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ĠġTE SĠZE FĠTNE! 

 

Ehli-Sünnet Yolu Ölçüleri‟ne uymazsan Fitneyi ĠĢte Böylece Dâvet EtmiĢ 

Olduğunu Bil! 
 

Kültürünü bilmeyen bir  

Müslüman‟ın aĢırılığa kaçması çok kolaydır
1
. 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 
07.05.2020 

 

“ĠĢte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! 

Berâberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). AĢırı gitmeyin! 

Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.” 

Hud Sûresi, Âyet 112 

 

“Eceli gelen köpek, câmi duvarına... Ģer.” 

Atasözü 

Rahmet Ve Fitne Nedir? 

 

Rahmetin lügat anlamı, merhâmet, acımak, Ģefkat etmek, ihsan etmek, 

esirgemek gibi; „fitne ‟nin lügat anlamı ise, 1. Ġnsanın akıl ve kalbini 

doğrudan doğruya, hak ve hakîkatten saptıracak Ģey…2. Azdırma… 4, 

KarıĢıklık. Ara bozmak. Dedikodu… 5. Küfr… Fikir ihtilâfı… 6. Kavga… 7. 

Delilik… gibi, mânaları içeriyor… 

 

İslâmî ölçülere uymayarak sapıkların ve sapıklıkların çoğalması 

nedeniyle rahmetin azalması, fitnelerin geliĢ sebebidir. Nitekim İslâm 

Târihi‟nde Peygamberimiz (SAV)‟den hemen sonra, sapık fikirlilerin ortaya 

çıkmasıyla, meselâ Hz. Ali (RA) Efendimiz‟in şehit edilmesi ve Hz. Hüseyin 

(RA)‟ın Kerbelâ‟da şehit edilmesiyle fitneler başlamıştır. Hâlâ da artarak 

devam ediyor… 

Demek oluyor ki, İslâmî ölçülerden uzaklaşmak, günahların artması, 

genel olarak, fitnelerin geliş sebebi olmaktadır.  

Günümüzde yapılan günahları bilmeyen var mı? Fitneyi en çok 

cezbeden günahların başında özellikle, zinâ, fâiz, rüĢvet, gıybet, israf, 

nankörlük ve zulüm gelmektedir. 

                                                 
1 Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, San‟at, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler olarak bir 

milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu biliyoruz. Kültürümüz‟de baskın olan Din ve Dil‟dir. Dinimiz 

Ġslâm, dilimiz Türkçe‟dir. 
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Fitnelerin de devir ve dönemlere göre şekil değiştirdiğini görüyoruz. 

2020 yılı îtibârıyla içinde bulunduğumuz şu sırada bütün dünyâyı etkisi altına 

alan şu virüs olayı yüzyılımızın en önemli tipik bir fitnesini oluşturmaktadır. 

 

Zinâ Ve Homoseksüellik 

 

Günümüze damgasını vuran günahlardan biri olduğu için herkes zinâ 

ve homoseksüelliğin nın ne olduğunu az çok bilmektedir. Benim burada 

vurgulamak istediğim, zinâ ve homoseksüelliğin türü günahların sonunda, Ģu 

virüs olayında olduğu gibi, bunların fitnelere kapı araladığını, bunun da her 

kesime zarar verdiğini belirtmekten ibârettir. Homoseksüellik de zinâ 

kavramı içindedir. 

 

"Zinâya yaklaĢmayın. Zira zinâ yapmak, bir hayâsızlık olup çok kötü 

bir yoldur-İsrâ Sûresi, 32. Âyet" 

 

Diyânet İşleri Başkanlığı‟nın bu konudaki açıklaması da şu şekildedir: 

Âyette “zinâ etmeyin” denilmeyip “zinâya yaklaĢmayın” denilmesi, zinâya 

götürme tehlikesi bulunan tutum ve davranıĢlardan da uzak durmayı ifâde 

eder. Burada zinâ yasağının ardından, “Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir 

yoldur” denilmesi, zinânın insanın temiz fıtratına ve akl-ı selime aykırı 

olduğuna işâret etmektedir. 

 

Fâiz 

 

Günümüze damgasını vuran günahlardan biri de fâizdir. Fâizin de 

herkes ne olduğunu az çok bilmektedir. Allah‟ın en sevmediği günahların 

başında geliyor… Dolayısıyla fâiz almak ve fâiz vermek büyük bir 

rahmetsizlik ve fitne kaynağıdır.  

 

Rüşvet 

 

Rüşvetin de ne kadar zararlı olduğunu konunun uzmanı Prof. Dr. 

Cevat Akşit hocamız, aĢağıda görüldüğü gibi, görüyorsunuz, ne güzel 

belirtmiĢ bulunuyor…  
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Gıybet 

 

Kaynaklar, gıybetin zarârının tahayyül edilemeyecek kadar büyük 

olduğunu bildiriyor…  

 

Gıybet (Gıybet Etmek)Nedir? 

