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GİRİŞ: 

İslam dini, insanların birbirinin hu

kuğuna saygı beklediği, şeref ve haysi

yederin korunduğu huzurlu bir toplumu 
gaye edinir. Dolayısıyla ferdin ahlaki 

eğitimine (terbiyeye) büyük önem verir. 
Çünkü fert, toplumun yapı taşlarından 
birini oluşturur. Onun, olumlu veya 

olumsuz davranışları, öngörülen huzurlu 
toplumu aynı biçimde etkiler. Bu sebep

le ferdin iyi ve kötü davranışlar konu
sunda bilgilendirilmesi, iyiliğe özendiril

mesi, kötülükten sakındırılması gerekir. 

Kur'an-ı Kerim, İslam'ın öngördüğü 
bu toplumu oluşturmak için gerek Hz. 

Muhammed (sav)'den önceki devirler
den, gerekse aynı peygamberin devrin
den tarihi örnekler vererek ders ve ibret 

almak için bizi düşündürür. Bu doğrultu
da bizi düşi.indürdüğü konuların başında 
peygamberlerin, yaşadığı devirlerde ma
ruz kaldıkları iftiralar gelir. Kur'an-ı Ke
rim bilhassa Rası11-i Ekrem (sav) devrin
de cereyan eden bu kabil tarihi olaylara 
da değinir. 

Biz bu yazımızda Kur'an-ı Kerim'de 
"ifk, bühtan, iftira" gibi tabirler halin
de yer alan "iftira" kavramını ele alarak 
tarihi dökümanlada değişik bir yorum 
kazandırmaya çalıştık. Bununla İslam ta
rihinde yaşanmış hadiselerin eğitimde 

örneklemelerle ele alınması halinde ya
rarlı sonuçlar doğurabileceğini göster

mek istedik. Böylece ahlak! bir konuya 
tarih! bir boyut kazandımrak her iki ala
nın tetkikçilerini bu doğrultuda düşün
dürmeyi amaçladık. 
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LUGAVİ iZAH 

iftira lugat olarak 0 - .;) kökünden 

hümas! olan .;~ı fıilinin mastan olup 

"yalan uydurmak, söz uydurmak" an

lamlarına gelir. İ ftira eden kimseye 

"müfteri = .;;t.. " denir. Ayrıca, ifti

ra etmek, aldatmak manasında ;jti1 sü-

tasisinden mastar olarak "ifk = ~11 , 

ve ~ sülastsinden mastar olarak da 

"bühtan = '.ı:'.' " kelimesi kullanılmak
..ı-. 

tadır. 

İF'I'İRA, İFK VE BÜHTAN KELiME
LERİNİN KUR' AN' DA YER ALlŞI 

Kur'an-ı ·Kerim'de "İftira, ifk ve 

bu""htan = • r -:'"i_ı •• ~, • ı:·: , ta --:-. """ .:ı~ mas r-

ları, bazen olduğu gibi, bazen de müştak

ları ile geçer. Mesela Nur Silresinin ll. 

ayetinde Hz. Peygamber'in zevcesi hak

kında yalan uydurarak iftira edenlerden 

bahsedilirken "el-ifk = ~)'1 " keli

mesi geçmektedir. Keza, aynı sfirenin 

13. ayetinde, "apaçık bir iftira" mana-
" 1 " • 

sında "ifkün mübin = ~ .illJ " ifadesi 

geçmekte, İslam aleyhine asılsız söz uy

durmak, Hz. Peygamber hakkında asılsız 

iddia ve iftiralarda bulunmak, Kur'an-ı 

Kerim hakkında uydurulmuş iddiasını 

ileri sürmek manalarında "ifk .ıül 

ifkün kadim ~~ .!U_ı ifkün müfte

ra, ..ifo .!U ı ifkünifterah: ~ı? ı .:ı :i; ı , ta-- - -
birleri kullanılmaktadır.(l) Söz uyduran 
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yalancı manasında Casiye silresinin 7. 

ayetinde "Effak = ..ııu1 " geçmek

te; verdiğini geri almak, teminat verdiği 

halde, gereğini yerine getirmeyip, alma

ması gerekeni almak kastedilerek iftira 

etmek ve apaçık günaha girmek, suçsuza 

suç isnadetmek, mü'minleri yapmadıkla

rı şeyden dolayı incitmek manalannda 

"bühtan = ~~ "kullanılmıştır.<2> Hz. 

Peygamber hakkında münkirlerin haksız 

ve asılsız söz uydurmalan "zur = ~Jj " 

kelimesi ile ifade edilmiştir. Müşriklerin, 

Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Peygam

ber' e ve İslam'a karşı sürekli yalan uy

durmaları da, "iftira = .ı_,-;r " keli

mesinin çeşitli kalıplarıyle geçmektedir. 

Mesela; "Efteraytühü = :,Z_?1 " "Yef

terun = ~JA " "Tefterfin = ~J',;;; , 
"Tefterfi = ı;~" "Müftereyat =..:..~, 

Müftera =.;fo ; Yefterinehfi = ~ , 

Müfterine = .;,.._,a: , Müfterfine = 
: '-'.' , "b" (3) 
.:J.;:.ı.. , gı ı. -

{ 1) Ankebfit, 29/17; Ahkaf, 46111: Se be·. 34/43. 

{2) N isa, 4/20, 112: Ahzıib, 33/58: Nur. 24/16. 

(3) AI-i imran, 3/24, 94: Nisıi. 4/48, 50: Mıiide, 
5/103; En'am, 6/21. 24, 93. 112. 138. 140. 
144: A'raf. 7/37,53.89. 152: Yunus. 10/17. 
30. 37. 38 59, 60. 69: Hud. II/13. 18. 21. 35. 
50: Yusuf, 12/1 ll: Nahl.l6/56.87.101. 105. 
116: Kehf. 18/15: Tıiha. 20/61: Enbiya. 2115: 
Mü'minun. 23/38: Furkan, 25/4: Kasas. 
28/36,75: Ankebfit. 29/13, 68: Secde. 32/3: 
Sebe". 34/8, 43: Şfirıi. 42/24: Ahkaf. 46/8, 28: 
Mümtehine. 60/12: Siif, 61n. 
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Kur'an-ı Kerim, Peygamberlerin kıs
salarını naklederken zaman zaman onla
rın maruz kaldığı iftiraları da bildirir. 
Mesela, Hz. MGsa, kendisine Cenab-ı 
Hak tarafından mucize olarak verilen asa 
ile Mısır'lı sihirbazları mağlup ettiğinde 
onlar gösterilen bu şeyin bir beşer eseri 
olmadığını farkederek Imana geldikleri 
halde, Firavun ve yakın çevresi ona si
hirbazlık isnadettiler.<4> Hz. İsa'nın, Al
lah'ın kudretiyle babasız dünyaya geldi
ğini id rak edemeyenler Hz. Meryem' e 
iffetsizlik isnadettiler.(5) Halbuki o, sıd
d!ka idi.<6) Keza, Hz. Isa, insanları birta
kım belgelerle Hakk'a davet ettiğinde 

