Yusuf’u onlara, zahiri güzelli¤inin da-

ha ötesinde güzel ve heybetli göstermifltir. Güzelse Allah daha

da güzel göstermifl, fiziksel üstünlü¤ü katlanarak artm›flt›r. Onu

mele¤e benzetmeleri de ondaki bu manevi güzellik, heybet ve

asaletten, iman›ndaki üstünlükten kaynaklanm›flt›r.

Kad›nlar, daha önce yeryüzünde hiç rastlamad›klar› bir hey-

bet ve güzellikle, üstünlük ve kaliteyle karfl›laflt›klar› için, Hz.

Yusuf’un onlar üzerindeki etkisi de çok büyük ve kal›c› olmufl-

tur. Bambaflka, gündelik hayatta hiç rastlamad›klar› bir boyutla

karfl›laflm›fl, merak, ilgi ve hayranl›klar› da ayn› derecede olmufl-

tur. 

Hz. Yusuf örne¤inde oldu¤u gibi, Allah ihlasl› bir mümini

bu tür ekstra özelliklerle donatmasa, onun d›flar›ya karfl› verece-

¤i etki, s›radan bir yak›fl›kl›, s›radan bir zengin veya s›radan bir

zeki ya da kültürlü insan›n oluflturdu¤u yine s›radan ve geçici

bir etki ve hayranl›ktan öteye gidemez. En güzel fizi¤e de sahip
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olsa, en fl›k ve pahal› elbiseleri de giyse, saatlerce konuflsa, yine

de gerekli ve kal›c› etkiyi yaratamaz; o ortamdan ayr›ld›¤›nda da

silinir gider. 

Örnek Bir Ahlak ve Kiflilik Yap›s› Sergiler

‹nkar edenlerin, her zaman, can düflmanlar› olarak gördük-

leri müminlerin, tüm hareket ve ifadelerinden ters ve olumsuz

anlamlar ç›karabileceklerini, önyarg›l› ve düflüncesizce yaklafla-

bileceklerini hat›rdan ç›karmamal›d›r. Bu nedenle mümin, küf-

rün içinde yapaca¤› her hareket ve konuflman›n, her davran›fl›n,

en ince mimi¤ine kadar ölçülü ve kontrollü olmas›na, karfl› tara-

f›n koz olarak kullanabilece¤i en ufak bir aç›k bile vermemeye

azami ölçüde dikkat eder. Küfrün en temel vasf› olan alayc›l›¤›-

na malzeme verecek hiç bir davran›flta bulunmamaya, hiçbir ifa-

de sarfetmemeye özen gösterir. Bütün bunlar› yaparken de hem

do¤all›k ve samimiyet boyutundan ayr›lmaz, hem de küfürle

yüz göz olmayacak bir vakar ve asaleti sürekli muhafaza eder. 

Bu kadar ince bir denge ve kontrolü sa¤lamak s›radan bir

insan için ilk bak›flta güç görünse de, asalet, vakar, ak›lc›, bilinç-

li, ölçülü ve kontrollü davranmak müminin zaten do¤al vasf›-

d›r. Dolay›s›yla, yap›lan hareket s›ras›nda ihlasl› olunup yaln›zca

Allah’a güvenildi¤i takdirde, Allah’›n mümine yard›mc› olaca-

¤›, onu küfrün karfl›s›nda kesinlikle küçük düflürmeyip yücelte-

ce¤i flüphesizdir. Böyle bir durumda kiflinin her hareketinin ve

her sözünün Allah’›n korumas› alt›nda olaca¤› kesindir.

Buna karfl›n, küfrün aras›na ihlass›z ve nefsani bir flekilde gi-

rildi¤inde tamamen farkl› ilahi kanunlar ifllemeye bafllar. Böyle

bir hareketin karfl›l›¤›nda, baflar›s›zl›k, küçük düflme, mahcup

olma, zor durumda kalma, ma¤dur olma gibi sonuçlar› da en

bafl›ndan göze almak gereklidir. Bu tip bir durum, küfürde da-

ha önceden b›rak›lm›fl olan olumlu etkiyi de—e¤er varsa—ze-
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deler, hatta yokeder. Böyle bir durumda, karfl› taraftaki inkarc›,

ya kendisinin önceden yan›ld›¤›n› ve o kifliyi eskiden gözünde

fazla büyütüp abartt›¤›n› düflünür, ya da zeka ve uyan›kl›k dere-

cesine göre, onda önceki halinden bir farkl›l›k oldu¤unu sezin-

ler. Karfl›s›ndakinin zaaf›n› ve manevi gerilemesini kimi inkarc›-

lar da bu flekilde içgüdüsel olarak hissedebilirler. Dolay›s›yla

küfrün aras›nda bulunan imanl› bir kifli, bütün mümin toplulu-

¤unu temsil etti¤i için, olay›n di¤er ucu da davan›n ve mümin-

lerin geneline dokunur. Her ne kadar, en olumsuz olay, en

olumsuz geliflme bile sonuçta ‹slam’›n hayr›na dönüflse de, kifli-

sel olarak yap›labilecek her türlü hatan›n, verilecek her türlü

yanl›fl imaj›n bütün müminlere ve davaya yans›yabilece¤ini de

ak›ldan ç›kartmamak gerekir. 

