
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYlNLARI 

0907 ·BY· 86 · 008 · 013 

iLAHIYAT FAKÜLTESi 
.. . 

DERGISI 
III 



el-EMRU bi'l·MA'RÜF .ve'n-NEHYÜ \ani'l-MÜNKER 

(Mezh!epleır Tarihi Açısmd:an Bifi Bakış) 

Doç. Dr. AVNİ İLHAS 

el-Emru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münıker, gere:!} fertlerin olgun
luğunu, gerek toplumun huzur ve refahını sağlayıcı özelliğiyle, İslam Di
.ninin en önemli prensipleriniden biridir. Bu selhepten ötürüdür ki siyasi, 
ıtikii!di, f]khi bütün mezheplerce kabul edilmiş, benimsenmiştir. Şüphesiz 
aralarında: bu prenısibin şumülü, icra tarzı ve vasıtaları giibi pek ço!k hu
susta, ayrılllkLar vardır. Bu ayrılıkların sebebi ilmi düşünce ve yorum 
farkından mı:dır? Yoksa başka arniller mi vardır? Me;sela: tarihte, Harici
ler inasuın kadın ve çocukları ö1dürürken bu prensjlbi uygulaıdıklarını id
dia ediyorlavdı. Ahmed b. Hanbel de yine aynı prensi:bin uygularim:ıs1 

adına ~şkenceye uğratılmış; O'nunla aynı görüşü paylaşan aEkadaşları i~
kenceler·e dayanamıyaı:ıalk ölmüşlerdir. Bütün bu tatbikatlar sadece bir il
mi görüş ayrılığmm sonucu mudur? Ayrıca lslam Tarihinde ortaya çıkan 
bir çok şarlatan aynı iddia ile mü'minleriıı duyguları11:~ sömürmeye ça
hşmış, nice masum ve: fakat calıliller onlara kanmışlardır. Günümüzde d~ 
bunlara rastlamak mümkündür. Buna mukabil aynı preıısibin mü'minleriil 
gönüllerinde sağladığı cesaret, vazife ve. mesüliyet du~gusu, zalimlere 
hata ve adaletsizliklerini yüzlerine karşı haykıran, Allah'tan başka1sına 
kulluk etmeyen nice kahramanlar yetiştirmiştir. Bu yüce düstür sayesinde 
müslümanlar toplum düzenlerini sağlamışlar ve Kur'an'm terbiri ile en 
hayırlı ümmet olaraik yaşamı§lardır. 

Hz. Peygamber'den günümüze kadar. islam ülkelerinin her birinde 
marufu emr münket&. nehy prensibi uygulanm~ştır. Süphe'Siz yukarda da 
işaret edildiği gibi herkes kendi anlayl'şına göre bir uygulamaya girmi~
tir. Merkezi hükümet otoi"itesi, marufu emr mün~eri nehy işini teşkilat
lı ve disiplinli olarak yürürtıneyi vazifelerinden biri telak1k:i ec;lerıken, ik
tidarda bulunanların gayri meşruluğu inançlarını ortaya 1\:Joyan ihtilal ve 
isyanlarda da yine aynı prensip adına yıola çJiküdı. Müslümanlar arasında, 
Sıffin'den sonraki, ilk ayrılık ve kamplaşmada taraflar yine aynı prensi-
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bi uygulamak iddiasmdaydılar ve kendilerinin görüşünü h~klı buldukların
dan yaptıkları işin, marufu emr münkeri nehy olduğu inancını taşıyorlar
dı. Diğer taraftan bilen bi1meyen, selahiyetli selahdyetsiz lterkesin maru
fu emretme münikeri nehyetme iddiaısı ve bu yolda icraatta bulunmasının 
bir anarşi ortamı meydana getireceği tabii olduğu için, bu konuyla il
gilenen idareciler ve alimler marüfu emr münlkeri nehy'in ne olduğunu 
ortaya koymaya çalışmışlar, daha Hz. Peygamber devrinde bu işi yapan 
sslahiyetli şahıslar vazifelencHrilmek suretiyle icraat di'sipline edilmeye 
çalışılınışhr. (ı ı Daha sonraki devrelerde ise bu prensi!bten hareketle hisbe 
gibi müstakil devlet teşkiliHları kuruldu. (2 l 

Demek oluyor ki el-Eiınru bi'HVia'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münker ~ba
resinin neleri ihtiva ettiği, ıle zaman bir formül ve prensip halinde ortaya 

" atıldığı, mezhepler arasında lmnu ile ilgili fa:r'klı anlayışların n€ler ol
duğu, bazı fırkaların çıkışında bu prensibin fariklı ele alınışının ne ölçüde 
tesiri olduğu, nihayet ınarufu emr münke:r'i nehy işinden kimlerin meısO.l 
olduklar, diğer deyrişle, her müşlümana bu işin farz olup olmadığı, hangi 
hallerde bu vazifenin yapı1ınıyarbileceği konuları el-E:mru hi'l-Ma'rı1f ve'n
Nehyü ani'l-Münker ile doğrudan alakalıdır ve bunların aydıniablması 

gerekmektedir. Günümüzde bazı çevrelerdeki tartışınalarda kişilerin Müs
lüman veya Kafir olarak vasıflandırılmaları, Müsl.üman ülkelerin darü'l
harb ilan edilmeleri, dolayısiyle bu ülikeleı:ıde cuma namazının kıhnmı
yacağı ve haramların ·helal sayılacağı, Avrupa ülkelerinde bulunan müs
lümanların, darü'l-harb'te olduklan için, faiz yiyebilecekleri yolunda ve
rilen fetvalarda C!) fetva sahibieri bu davranışlarını cihad olarak nitele
mekte, marufu emr ınünkeri nehy'i uygulamakta olduklannı iddia ~tmek
tedirler. Şüphesiz bu kadar geniş ve hivbirinden olduıkça farklı hususların 
ve soruların hepsine aç1klık getirmek bir makale hacminin sınırları içinde 
mümkün değildir. Bu seheble biz, makalenıizde, işin fılkhi ve aktüel yön· 
lerini bir tarafa bırakara'k ilk Haridierin bu pııensibi bir sloğan halinde 
ortaya atışlarını Mezhepler Tarihi açısından d·eğerlendirmeye çalışaca

P;ız. Aym Prer.ıS·ibi M'utezile'nin benimseyişiııde, Haricilerden ınüteessir 
olup olmadıklan üzerinde duracağız. Şimdi tabirin unsurlarını tanıt:makh 
konuya girelim: 

Kısaca belirtmek istenilirse, bir kimsenin kendinden da:ha küçük rüt-

(1) Doç. Dr. Yusuf; Ziya Kavwkçı, Hisibe Teşkilatı, Ankara, 1975, 51. 
(2) Hicibe teşkilatı ile iLgili geniş. bilıgi için. bk.: Dlo~. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, 

Hisbe Teşkilatı. 
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bedekine yap, işle, demesine emir; yapma, işleme gibi sözlerine de nehiy 
.denilir. 