 

Tanım olarak gıybet, bir mü‟minin veyâ zimmî bir kâfirin, yâni Ġslâm 

devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim bir kiĢinin ayıbını, onu 

kötülemek için, arkasından söylemeye (konuĢmaya) denir
2
. 

 

                                                 
2 Temiz, M., Gıybet, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf YA DA   

http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.doc, En Son Erişim Târihi, 17.03.2014 

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GIYBET.doc
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158284419609839&set=a.10151040569619839&type=3&eid=ARDbQFBS7WVv38u-lOaIcdtlE3ocs6ryxG0kPfABfpqs2NmOo5aNLVbRhFjzInaC8iuxikTOkyeegkTq
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Ġslâm Dini‟nde Gıybet (Gıybet Yapmak) haramdır. Dinleyen, gıybet 

edileni tanıyorsa, gıybete ortak olur. Ortak olmamak için gıybeti durdurmaya 

çalıĢmalı, bunda muvaffak olamazsa, orayı terk etmelidir. 

 

Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, iĢinde, sözünde, dininde, 

dünyâsında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan veyâ bunlara 

benzer olan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, eğer bir kiĢiyi üzerse, bu 

söylenilenler gıybet olur. Bu üzülen kiĢi ise, elbette ki gıybet edilmiş olur. 

 

Gıybet etmek günah olduğu gibi, ilgili bulunduğu, yukarıda sayılan, 

hâllerinden birinin, kişinin yüzüne karşı söylenmesi de günahtır. KiĢinin 

yüzüne karĢı söylenen ve kendisini üzen sözle hiçbir ilişkisi bulunmuyorsa, 

bu söze iftirâ adı verilir. Bunları kapalı söylemek, iĢâretle, hareketle ya da 

yazı ile bildirmek de, hep söylemek gibi gıybettir. Görüldüğü gibi, bu tür 

ilşkilerde hüküm, kişinin üzülüp üzülmemesi ile yakından ilgilidir. 

 

Gıybetin Detayı ve Çeşitleri 

 

Ne yazık ki bu gıybet olayından, bâzen bizler de dâhil olmak üzere, 

kimse kendini doğru-dürüst koruyamıyor… 

Gıybetin esası, söylenen sözün, gıybeti edilen, kişinin hoşuna 

gitmemiş olmasıdır. 

Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde, hâfızların, din 

adamlarının, Elhamdülillah, biz böyle değiliz demeleri, gıybetin en kötüsü 

olur. Benzer şekilde birinden bahsedilirken, Elhamdülillah, Allah bizi bunlar 

gibi hayâsız yapmadı diyerek, o kimseyi kötülemek de, çok çirkin 

gıybetlerden biridir. Ya da falanca kimse çok iyidir ama ibâdette Ģu kusuru 

olmasa, daha iyi olurdu demek de, yapılan gıybetler arasındadır. 

 

Bu örneklerde görüldüğü gibi, gıybete sebep olan husûsun, kıybet 

edilen kiĢiyi kusurlu, kendini daha temiz görme duygusundan ileri geldiğine 

dikkat edilmelidir. Nitekim Hucûrat Sûresi, âye12‟de bakınız Allâhü Teâlâ ne 

diyor: 

“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı 

günahtır. Birbirinizin suçunu araĢtırmayın; kimse kimseyi çekiĢtirmesin; 

hangi biriniz ölü kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır? Ondan tiksinirsiniz; 

Allah‟tan sakının, Ģüphesiz Allah tevbeleri dâimâ kabul edendir, acıyandır.” 

 

Görüldüğü gibi, birinin gıybet edilmesi, ölmüş bir insanın etinin 

yenilmesi gibi çirkin bir iştir… 

 



5 

 
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

Bir Ebû Dâvud hadisinde, Peygamberimiz (SAV)‟in ifâdesiyle, 

gıybetten şöyle bahsedilmektedir: 

 

“Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve 

göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. 

 

- “Bunlar kim” dedim. 

 

Cebrâil aleyhisselam: 

 

- “Gıybet ederek insanların etini yiyen, Ģahsiyetlerini zedeleyen 

kimselerdir” dedi. 

Gıybet konusunda her zaman kazançlı olan, gıybet edilen kiĢidir. 

Harâiti kaynaklı bir ifâdede şunlar yazılıdır: 

 

“Kıyâmet‟te bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibâdetleri görür. 

„Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır‟ denir.” kendisine… 

 

Gıybetten her zaman uzak durmaya çalıĢmalıdır! İbni Ebiddünyâ‟nın
3
 

sözüne pek kulak vermelidir! Bakınız ne diyor: 

 

„Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini 

görürsen, o kimse için yardımcı ol! Ve cemaatı da ondan men etmeye çalıĢ 

veyâ oradan kalk git!‟ 

 

İbni Ebiddünyâ‟nın diğer bir sözü ise: 

 

“Bir kimsenin yanında din kardeĢi gıybet edilir de, yardıma 

muktedirken ona yardım etmezse, Allâhü Teâlâ o kimseyi dünyâ ve Âhiret‟te 

rezil eder.” 