‹hlas, samimiyet ve dava bilincinden yoksun, ezik ve zay›f

flahsiyetli, laf›n› sözünü, oturup kalkmas›n›, giyinmesini bilme-

yen kimselerin ‹slam ad›na küfrün karfl›s›na ç›kmalar›, inkarc›la-

r›n kendilerine olan güvenlerini artt›r›r, küfürlerini pekifltirir.

‹nkarc›lar, böyle bir kimsenin iman›n›n, dolay›s›yla flahsiyetinin

zay›fl›¤›ndan, kiflisel zaaflar›ndan cesaret al›rlar. Ald›klar› bu ce-

saretin sonucunda da kimi zaman o mümine gerek ima yoluyla

gerekse do¤rudan kendi sistemlerini, düflünce ve yaflam tarzla-

r›n› savunma, övme veya aç›klama gayretine girerler. Hatta da-

ha da öteye giderek, onun zay›f iman ve flahsiyetinden kaynak-

lanan hal, tav›r, davran›fl ve konuflma bozukluklar›n› ‹slam’a ve

müminlerin geneline maletmeye çal›fl›rlar. Bu yüzden, savun-

du¤u dini gerekti¤i gibi temsil edemeyece¤ini hisseden bir kifli

e¤er, bir parça vicdan› kalm›flsa, ‹slam ad›na ortaya ç›kmamal›,

bunu ehil olanlara b›rakmal›d›r. Aksi bir davran›fl küfrü sevin-

dirmekten, müminleri zor durumda b›rakmaktan baflka bir ifle

yaramaz.

Bunun aksine, inkarc›lar›n güçlü imana ve flahsiyete sahip
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ihlasl› müminlerin yan›nda kendi dinlerini anmaya cesaret bul-

malar›, onlar›n dinlerinden taviz koparabilmeleri mümkün de-

¤ildir. Bu yüzden gerçek mümin, küfür üzerinde, “... bugün in-
kâra sapanlar, sizin dininizden (sizi dininizden çevirmekten)
umut kesmifllerdir...“ (Maide; 3) ayetinde belirtilen umutsuzlu-

¤u ve çaresizli¤i oluflturan insand›r. 
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Mümin Ancak Di¤er Müminlerle
Birlikte Olabilir 

fiüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine
kenetlenmifl bir bina gibi saf ba¤layarak çarp›flan-
lar› sever. (Saff; 4) 

‹nsan ahirette kimlerin yan›nda olmak istiyorsa, dünyada da

onlarla beraber olmal›d›r. Dolay›s›yla bir müminin yeri, yaln›z-

ca ve yaln›zca müminlerin yan›d›r. E¤er buna imkan› yoksa—ki

bu ancak geçici bir süre için ve çok istisnai bir durum olabilir—

müminlerle birlikte olmay› içten ve samimi olarak istemesi ge-

reklidir. Müminler; Allah’›n s›fatlar›n› üzerinde en çok tafl›yan,

Allah’›n r›zas›n› kazanmaya çal›flan, Allah’› çok seven ve çokça

zikreden, kendilerini Allah’a teslim etmifl, can›yla ve mal›yla

onun yolunda mücadele eden üstün insanlard›r. Dolay›s›yla,

Allah’›n r›zas›n›n en çok bulundu¤u yer de bunlar›n yan›d›r.

Nitekim Kuran, müminlerin hep birarada olmalar›n› kesin bir

biçimde emreder:

Allah’›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n. Ve

Allah’›n sizin üzenizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz düfl-

manlar idiniz. O, kalplerinizin aras›n› uzlaflt›r›p-›s›nd›rd› ve

siz O’nun nimetiyle kardefller olarak sabahlad›n›z. Yine siz,

tam atefl çukurunun k›y›s›ndayken, oradan sizi kurtard›.

Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle

aç›klar. (Al-i ‹mran; 103)

Müminin rahat ve huzurlu olmas›n›n yegane yolu, di¤er

müminlerle beraber olmas›d›r. Kuran’da bildirilen Allah’›n ka-

nununa göre, “kalpler yaln›zca Allah’› anmakla tatmin bulur”
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(Rad; 28). Allah’›n an›lmas› ise, yine Kuran’a göre, “Allah’›n

içinde kendi ad›n›n an›lmas›na izin verdi¤i evlerde”, yani mü-

minlerin evlerinde gerçekleflir. Çünkü “Allah’›n nuru”, bu ev-

lerdedir: “(Bu nur,) Allah’›n, onlar›n yüceltilmesine ve isminin
zikredilmesine izin verdi¤i evlerdedir; onlar›n içinde sabah ak-
flam O’nu tesbih ederler.” (Nur; 36)

Gerçek bir mümin, akl›n, maddi ve manevi güzelli¤in, te-

mizli¤in, güzel ahlak›n hakim oldu¤u ve içinde sürekli olarak

Allah’›n zikredildi¤i ortamlardan zevk al›r. Ancak, Allah’›n

birçok s›fat›n›n tecelli etti¤i evlerde rahat hareket edebilir.