onun ileri sürdüğü deliliere sihir dedi
ler.m Aynı şekilde müşrikler de Hz. 
Peygamber'in mucizelerine sihir dediler; 
onu, kahinlik, mecnunluk ve şairlikle it
ham ettiler, iftirada bulundular.(8) 

Bu ayetler incelendiği zaman, iliihi' 
hakikatleri her türlü şart altında tebliğ 

vazifesini üstün bir vazife şuuru ve derin 
bir sorumluluk anlayışı içinde yürüten 
peygamberlerin; çevresindeki insanların 
haşin, merhametsiz, kaba ve zalimce 
müdahalelerine ve iftira ile engellemele
rine maruz kaldıkları anlaşılıyor. 

İSLAM'IN FERT VE TOPLUM 
HAYATINA VERDİGİ ÖNEM 

Diğer taraftan İslam, fert olarak insa
nın şahsına ve toplum hayatına büyük 
önem vermiştir. İnsan, içinde iliibi cev
her taşır. İnsanı insan yapan ruhu, kendi 
ruhundan olmak üzere Allah üflemiş
tir,(9) yüce Allah insanı en güzel şekilde 
yaratrnış,(IO) onu yeryüzünde halifesi kıl
mış< ı ı>, ona şeref ve izzet b alışetmiştir .< 12) 

Demek ki insan sadece bedeni ile de
ğil, daha önemli olarak ruhu ile, manevi' 
varlığı ile de diğer yaratıklardan üstün 
değerlere mazhar kılınmıştır. Dolayısry-

le İslfim, Müslümanların birbirlerinin ırz, 
namus, şeref ve haysiyetlerine saygılı ol
malarını emretmiş, bunu sağlamak için 
de, ferdi' ve ictimru birtakım değer ölçüle
rine uymayı gerekli kılmıştır. Bu cümle
den olarak istikamet, dürüstlük, adalet, 
eşitlik, ahde vefa, emanete riayet emro
lunmuş; yalan, haset, istihza, fisk-u fücGr, 
kin, hakaret, kötü söz, gıybet, riya, nemi
me, suizan ve iftira yasaklanmıştır.(l3) 

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine gö
re, insan güvenilir olmalıdır. Cenab-ı 

Hak, güven telkin etmeyen bozguncuları 
sevmez.< 14) Fasıkiarın verdikleri haberle
re de itimat edilmez05)_ Nitekim, Hz. 
Peygamber, Müslümanı "diğer Müslü
manların, dilinden ve elinden zarar 
görmediği kiınse"06) diye tarif etmiş; 
söz söylerken yalan söylemeyi, vadetti
ğinde sözünde durmamayı, kendisine bir 
şey emanet edilince, hıyanet etmeyi mü
nafıklığın aHimetlerinden saymıştır.< 17) 
İslam! teliikkiye göre insanlara kötü söz
le hitabetmek, lanet etmek, sövüp say
mak. kusurlarını başına kakmak, suizan
da bulunmak, ayıp araştırmak, Müslüma
nı hor görmek hoş karşılanmamıştır.(18) 

(4) Tiihii, 20/56-73; Kasas, 28/36. 
(5) Nisa, 41156; Meryem, 19/21; Tahrim, 66/12. 
(6) Miiide, 5175. 

(7) Saff, 61/6. 
(8) Saffiit, 37112-17; Zuhruf, 43/30-32; Tür, 

52/29-31; Kamer, 54/2. 
(9) Secde, 32/9; Sa' d, 38/72. 
(10) Tin, 95/4. 
( 1 1) Bakara, 2/70. 
( 12) İsra, 17170. 
(13) Hucürat,49/ll-12. 
(14) Bakara, 2/205. 
(15) Hucürat,49/6. 
(16) Buhar!, fman, 4. 
( 17) Buhar!, Iman, 24. 
(18) B u har!, Mezillim, 3. 
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İslam dini, Müslümanların dostça, 
birlikte, ahenk ve huzur içinde yaşayabi
lecekleri bir toplum olmalarını istemek
tedir. Bu manada mü'min, kendisi insan
larla uyuşan ve insanların da kendisiyle 
uyuşabileceği kimsedir. Mü 'minlerin en 
hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.09l Zi
ra toplum hayatı, ahiakın gerektirdiği 

tarzda yaygınlaşmasıyla gayesiz bir sürü 
olmaktan kurtulur ve hürmete layık bir 
cemiyet mahiyetini kazanır. 

İFTİRANIN TANIMI 
İftira, özlenen bu saygıdağer cemiyet 

idealini kökünden tahrip eden ve ferdin 
haysiyetine, şerefine, manevi hayatına 

saldırı anlamına gelen kötü huyların ba
şında gelmektedir. iftira, bir kimseye ya
lanclan suç ve kötülük isnadetmektir. 
Müfteri ya kendi suçunu başkasına yükler 
veya başkalarına işlemedikleri suçları is
nadecler ki, her ikisi de çirkin bir davranış 
biçimidir. iftira, dil yolu ile başkasının şe
ref, itibar, namus ve haysiyet gibi manevi 
haklarına saygısızlıktır. Müslüman, Müs
lümanın kardeşi olduğu için, birbirlerinin 
hakkına tecavüz haramdır.(20) 

İslam ahlak literatüründe -aslı olsa 
dahi- din kareleşini hoşlanmayacağı şey
le anmak gıybet, aslı olmayan hususları 
isnacletmekse iftiradır.(21) Klasik kay
naklarcia kinclarlık, haset, dedikod.ucu
luk, gıybet, alaya almak, küçük görmek, 
kendini beğenmek, kendi hatasından sıy
rılmak gibi kötü huy ve alışkanlıklar, ki
şiyi iftiraya sürükleyen sebepler arasında 
gösterilir. Nitekim Hz. Peygamber, -doğ
ruluğun hayrın kaynağı olmasına karşı

lık- yalanın bizatihi günah kaynağı oldu
ğunu ifade eder.(22) Bu münasebetle di
lin afetlerinden sayılan yalancılık, nemi
me, gıybet gibi kötü huylarla iftira bir 
arada düşünülmelidir. 