Lüğat manası itibariyle ma'rüf, kökünden, bilinen, ta-

nınan, kaibul edilen demektir. Konumuzh ilgili mfmasını belirtmeye çalışır· 
ken gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadisleııde ma'ruf'un, bilmek tanımak 

manasında mesela kökünden 

kullanılmış olmasma dikkat edilmelidir. Çünılüi veya diğer 

maıstarları bir şeyin düşünmek ve izlerini araştır-

mak suretiyle idrak edilmesi demektir. Dolayısiyle den daha 

özel bir mana için kullanılır. Tam zıddı cb dır. Buna göre, 

ımi'rüf, akıl veya şeriatla güzel olduğu bilinen her fiile verilen isim olmuş· 
. tur. Müniker de bunun zıddı olarak akıl veya şeriat1a gü::zelliği kabul edil- , 
miyen her fii1dir. (sı Tefekkür ve araştırma oLmaksızın, taklid suretiyle 
veya ba,şlka saiklerde, güzel bulunan pek çok i§, aslında çirkin olabilir. 
Çirkin olan da belki güzel, iyi ve faydalıdır. Kla3ik hüsün kubuh tartışma
sına girmeden ifade edelim ki, güzel veya çirkin hü~münü vermenin öl
çüsünü i,ı:;.ter akıl, ister şeriat olarak alalım, her ikisinde de tef,eıkkür ve 
ara'§tırma sö,z ~onusudur. Bu sebebtendir ki, Rağıb eHsfehani, yukarda 
sunduğumuz aç]klamasında bir fiüin güzelliğinin bilinme yollarını «aıkll 

veya şeriat» ifadesiyle ayrı ayrı belirtmiştir. Rağ~b'ın klendi meylini or· 
taya knymadan sunduğu bu açıklamasının yanında rivayet ellmlünün ileri 
gelenlerinden ibnü'l-Esir, ma'rüfu, «Allah'a itaat ve O'na yaklaşma, in
sanlara iyiEk cinsinden bilinen her şeyi içine alan bir isimdir. Güzellik 
ve çirkinliklerden şeriatın yapılmasını veya yapılmaırriasını istediği her 
şeydiı>>,( 4 l diye tarif eder ve ına'rüfun şeriatla belirlendiğini açıkça or· 
taya koyar. Daha sonra da, ma'rüf,insanlann gördüklerinde reddetmedik
leri b~r iştir. Gereık aile efradı, gerek diğer insanlarla iyi ve güzel davra· 
nışlarda bulunmcvk, adaletli ve insaflı hareket etmektir, diyerek açık· 

lamasını sürdürür. İibn Manzur da münkeri tarif ederken, ma'rüfun zıd
cbdır, dedikten s1onra, <·:§·eriatın haram kıldığı ve k!ötü gördüğü şey mün-

(3) Rağı:b el-Isrfehlni, el-Müfredat fi Garibi'l-Kur'an, Beyrılt, tarihsiz, 331. 
(4) İlbnü'l-Elsix, en-Nihayc fi Garrbi'l-Hadis ve'·I-Eser, Kahire, 1385/1965, III/216 
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kcrdir»< 5 ı' diye ilave eder. Buna mukabil bir şeyin güzellik veya çirkinlı· 
ğini bilmenin akıl yoluyla olduğunu savunanların tarifi faııklıdır. Nitekim 
lVI'O.tezile'den Kacli Abdülceibba.r ma'rüfu: <<sahibi tarafından güzel oldu· 
ğu veya güzel oluşuna delaleti bilinen her fiiLdir,>> münkeri .de «Sahibi 
tarafından çirkinliği veya çirkin oluşuna diUılerti bilrnen her fiildirı>< 6 ı ifa
deleri ile tarif etmelktedir. Bu söylenenleri topar1ayacak olurscrk, ma'rü.f, 
akl-ı seHmin güzel ve makbUI bulduğu, iyi olarak değerlendirdiği şeydir. 
Bu ölçüler içinde örf ve adettir, ihsandır. (7) Münıker de bunun zıddı· 
dır. <sı 

Kur'an ve Hadiislenle Ele Ahnlı§!l. 

Kur'an'da ma'rüf ve münker kelimeleri ayrı ayrı da, dört unsur 
(emir, nehiy, ma'rO.f, münk·er) bir arada bir kalıb halind~- de kullanılmak· 
tcıdır. Kalıb halinde :kullanıldığında dikkat ç.eken bir husus emir ile ma'· 
rO.fun terazinin bir kefesinde, nehiy ile münıkerin diğer kefesinde yer 
almasıdır. Hatta ma'rü.f kelimesinin yer almadığı, falkat onun semantik 
a~anına giren adı, ihsan ve akrabaya vermenin emredHdiği Nahl, 16/90 
ayetinde yıine terazinin öbür kefesinde nehiyle birlikte fahşa, mürrker 
ve bağy bulunmaktadır. Yalnız bir yerde, <o ı münafık efU.{ek ve kadınların 
tavsifi sırasında mün:keri emir, ma'rO.fu nehiy şeklinde kullanılmıştır ki 
zernınedilen bu insanların şablonu tersinden uyguLadıklarını anlatmakta
dır. Yukarıda bi1dirdiğimiz kal:ıh halinde kullanıldığı yıerlerin hepsinde 
ma'rüfu emr münkeri ııehy imanla veya diğer islami hasletlerle birli!kte 
pekiştirilmekrtedir. <ıoı Ma'ruf kelimesinip. müıstakil olarak kullamldığı 