Kalbi ve ruhu ancak böyle bir ortamda huzur bulur. Bu or-

tam da yaln›zca müminlerin bulunduklar› ortamd›r. Kuran’a

göre buralarda, “ar›nmay› içten arzulayan” adamlar vard›r.

(Tevbe; 108)

Müminlerin beraber olmalar›ndaki en önemli hikmetleri

flöyle sayabiliriz: birbirlerine her an destek olmalar›, birbirlerine

her an olumlu telkin vermeleri, birbirlerinin ar›nmalar›na vesile

olmalar›, birbirlerine hat›rlat›c› ve uyar›c› olmalar›, birlikte Al-

lah’› anmalar›d›r. Bu nedenle mümin, vaktinin mümkün oldu-

¤unca büyük bir bölümünü bu özellikleri bulabildi¤i mümin

toplulu¤unun aras›nda geçirmekten büyük haz duyar.

Sen de sabah akflam O’nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua

edenlerle birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü

isteyerek gözlerini onlardan kayd›rma. Kalbini bizi zikret-

mekten gaflete düflürdü¤ümüz, kendi ‘istek ve tutkular›na

(hevas›na)’ uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene itaat etme. (Kehf;

28)

Bir görev icab›, küfrün aras›na girmesi gerekti¤inde asli gö-

revini hiçbir zaman unutmaz ve en fazla istifade esas›yla hareket

eder. Bu yolla müminlere menfaat sa¤lamaya, küfrün maddi ve

manevi gücünü k›rmaya çal›fl›r. Bu sayede Allah’›n flan›n›n daha

da çok yüceltilmesini, müminlerin daha rahat etmelerini, hare-
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ket kabiliyetlerinin artmas›n› sa¤lar.

Müminler ancak, do¤al ve samimi davranan, hiçbir dünyevi

ç›kar gözetmeyen, birbirine karfl› düflkün, fedakar ve ince dü-

flünceli insanlar›n, yani müminlerin bulundu¤u bir ortamda ra-

hat edebilirler. Bu da Allah’›n Kuran’da tarif etti¤i cennet mo-

delidir. Mümin bu dünyada da, maddi ve manevi olarak, elin-

den geldi¤ince cennet ortamlar› oluflturmaya çal›fl›r ve ancak

böyle ortamlardan zevk alabilir. Müminler tüm hayatlar› bo-

yunca günün 24 saati cennet modelini hayatlar›na uygularlar.

Bunun en belirgin olan›, evlerinde yarat›lan ortamd›r. Mümin-

lerin evleri kendileri için en rahat, en güzel, en güvenilir ortam-

d›r. Ancak bu flekilde müminin kalbi ferahlar, rahat eder ve ca-

hiliye toplumunun bofl ve amaçs›z kültüründen s›yr›labilir. 

Allah’›n, bir insan› müminler toplulu¤unun içine sokmas›-

n›n ve ona dine hizmet etme imkan› vermesinin onun için çok

büyük bir nimet oldu¤u ortadad›r. Bu nimetin flükrü de mü-

minlerle birlikte olmaktan zevk almak, her f›rsatta onlarla bir-

likte olmaya çal›flmakla olur. E¤lenilecekse, d›flar›ya ç›k›l›p gezi-

lecekse, yine müminlerle toplu halde yap›lan e¤lenceler mümi-

ne zevk verir. Bunu, özgürlü¤ünü k›s›tlama olarak de¤il, tam

tersine, ar›nma, temizlenme, rahatl›k olarak görmesi, pislikten

uzak durma, korunma olarak de¤erlendirmesi gerekir.

Müminlerin birbirlerine ba¤l›l›klar›, sevgileri ve tafl›d›klar›

üstün vas›flar, Kuran’da flöyle anlat›l›r:

“Mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar birbirlerinin velileri-

dirler. ‹yili¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dos-

do¤ru k›larlar, zekat› verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat

ederler. ‹flte Allah’›n kendilerine rahmet edece¤i bunlard›r.

fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahi-

bidir. (Tevbe; 71) 

Allah, müminlerle birlikte olman›n bir cennet zevki ve mü-
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kafat› oldu¤unu, müminlerin ahirette en üstün insanlarla birlikte

olaca¤›n› ayetlerde bildirmektedir:

Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse, iflte onlar Allah’›n kendile-

rine nimet verdi¤i peygamberler, do¤rular (ve do¤rulayanlar),

flehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaflt›r onlar? (Nisa;

69)

Durum böyleyken, küfürle beraber olmaktan zevk alan bir

insan kendisine verilen nimete aç›kça nankörlük etmifl olur. Dün-

yada küfürden zevk alan bir insan›n ahirette de küfürle birlikte

olaca¤›n› bilmesi ve kabul etmesi gerekir. Ahirette ise küfrün bu-

lundu¤u yer cehenemden baflkas› de¤ildir. 

Salih mümin az bir nimetten bile Allah’› anarak, onun Al-

lah’tan geldi¤ini bilerek, flükrederek çok büyük zevk alabilir.