„Falancanın boyu kısadır‟ diyen birine, Peygamber (SAV) 

Efendimiz‟in: 

“Bu sözün, denize atılsa, denizi kokutur” buyurduğunu da hiç 

unutmamalı! 

 

Nakledeni
4
 çok olan bir hadiste: 

 

                                                 
3 İ. Ebiddünyâ, Târih, Siyer ve Hadîs Âlimi. Künyesi Ebû Bekir olup, ismi, Abdullah bin Muhammed bin 

Ubeyd bin Süfyân bin Kays'dır. 208 (miladî. 823) senesinde Bağdâd'da doğdu. Aslı Kureyşli‟dir. Halîfelerin 

çocuklarını terbiye eder, onlara dînî bilgiler öğretirdi. 
4 İbni Ebiddünyâ, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, İ. Şarani, İ. Gazali 
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“Gıybetten sakının. Çünkü gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir. KiĢi zinâ 

edip tevbe eder de, bir daha yapmazsa, Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul 

eder. (Ama) gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.” denmektedir. 

 

Gıybet, söz taĢımak ve diğer günahlardan kaçınmak gibi ameller, 

nefis ile cihat olup, cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Bir Beyheki hadisinde 

deniyor ki: 

 

“Mirac‟da göğüslerinden asılarak azap edilenleri gördüm. „Bunlar, 

kaĢ göz iĢâretiyle alay ve gıybet edenlerdir‟ dendi. 

 

Bir Taberani hadisinde deniyor ki: 

 

“Dört kiĢinin, çektikleri Ģiddetli azaptan, cehennemdekiler rahatsız 

olur. Biri, ateĢten bir tabut içindedir, ikincisi bağırsaklarını yerde sürür, 

üçüncüsü kan ve irin kusar, dördüncüsü kendi etini yer. Ġlki borçlu olarak 

öldü. Ġkincisi idrardan sakınmazdı. Üçüncüsü, müstehcen konuĢurdu. 

Dördüncüsü, gıybet ve kovuculuk ederdi.” 

 

Yeni defnedilen iki ölü için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz 

buyurmuşlardır ki:  

 

“ġimdi onların kabirleri ateĢle dolduruldu, azap içindedir. 

Feryatlarını insan ve cinden baĢka her mahlûk iĢitti. Eğer gizleyebilseydiniz, 

benim iĢittiklerimi siz de iĢitirdiniz. Bunlardan biri, idrardan sakınmazdı, 

öteki de, insan eti yerdi (gıybet ederdi)” 

 

Gıybet etmenin kefâreti, üzülüp tevbe etmek ve helallaşmaktır. 

Pişman olmadan helallaşmak, riyâdır, ayrı bir günah sebebidir. Öyle ki, 

gıybet, üç türlüdür: 

 

a- “Bu gıybet değil, onda olan Ģeyleri söyledim” demek… Böyle 

söylemekle, harama helal demiĢ gibi olur ki, bu çok tehlikelidir.  

 

b- Gıybet edilen, bunu duymuĢsa, tevbe etmekle affedilmez. Gıybet 

edilen ile de ayrıca helallaĢmak da gerekir.  

 

c- Gıybet edilenin bundan haberi yoksa, yapılan gıybet, tevbe ve 

istigfar etmekle ve ona hayır duâ yapmakla affolur. 

 

Aşağıdaki iki Hadîs-i Şerife dikkat edinin: 
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“Gıybetin kefâreti, gıybet edilenin mağfireti için duâ etmektir” 

 

“Gıybet eden, gıybet edilen için mağfiret dilerse gıybet günahına 

kefâret olur.” 

 

Câiz Olan Gıybet Olayları 

 

Nerelerde ve hangi hâllerde gıybet yapmak câiz olur? 

 

1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu Ģikâyet için, ilgili mercilere 

bildirmek, 

2- Etkili ve yetkili birine, „Falanca kiĢi, gayrimeĢrû iĢ yapıyor, buna 

mâni olununuz‟ demek. 

3- Bid‟at sâhibi ile gezen birine, meselâ, „Onunla gezme, o 

mezhepsizdir‟ demek.‟ 

4- Şâhitlikte, „Falanca Ģöyle yaptı‟ demek.  

5- İnsanları, açıktan günah iĢleyenlerden korumak için, örneğin, „O 

kumarbazdır‟ demek. 

6- Müslümanları, bid‟at ehlinin zararlarından korumak için, bunların 

kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veyâ yazı ile bildirmek… Bu 

aynı zamanda İslâm‟ın, „emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ gibi bir 

emridir. 

7- Hayâsızların
5
 gıybeti diye bir şey yoktur. Yâni, hayâsızları 

arkalarından konuĢmak, kötülüklerini halka duyurmak gıybet sayılmaz. 

8. „Münâfıkları gıybet- Münâfıkların arkalarından konuĢmak‟, gıybet 

değildir. 