Tabiatın ihtiras ve aşırı isteklerine di-
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renerneyen sabırsız kişiler, bilgi gucu
nün clinamizminden mahrum bir vaziyet
te yersiz korku ve gereksiz tutkulardan 
kendilerini sıyıramazlar; dolayısıyle iti
dal sınırının dışına çıkarlar, adaletten sa
parlar, zulme yönelirler. Bu halet-i ruhi
ye içinde, böylelerinin diğer bir çok ha
taları yanıncia başvurduğu yollardan biri 
de iftiradır. Buna göre iftira, kişinin, ru
hu besleyen manevi kuvvetlerini kaybe
derek yalan, gıybet, eleelikodu vs. gibi 
ahlak-ı zemimeye yönelişinden geçer, 
hedef edinilen insanları ve toplumları 

tahribetme bakımından en üst noktaya 
tırmanır. 

KUR'AN-I KERİM'İN KO:NlJYA 
BAKIŞI 

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, 
kendisi ve peygamberleri hakkında vu
kubulan iftira ve isoadları ne kadar tak
bih ederse, ictimal hayatın afetlerinden 
olan fertler arasındaki iftirayı da kesin
likle yasaklar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e 
göre, kişinin yanılıp veya suç işleyip de, 
sonra bunu bir suçsuzun üzerine atması
nı iftira olarak nitelenclirir ve bunu yapan 
kişinin apaçık bir günah yüklencliğini be
lirtir.<23) Kişiyi bilmediği şeyin peşine 
düşmekten alakor; kulak, göz ve kalbin o 
şeyden sorumlu olduğunu ifade eder.(24) 
Keza Kur'an-ı Kerim, inanan erkek ve 
kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü 
incitenleri müfterilikle vasfeder ve böyle
lerinin apaçık bir günah yüklenmiş ola
caklarını açıkça bildirir. (25) 

(19) Buhiiri, Edeb, 39. 
(20) Buhiiri, Mezalim, 3; Tecrid, X, 398. 
(21) Müslim, Birr ve sı la, 70; Ebu Davud, Edeb, 

35; Diirimi, Rikak, 6. 
(22) Müslim, Birr ve Sıla, 103-105; Buhiiri, Edeb, 

69; Ebu Davud, Edeb, 80; Darimi, Rikak, 7. 
(23) Nisa, 4/112. 
(24) isra, 17/36. 
(25) Ahziib, 33/58. 
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Kur'an-ı Kerim 'in bildirdiğine göre, 
iftiranın en şiddetlilerinden biri iffetli 
mü'min kadınlara zina isnadetmektir. 
Böyleleri dünyada da ahirette de Ianete 
uğramışlardır. Onlara büyük bir azap 
vardır. İffetli kadınlara zina isııadedip 
de, dört şahitlc ispat edemeyenlere ceza 
olarak seksen deynek vurulacağı (Hadd
i Kazf), şahitliklerinin ebediyyen kabul 
olunmayacağı ve böylelerinin, hak yol
dan çıkmış kimseler olacağı ifade edi
Iir.<26) Kur'an-ı Kerim bize bu konuda, 
Hz. Aişe'nin iftiraya maruz kalması ha
disesini unutulmaz bir ibret dersi olarak 
örnek verir. 

KUR' AN-I KERİM'İN BU KONUDA 
ÖRNEK SEÇTİGİ TARİHİ BİR 
HAD İSE 

Beni Mustalik (Müreysi) gazvesin
dcn, dönülürken birara Hz. Aişe zaruret 
sebebiyle (kaza-i hacet için) kafileden 
uzaklaşmıştı. Döndüğünde hatıra değeri 

büyük olan gerdanlığının kaybolduğunu 
farkedince, sür'atle bulur gelirim düşün
cesi ve mahfeye bindirilmeden kafilenin 
hareket etmeyeceği yaklaşımı ile aramak 
üzere ayrıldı ve buldu. Fakat ordu uzak
laşmıştı. Çünkü, beden yapısı bakımın
dan zayıf bir hanım olması itibariyle hiz
metiii er onun, içinde olduğunu zannede
rek mahfeyi (tahtırevan) deveye bağla
mışlardı. Bu durumda Hz. Aişe, mahfede 
olmadığı anlaşılınca kendisini bulmaya 
gelecekleri düşüncesiyle oturup bekle
rneye koyuldu. İş bu noktaya varmadan, 
ordunun gerisinde unutulan eşyayı (met
rfikat) toplamak için görevli olan Safvan 
b. Muattal (r.a.) Hz. Aişe'yi farketti, onu 
devesine bindirdi; deveyi yederek hiç 

konuşmadan ordunun konakladığı yere 
geldi. Hz. Aişe'nin mahfede olmadığı da 
ordugilllta anlaşılmıştı. Bu esnada Hz. 
Aişe ve Safvan 'ın gelişini fırsat sayan 
münafıklar, her ikisinin de iffetine dil 
uzattılar iftira ederek dedikoduyu hayli 
ileri götürdüler. 