Böyle olunca da, Allah nimetlerden al›nacak zevki ve nefleyi kat

kat artt›r›r. Nimetlerin de ayn› ölçüde katlanarak artmas›n›, küf-

rün sahip olduklar›yla k›yaslanmayacak derecede en güzel, en

mükemmel, en kaliteli ortamlar›n oluflmas›n› sa¤lar. 
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Mümin Toplulu¤u ‹çinde Yeralan 
Ve Farkl› ‹mani Konumlara 
Sahip Olan ‹nsan Çeflitleri 

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras
k›ld›k. Art›k onlardan kimi kendi nefsine zulme-
der, kimi orta bir yoldad›r, kimi de Allah’›n iz-
niyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte bu, büyük
fazl›n kendisidir. (Fat›r; 32) 

Kitapç›¤›n bafl›nda, müminlerin aras›nda göründükleri hal-

de çeflitli nedenlerle cahiliye yaflant›s›na özenen ve cahiliye top-

lumuna e¤ilim gösteren kiflileri üç grupta s›n›fland›rm›flt›k.

Bunlar›n içinde özellikle—kitapç›¤›n da temel inceleme alan›n›

oluflturan—üçüncü grup, her ne kadar homojen bir grup gibi

görünse de asl›nda farkl› tür ve derecede imani problemleri

olan fertlerden oluflmufltur. Müminlerin aras›nda bar›nan bu

tür kiflilerin karakter ve kiflilik yap›lar›, gösterdikleri tav›r ve dav-

ran›fl bozukluklar› birçok ayette detaylar›yla tarif edilmifltir. 

Kuran’›n indirildi¤i dönemde Peygamber Efendimiz’in et-

raf›nda bulunan müminler iman ve takva bak›m›ndan birbirleri-

ne göre farkl› farkl› konumlara ve derecelere sahiptiler. Ayetler-

den ö¤rendi¤imize göre bu müminler aras›nda can›n›-mal›n›

son noktas›na kadar satan, en zor anlarda bile Allah’a, Re-

sul’üne ve davaya karfl› sars›lmaz bir sadakat gösterenlerden,

zorluk anlar›nda kalpleri kaymak üzere olan, hatta Allah hak-

k›nda çeflitli zanlarda bulunabilecek kadar imani zaaf gösterebi-

len kimselere kadar genifl bir imani yelpaze mevcuttu. 

Bunlarla birlikte yine ayetlerin haberiyle, kendini mümin
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zannedip de asl›nda iman kalplerine girmemifl ‘eslemeler’, sa-

vafltan kaçacak, sadaka ve ganimetler konusunda sorun ç›karta-

cak, isteksizce infak edecek, nefsine a¤›r gelen konularda itaatte

zorlanacak, ve bunlara benzer çeflitli Kuran d›fl› hareketleri iflle-

yecek türde kifliler de yer almaktayd›lar. Allah bunlar›n kimisine

tevbe nasip edip affetmifl ve gerçek iman› nasip etmifl, kimileri-

ne de süre tan›y›p bir zorluk an›nda onlar›n gerçek yüzlerini de-

flifre etmifl, müminlerden ay›rm›flt›r. Kimisinin durumu da an-

cak ahirette, kitab›n› sa¤dan beklerken sol taraf›ndan ald›¤›nda

ortaya ç›kacakt›r.

Sonuç olarak bu insanlar›n tümü belli bir süre, bir bölümü

de hayatlar›n›n sonuna dek mümin cemaatinin içinde birlikte

yaflam›fllar, birbirlerini mümin olarak görmüfllerdir. Ancak Al-

lah, takdir etti¤i ve raz› oldu¤u gerçek mümin modelini ayetler-

de aç›kça tarif etmifltir. Gerçek, samimi ve ihlasl› müminlerin de

kendi aralar›nda çeflitli üstünlük dereceleri vard›r. Gerçek mü-

min tarifinin d›fl›nda kalan kimselerin ise, bu ideal modelden

uzaklaflt›klar› ölçüde imani dereceleri düfler, küfrün s›n›rlar›na

yaklafl›r; bir noktadan sonra da iman çizgisinin d›fl›na taflarlar. 

Kuran ayetleri her devre bakt›klar› için ayn› durum günü-

müzdeki bir mümin toplulu¤u için de geçerlidir. Elbette ki,

mümin toplulu¤unun içinde bulunmak, cahiliye toplumuna

mensup olmakla k›yaslanamayacak derecede daha üstün ve fle-

refli bir konumdur. Ancak bunu ahiret için bir garanti sayarak,

Allah’›n s›n›rlar›n› korumada taviz vermek, Allah korkusu, he-

lal, haram ve itaat konular›na gereken titizlik ve hassasiyeti gös-

termemek büyük bir aldan›fl olacakt›r. Unutmamal›d›r ki, mü-

naf›klar ve müflrikler de ‹slam cemaati içerisinden ç›karlar. Bun-

lar›n büyük bir k›sm› önceden iman ettikleri halde sonradan in-

kara sapm›fl, Allah’›n gazab›na ve ebedi azaba mahkum olmufl-

lard›r. Bu nedenle hiçbir mümin kendisini garantide görmeme-
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li, Allah’›n ayetlerde k›nad›¤› karakter ve kiflilik özelliklerini

üzerinde tafl›maktan, bu tarz tav›r ve davran›fl flekillerini sergile-

mekten kaç›nmal›d›r. Ayetlerde tarif edilmifl olumsuz örnekler-

den ders ve ibret almal›, güzel ve övülen örneklere benzemeye

çal›flmal›d›r. 