(5) İibn Manzılr, Lisanıü'l-Ara;p, Bulak, 1308, VII/92. 
(6) Kadi Aıbdrükelbıbar, Şerhu U:süli'l-ıhamse, nşr. Dr. Albo.ıülkerim Osman, Kahire, 

1383/1965, 141. 
(7) Muhammed b. Mustafa el-Vani, Sılhalı-ı Ce>nheri Tercemesi (Vanrkulu), Kos-

tantınıyye, 1141, II/128. 
(8 )Vankulu, I/384. 
(9) TeVIbe, 9/67. 
(10) Al-i imran, 3/104 de başanrya erişenlerin sıfatları sa,yılıDken, ma'rılfu emret

meleri münkeri nehyetmeleri yanında hayra çağıran kimseler olmaları da lbil
dirilmekteidr. Yine Al-i İmran, 3/110 da insanlar içinde temayü~ eden ümmet 
olarak seçilenlerin, ma'rılfu emredici münkeri neh:yedici oluşları Alla:h'a iman 
etmelerini bildiren ifade ile tamamlanmaktadır. Diğer ayetler için l;>k: Al-i 
tmran, 3/114, Araf, 7/157, Hac, 22/41, Te>nbe, 9/112. Yine aynı kahbın değişik 
tarzda kullanıldığı Tervibe, 9/67 ayetinde de, münkeri emreden ma'rılfu neh
yedenlerin, cümrilik ettikleri, Allah'ı unut,tuikları, Allah'ın da onları unuttuğ:ı 
ve ibu kimselerin m.ünafıJ~lar, fasıklar olduğu kaydedilmektedir . 
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yerlere dikkaıt ettiğimizde bunların, nlka!h, boşanmış kadınlar, boşanan 

çiftierin çocuklarının balkım mülkellefıiyetleri, katilin vermesi gerekli kan 
bedeli, yetimlerin. vasileri, varisler, kadınlara kar§ı iyi davranma, güzel 
sözle mukaibele, eheveyne hürmet gtbi günlük hayatla ilgili olduğu görü· 
lür. Bu kullanılışlaı:ıda, iyi geçinmenin, haksızılık etmemenin 21arüri şartlar,, 
fitneyi önleyici yönleri ortaya lwnmu§ıtur. (lll Bu hususların her birinde 
ma'rüfun terkedi1mesi, yeni kırgınhklara, üzüntmere sebeb olacaktır. Me· 
sela, boşanmada, bir kmgınl:ı:k, psi~olojik bir hasısasiyet söz k!onusudur. 
BilhaSlsa katı hadisesinde, bu üzüntü doruk noktaısmdadır. Pısikolojik ola· 
rak insanların patlamaya hazır böyle durumlarında eğer orta y:ol tutul
maz, meısela maıktülün kan bedeli verilirken cimril!rk etmeye kalkılırsa, 
kırgınl:ık giıderilemez. Ödeme' gücünün üstünde bir meibHl..ğıda ısrar edilir
se, bu defa da ödeme işi tehli~eye girer. Yine kırgınlık devam eder. Bütün 
bunlar ma'rüf üzere olmalıdır ki ütne önlensin. Münkerin müstakil kul
lamişmda i:se, insanların fenalıklardan (münker) birbirlerini vazıgeçir
meye çalışmaları öğütlenınelüe, bö,yle davranmayanların kötü bir hal için
de bulundukları; şeytanm ardına takılanların hayasızlığı ve fenalığı (fah
şa ve münlker) emrettiği açıldano:nak:tadır. (ız ı Bir ayette de namazın kö
tülüklertlen (faıhşa ve münker) alıkoyduğu zikredıilınektedir. <13 l Kur'an-ı 

Kerim de yine biribirlerinin yaptıkları fenalıklardan nehyetmiyen i:sra
i1oğullarının lanet edildiği;< 14 ı diğer bir ayette, kendilerine yapılan 

öğütleri unutan kavim arasından kötülüğü nehyeıdenlerin, Allah tarafın
dan kurtarılıp diğerlerinin helak edildiği (ı 5 ı beyan edilmektedir. Bu 
konu ile ilgisi bakımından iki ayetin ayrıca ele alınması gerekir. Al-i tmran, 
3/104: «Sizden hayııa çağıran, ma'rüfu emreden münkerden nehyeden bir 
cemaat olsun. İşte başanya eriş·enler yalmz onlardır» ayıetinin hükmü ile 
ma'rüfu emr münkeri neihyı imandan sonra Müslümanların ilk dini farızala
rın:dan olma:ktadır<16 l ve bu farz oluş ümmeıtin tıamamınaıdır. Nitek~m bu hu-

(ll) Bk.: Ba.kara, 2/178, 180, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235,236,240, 241; A'raf, 
7/199 ayetinde maruf yerine örf kullanılmıştır ve yukarda işaret ettiğimiz ka
lı:btan oldukça farkhdır. Affın taıvsiyesiyle beraber ma'rUfun emredi'lmesini.n 

, terkediLmemesi hildiıilirken, kalıibın ikinci kısmı yerine ibi1gisizlere aldırış edil
memesi taıvsie)'e edi:lmektedir. Nisa, 4/5, 8, 19, 25, 114; Lokmfm, 31/15; Ahz~b. 
33/6, 32; Muhammed, 47/21; lVIümtahine, 60/12; Talaık, 65[29. 