Safvan 'la olan eski husumetinden 
dolayı Hassan B. Sabit, Hz. Peygam
ber'in zevcesi olan Zeyneb'in yükselme
si beklentisi ile Hamne bint Cahş ve Hz. 
Ebil Bekir'in mali desteğiyle hayatını 
sürdürür olmanın hissi bir reaksiyonu 
içinde Mıstah b. Usase de bu söylentile
re kulak verip aldanmışlardır.(27) 

Nihayet Cenab-ı Hak vahy ile Hz. 
Aişe' nin namusu ve kendisine dil uza
tanların müfter! olduklannı beyan etti. 
Bu konuda inzal olunan ayetlerde Hz. 
Peygamber'in zevcesine iftira edenler
den her birine kazandıkları günaha karşı 
büyük ceza verileceği, elebaşılık yapa
nın ise, daha büyük azap göreceği belir
tiliyor, Müslümanların duyduklannda 
hüsnüzan besleyerek bunun apaçık bir if
tira olduğunu ifade etmeleri gerektiği 

vurgulanıyor, bu tip iddialarına dört şa
hit getirmeyenierin Allah katında yalan
cı olduklan bildiriliyor, İslam toplumu
nun o kötü sözün yayılmasına fırsat ver
melerinden dolayı büyük bir azaba uğra
maktan ancak Allah' ın lutfu ile kurtula
bildikleri hatırlatılıyordu.(28) Bu konuda 
son üç ayet mealen şöyledir: 

(26) Nur, 24/4,23. 
(27) İbn Hişam, es-Sire, III, 311 vd.; İbn Sa'd, 

Tabakat, ll, 65; İbnü'I-Esfr, el-Kfuııil, II, 
195 vd. 

(28) Nur, 24/11-14. 

7 



DIYANET ILMI DERGI • ClLT: 33 • SAYI: 1 • OCAK-ŞUBAT-MART 1997 

"Onu dilinize dolamıştmız. Bilme
diğiniz şeyleri ağzımza alıyordunuz. 

Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. 
Oysa, Allah katında önemi büyüktü. 
Onu işittiğinizde "Bu konuda konuş
mamız yakışık almaz, hfuja bu büyük 
bir iftiradır" demeniz gerekmez miy
di? Eğer mü'min kişilerdenseniz, Al
Iab buna benzer bir şeye bir daha dön
memenizi tavsiye eder ."(29) 

Bu ayetler geldikten sonra sözkonusu 
iftiraya iştirak edenlere hadd-i kazf icra 
olunmuştur. Fakat burada, Hz. Aişe 'yi 
temize çıkaran ayetlerin nüzulünden ev
vel Ebu Eyyüb el-Ensari (Halid b. Zeyd) 
Hazretlerinin ve zevcesi Ümmü Ey
yüb'un konuya yaklaşırruna bilhassa işa
ret etmek gerekir. Ümmü Eyyüb r. anha, 
kocasına "Aişe hakkında neler söylen
diğini duydun mu?" dediğinde, ''Evet 
duydum, fakat hepsi yalandır, iftira
dır, uydurma şeylerdir" cevabını ver
mişti. İşte bu cevap, ''Bu apaçık bir if
tiradır demeniz gerekmez miydi?" 
ayetine tam bir örnek teşkil ediyordu. Bu 
konuda Hz. Peygamber tarafından fikri 
sorulunca Hz. Üsame b. Zeyd'in, "Hz. 
Aişe hakkında hayırdan başka bir şey 
bilmeyiz" ve Hz. Aişe'ye hizmetle vazi
feli cariye statüsündeki Berire kadının 
"Aişe'de şüphe veren bir hal ve bir 
ayıp görmedim" tarzındaki sözlerini de 
bu meyanda zikretmek, kadirşinaslık 

olur. Hz. Peygamber'in zevcesi Zey
neb'in itibarını yükseltmek gayesiyle if
tiraya katılan kız kardeşi Hamne'ye kar
şılık bizzat Hz. Zeyneb'in, Hz. Aişe 
hakkında hüsnüşehadeti takdire değer bir 
davranış olarak hatırlanmalıdır. 
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HZ. PEYGAMBER'İN, İNSANLARı 
İFTİRADAN SAKINDIRMASI 

Müslümanları her çeşit kötü huy ve 
davranıştan (Ahlak-ı zemime, ahlak-ı 

seyyie, ahlak-ı kabiha) sakındıran Hz. 
Peygamber, iftiradan da sakındırmıştır. 
Bilhassa İslam'a yeni giren kimseler
den biat alırken, "Ailab'a, hiç bir şeyi 
ortak koşmamak, hırsızlık yapma
mak, zina yapmamak, çocukları açlık 
korkusuyla öldürmemek, hiç bir ha
yırlı işte Rasiilüllab'a muhalefet et
memek", gibi prensipler yanında "ya
lan dolanla hiç bir kimseye iftirada bu
lunmama"yı da zikretmesi oldukça ma
nidardır .(30) Keza hicretten hemen son
ra Hz. Peygamber'in, kadınlardan, 

"gayr-i meşru bir çocuk dünyaya ge
tirmekten ve bunu kocalarma nisbet 
etmekten kaçmmaları" konusunda biat 
alırken bunu "bühtan = ~G:+. " keli
mesiyle ifade etmesi de, üzerinde dikkat
le durulması gereken bir husustur. Bu!la 
Kur'an-ı Kerim'de de işaret vardır<3I). 

Bu konuda Hz. Peygamber'in şu hadi
si üzerinde ibretle düşünülmelidir: Bir ara 
Hz. Peygamber, etrafındakilere sordu: 

- Benim ümmetinı içinde müflis di
ye kime denir, bilir misiniz? Yanında
kiler dediler ki: 

- Bizim aramızda müflis, zarar-ziya
na uğramış, elinde avucunda parası, yi
yip içeceği bir şeyi kalmamış kimseye 
denir. 

(29) Nilr, 24/15-17. 
(30) ·İbn Hişarn, es-Sire, Il, 73-75; İbnü'I-Esfr, ei

Kiimi.l, n. 96. 
(31) Mümtehine, 60/12. 
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Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

- "Hayır! Benim ümmetim içinde 
müflis olan o kimsedir ki, ahirette 
Allah'ın huzuruna namazı ile, orucu 
ile, zekatı ile ... gelir. Fakat öyle gelir 
ki, falana sövmüş saymış, falanın ka
nını akıtmış, falanın malını yemiş, fa
lana iftira atmış, iŞte o zaman oturu
lup onun arnellerinden elde ettiği se
vaplardan alınıp hak sahiplerine dağı
tılır. Eğer, am elleri, bu haklarını öde
meye yetmezse, o takdirde de hak sa
hiplerinin günahlarından alınıp bu 
kimsenin günahlarına eklenir, arka
sından da bu müflis, kaldırılıp Cehen
nem'e atılır" (32lbuyurdu. 

İSLAM TARİHİNDEN 
İLGiNÇ BİR ÖRNEK 

İsliim tarihi kaynaklarının müfteriler 
ve iftiraya uğrayanlarla aliikalı olarak 
kaydettiği çeşitli örnekler arasında Sa'd 
b Eb! Vakkas (ö. 55/675) hadisesi dikka
te değer bir tablo sergiler. 