Bu amaçla, mümin toplulu¤u aras›nda yaflayan insan çeflit-

lerini, onlar›n olumlu ve olumsuz özelliklerini, örnek al›nacak

ya da sak›n›lacak yönlerini tarif eden Kuran ayetlerini belli bafl-

l›klar alt›nda s›n›fland›rd›k:

“GERÇEK” MÜM‹NLER

‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler

ile (hicret edenleri) bar›nd›ranlar ve yard›m edenler, iflte ger-

çek mü’min olanlar bunlard›r. Onlar için bir ba¤›fllanma ve

üstün bir r›z›k vard›r. (Enfal; 74)

Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Re-

sûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir kuflkuya kap›lmadan Allah

yolunda mallar›yla ve canlar›yla cihad ettiler. ‹flte onlar, sa-

d›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat; 15)

MÜM‹NLER‹N ÇO⁄UNA 

ÜSTÜN KILINANLAR

Andolsun, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik: “Bizi

inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›lan Allah’a

hamdolsun.” dediler. Süleyman, Davud’a mirasç› oldu ve

dedi ki: “Ey insanlar, bize kufllar›n konuflma-dili ö¤retildi ve

bize her fleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaç›k

bir üstünlüktür.” Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kufl-

lardan ordular› topland› ve bunlar bölükler halinde da¤›t›ld›.

(Neml; 15-17)
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ÖNE GEÇENLER

Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar;

Allah onlardan hoflnut olmufltur, onlar da O’ndan hoflnut ol-

mufllard›r ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacaklar›, alt›ndan

›rmaklar akan cennetler haz›rlam›flt›r. ‹flte büyük ‘kurtulufl ve

mutluluk’ budur. (Tevbe; 100)

HAYIRLARDA YARIfiANLAR

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k

onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yolda-

d›r, kimi de Allah’›n izniyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte

bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fat›r; 32)

ORTA YOLDA (MUKTES‹D) OLANLAR

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k

onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yolda-

d›r, kimi de Allah’›n izniyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte

bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fat›r; 32)

A⁄IR DAVRANANLAR

fiüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. fiayet, size bir

musibet isabet edecek olsa: “Do¤rusu Allah, bana nimet ver-

di, çünkü onlarla birlikte olmad›m” der. E¤er size Allah’tan

bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki onunla ara-

n›zda hiç bir yak›nl›k yokmufl gibi kuflkusuz flöyle der; “Kefl-

ke onlarla birlikte olsayd›m, böylece ben de büyük ‘kurtulufl

ve mutlulu¤a’ erseydim.” (Nisa; 72-73) 

‹MANLARINI ZULÜMLE 

KARIfiTIRMAYANLAR

‹man edenler ve imanlar›n› zulümle kar›flt›rmayanlar, iflte gü-

venlik onlar içindir ve onlar hidayete ermifllerdir. (Enam; 82) 
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“ESLEME”LER ‹MAN KALPLER‹NE

HENÜZ G‹RMEM‹fi OLANLAR

Bedeviler, dedi ki: “‹man ettik.” De ki: “Siz iman etmedi-

niz; ancak “‹slam (müslüman veya teslim) olduk (eslemna)

deyin. ‹man henüz kalplerinize girmifl de¤ildir. E¤er Allah’a

ve Resûlü’ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir

fleyi eksiltmez. fiüphesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirge-

yendir.” (Hucurat; 14)

ALLAH’A VERD‹KLER‹ AHDE 

SADAKAT GÖSTERENLER

Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vard›r ki- Allah ile yapt›k-

lar› ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi ada¤›n›

gerçeklefltirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir de¤ifltirme

ile (sözlerini) de¤ifltirmediler. (Ahzab; 23)

ALLAH’A VERD‹KLER‹ AHDE

SADAKAT GÖSTERMEYENLER

Oysa andolsun, daha önce ‘arkalar›n› dönüp kaçmayacakla-

r›na’ dair Allah’a söz vermifllerdi; Allah’a verilen söz (ahid)

ise, (a¤›r bir) sorumluluktur. (Ahzab; 15)

SECDE EDERKEN A⁄LAYANLAR

Halk›na, namaz› ve zekat› emrediyordu ve o, Rabbi kat›nda

kendisinden raz› olunan (bir insan)d›. Kitap’ta ‹dris’i de zik-

ret. Çünkü o, do¤ru olan bir peygamberdi. Biz onu yüce bir

mekan (makam)a yükseltmifltik. ‹flte bunlar; kendilerine Al-

lah’›n nimet verdi¤i peygamberlerdendir; Adem’in soyun-

dan, Nuh ile birlikte tafl›d›klar›m›z (insan nesillerin)den, ‹b-

rahim ve ‹srail (Yakup)in soyundan, do¤ru yola erifltirdikle-

rimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan
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Allah’)›n ayetleri okundu¤unda, a¤layarak secdeye kapan›r-

lar. (Meryem; 55-58)