(12) Maide, 5/79; Nahl, 16/90; Nur, 24/21. ' 
(13) Ankebüt, 29/45. 
(14) iMaide, 5/79. 
(15) A'raf, 7/165. 
(16) Elmalılı Muihammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İis>tanbul, 1971, 

II/1154 1155. , . 
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sus, Al-i tm ran, 3/11 O ayetinden açık bir §ekilde anlaşılmaktadır(m: <-Biz in
sanlar için ortaya çı:karılnuş, iyiliği (marüf) emreden, kö•tülükten (mün
ker) alıkoyan, Allah'a inanan en hayırlı bir ümmetsi.niz.» Bu iki ayeth:ı 

ümmetin tamamına ma'rüfu emr ve münkeri nehyetmenin farz olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu farzıyyeti diğer ayetler, hadisler de ayrıca desteklıJ

mektedir. Bilhassa Jkinci ayette bu işin ümmete fa .~ kılındığı açıkça be
lirlenmiştir. Artlık ,ümmet, bu işi, her ferdi ile bizzat yapar veya içlerinden 
bir gurubu vazifelencllirmek suretiyle yerine getirir. Bir,inci ayette geçen 

deki in teb'iz için olduğunu kabul edenler bu fa-

rizanın ilinmetin içinden bir gumb tarafından yerine getirileceğini; çürı

kü kadınlar, hastalar ve acizler gibi bir kısım insanın bu i§e güc getire
miyeceğini söylerler. Bazılarına göre de bu teklif ülemaya mahsustur. (ıs ı 

Fahrüddin Razi, tcb'iz ;r;ü1 değ:il.dir, beyan içindir görüşünde olan-

ların delilini şöyle açl!klamwktadır: Bu iş, herkese famdır, gücüne göre 
eliyle veya diliyle ,veyahutta ka1biyle bu farzı yerine ge!irecektir. Eğer 

linınıetten bir gurub farzı yerine getirirse diğerlerinden sakıt olur. (ı 9 ı 

Muteber hacUs kitaplarında ma'rüfu emr münked nehyi açıkça be
lirten, dört unsuru da ihtiva eden peık çok hadis vardır. Bir kaçını zikre, 
delim: « ... Ma'rüfu emretmiyen mürrkeri• nehyetmiyen bizden değildir.>>( 2oı 

«Ma'rufu emir, mül11keri nekyedin!>>(zıı <.-Ademoğlunun bütün sözleri lehine 
değil, aleyhinedir. Ancak, ma'rüfu emr; münkeri nehy ve Allah'ı zikir müs
tesna.»(:ı:zı <<Hz. Peygamber, yollara oturmaktan sakmınız! buyurdu. Arka· 
daşları, ya Resfılalliih!. Bizim için meelislerimizden vaz?'eçmek mümkijn · 
değildir. Burada biz ( lkendi işleriınizi) konuşuruz, dedile,!:'. Bunun üzerine, 
madem k.i sizin ,için her ha1de oturmak zarfıreti vardır, o halde yolun hak
kını veriniz, buyurdu. Ylolun hakkı nedir, ya ResülalHi·~? sorusuna O, 
şöyle cevap verdi: Gözün kapatılması, eızaya mani olmak, selamı iade et
mek, ma'rfıfu emir, münkeri nehiy». (23 l Ayrıca ma'rfıf veya münlkerin 

(17) Fahrüddin er-Razi, Tefsir, Kahire, 1937, VIII/l66. 
(18) Elmalılı, Hak Dini, II/1154, 1155; Zemahşeri, Keşşaf, Mısır, 1966, I/452; Razl,. 

Tefsir, VJLI/166, 167. 
(19) Razi, Tefsir, VIII/166. 
(20) Til\mizi Birr 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned I/257. 

' ' ' " 

(21) Alımed b. Hanlbel, lVI.üsned, VI/159; İbn Mace, Fiten, 20. 
(22) Tirmizi, Z!Üihd, 62; İbn Mace, Fiten,l2. 
(23) Buhari. İ•stizan, 2; MezaJim, 22; Mü:.Iin:, Iilbas, 32 (114); Selılm 2 (3); Elbfı 

Davüd, Erleb, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/36, 47, 61. 
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müstakil olarak kullanıldığı hadisler de vardır. Birer misal verelim. 
« ... Ma'rO.fu veya hayrı emreder ... >;.J:Hı «Sizden herhangi biri münker bir 
§ey görürse onu eLiyle düzeltsin; buna gücü yetmiyoma diliyle yapsın; şa· 
yet buna muıktedir değilse o kimse buna kalbiyle buğzetsin; işte bu so
nuncusu imanın en zayıf noktasıdır.»(:ı5 ı Bu hadisle el- Emru bi'l-Ma'rüf 
ve'n-Nehyü ani'l-Münkerin herkese farz olu§u yanında, icra tarzı da özet
Ienmektedir. Mü§ahade edilen bir fenınığın en uygun bir şekilde ve imkan 
ölçüsünde önlenmesi, sağlam bir cemiyet.· yapısı için gereklidir. Münker 
işlendiğinde sükut eden ve masiyeti müşahade ettiği halde izalesi için gay-
ret sarfetmiyen kimselerin dünya ve ahirette düçar olacakları şiddetli ce
zaları açıklayan peık çok hadis bize huzurlu ve birlik i.çinde bir cemiye
tin oluşmasmda fertlerin hareket tarzlarının naısıl olacağını anlatmakta
dır. Ayrıca içinde ına'rüf ve n:ı:ünker sözü geçmemekle birlikte bu iki ke· 
limenin semantik alanına giren ifadelerle aynı prensiibi cle,stekliyen ha
disler de burada sayamıyacağımız kadar çoktur. 