9- Tanıtmak maksadıyla, evlilik yapılacak kişi hakkında konuşmak 

câizdir. Hz. Fatıma binti Kays‟tan (RA) şöyle rivâyet edilmiştir. O, 

Peygamberimiz (SAV)‟e giderek: 

“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.” dedim. Resûlullah (SAV) de 

bana şöyle buyurdu: 

“Muaviye fakirdir, malı yoktur. Ebû Cehm‟e gelince, o çomağı 

omzundan indirmez (karısını çok döver)
6
.” 

10- Halkı zarardan koruduğu için, fâciri „gıybet etmek‟, gıybet 

değildir
7
. 

                                                 
5 Hayâ: haya 1) Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak. 2)  Yağmur, 

ucuzlık… 
6 Sorusor cevapbu, Kimlerin gıybeti yapılabilir?  

,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://www.sorusorcevapbul.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir, 

En Son Erişim Târih:  

25.11.2016. 
7 Sorularla İslâmiyet, Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var. Burada 

Geçen Fâcir Kimdir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/facirin-yaptiklarini-

anlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kimdir-0, En Son Erişim Târih: 25.11.2016. 
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Fâcir sözlükte, „yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî‟ anlamına gelir. „Fâcir‟ 

kavramı, dinî alanda (din ıstılahında); inkâr, Ģirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi, 

Allah ve Peygamber‟inin haram kıldığı fiilleri işleyen, kâfir, münâfık, müĢrik 

ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dışı davranışlarda bulunan kimselere 

denir. Bunun çoğulu, füccâr ve fecere‟dir. 

 

Fâciri „gıybet etmenin‟, gıybet olmadığı bir Taberani hadîste şöyle 

geçmektedir. 

 

“Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından 

korunsun.” 

 

Bir Deylemi Hadisi‟nde denmektedir ki: 

 

“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve 

Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü 

Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü 

yettiği hâlde bildirmeyene olsun.” 

 

Bizzat Peygamberimiz (SAV)‟in, “Ölülerinizi hayırla anın, 

iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!” hadîsi karşısında insanın 

aklına yine, “Buna sapıklar
8,9

 da dâhil midir?”
10

 sorusunu hatırlamadan 

geçiştirmek mümkün olmuyor! 

 

Toplumun menfaati için, bu sicili bozukları anlatmak gıybet olmaz, 

tersine sevap olur. Çünkü İbni Âbidîn Hazretleri: 

 

“ÖlmüĢ de olsa, bid‟at ehlinin ve Müslümanlığı yanlıĢ anlatanların 

bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine emr-i mâruf 

olur” demektedir. 

                                                 
8 Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015. 
9 Temiz, M., Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu’nun Dilinden Terennüm Edilince, BaĢka Söze Gerek Var 

mı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  

http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU’NUN%20DĠLĠNDEN%2

0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU’NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx, En Son Erişim Târihi: 

25.08.2015. 
10 Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son Erişim 

Târihi: 25.08.2015. 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU’NUN%20DİLİNDEN%20TERENNÜM%20EDİLİNCE%20BAŞKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU’NUN%20DİLİNDEN%20TERENNÜM%20EDİLİNCE%20BAŞKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
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İbni Ebiddünyâ ise, “Dine bid‟at karıĢtıranları gıybet etmek günah 

olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, 

onun zararından korunsun” demişlerdir. 

 

İbni Asakir‟den gelen bilgi de şudur: 

 

“Bid‟atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu 

bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah‟ın indirdiği Kur‟an‟nı 

gizlemiĢ olur
11

“ 

 

Sonuç îtibârıyla, İslâmî ölçülere göre gıybet sayılan bir gıybet olayı, 

günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir „İnsan Hakları‟ olayıdır… 

Gıybet yapanın sorumluluktan yâni günahtan kurtulması için, yalnız başına 

pişmanlık ve tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti 

edilenle helallaĢmak da gereklidir. 

 

Bununla berâber halkı ve genç nesilleri korumak için, insanlara kötü 

olan, bid‟at sâhiplerini, fâcirleri, münâfıkları, hayâsızları ve açıktan günah 

işleyenleri gıybet etmek câizdir. 

 

Toplumun geleceği adına, halkın ve genç nesillerin korunması 

niyetiyle, bunları ve bunların zaralarını halka tanıtmak, ayrıca çok makbul 

ve gerelidir de… Mü‟minler için bu „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ 

görevi, gerekliliklerin baĢında gelmektedir. 

 

Şimdi olsun anlaşılabiliyor mu bilmem, toplumun geleceğinin daha 

önemli olduğu? 

 

Hangi hususların gıybet olup olmadığı konusundaki bu 

açıklamalardan sonra, Ģu aĢağıdaki resme bir bakınız. Resmi hazırlayanların 

resimdeki mü‟minleri gıybet etmelerinden başka, aynı zamanda, aşağılayıcı 

sözleri de ayrı birer günah konusu… 

 

                                                 
11 Dinimiz İslâm, Gıybet Etmek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son Erişim Târih: 25.11.2016. 
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İsraf 

 

A'râf Sûresi‟nin 31. Âyeti‟nde “Ey Âdemoğulları! Yiyin için fakat 

israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” denmektedir. 