‹NFAK ETT‹KLER‹N‹ BAfiA KAKMAYANLAR

VE ‹STEYEREK, KALPLER‹ ÜRPEREREK

‹NFAK EDENLER

Mallar›n› Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri

fleyin peflinden bafla kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecir-

leri Rableri kat›ndad›r, onlara korku yoktur ve onlar mahzun

olmayacaklard›r. (Bakara; 262)

Yaln›zca Allah’›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› kök-

lefltirip- güçlendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i,

yüksekçe bir tepede bulunan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda

ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örne¤ine benzer ki ona

sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi (vard›r). Allah,

yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara; 265)

Gerçekten, Rablerine olan haflyetlerinden dolay› sayg›yla

korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine or-

tak koflmayanlar, Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye,

vermekte olduklar›n› kalpleri ürpererek verenler; ‹flte onlar,

hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne geç-

mektedirler. (Müminun; 57-61)

Bedevilerden öyleleri de vard›r ki, onlar Allah’a ve ahiret gü-

nüne iman eder ve infak etti¤ini Allah kat›nda bir yak›nlafl-

maya ve elçinin dua ve ba¤›fllama dileklerine (bir yol) sayar.

Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yak›nlaflmad›r.

Allah da onlar› kendi rahmetine sokacakt›r. fiüphesiz Allah,

ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Tevbe; 99)
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FET‹HTEN ÖNCE ‹NFAK ED‹P SAVAfiANLAR VE

FET‹HTEN SONRA SAVAfiANLAR

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa

göklerin ve yerin miras› Allah’›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce

infak eden ve savaflanlar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, de-

rece olarak sonradan infak eden ve savaflanlardan daha bü-

yüktür. Allah, her birine en güzel olan› va’detmifltir. Allah,

yapt›klar›n›zdan hâberdard›r. Allah’a güzel bir borç verecek

olan kimdir? Art›k Allah, bunu onun için kat kat artt›r›r.

Onun için ‘kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vard›r. (Hadid;

10,11)

GÖSTER‹fi ‹Ç‹N ‹NFAK EDENLER ve

‹NFAKLARINI CEREME SAYANLAR

Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmay›p, insan-

lara karfl› gösterifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve

eziyet ederek sadakalar›n›z› geçersiz k›lmay›n. Böylesinin du-

rumu, üzerinde toprak bulunan bir kayan›n durumuna ben-

zer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü mü, onu ç›r›lç›plak b›-

rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiç bir fleye güç yetiremez

(elde edemez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet ver-

mez. (Bakara; 264)

Bedevilerden öyleleri vard›r ki, infak etti¤ini bir cereme sayar

ve sizi felaketlerin sar›vermesini bekler. Kötü felaket onlar›

sars›n. Allah iflitendir, bilendir. (Tevbe; 98)

C‹MR‹L‹K EDENLER

‹flte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye ça¤r›l›yor-

sunuz; buna ra¤men baz›lar›n›z cimrilik ediyor. Kim cimrilik

ederse, art›k o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise,

⁄aniy (hiç bir fleye ihtiyac› olmayan)d›r; fakir olan sizlersiniz.

80



E¤er siz yüz çevirecek olursan›z, sizden baflka bir kavmi ge-

tirip-de¤ifltirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar.

(Muhammed; 38)

HAYRA ÇA⁄IRAN-MARUFU EMRED‹P

MÜNKERDEN NEHYEDENLER

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülük-

ten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtu-

lufla erenler iflte bunlard›r. (Al-i ‹mran; 104)

MÜCAH‹DLER - SABREDENLER

Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilin-

ceye (belli edip ortaya ç›kar›ncaya) kadar, deneyece¤iz ve

haberlerinizi s›nayaca¤›z (aç›klayaca¤›z). (Muhammed; 31)

SAVAfiA ‹STEKS‹Z ÇIKANLAR

Rabbin seni evinden hak u¤runda (savafla) ç›kard›¤›nda

mü’minlerden bir grup isteksizdi. (Herfley) Aç›kça ortaya

ç›kt›ktan sonra bile, sanki kendileri, göz göre göre ölüme

sürükleniyorlarm›fl gibi, seninle hak konusunda tart›fl›p du-

ruyorlard›. (Enfal; 5-6)

SAVAfiTAN GER‹ KALANLAR

(Savafltan) Geri b›rak›lan üç (kifliyi) de (ba¤›fllad›). Öyle ki,

bütün geniflli¤ine ra¤men yeryüzü onlara dar gelmiflti, nefs-

leri de kendilerine dar (s›k›nt›l›) gelmiflti ve O’nun d›fl›nda

(yine) Allah’tan baflka bir s›¤›nacak olmad›¤›n› iyice anlad›-

lar. Sonra tevbe etsinler diye onlar›n tevbesini kabul etti.

fiüphesiz Allah, (yaln›zca) O, tevbeleri kabul edendir, esir-

geyendir. (Tevbe; 118)
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ÖZÜRLER‹ OLMADI⁄I HALDE SAVAfiA