Kur'an'da ve hadislerde · el·Emru bi'l-Ma'rO.f ve'n-Nehyü ani'l-Mün
ker'in gereık kalıb olarak, gerek ayrı ayn kulla:mlışları h3!k:kmdak'i bu 
özet malümattan sonra prensibin ağırlığını taşıyan münker üzerinde, gü
nah kavramı yönüyle de biraz ,duı'maik lmnumuzun anlaşılması bakımından 
faydalı olacaktır. Çünikü bu prensibin ortaya çıkışında. daha doğnısu bazı 
fırkalarm bu prens~bi tesahüb ederek harelketlerini ~önlendirmelerinde 
büyük günah, küçük günal: meseleısi günd·emde devaımlı canlı tutulmuştur. 
Diğer taraftan «ma'rO.fun vacip olanını emretmek vacip, nafile olanını 

emretmek ise nafiledir. Fakat münkerin alanına giren kötülüğün büyük
lüğüne küçüklüğüne, aralarmdaki derece farkına bakılmaksızın hepsini 
nehyetmek vaciptir.>->(:ıBı 

Kur'an-ı Kerim'de günahların, büyük ve küçük olmaik üzere iki kı· 

sırnda mütalea edildiği görülür. Günahı belirten keliimeler, yerine ve kul~ 
lanıh§ formuna göre büyük günahların yanında küçüklere de delalet ede
bilmektedir. ( 27 ı Ayrıca ~ünahı ifade eden hazı kelimeler kebair kelime-

. siyle birlikte kullanılmak suretiyle ayette kaseledilen günahın büyük gü
na,h olduğu ~çıklanmıştır. ( 2 sı Keibair kelimesi müstakil olarak kullanıldı-

(24) Müslim,Zekat, 16 (55). 
(25) Müsli.m, İman .. 20 (78); Tirmizi, Fiten, ll; Ahmed b. Hanbel-Müsned, III/20, 49. 
(26) Abdülcebbür, Şerhü Usuli'l.,hamse, 146; Zemahşeri, KeşşM, I/452. 
(27) Bu konuda geniş bilgi için bk.: Dr. Sadık Kılıç, Kur'an'da Günah Kavramı, 

Korı.;ya, 1984, 122-169. · 
(28) Şüri\,42/37; Necm, 53/32. 
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ğmda da yine büyük günah anlaşılır. (29 l IVfüstaıkil olarak kullanıldıkların
da norımal bir günaha ve kabahata delalet eden bir çoık kelime bir başka
sı veya bir vaid1 ile beraber sev1(]ohmmak suretiyle yerine güre küfr gibi 
en büyük günaha da delalet etmektedirY0 > 

Kur'an-ı Kerim'de ve had~slerde ma'rüf ve münıkerin ele alınışında 
dikkatimi·zi çekeri bir diğer husus da şudut: Ma'rüf veya münkerin alanı
na giren fiillerin sorumluluğunda esas olan ferdi oluştur. Suçun veya ce
zanın başkasına geçmesine, yayılmasına, bir tez olarak Kur'an'da ve ha
disleı:ıde rastlanmaz. Liyakat ve ceza sahasında ha§ikasma geç,iş, suçun ya· 
yılması, başıkasının suçuna katıLma yoktur. En yarkın akrabalar arasında 
dahi, hiç bir sıorumluluk kan!§ma1sı olmaz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde 
bir topluluğun diğer bir topluluğun yaptıklarından sorumlu olmadıklan, 
günahlarından dolayı he·saba çeki1miyeceikleri, herikesin ka.zancının ken
disine ait olduğu, <31 l nesep yakınlığırndan dolayı kıyamet ve hesap günün
de hiiç bir kimsenin bir diğerinden fayda göreiilliyeceği, <32 l mü'min olsun, 
kafir olsun herkesin önceden yaptıklarıyla sl!gaya çekileceği, <33 l her nefsin 
kazandığı kötülüğün kendi aleyhine, iyiliğin de kendi lehine olduğu, her
kesin yaptıklarının cezasını yine kendisinin çekeceği1 <34 l bu sebeble kim
senin başitwsının yaptıklarından soıumlu tutulamıyacağına <3 '5 l dwir pek çoık 
ifadeler yer almakıtadır. Ayrıca basirertli olanın basiretinin kendi lehine, 
kör olanın körlüğünUn de kendi aleyhine, 136 l ihtida edenin ihtrdasının 

kendi lehine, sapıtanın sapıklığının · kendi aleyhine, <37 l iyi am el işiiyenin 
arnelinin kendi lehine, küfürün cezasının da kendi ale;Wıine o1duğu<38 l bil
dirilmektedir. Cimıiliik edenin eimıilliğinin zararının aneaik kendisine 'do
kunacağı <39 ı anlatıLmaktadır. Ahidinde durmayanın cezasının kendi al ey-

(29) Nisa, 4/31. Daha .gen]ş ibilgi için bk: Doç. Dr. Cihad Tnnç, Kelam .İlminde 
Brüyük Günah Meselesi, Ank. ü. İlahityat Fak. Der.. Ankara, 1978, sayı, 
XXIII, 325, 326. 

(30) Ayetlerde ıgeçen kelimelerin tahlili için lbk.: Dr. Sadık Kılıç, Kur'an'da Günah 
Kavramı, 123, 125, 130, 131, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 152. 

(31) Bakara, 2/134, 141. · 
(32) Bakara, 140, 141. 
(33) Yunus, ,10/30. 
(34) Bakara, 2/139; Nisa, 4/111; En'am, 6/52; Yunus, 10/41; HUd, 11/35; Tabii, 