 

Dünyâ‟daki hayat şartlarının zararsız olmasına ilişkin olarak Üstün 

İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in çok önemli kavramlarından diğer 

birisi de israftır. 

Gelişmiş ülkelerde israf ve israftan doğan hastalıklar ve ekonomik 

krizler yaşanıyor


. 
Benim küçüklüğümde tâmircilik çok yaygındı. Günümüzde bozulan 

bir Ģeyin atılıp yenisinin alınması yoluna gidiliyor. Bu yöntem israf 

ekonomisinin bir sonucudur, ekonomik krizler bu yüzden doğmaktadır. Buna 

karşılık, Dünyâmız‟ın geri kalmıĢ ülkelerinde ise, açlık hüküm sürmektedir. 

Dünyâmız‟da yaşanan bu tezat, bir yanda obez ve aşırı şişmanları, diğer 

yanda, açlıktan ölüm derecesine varan fakirleri doğurmuştur
12

. 

                                                 
 Sabah, Ekonomi, Ġsraf ekonomisi çöktü, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/13/israf-ekonomisi-coktu, En Son Erişim Târihi: 27.07.2013. 
12 Temiz, M., Sızıntı: Kendi Elinizle Kendinizi Tehlikeye Atmayın, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/kendi-elinizle-kendinizi-tehlikeye-atmayin.html, En Son Erişim Târihi: 

29.08.2013. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=608511966688105&set=a.114023126136994&type=3&eid=ARDVNSK_x2_ROd2fIYpBSdmRIVFwrrvoB53CvVV4HLxVv899nF8yVNJAJMeeskrz1wn41AL28J0CZ0iy


11 

 
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

Tabiat kaynaklarının isrâfı ise, Dünyâmız‟ı yaşanamaz hâle doğru 

hızla götürüyor
13

. 

Bu husus, “baĢlı baĢına bir kitap konusudur” diyerek meseleyi pek 

uzatmadan, burada konunun hemen önemini vurgulamış olayım. Diyebilirim 

ki bu da, bereketsizlik ve fitneye sebep olan konuların baĢında gelmektedir. 

Örneğin şu aşağıdaki resimleri göz önünde tutarak, meselâ içinde 

bulunduğumuz, yeme-içme konusundaki israfın önemini hemen tahayyül 

edebilirsiniz, değil mi? 

 

 
 

Suriye‟de, Esed‟in kimyâsal silahlarıyla ölen çocuklar. 

http://www.haber10.com/haber/408362/#.UhUNEVxrPIU 

 

 

                                                 
13 Temiz, M., Ashâb-ı Kehf Tarsus‟ta mı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-2781.html, En Son Erişim Târihi: 29.08.2013. 

http://www.haber10.com/haber/408362/#.UhUNEVxrPIU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875800562935061&set=a.137871673394624&type=3&eid=ARAQmBLFqnkvajmY4kU3IVBoIS1Rs1RheFP5mVJiV_5H4Bv5vtOuheXRAiZAeIe5oVHjxxmDedW_Wqdq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875800562935061&set=a.137871673394624&type=3&eid=ARAQmBLFqnkvajmY4kU3IVBoIS1Rs1RheFP5mVJiV_5H4Bv5vtOuheXRAiZAeIe5oVHjxxmDedW_Wqdq
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526029838338420&set=a.148659899408751&type=3&eid=ARCLhVFTpb8KavGGT01jE0BxxbatTLnpQo_BWl27XD4g7c3SYjLisjWIjElg98ydgXKEDS459tE5nA5N
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Meselâ yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi, yiyecek bir Ģey bulamayanların 

durumlarını göz önünde tutarak, içinde bulunduğumuz, yeme-içme konusundaki 

israfın önemini hemen tahayyül etmek mümkündür! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2594100674246805&set=a.1374599332863618&type=3&eid=ARCZd6CPOWMOloBo8vBR1tWhuDvzuGshhUU0JaF0Qzwcz2DYVeW72O7XyQYHSCq0U4j3e8PjfkyxG-21
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2594100674246805&set=a.1374599332863618&type=3&eid=ARCZd6CPOWMOloBo8vBR1tWhuDvzuGshhUU0JaF0Qzwcz2DYVeW72O7XyQYHSCq0U4j3e8PjfkyxG-21
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Suriye‟de, Esed‟in kimyâsal silahlarıyla ölenlerden bir örnek. 

http://yenisafak.com.tr/foto-galeri/bu-aciya-yurek-

dayanmaz/6098?s=0#resim?ref=manset-13 

 

 

Diğer bir israf da şu bizim İnönü Zihniyeti’nin heykellere harcadıkları 

Halkımız’ın paralarından oluşmuyor mu? Şimdi şu aşağıdaki heykeller için 

harcanan paralarla, her bir heykelin Halkımıza ne getirdiğini ya da sağladığı 

faydaları bir düşününüz! 