Bilindiği gibi, Sa'd b Ebf Vakkas 
(r.a) Siibikfin-i İsliim'dan,İsliim uğrunda 
cihad edenlerin öncülerindendi. Hz. Pey
gamber'den dualı idi, bu yüzden müste
ciibüddua bir zattı. İs Him uğrunda çeşitli 
sıkıntılara göğüs germişti. Mekke dev
rinde kendisi gibi cefakiir Müslümanlar
la çeşitli sıkıntılara maruz kalıp sosyal 
boykot esnasında, gıdasızlıktan ağaç 

yaprakları çiğnemek mecburiyetinde ka
lanlardandı. Hz. Peygamber devrindeki 
muharabelerde çeşitli yararlıklar göster
diği gibi, Hz. Ömer devrinde Kadİsi
ye'de 14 (635) İran ordularını mağlup et
miş ve Kfife taraflarına vali tayin edil
mişti. Böyle iken, Kfife'de BenfEsed'den 
Cerrah b. Sinan el-Esedi'nin, çevresinde 
bir grup insanla (Üsame b. Katade gibi-

leriyle) Sa'd hakkında "Askerin başına 
geçip harp etmez, namazı doğru kıl
dırmaz, ganimet mallarının taksimin
de ve duruşmalarda adalete riayet et~ 
mez" iddiaları ile halife Ömer' e şikayet
te bulunduğu görüldü. 

Hz. Ömer, Hz. Sa'd'ı merkeze alıp 
bölgeye Muhammed b. Mesleme (r.a) 
başkanlığında bir teftiş hey'eti gönderdi. 
Bütün ahiili onun hakkında hayır söylü
yordu. Sadece Ben! Esed'in Absoğulları 
kolundan Üsiime b. Katilde diye birinin 
aynı iddiaları tek yanlı olarak sürdürdü
ğü müşilhede olundu. Teftiş hey'eti Me
dine'ye dönerek Hz. Sa'd'ı temize çıka
ran raporunu Hz. Ömer' e takdim etmişti. 
Vakıa Hz. Ömer, ihtiyata riayet prensi
binden hareketle onu görevden aldı, fa
kat kendisinden sonraki ilk halifenin onu 
Kfife valiliğine getirmesini vasiyet etti. 

Diğer yandan Hz. Sa'd, hadisenin or
taya çıktığı safhada iddiaları duyunca bu 
üç iddiaya karşı Üsiime b. Katiide hak
kında "Ömrünü uzat, faknnı çoğalt, 
fıtnelere uğrat" diye beddua etti. 

Kaynaklar, Üsiime b. Katade adlı 
müfterinin mali sıkıntı ve fitneler içinde 
uzun bir ömür sürdüğünü ve başına ge
len bu felaketierin Sa'd'a yaptığı iftira 
belası olduğunu hatırladığını kaydeder
ler. Hz. Sa'd ayrılınca, şikiiyette bulunan 
Cerrah ve arkadaşlarına da beddua etti, 
onların da hem bedenleri, hem de malia
rına musibet ve felaket geldi(33l_ Tarihin 
kaydettiği bu canlı örnekten, müfterinin 
öteki dünyada göreceği ceza bir yana, 
henüz bu dünyada iken de rezil-rüsva 
olacağı anlaşılıyor. 

(32) Müslim, Birr, 60; İbn Hanbel, ll, 302. 
(33) İbnü'l-Eslr, el-Kamil, lll, 5 vd.; İbn Keslr, 

el-Bidaye ve'n-Nihiiye, VII, 106. 
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DİN KARDEŞiNE GIYABINDA 
SAHİP ÇlKMANIN ÖNEMİ 

İslam ahlakına göre bir Müslüman 

kendisinin bulunduğu yerde bir din kar

deşinin manevi' hukukunun çiğnenmesi

ne; şeref, haysiyet ve şahsiyetine tecavüz 

edilmesine seyirci kalamaz. Zira Kur'an

ı Kerim, boş şeylerden ve kötü sözlerden 

yüz çevirmenin saadete ermiş mü'minle

rin vasfı olduğunu, cennette de cennet 

ehli arasında uydurma ve boş söz olma

yacağını beyan ediyor<34). Kişiyi bilme

diği şeyin peşine düşmekten de menedi

yor; kulak, göz ve kalp gibi organların o 

şeyden sorumlu olacaklarını açıkça ifade 

ediyor<35l. Hz. Peygamber de "Kişiye 

günah olarak her duyduğunu söyle

mesi yeter" buyurmakta(36) ve laf taşı

yan kişinin cennete giremeyeceğini bil

dirmektedirC'~7l. Bütün bunlardan anlaşıl

dığına göre, mü'min, aklen ve dinen kö

tü (münker) olan yalan, gıybet, nemime 

ve iftira kabilinden bir söz işittiği zaman, 

evvelemirde onu kabul etmemek, sonra 

da reddetmek durumundadır. Aksi halde 

mü'mi'nin manevi hayatına saldırıya se

yirci kahnmış ve tepki gösterilmemiş 

olur. Bu konuda Hz. Peygamber'in ölçü

sünden şaşmamak gerekir. Buna göre bir 

kötülüğü gören kimse, bunu eli ile gider

meyi planlayacak, bunu yapabilecek or

tam yoksa, dili ile karşı çıkacak, bunu da 

yapamayacak durumda ise, en azından 

kalben buğzetmesi gerekecektir(38). 

Mü'min, şayet bu ölçüye göre davranır

sa, iftira olayını önlemek suretiyle müf

teriyi de eğitmiş olacaktır. 

lO 

İFTİRAYA UGRAYAN KİŞİNİN 
TAKİP EDECEGİ YOL 

İt"tiraya muhatap olan kişinin buna 

çok üzüleceği ve ruhen ızdırap hissede

ceği kaçınılmaz ise de bir intikam alma 

cihetini iltizam etmesi muvafık olmaz. 