20/15; Kasas, 28/55; Miü'min, 40/40; Şura, 42/15. 
(35) Yunus, 10/41; Seibe', 34/25. 
(36) En'am, 6/104. 
(37) Yunus, 10/109; Selbe', 34/50; Fatır, 35/39; Zıtimer, 39/41. 
(38) Rılrrı, 30/44; Fussilet, 41/46; Oasiye, 45/14, 15. 
(39) Mulhammed, 47/38. 
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hine, sözünde vefakar olanın da ecriııin kendi lehine olduğuna<·ıoı dair 
ifadeler de pek ,çolktur. Kur'an'da bir kaç ayette geçen «hiç bir gün§Jıldl: 
neüs diğerinin günahını yülklenmez»( 41 ı ibaresi sorumluluğunun ferdi 
oluşunu' en veeiz ve güzel bir çekikbe ortaya lmyımaktadır. Necm, 53/38 
ayetinde sevkolunan yukardaiki ibareden s:onra müteakip ayetlerde « ... Ger
çekte insan için kendi çalıştığmdan başkası yoktur. Hakika:ten onuıı çalış· 
ması ileride görülecektir» kısmının ilavesiyle feııdi sorumluluk anlayışı 
te'yid edilmekte ve daha da netleştiri1mektedir. Bütün b'J.nlardan, Kur'an-ı 
Kerim'de ve hadislerde kişinin mükafatmdan mahrum _bırakılması v~ya 
başkasının cezasını çeıkmeısi şeklinde, ferdi mesüliyet ve bunun tabii 
sonuçlarını etkileyici bir prensiibin olmadığı neticesıine ulaşıhr. Şahısı so· 
rumluluğun başlangıç ve sonuçlarıyla tamamen mevcud o1duğu bu sisıtem· 
de, müıkafat ve ceza, sadece ve şadece ferdi davramşa bağlı husüsiyetlerden 
kaynaklanır. ( 4:ıı Ancak, hemen ilave edelim ki, insanın emirler verme'k, 
nasihatlar etmek, telkinlerde bulunmak, başkalarını imrendirecek davra
mşlar sergilemek suretiyle işlemiş olduğu bir takım fiilleri vardır ki bun
ların baş'kalarını harekete geçirerek sebeb olduğu müsbet veya menfi ne
ticelerinden de sorumlu olması tabii!dir. Görüldüğü gibi l:;ıu :fiiller zahiren 
başkaları tarafından işlenmeıktedir. O halde, ilk bakışta, sorumluluk olma· 
malıdır, denilebilir. Fakat gerçekte o fiile sebeb olma söz kıonusu olduğa 
için yine f.erdiyet pren's~binin içinde mütalaa edilmeliıd'ir. İşte bu noktadc. 
Kur'an-ı Kerim ve hadi:slerıde başkaları tarafından uygulanan bir fiilin orta
ya çıkmasına seb'eb olan kişi, o fiilin ilk yapıldığı andan itibaren, direkt so
nuçları bi,tse hile endirekt te1sirleri devam eden bütün yönlerinden, mesül
dür. <43 l Bu hususu teyid eden bir çok ayet ve hadisten mi,sal olarak bazı
larını hatırlatalım: ZilzilJ, 99/7,8 ayetlerine göre zerre miktarı hayır i§
leyen de şer i§leyen de bunun karşılığını göreceıktir. Bu ayetler görüldü
ğü gibi asıl olaraik günahın da sevabm da ferdi olffiığunu göstermekte
dirler. Başkasına te'sir etmek, endirekt olarak bir fiile sebeb olmak da 
ferdin işlerindendir ve <<Zerre miktarl>> ifadesinin içindedir. Ahzab,. 33/30 
ayetinde «Ey Peygamber'in hanımlanı Sizlerden biri açıik bir hayasızlık 
yapacak olursa, onun azaibı iki kat olur. Bu Allah'a l~olaydıi">> buyurulmak
tadır. Peygamber hanımıanna ve:hl ;ek cezanı~ iki kat olması, başkaları-

( 40) Fetih, 48/10. 
( 41) En' am, 6/164; İsr2., 17/15; Fatır, 35/18; Zümer, 39/7; Necm, 53/38. 
(42) Mı.ılıammed Draz, La Morale du Ooran, 118 den naklen Dr. Sadık Kılıç, 

Kur'anda Günah Kavramı, 230. 
(43) La Morale du Coran, 118 den naklen Kur'anda Grün~h Kavramı, 230. 
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na örnek o}ma durumlarmdandır. Suç işlemeye meyilli olanları imrendirme, 
suçun önemli olmadığı fikrini dalaylı olarak te1kin gibi sebeiblerdendir. 
Maide, 5/27-31 ayetlerinde Hz. Adem'in iıki oğlunun lnssası anıatıldıktan 

sonra haksız yere kardeşini ö1&ürenin bütün insanları öldürmüş gibi mesul 
olacağı devam eden 32. ayet'ce açıklanmaktadır: <<Bunun için İsrailoğulla
rına şöyle yazdık: kim bir kimseyi bir kimseye veya yer yüzünde bozgun
culuğa karşılılı:: olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. 
Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün ~nsanları diriltmiş gibi 
olur.» Buhari ve MUslim'in rivayet ettikleri <<Haksız yere bir cana kıyıl

dığında, onun kanından bir pay da Adem (A.S.)'m ilk oğluna ayrılır. Zi
ra cana kıyma yı ihda:s edenin ilki odur»(44 l . meal<indeki hadis de bu ayeti 
açıklamaktadır. Kötü bir şey ihdası ile, direkt müdahalenin bitmesinden 
sonra bHe endirekt yoldan müessitiyet devam ettiği i-;;in, ihdas edenıin pa-

d . .. Ah ld V b'ld' ·ı ı t d' M" ı· N ~. . . t yına ,aıma guna ya~EL" ıgı ı "ırı_me,Le ır. us,ım 're eseı nın nvay(~ 

ettikleri su hadis ise konuvu her vönü ile ton1ayın ifadelendirmektedir: 
.,. - - . - c -· 

<<Her kim İslamda güzel bir çığır açarsa o çığırın ecri ile, kendisinden s:on-
ra o cığırla amel edenlerin, ecirlerir\den hiç bir şey noksan edilmemek 
şartıyla, sevabiarı kendisine aittir. Her kim de tslamda kötü bir çığır 

acarsa o cığırııı vebali ile, kendisinden sonra onunla arı:ıel edenlerin veiba
li, hiç noksanları olmamaık U zere ona aittir». (45 l Bu hadis ve hayra dela
let edenin, havırı iş1evıen gihi mUkafat gör-eceğinıi anlatan « ... Her kim bir 
hayra delalet ederse, ona da o hayrı işieyenin sevabı gibi sevab var 
dır ... ». (46 l Hadisi başkalarının işlediği fiillerin sorumluluğunun bir benze
rinin sehep olanla da ilgisini belirtmektedir. 

Bilerek işlenilen, ama faili tarafından dahG önceden detayıyla görü
Iemiyen bir fiilden sonuç oJara,};:: insanlar müteessir oluyorsa elhette faili
ne sorumluluk yülklenir. isterse bu tür fiiiler omm öliirrıünden sonra baş
kı:ı.ları tarafından yapılmış oisun. Artık böyle fiiller, aym zamanda, öle, 
nin müsbet veya menfi fiilierinden scıyılaca'ktır. Bu kabilden tesirleri bas· 
kalarma, topluma geçen fiillerle il~Hi ayet ve hadisler e,J-E<mru bi'l-Ma'rüf 
ve'n-Nehyü ani'l-Münker açısından birinci guruhtakilerden daha önemli
dir. Başkalarını, toplumu, topyekün insanlığı i1gilendiren bir fiil söz ko· 

(44) Buhari, Cenaiz, 33; Enıbiya, 1; Diyat, 2; İ'tisam, 15; Müslim, Kasame. 27; 
Tirmizi, İlim, 14; Nesei, Tahriın, 1; İbn Mace, Diyat, 1. 