 

 
 

Heykellere harcanan paralar yoksa israf dıĢı mı? 

http://yenisafak.com.tr/foto-galeri/bu-aciya-yurek-dayanmaz/6098?s=0#resim?ref=manset-13
http://yenisafak.com.tr/foto-galeri/bu-aciya-yurek-dayanmaz/6098?s=0#resim?ref=manset-13
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123671034645176&set=a.148613418817614&type=3&eid=ARBWZiY0dPEzDmrrSxyN5sgSOLB8cMqbL373N3EUAWygykY3AWSko0NWP2OzkERmsb8cwsivckA8vDFg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123671034645176&set=a.148613418817614&type=3&eid=ARBWZiY0dPEzDmrrSxyN5sgSOLB8cMqbL373N3EUAWygykY3AWSko0NWP2OzkERmsb8cwsivckA8vDFg
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Gerçekten, heykellere harcanan paralar israf olmuyor mu? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2439643149589756&set=gm.3188493541172489&type=3&eid=ARALmrBlKhKLxZmDEX7krMtGDLCxAdprpoBKRFwv-QzIHecTsMaEba1fZg2iocgMRHdbNH7tidbErEnq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1191963097861845&set=a.324140154644148&type=3&eid=ARBkplA7bju-UI7zmoOjfIw3r1PQc0CVjBr6b98qarJvhsxaOcShYn6G-gTk_OJJez0LveSja7OrpkYU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2439643149589756&set=gm.3188493541172489&type=3&eid=ARALmrBlKhKLxZmDEX7krMtGDLCxAdprpoBKRFwv-QzIHecTsMaEba1fZg2iocgMRHdbNH7tidbErEnq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1191963097861845&set=a.324140154644148&type=3&eid=ARBkplA7bju-UI7zmoOjfIw3r1PQc0CVjBr6b98qarJvhsxaOcShYn6G-gTk_OJJez0LveSja7OrpkYU
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Nankörlük 

 

Şu 21. Yüzyıl’da israf denizinde yüzdükleri hâlde, meselâ gözleri 

doymayanların sergiledikleri nakörlüklere ne diyebiliriz! 

 

Uzun lâfın kısası görüyorsunuz, aĢağıdaki Ġbrâhim Sûresi‟nin, 7. 

Âyeti, nankörlüğün bir “fitne ve azap” çağrısı olduğunu, ne güzel açıklamıĢ 

bulunuyor…  

 

“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için 

Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz 

hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.” 

 

 
 

Bu resimde nankörlüğü hissedebildiniz mi? 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221297385480718&set=a.10210414630858654&type=3&eid=ARAyLKMv0Adx-H0_QZx8HXtc27zx8tEWYm5a_pXNrGC-yBkaLZcHkVell7F1AThNIjH1M5kJK6eL9Gao
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Zulüm 

 

Ayırım yapmadan herkese zararı dokunan fitne sebeplerinin 

önemlilerinden biri de, bütün canlılara yapılan, gayrıinsânî muâmeleler yâni 

zulümdür. 

Canlı deyince en başta insanlar, hayvanlar ve bitkiler akla 

gelmektedir. Yüzyıllar boyunca, bitkilerin tahrip ve tahrif edilmesi bugün, 

meselâ iklimlerin değiĢmesi dediğimiz, bir fitneyi doğurmuştur. Demoklesin 

kılıcı gibi her an hazır olan bu fitne, her an bizi bekliyor… 

 

Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi insanlara yapılan zulüm 

örnekleri, yalnızca gözlerimizin önünde olanlar… Bir de görmediklerimizi 

bir düşününüz de, o zaman, işin vehâmetini belki tahmin edebilirsiniz! 

 

 
 

https://www.facebook.com/duassayfasi/photos/a.1363084850399147/3648324355208507/?type=3&eid=ARB0PaYteP-lzLZeByEOU3WAFYsVaGLkXY0he17gqcs54kxY62BaxuAyqfDMGpQmru3ipi6eLL_tk7vE&__xts__[0]=68.ARDLrZlPuDImMb4JmWMOXrNtcUMu9hszOUzSZAA1BYxI_Ql96XsoGnG71NI1IE-cnU7OiCMNPVUQhpiN6QHDtMc47h0RrOt7-7bx0pS30gzgNZ5pcTMPWnTS2jkQPpf3l96T14n0_pJz57A0gP49Ksf7wb84oKvpBE6YeWbjf9l_DYKa6WazKXmN7tFbnDbj3INGM4mZrsRcs_TCOPUjII2lDA3Bnmt9UecYuoMm3I12dFk5Lh7mq4t0aFsOAr67zxpj17SkNT3cq0dp951Z4zBO8KzXftCFylj39mwjWeNzD-5haTx2uKHQXJIsWXi4t5gar1EFZAfVtM87g2kIPF2JzU9Em78wAkei-x8UEON7rSvXrcYF7_zPqA&__tn__=EEHH-R
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Said-i Nursi‟yi de çok zehirlemiĢlerdi… 

 