Başa gelen bu sıkıntının meşru çerçeve

de aşılması uygun olur. Bu meyanda ki

şinin suçsuzluğunu, isnadedilen şeyin 

asılsızlığını gerek kendisinin, gerekse 

ammenin teveccühüne mazhar olmuş üs

tün şahsiyetli salih kimselerin diliyle ifa

de etmesi düşünülebilir. İftiraya uğrayan 

kişinin bundan kurtarılması her kamil 

mü'minin ve hüsnü ahlak sahibinin uh

desine düşen bir veeibe olduğu hatırlan

malıdır. Çünkü iftira bir fenalıktır ve fe

nalığa sevinen günaha girer. Dolayısıyle 

aynı zümrelerin müfteriyi kınamaları 

onun ictima! müeyyideyi açık bir şekild

e hissetmesini sağlayabilir. Böylece fe

nalık en güzel bir şekilde savulmuş 

olur(39). Bu konuda şu ayet üzerinde de 

düşünmek gerekir: "Bir kötülüğün kar

şılığı aynı şekilde bir kötülüktür. Ama 

kim affeder ve barışırsa, onun ecri Al
lah'a aittir" .(40) 

(34) Meryem, 19/62: Mü'miniln 23i3; Kasas, 
28/55; Furkan, 25172: Tur, 52/23; Vakıa, 

56/25. 
(35) İsn'i, 17/36. 
(36) Ebil Davud, Edeb, 80. 
(37) Müslim, iman, 168; Ahmed b. Hanbel, Müs-

ned, V,389. 
(38) Mlislim, iman, 78; Ebil Davud, Salat, 232. 
(39) Fussilet.4l /34. 
(40) Şura,42/40. Bu konuda diğer bazı ayetler için 

bk. Enffil. 8/46; Hild. 1 1/9-ll; N ahi, 16/126-
128; Furkan, 25/20; Şilril, 42/42-43. 
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MÜFTERİYE DESTEK 
VERiLMEMESi 
İslam, müfteriye -yakınları bile olsa

taraftar olmamalarını, adaleti gözetmelerini 
emreder.(41 l iftira, kötü bir söz olduğuna 
göre bu sözü nakletmekten kaçınmak gere
kir. Zira herkese karşı en güzel sözü sarf, 
mü' minleri n mükellef oldukları bir husus
tur.<42) Din kardeşliği, insanların şeref ve 
haysiyetlerine tcsahubu icabettirir. İftira, 
sahiplenme duygusuna ihanettir, ahde ve 
emanete riayetsizliktir. iftira bir manada 
adaletin zıddı olan zulme girer. Zulmün re
vaçta olduğu bir toplumda huzur olmaz. 
Dolayısıyle, iftira gibi kötülüklerin yayıl
masına seyirci kalmak fitneyi muciptir. 

iFTiRANIN KÖTÜLÜGÜ 

iftira güvenilir olmayı zedcler; birlik, 
saygı, sevgi ve tesanüd anlayışına zıttır. 
Din kardeşini pervasızca gıybet eden, 
onun hakkında yalan söyleyen, koğucu
luk yapan ve bunların tabii bir neticesi 
olarak da iftiraya cür'et edenler mevki ve 
mcrtebeleri ne olursa olsun değersiz kişi
lerdir. Böylelerinin şerrindcn korunmak 
hususunda iyilerin azami çabayı sarfet
mesi makbul sayılmıştır. iftira; rıfk, teva
zu ve vekar duygularıyle bezenmiş insanı 
itidale sevkeden hilm duygusunu zedeler, 
bu kabil ahlaki değerleri yıkar. Bu sebep
le, Müslümanların arasını ıslah ve boz
guncuların zararını def için -yerine göre
yalana ruhsat verildiği halde iftiraya hiç
bir şekilde cevaz verilmemiştir. 

İSLAM HUKUKUNA GÖRE 
MÜFTERiNİN DURUMU 

İsliim hukukuna göre namus! u bir insa
na zina isnad edip de dört şahitle ispatlaya
mayan kimseye hadd-i kazf icra olunur.(43) 
Diğer taraftan herhangi bir insana haksız 

yere fiil ilc veya yalan vs. söz ile eza cefa
da bulunan, salih kişilere kötü sözlerle sa
taşan. onu bunu gıybet eden veya elleriyle, 
gözleriyle, kaşlarıyle yaptığı işaretle halka 
eza veren kimseler ve ahlaken mazbut bir 

şahsiyet hakkında yalan, dedikodu, iftira 

ve sebb-ü şetmi ha vi olarak yazdığı bir ya

zıyı halk arasında yayan şahıslada fisk-u 

fücurun konuşulduğu yerlerde itiraz etme

den dinleyen kimselere İsHim hukukuna 
göre tazir cezası sözkonusudur.<44> 

Meseleye başka bir zaviyeden bakıl
dığında, müfterinin dünyadaki cezası 

halk arasında rüsvaylık, ahiretteki cezası 
ise azaptır. Ayet ve hadisler incelendiği 
zaman, ferdin salahına ve toplumun hu
zuruna çok önem verildiği ortaya çıkar. 
İslam toplumu, belli ahlaki görevieric 
yükümlü seçkin ve şerefli bir ümmettir. 
İslam' ın hedef edindiği topluında cema
at şuuruna önem verilmiş, toplumun iyi 
halli ahlak içinde gelişimi teşvik edilmiş, 
bu durum devam ettikçe ilahi ihsan ve ni
metin esirgenmeyeceği, nankörlük edilir
se bunun aksi olacağı da belirtilmiştir.<45) 

Müfteri yaptığı işle toplumun ilahi teyi
de vesile olan birlik-beraberliğini, huzu

runu, cemaat şuurunu yıktığın ı düşün

meli; iftira sebebiyle eline hiçbir şey 
geçmeyeceğini hesap edip, toplumda iti
barının kaybolacağını, ayrıca öbür alem
de göreceği azabı hatırlaınalıdır. Şunu da 

(41) En'am, 6/152. 
(42) isrii, 17/53. 
(43) Ayrıntılı bilgi için bk. Ö. Nasuhi Bilmen, Hu

kuku İsllimiyye ve Istılalıat-ı Fıklıiyye Ka
musu, istanbul 1968, III, 229-248 

(44) Ö. Nasuhi Bilmen, a.g.e, III, 305-328. 
(45) En fal, 8/53; Ra'd, 13/11; En'am, 6189. 

ll 
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DİN KARDEŞiNE GIYABINDA 
SAHİP ÇlKMANIN ÖNEMİ 