G‹TMEYENLER

Mü’minlerden, özür olmaks›z›n oturanlar ile, Allah yolunda

mallar›yla ve canlar›yla cihad edenler eflit de¤ildir. Allah,

mallar›yla ve canlar›yla cihad edenleri oturanlara göre derece

olarak üstün k›lm›flt›r. Tümüne güzelli¤i (cenneti) va’det-

mifltir; ancak Allah, cihad edenleri oturanlara göre büyük bir

ecirle üstün k›lm›flt›r. (Nisa; 95)

SAVAfiMALARINA ‹Z‹N VER‹LMEYENLER

Kendilerine; “Elinizi (savafltan) çekin, namaz› k›l›n, zekat›

verin” denenleri görmedin mi? Oysa savafl üzerlerine yaz›l-

d›¤›nda, onlardan bir grup, insanlardan Allah’tan korkar gi-

bi- hatta daha da fliddetli bir korkuyla- korkuya kap›l›yorlar

ve: “Rabbimiz, ne diye savafl› üzerimize yazd›n, bizi yak›n

bir zamana ertelemeli de¤il miydin?” dediler. De ki: “Dün-

yan›n meta› azd›r, ahiret, ise muttakiler için daha hay›rl›d›r

ve siz ‘bir hurma çekirde¤indeki ip-ince bir iplik kadar’ bile

haks›zl›¤a u¤rat›lmayacaks›n›z.” (Nisa; 77)

KAF‹RLERE KARfiI SEVG‹ BESLEYENLER

Sizler, iflte böylesiniz; onlar› seversiniz, oysa onlar sizi sev-

mezler. Siz Kitab›n tümüne inan›rs›n›z, onlar sizinle karfl›-

laflt›klar›nda “inand›k” derler, kendi bafllar›na kald›klar›nda

ise, size olan kin ve öfkelerinden dolay› parmak uçlar›n› ›s›-

r›rlar. De ki: “Kin ve öfkenizle ölün.” fiüphesiz Allah, sinele-

rin özünde sakl› duran› bilendir. (Al-i ‹mran; 119)

Ey iman edenler, benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z

olanlar› veliler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyor-

sunuz; oysa onlar haktan size geleni inkâr etmifller, Rabbiniz

olan Allah’a inanman›zdan dolay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›-
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n›zdan) sürüp-ç›karm›fllard›r. E¤er siz, Benim yolumda ci-

had etmek ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›flsan›z

(nas›l) onlara karfl› hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizle-

diklerinizi ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu

yaparsa, art›k o, elbette yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur.

(Mümtehine; 1)

Mü’minler, mü’minleri b›rak›p da kafirleri veliler edinme-

sinler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan hiç bir fley (yard›m) yok-

tur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sak›nma(n›z) baflka.

Allah, sizi kendisinden sak›nd›r›r. Var›fl Allah’ad›r. (Al-i ‹m-

ran; 28)

‹FT‹RAYI D‹LLER‹YLE AKTARANLAR

O durumda siz onu (iftiray›) dillerinizle aktard›n›z ve hak-

k›nda bilginiz olmayan fleyi a¤›zlar›n›zla söylediniz ve bunu

kolay sand›n›z; oysa o Allah kat›nda çok büyük (bir suç)tür.

Onu iflitti¤iniz zaman: “Bu konuda söz söylemek bize yak›fl-

maz. (Allah’›m) Sen yücesin; bu, büyük bir iftirad›r” deme-

niz gerekmez miydi? E¤er iman edenlerden iseniz, bunun

gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size ö¤üt vermek-

tedir. (Nur; 15-17)

ELÇ‹YE KARfiI SAYGILI 

OLANLAR-OLMAYANLAR

fiüphesiz, Allah’›n Resûlü’nün yan›nda seslerini alçak tutan-

lar; iflte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan etmifltir.

Onlar için bir ma¤firet ve büyük bir ecir vard›r. fiüphesiz,

hücrelerin ard›ndan sana seslenenler de, onlar›n ço¤u akl›n›

kullanm›yor. E¤er gerçekten, yanlar›na ç›k›ncaya kadar sab-

retmifl olsalard›, herhalde kendileri için daha hay›rl› olurdu.

Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir. (Hucurat; 3-5)
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D‹⁄ER MÜM‹NLER‹ S‹PER EDEREK KAÇANLAR

Elçinin ça¤›rmas›n›, kendi aran›zda kiminizin kimini ça¤›r-

mas› gibi saymay›n. Allah, sizden bir di¤erinizi siper ederek

kaçanlar› gerçekten bilir. Böylece onun emrine ayk›r› davra-

nanlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onla-

ra ac› bir azab›n çarpmas›ndan sak›ns›nlar. (Nur; 63)

‹MAN ED‹P H‹CRET ETMEYENLER

Gerçek flu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda

mallar›yla ve canlar›yla cihad edenler ile (hicret edenleri) ba-

r›nd›ranlar ve yard›m edenler, iflte birbirlerinin velisi olanlar

bunlard›r. ‹man edip hicret etmeyenler, onlar hicret edince-

ye kadar, sizin onlara hiç bir fleyle velayetiniz yoktur. Ama

din konusunda sizden yard›m isterlerse, yard›m üzerinizde

bir yükümlülüktür. Ancak, sizlerle onlar aras›nda anlaflma

bulunan bir toplulu¤un aleyhinde de¤il. Allah, yapt›klar›n›z›

görendir. (Enfal; 72)