  
 

https://www.facebook.com/1473271049552387/photos/a.1663442710535219/2547545782124903/?type=3&eid=ARCmQHzBifoJ5uTvEcYvSeyytoyI0HULk9ahZ5i_LTjSgs5pWxv9SgNli_byi3qPGaX6DUrIu6nuBq32&__xts__[0]=68.ARDI7bFB3ZiS0UrTjDIS8dWQ38YJR1m5GDwkKHMKN9z2d45pi2Ls4yPPOuzgUrnqKDNRHU8VPP2gKIRUmyWPGrwLWhfn7cjZhQTKMH6F5glJPtAjzaZXyENuvg5bTFJfBexTr2uM28CDnolxJItzUpSkpgni9dH6GHXlK0YWZyGISqsboqjJczul8QI6wmtBfojdvZUwYrR3UUf5_rS0Zn2WARe5Mgpi3UZBHWsYHZKSfY773tO4Aw9qQtLvGO-v4FHxEyxBrKHPSQl4U6RVLHUd9A0I8Xh97wbC3ANDJb6NeB1vsaz9ABwhAq8sqoTRBxau6ci46bQmwS1uY3sF3nKVDFqv9Q9WpCZIBBfoMZSBTKTsxpVhcZzj5w&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1941219356195613&set=a.1664953450488873.1073741831.100009227030678&type=3
https://www.facebook.com/1473271049552387/photos/a.1663442710535219/2547545782124903/?type=3&eid=ARCmQHzBifoJ5uTvEcYvSeyytoyI0HULk9ahZ5i_LTjSgs5pWxv9SgNli_byi3qPGaX6DUrIu6nuBq32&__xts__[0]=68.ARDI7bFB3ZiS0UrTjDIS8dWQ38YJR1m5GDwkKHMKN9z2d45pi2Ls4yPPOuzgUrnqKDNRHU8VPP2gKIRUmyWPGrwLWhfn7cjZhQTKMH6F5glJPtAjzaZXyENuvg5bTFJfBexTr2uM28CDnolxJItzUpSkpgni9dH6GHXlK0YWZyGISqsboqjJczul8QI6wmtBfojdvZUwYrR3UUf5_rS0Zn2WARe5Mgpi3UZBHWsYHZKSfY773tO4Aw9qQtLvGO-v4FHxEyxBrKHPSQl4U6RVLHUd9A0I8Xh97wbC3ANDJb6NeB1vsaz9ABwhAq8sqoTRBxau6ci46bQmwS1uY3sF3nKVDFqv9Q9WpCZIBBfoMZSBTKTsxpVhcZzj5w&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1941219356195613&set=a.1664953450488873.1073741831.100009227030678&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2594970770828912&set=gm.3133824556630443&type=3&eid=ARCfGMHKfctcRWolUFL6EVK5Ei5GGfDvvrWhxoBY107RH5E2MFPfPH-hPoZ20dDmLlsIBRE9YX1mWcoG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218192390219797&set=a.10206642646083412&type=3&eid=ARA_Rg_LjrOPARGNvYQxh9KgRSklnL-AvlCgLzMIHdnVs8EQbD1fVXm91WJarRjO2bKNtquMbkBnyIz_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2594970770828912&set=gm.3133824556630443&type=3&eid=ARCfGMHKfctcRWolUFL6EVK5Ei5GGfDvvrWhxoBY107RH5E2MFPfPH-hPoZ20dDmLlsIBRE9YX1mWcoG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218192390219797&set=a.10206642646083412&type=3&eid=ARA_Rg_LjrOPARGNvYQxh9KgRSklnL-AvlCgLzMIHdnVs8EQbD1fVXm91WJarRjO2bKNtquMbkBnyIz_
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509567576381815&set=gm.2484185425175721&type=3&eid=ARAe-1wr1h9AUhiwjZhIvsabKdcP8QrCQQ0BoGSPYmZJprJ-fIrvLX1a_27rt0qiy-0oJfZQkscxbHoN
https://www.facebook.com/AhBeYalanDunya/photos/a.127438707937462/393628511318479/?type=3&eid=ARDNgaMC8r7KjW4AUstpPHVoNvtfAxt_JH-30IKVtWisr81XA34P6OYSvq3Mly6c_I76G4ffPrlDFHXP&__xts__[0]=68.ARCqYmTgTU8TLc8ENfAMKA3LN6y4wS8LWDb3LDP-JruU4Ku1XCxwDzAGwC_JYpnjm2nmE2fmFHbdXaK3R5NbtLRnmIkCCK9r7OZblSv5m28srk3WrDwrPM0ORWtfZjyU-m7O2iteReg2mekeaPy9PtZTkN9Z7C7rZow3tZ7xSEnwjasHaUpzyME5aqsLskpkdtwR8-wX16LJkp0qzys9zSwCxP5sKNEA7jcrM4E-KKRbAuarUTsuvzS_Rx5Qn6bBRrCNTUmE-4BAPJwuuE1zlVaX5l4i5CoH7dhX_d9C8qbGjRHXF4aOVkP00IbGzdY23onxPwg8z5aGEfX1km_OttG16JNswQ5fD3suwRagDic3SAiCrlgMQH8&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509567576381815&set=gm.2484185425175721&type=3&eid=ARAe-1wr1h9AUhiwjZhIvsabKdcP8QrCQQ0BoGSPYmZJprJ-fIrvLX1a_27rt0qiy-0oJfZQkscxbHoN
https://www.facebook.com/AhBeYalanDunya/photos/a.127438707937462/393628511318479/?type=3&eid=ARDNgaMC8r7KjW4AUstpPHVoNvtfAxt_JH-30IKVtWisr81XA34P6OYSvq3Mly6c_I76G4ffPrlDFHXP&__xts__[0]=68.ARCqYmTgTU8TLc8ENfAMKA3LN6y4wS8LWDb3LDP-JruU4Ku1XCxwDzAGwC_JYpnjm2nmE2fmFHbdXaK3R5NbtLRnmIkCCK9r7OZblSv5m28srk3WrDwrPM0ORWtfZjyU-m7O2iteReg2mekeaPy9PtZTkN9Z7C7rZow3tZ7xSEnwjasHaUpzyME5aqsLskpkdtwR8-wX16LJkp0qzys9zSwCxP5sKNEA7jcrM4E-KKRbAuarUTsuvzS_Rx5Qn6bBRrCNTUmE-4BAPJwuuE1zlVaX5l4i5CoH7dhX_d9C8qbGjRHXF4aOVkP00IbGzdY23onxPwg8z5aGEfX1km_OttG16JNswQ5fD3suwRagDic3SAiCrlgMQH8&__tn__=EEHH-R