İslil.m ahHikına göre bir Müslüman 

kendisinin bulunduğu yerde bir din kar

deşinin manev1' hukukunun çiğnenmesi

ne; şeref, haysiyet ve şahsiyetine tecavüz 

edilmesine seyirci kalamaz. Zira Kur'an-

ı Kerim, boş şeylerden ve kötü sözlerden 

yüz çevirmenin saadete ermiş mü'minle

rin vasfı olduğunu, cennette de cennet 

ehli arasında uydurma ve boş söz olma

yacağını beyan ediyor<34). Kişiyi bilme

diği şeyin peşine düşmekten de menedi

yor; kulak, göz ve kalp gibi organların o 

şeyden sorumlu olacaklarını açıkça ifade 

ediyor<35). Hz. Peygamber de "Kişiye 

günah olarak her duyduğunu söyle- . 

mesi yeter" buyurmakta<36) ve laf taşı

yan kişinin cennete giremeyeceğini bil

dirmektedir<37). Bütün bunlardan anlaşıl

dığına göre, mü'min, aklen ve dinen kö

tü (münker) olan yalan, gıybet, nemime 

ve iftira kabilinden bir söz işittiği zaman, 

evvelemirde onu kabul etmemek, sonra 

da reddetmek durumundadır. Aksi halde 

mü'mi'nin manevi hayatına saldırıya se

yirci kahnmış ve tepki gösterilmemiş 

olur. Bu konuda Hz. Peygamber'in ölçü

sünden şaşmamak gerekir. Buna göre bir 

kötülüğü gören kimse, bunu eli ile girler

ıneyi planlayacak, bunu yapabilecek or

tam yoksa, dili ile karşı çıkacak, bunu da 

yapamayacak durumda ise, en azından 

k<ilben buğzetmesi gerekecektir(38). 

Mü'min, şayet bu ölçüye göre davranır

sa, iftira olayını önlemek suretiyle müf

teriyi de eğitmiş olacaktır. 
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İFTİRAYA UGRAY AN KİŞİNİN 
TAKİP EDECEGİ YOL 

İftiraya muhatap olan kişinin buna 

çok üzüleceği ve ruhen ızdırap hissede

ceği kaçınılmaz ise de bir intikam alma 

cihetini iltizam etmesi muvafık olmaz. 

Başa gelen bu sıkıntının meşru çerçeve

de aşılması uygun olur. Bu meyanda ki

şinin suçsuzluğunu, isoadedilen şeyin 

asılsızlığını gerek kendisinin, gerekse 

ammenin teveccühüne mazhar olmuş üs

tün şahsiyedi salih kimselerin diliyle ifa

de etmesi düşünülebilir. İftiraya uğrayan 

kişinin bundan kurtarılması her karnil 

mü 'minin ve hüsnü ahlak sahibinin uh

desine düşen bir veeibe olduğu hatırlan

malıdır. Çünkü iftira bir fenalıktır ve fe

nalığa sevinen günaha girer. Dolayısıyle 

aynı zümrelerin müfteriyi kınamaları 

onun ictimal müeyyideyi açık bir şekild

e hissetmesini sağlayabilir. Böylece fe

nalık en güzel bir şekilde savulmuş 

olur<J9). Bu konuda şu ayet üzerinde de 

düşünmek gerekir: "Bir kötülüğün kar

şılığı aynı şekilde bir kötülüktür. Ama 

kim affeder ve barışırsa, onun ecri Al
lah'a aittir" .(40) 

(34) Meryem, 19/62; Mü'minfin 23/3; Kasas, 
28/55; Furkan, 25172; Tur, 52/23; Viikıa, 

56/25. 
· (35) İsrii, 17/36. 
(36) Ebfi Davud, Edeb, 80. 
(37) Müslim, iman, 168; Ahmed b. Hanbel, Müs-

ned, V,389. 
(38) Müslim, iman, 78; Ebu Davud, Salat, 232. 
(39) Fussilet, 41/34. 
(40) Şfıra,42/40. Bu konuda diğer bazı ayetler için 

b k. Enffil. 8/46; H il d. ı 1/9- ı ı; N ahi, 16/126-
128; Furkan, 25/20; Şura, 42/42-43. 
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MÜFTERİYE DESTEK 
VERİLMEMESİ 
İsHim, müfteriye -yakınları bile olsa

taraftar olmamalarını, adaleti gözetmelerini 
emreder.<41 > iftira, kötü bir söz olduğuna 
göre bu sözü nakletmekten kaçınmak gere
kir. Zira herkese karşı en güzel sözü sarf, 
mü'minlerin mükellef oldukları bir husus
tur.<42) Din kardeşliği, insanların şeref ve 
haysiyetlerine tesahubu icabettirir. İftira, 
sahiplenme duygusuna ihanettir, ahde ve 
emanete riayetsizliktir. iftira bir manada 
adaletin zıddı olan zulme girer. Zulmün re
vaçta olduğu bir toplumda huzur olmaz. 
Dolayısıyle, iftira gibi kötülüklerin yayıl
ınasına seyirci kalmak fitneyi muciptir. 

İFTİRANIN KÖTÜLÜGÜ 

İftira güvenilir olmayı zedeler; birlik, 
saygı, sevgi ve tesanüd anlayışına zıttır. 
Din kardeşini pervasızca gıybet eden, 
onun hakkında yalan söyleyen, koğucu
luk yapan ve bunların tabii bir neticesi 
olarak da iftiraya cür'et edenler mevki ve 
mertebeleri ne olursa olsun değersiz kişi
lerdir. Böylelerinin şerrinden korunmak 
hususunda iyilerin azami çabayı sarfet
mesi makbul sayılmıştır. iftira; rıfk, teva
zu ve vekar duygularıyle bezenmiş insanı 
itidale sevkeden hilm duygusunu zedeler, 
bu kabil ahlaki değerleri yıkar. Bu sebep
le, Müslümanların arasını ıslah ve boz
guncuların zararını def için -yerine göre
yalana ruhsat verildiği halde iftiraya hiç
bir şekilde cevaz verilmemiştir. 