“B‹Z‹ GÜT” D‹YENLER

Ey iman edenler, “Raina-Bizi güt, bize bak” demeyin. “Un-

zurna-Bizi gözet” deyin ve dinleyin. Kafirler için ac› bir azab

vard›r. (Bakara; 104)

YÜK OLAN-ADALETLE EMREDEN 

Allah flu örne¤i verdi: ‹ki kifli; bunlardan birisi dilsiz, hiç bir

fleye gücü yetmez ve her fleyiyle efendisinin üstünde (bir

yük), o, onu hangi yöne gönderse bir hay›r getirmez; flimdi

bu, adaletle emreden ve dosdo¤ru yol üzerinde bulunanla

eflit olabilir mi? (Nahl; 76)
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ALLAH HAKKINDA 

CAH‹L‹YYE ZANNINDA OLANLAR

Ey iman edenler, Allah’›n üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n.

Hani size ordular gelmiflti; böylece biz de onlar›n üzerine,

bir rüzgar ve sizin görmedi¤iniz ordular göndermifltik. Al-

lah, yapt›klar›n›z› görendir. Hani onlar, size hem üstünüz-

den, hem alt taraf›n›zdan gelmifllerdi; gözler kaym›fl, yürek-

ler hançereye gelip dayanm›flt› ve siz Allah hakk›nda (birta-

k›m) zanlarda bulunuyordunuz. (Ahzab; 9,10)

Sonra kederin ard›ndan üzerinize bir güvenlik (duygusu) in-

dirdi, bir uyuklama ki, içinizden bir grubu sar›veriyordu. Bir

grup da, canlar› derdine düflmüfltü; Allah’a karfl› haks›z yere

cahiliye zann›yla zanlara kap›larak: “Bu iflten bize ne var ki?”

diyorlard›. De ki: “fiüphesiz iflin tümü Allah’›nd›r.” Onlar,

sana aç›klamad›klar› fleyi içlerinde gizli tutuyorlar, “Bu iflten

bize bir fley olsayd›, biz burada öldürülmezdik” diyorlar. De

ki: “Evlerinizde olsayd›n›z da üzerlerine öldürülmesi yaz›l-

m›fl olanlar, yine devrilecekleri yerlere gidecekti. (Bunu) Al-

lah, sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olan› ar›n-

d›rmak için (yapt›). Allah, sinelerin özünde sakl› duran›

bilendir. (Al-i ‹mran; 154)

‹ki toplulu¤un karfl› karfl›ya geldikleri gün, sizden geri dö-

nenleri, kazand›klar› baz› fleyler dolay›s›yla fleytan onlar›n

aya¤›n› kayd›rmak istemiflti. Ama andolsun ki, Allah onlar›

affetti. fiüphesiz Allah, ba¤›fllayand›r, yumuflak oland›r. (Al-i

‹mran; 155)

ARAF'TAK‹LER

‹ki taraf aras›nda bir engel ve burçlar (A’raf) üstünde hepsini

yüzlerinden tan›yan adamlar vard›r. Cennete gireceklere:

“Selam size” derler, ki bunlar, henüz girmeyen fakat (gir-

meyi) ‘fliddetle arzu edip umanlard›r.’ (Araf; 46)
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KALPLER‹NDE HASTALIK OLANLAR

Ey peygamberin kad›nlar›, siz kad›nlardan herhangi biri (gi-

bi) de¤ilsiniz; e¤er sak›n›yorsan›z, art›k sözü çekicilikle söy-

lemeyin ki, sonra kalbinde hastal›k bulunan kimse tamah ed-

er. Sözü maruf bir tarzda söyleyin. (Ahzab; 32)

ALLAH’A “B‹R UCUNDAN” ‹BADET EDENLER

‹nsanlardan kimi, Allah’a bir ucundan ibadet eder, e¤er ken-

disine bir hay›r dokunursa, bununla tatmin bulur ve e¤er

kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir.

O, dünyay› kaybetmifltir, ahireti de. ‹flte bu, apaç›k bir kay›p-

t›r. (Hac; 11)

KALPLER‹ KAYMAK ÜZERE OLANLAR

Andolsun Allah, Peygamberin, Muhacirlerin ve Ensar›n

üzerine tevbe ihsan etti. Ki onlar -içlerinde bir bölümünün

kalbi nerdeyse kaymak üzereyken- ona güçlük saatinde tabi

oldular. Sonra onlar›n tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onla-

ra (karfl›) çok flefkatlidir, çok esirgeyicidir. (Tevbe; 117)

‹MAN ED‹P SAPANLAR?

Gerçek flu, iman edip sonra inkâra sapanlar, sonra yine iman

edip sonra inkâra sapanlar sonra da inkârlar› artanlar… Allah

onlar› ba¤›fllayacak de¤ildir, onlar› do¤ru yola da iletecek

de¤ildir. (Nisa; 137)
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"Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her fleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

- Bakara, 32 -
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