(45) Müslim, İlim, 15; ZekiH, 69; Nesei, Zekat, 64. 
(46) Müslim, İmare, 38 (133); Tirmizi, İlim, 14; AJhmed b. Hanbel, Müsned V/272, 

273, 274. 
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nusu olunca ayet ve hadislerdeki titizlik, meselenin üzerine eğile{~ 

dikkat çekecek ölçüde artar. Geçmiş ümrnetlerden vetilen misaller, beL
zıetmeler ve her türlü güçlü ifade vasıtaları seferber edilir. Bu noktacb 
Kur'an ve hadislerde öyleısine hasısaısiyetle durulmaktardır ki kişinin işle· 
ı:pediği, sebeb de o1madığı ve faıkat işle:nmesine ve yayılmasına ses ç~kar
madığı menfi bir fıilden de ferde 'sorumluluk yi.iklenmektecHr. Başkaları;.n 
engel olmak için insanın gücü dahilindeki meşru vas~taları devreye sok· 
mayıp onların. kötülük yapmasına gıöz yumması hemcinslerinin suçiann
dan da sorumlu oLmasını doğurur. Aldırışsrzlık kesin olarak işlenmi:ı 

bir fiil gibi suçtur, hükmüne ulaşmanın sebebi şudur: müdahale etmek
ten çe}~inmek parsif bir suç ortaiklığıdır. Bir hakıma kötülüğü tasvib et· 
mektedir. Bir ~ö~tülüğe s·ebeb olanlar kadar, onun tezalıürüne göz yuman
ların da sorumlu olduğu, «Aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalmı
yacaik (ihnmeye de sirayet ve hepsini peri§an edecek) fitneden sakının»<47 l 

ayetinde açıkça belirtilmektedir. Şu Buhari hadisinde bu nokta hed{esin 
anlıyabileceği açıklıkta bir ibenzetme ile ortaya fuorımuştur: «Allah'ın hu
dudlarmda duran ve onu aşan kimselerin meselesi; aralarında kur'a çek
mek suretiyle bir kısmı alta, diğer kısmı üsıte düşen geminin yolculan gibi
dir. Altta olanlar suya ihtiyaçlan oLduğunda su için üsttekilere uğruyorlar 
ve onları rahat,sız eıdiyorlaridı. (Su almaya giden kendi kedine düşündü) ve 
eline bir balta alıp geminin altını delmeye başladı. Bunun üzerine (yu
kardaıkiler) onun baŞ,ına toplandılar ve sana ne oLdu? dediler. O da: -ben
den rahatsız oldunuz. Halıbuki benim de suya ihtiyacım var, diye cevap 
verdi. Eğer bu adamın elinelen tutarlaı~sa, onu da, kendi canlarını da 
kurtarmış olurlar. Eğer onu kendi ha1ine terkederlerse, onun da, ken
dilerinin de helak olmalarına sebeib olurlar.»ı.ısı Yine Ahmed b. Hanbel'
in Müsned'inde rivayet edilen «Reddetmeye kadir oldukları halde içlerin
de zuhur eden kötülüğe sessiz kalmadıklan müddetçe, Allah Teala amme
ye, havassm yaptığı yüZlünden azab etmez. İşte onlar böyle yaparlarsa 
(seslerini ç:rkarmazlarsa) Allah da arnıneyi ve hava<ssı beraberce cezalan
dırır>>(40l hadisi ile Hz. Eibü Bekir'den rivayet edilen ~u hadis de bu ko
nuyu daha da açık hale getirmesi bakımındanö önemlidir: <<Resulüllah'ı 

§Öyle huyururken işittim: insanlar ~llimi görür de, ona mani olmazlar'sa, 
Allah'ın azabı ile onları bürümesi yakındır<<. <501 

(47) EnfiH, 8/25. 
( 48) Buhari, Şehadat, 30. Bu hadiısin biraz farldı rivayetleri için b k.: Buhari, Ş ir

k e, 6; Tirmizi Fiten, 12; Ahmed b. Hanbel. Müısned, IV /268, 269, 270. 
(49) Ahmed b. Hanıbel, Müsned, IV /192. 
(.50) Elbü Dilrvud, Melahim, 17; Tirmizi, Fiten, 8. 
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Biz bu ayet ve hadisleııde, ma'rüfun emredi1me, münkerin nehyedil
me, sebebinin en doyurucu yanını buluyoruz. Çünkü ne kadar. çirkin ne 
kfl'dar zararlı olursa olsun, 1'.:ö,tulWkleııden menetme olmazsa, ifade ettiğl 

şeylerin halk nazanndaki durumu değişecek, gözle!le eskisi kadar çirkin 
görünmiyecektir. Bunun ne,tieesinde de bir çok kimse bunları irtikaba cü 
ret edecektir. Hele bunları i§leyenler halkın önderleri olursa suç işleme 