İSLAM HUKUKUNA GÖRE 
MÜFTERiNİN DURUMU 

İsHl.m hukukuna göre namuslu bir insa
na zina isnad edip de dört şahitle ispatlaya
ma yan kimseye hadd-i kazf icra olunur.(43) 
Diğer taraftan herhangi bir insana haksız 

yere tiil ile veya yalan vs. söz ile eza cefa
da bulunan, salih kişilere kötü sözlerle sa
taşan. onu bunu gıybet eden veya elleriyle, 
gözleriyle, kaşlarıyle yaptığı işaretle halka 
eza veren kimseler ve ahlaken mazbut bir 

şahsiyet hakkında yalan, dedikodu, iftira 

ve sebb-ü şetmi ha vi olarak yazdığı bir ya

zıyı halk arasında yayan şahıslarla fisk-u 

fücurun konuşulduğu yerlerde itiraz etme
den dinleyen kimselere İslam hukukuna 
göre tazir cezası sözkonusudur.<44> 

Meseleye başka bir zaviyeden bakıl
dığında, müfterinin dünyadaki cezası 

halk arasında rüsvaylık, ahiretteki cezası 
ise azaptır. Ayet ve hadisler incelendiği 
zaman, ferdin salahına ve toplumun hu

zuruna çok önem verildiği ortaya çıkar. 
İslam toplumu, belli ahlaki görevieric 
yükümlü seçkin ve şerefli bir ümmettir. 
İslfim' ın hedef edindiği toplumda cema
at şuuruna önem verilmiş, toplumun iyi 
halli ahlak içinele gelişimi teşvik edilmiş, 
bu durum devam ettikçe ilahi ihsan ve ni
metin esirgenmeyeceği, nankörlük edilir
se bunun aksi olacağı da belirtilmiştir.(45) 

Müfteri yaptığı işle toplumun ilahi tey i-· 

de vesile olan birlik-beraberliğini, huzu
nınu, cemaat şuurunu yıktığım düşün
meli: iftira sebebiyle eline hiçbir şey 

geçmeyeceğini hesap edip, toplumda iti
barının kaybolacağını, ayrıca öbür alem
de göreceği azabı hatırlamalı dır. Şunu da 

(41) En'am, 6/152. 
(42) isra, 17/53. 
(43) Ayrıntılı bilgi için bk. Ö. Nasuhi Bilmen, Hu

kuku İslamiyye ve Istılalıat-ı Fıklıiyye Ka
musu, İstanbul 1968, lll, 229-248 

(44) Ö. Nasuhi Bilmen, a.g.e, III, 305-328. 
(45) Enfii1,8/53; Ra'd, 13/11; En'am,6/89. 

ll 



DiYANET ILMI DERGI • CiLT: 33 • SAYI: 1 • OCAK-ŞUBAT-MART 1997 

teemmül etmeli ki, zannın kaynağı kişi
nin kendi iç bünyesinde yaptığı bir kı
yastır. Bir kimse kendi ruhunda kendisi 
hakkında tecviz edebildiği ölçüde, ken
disine benzettiği kimseler hakkında ken
di iç bünyesinde kıyasla bir zanda bulu
nur. Mü 'min olan kişinin kendi ruhunda 
kötü şeylere yer verememesi ve nezih ol
ması gerekir. Müfteri, iftiranın kendine 
yapılması halinde, bunun kendi ruhunda 
meydana getireceği tahribatı da hesabe
derek, bu kötü huydan vazgeçmeye ça
lışmalıdır. Hata yapan herkes gibi müfte
ri için de, samimi bir tevbe gerekir.(46) 
Ayrıca, iftiraya uğrayan kişiden heHillik 
dilemek, bu tevbeyi tamamlayacaktır. 

Zira, iftira, kişinin manevi hukukuna te
cavüz olup, İsHim'ın büyük günahlar 
kapsamında zikrettiği kötülükler arasın
dadır. 

SONUÇ 

Görülüyor ki, geçmiş tarihlerde Hz. 
Musa ve Hz. İsa gibi nice peygamberler, 
çevrelerindeki kötü insanların iftiralarına 
maruz kalmışlar Hz. Meryem gibi bir 
peygamber annesi de iftiraya uğramıştır. 
Bizzat son Peygamber Hz. Muhammed 
(sav) ve onun ashabı da müfterilerin çe
şitli iftiralarına hedef olmuşlardır. Hal
buki İslami telakkiye göre Yüce Allah 
insanı en güzel bir şekilde yaratmış, onu 
yeryüzünün halifesi kılmış, ona şeref ve 
izzet bahşetmiş; dolayısıyla güvenilir in
sanların hüküm sürdüğü huzurlu ve em
niyetli bir toplumu, barış içinde bir dün
yayı makro hedef olarak belirlemiştir. 

Dolayısıyla buna engel olacak her kötü
lüğü yasaklamıştır. 
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iftira eden kişi tövbe edip belailik di
lemediği sürece öbür dünyada cezasını 
çekecektir. Müfterinin tövbesinin sonu
cunu da ancak Allah bilir. Gerek Hz. Ai
şe'nin, gerekse Sa'd b. Ebi Vakkas'ın 
(ra) uğradığı iftira hadislerini tarihte in
celediğimiz zaman iftiraya maruz kalan 
şalııslar başta olmak üzere aile ve akraba 
gruplarının çok sıkıntı çektiklerini görü
yoruz. Müfterilerin de daha bu dünyada 
iken rezil ve rüsva olduklarını, toplum 
içinde itibarlarını tamamıyle kaybettikle
rini müşahade ediyoruz. 

Netice olarak tarihte cereyan etmiş 
iftira hadiselerinde gerek müfteri, gerek
se iftiraya maruz kalanların durumları 
göz önüne alındığı zaman, bunun topum

lar için ne kadar tahripkar bir afet oldu
ğu ortaya çıkıyor. Bundan sakınmak ve 
çevremizdekileri de sakındırmak için 
azami gayreti göstermek gerektiği de 
kendiliğinden bir toplum kuralı olarak 
varlığını hissettiriyor. 

Böylece ahlak! kavrarnlara tarihi bir 
boyut kazandırıldığı, yani ahlak esaslan 
tarihi örneklerle teyit edildiği zaman me
sele daha net bir şekilde ortaya çıkmış 
oluyor. Bu kabil yaşanmış tarih! örnek
ler iyiliklerio çoğalmasına, kötülüklerin 
de azalmasına yardımcı olacak biçimde 
değerlendirilebilir. 

(46) Tevbe için bkz. Hild, 11/3; Tiiha, 20/lÜ; Ka
sas, 28/67; Şilra, 42125; Zümer, 39/53-55. 
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