21 

 
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1083000335394887&set=a.159232967771633&type=3&eid=ARAB-zTx7OTAQjVGgEwY6L7wT9jtGO_uns4WMtIqzl9g-0-wgzJuZrdXZdOaUKsCABdB0eAnHRzSGDug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163267544308101&set=a.101127190522137.1073741827.100018745681150&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1083000335394887&set=a.159232967771633&type=3&eid=ARAB-zTx7OTAQjVGgEwY6L7wT9jtGO_uns4WMtIqzl9g-0-wgzJuZrdXZdOaUKsCABdB0eAnHRzSGDug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163267544308101&set=a.101127190522137.1073741827.100018745681150&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=135833794719428&set=a.120467796256028&type=3&eid=ARAruopWxbmYnXpi_eXBN4JWI_D2Qhdb779DknhFh11FjpcXjngDJ5G0-8SzWLlkH7WuL0DSzD9VyqfR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157983169062510&set=a.97129212509&type=3&eid=ARD3tIhICTqxOYqUwb7jJv5p1C9lJDlPICldRMydtwfXNoKRdln9LshxspqvB78kgauzbysVKfBb_xbE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=135833794719428&set=a.120467796256028&type=3&eid=ARAruopWxbmYnXpi_eXBN4JWI_D2Qhdb779DknhFh11FjpcXjngDJ5G0-8SzWLlkH7WuL0DSzD9VyqfR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157983169062510&set=a.97129212509&type=3&eid=ARD3tIhICTqxOYqUwb7jJv5p1C9lJDlPICldRMydtwfXNoKRdln9LshxspqvB78kgauzbysVKfBb_xbE
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Sonuç 

 

Hele bir düşününüz! Rab‟bimiz o kadar merhâmetli ki, 

Peygamberimiz  (SAV) ile gönderdiği emir ve yasaklara uymayarak, dünyâyı 

yaşanamaz duruma getiren ölçüsüz kullarının bu sapıklıklarına karşı onlara, 

yine de, islâh eder tarzda davranmaktadır. AĢağıdaki resimde de görüldüğü 

gibi, sapıklıklar yüzüden ne zaman dünyânın düzeni bozulsa Rab‟bimiz, 

meselâ Lut Kavmi‟nin ortadan kaldırılmasında olduğu gibi değil de, çoğu 

kere, îkaz edecek metotları kullanmıştır. 

 

Düşünenler şunu da düşünsüler! Fitne geldi mi, iyi-kötü, dinli-dinsiz, 

îmanlı-îmansız da seçmiyor, haaa! 

 

Rab‟bimiz bu gün de, doğrudan doğruya büyük âfet ve felâketler 

vermeyerek, uyguladığı virüslerle, aşırıların ve / veyâ sapıkların ders 

almalarını hedeflemiş görülüyor… Aklı başında olanlar Rab‟bimizin bu 

merhâmetini, aĢağıda, Yunus Sûresi‟nin 44. Âyeti‟ni okuduklarında da 

hemen anlayacaklardır: 

 

“ġurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, 

insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.” 

 

  
 

AĢırıların ve / veyâ sapıkların ders almaları için Rab‟bimizin geçmiĢ 

yıllarda da göndermiĢ olduğu eğitici fitne olayları… 

 

 

Her şeyden önce böyle bir Rab‟bimizin olduğuna sevinelim de, O‟na 

daha yaraĢır bir kul olmaya çalıĢalım, bence… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=245035530080200&set=a.111608963422858&type=3&eid=ARDbPv8LiIA0NEmuW-lE8D4jzIaVx8Z64BurNKEjG4WVuKbty1iwMexyNKfTBeFT67CurIR8VOGHaRPD