· aderta moda olur. Bu da toplumun yok olmasına sebeb olur. Bu sosyal ger
. çek İsra, 17/16 ayetinde dile getirilmektedir: «Bir şehri yok etmek i'stediği
miz zaman, şımarık varlıklllarına yola gel:in:elerini emrederiz, ama onhı.r 
yoldan çıkarlar. Artık o §ehir ?Oik o~i~'l.ayı hak eder. Biz de onu yerle biT 
ederiz.» Burada İslamın,, feııdin olgunlaşması, toplumun huzur ve saadeti-. 
ne zarar veren şeyleri yasaıkladığmı bir kere da:ha hahı lamamız gerekmek· 
tedir. işte bundan dolayıdır ki günah işleyene günahtan va,ıgeçmek, di
ğerlerine de onu men etmek' gerekmektedir. Şayet bunu yapınaziarsa gü
nah da tabii ona paralel olarak mesüliyet de yayılır. Cemiyetin bozuLması
nı önlemJek, sağlıklı yapmını l~iorumak, güven veren nesiller yeti§tirmek 
arzu ve gaye:si bütUn insanlarm orta[ı: vasıflarmdandır. Görünüşte sadece 
ferdi ilgilendiren bir ço1k fiilleri, hti.r irade ve davranışı en çok rnüdafaa 
eden ve uygulayan ülkeler de yasaklamaktadırlar. Buna miısal olarak 
göstıerebileceğimiz uyuşturucu imal ve satımı gibi fiilierli ise en ağır ce
zalarla önlemeye çalışmaktadırlar. İslam Dininde ma'rufu ~mr ve hele 
münkeri nehyin bir prensip olarak önemi yukarda ar.:ııeilen noktalar göz 
önünde bulundurulunca daha iyi anlaşılacruktır. 

Kur'an-ı Kerim ve hadllsle~de ma'rüfu eınr münkeri nehyin ele alı
nışı hakJkmda özet olaralk sunmaya çalıştığımız bu k1smı. önemli bulduğu
muz son bir na'ktava daha dikkat çekerek ibitirelim. Gerek ayetlerde, ge· 
rek hadislerde. bilhas,sa, ma'rufun kullanılışından bu prensibin icra edi
liş tarzını da öiYrenmi,ş bulunuvoruz ki o da bu işin ma'rUf bir tarzda 
işleneceği gerçeğidir, yani en uvgıın. en güzel ve en makbul 'bir şekil ve 
tarz ile bu prensip uygulanacaktır. Nedir bu mücıerret en uygun, en. gü
zel ve en maklbul? Bu hususu ma'rüf kelimesinin kullanıldığı Ş,U ayetlerde 
veri:rırle görerek anlamıva ealışalım. Nisa. 4/19 avetinde <<Ey insanlar! 
Kadınl::ı.ra z:orla mir::ıgcı oim;:pra ka1'k:mımız si:ı:e heHH değ-ildir. Apaçık 

havasııhk etmodiık~e onlara verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için 
onları sıkıstırmavm. Onlarla güzellikle (ma'rüf) geçinin. E,ğer on1radan 
hoslanmıvıorsanı?::, sabrediR hosl;ınmadığmız bir şeyi Allah çok hayırlı 

kılmış: olabilir>> buvurulrnaktadır. Avette ma'rüf sözünün kllllanı1dığı «On· 
1arla güzellikle g.eçi:nin:,> kısmına f>'eli:nceve lmdar sözü edilen hususlarda 
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ma'rüfun zı,didı nlan davranışlar sıralanmıştır.» Bakara, 2/178 ayetinde 
« ... Öldüren, ölenin kard·e§i tarafından bağışlanmışsa, ke?"dicsine örfe uy· 
ma:k (ma'rüf) ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir ... » Bu ayet
te de ma'rüf ile karsdedilen daha çolk icra tarzı Ue ilgiliıd_ir. Lokman, 31/ 
15 ayetinin üzerinde durduğumuz hususta ayrı bir yeri va.rdır. «Ey in
sanoğlu! Ana baba, seni körü körüne bana ortak k'Oşman için zorlarlarsa, 
onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel (ma'rüf tarzda) geçin ..... 
Bu ayetlerde ve diğ'erlerinde kullanılan ma'rüf keliıme,si ile ifade edilen 
her §eyin sahih örfe ve akl-ı seUme uygun olması hususiyetine dikkat edil
meHdir. Baıkara, 2/235; NLsa, 4/5,8; .Ahzarb, 33/32 ayetlerinde ma'rüf 
sö,z (lkavl ma'rüf) tahirleri dikkat çekicidir. Çünkü <~ma'rüf söz» hem güzel 
olan, hem söylenirken güzel söylenilen sö2ld'iir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim 
ve hadi,slerin tamamının sunduğu ana prensipleı1den: i(ıareket ettiğimiz 
ve onlarla dirsek teınasımızı devam ettirıdiğ\iıniz sürece de hu mücerret 
en uygun, en güzel ve en mıa[?.:!bulü.n tesbiti zor d3ği1d~r. Mesela Kur'
an ayetlerinde ve hadislerde fLtne çıkarmak §icldet1e yaısaklanıp durur
ken, Ma'rüfu emr münkeri nehy pr·ensibini uygulama sırasında fitneye 
sebeb olmak bu işi ma'rüf bir şekilde icra etmemek demektir. Fitne, 
kargaşa veı zulme, kan düküLmesine ·seheib o1acağı endişe ve korkusu bu
lunduğu içindir ki E§'ari'nin <<Ashabü'l-Hadis» diye isimlendirdiği alim
ler, adil olsun, zaHm olsun sultana baş kaldırmayı <;aiz görmemi§lerdir .. <51 ' 

Hı. Puygamber'ü.~ tatbikatmda dıa, O'nua yalkın a:rkada§larının icraatında 
da hep bu anlayış hakim idi. Kısacası ma'rüfu emr münker.i nehyederken, 
münkerin anlamına giren, yasalklanan şeyler i§lenmiyeeclctir. 

Mesnedi yuıkarda bir kısmını sunduğumuz ayet ve hadisiere da~ 

yanan el-Emru bi'l-Ma'rı1f ve'n-Nehyü ani'l- Münker prensibinin uygu
lanmasının Hz. Peygamber zamanmda ve bizzat O'nun tarafından başlatıl
mış olması Sion derece tabi1dur. Emir ve nehyedişindeki tesir· ve sağla
dığı anlayış birliği bakımından Hz .. Peygamber başka birisi ile mukayese 
edilemez. Çünkü O vahyin mübelLiğidir. Sahaibe de O'n;dan sadır olana 
tam bir inkıy~dla ta'bi oluyorıdu. Ancak, bu ö~zellikle.rinin yanında Hz. 
Peygamib.erin ma'rüfu eınr münkeri nehy prensi!bini uygulayı§ında 

yukarıda bahsedilen ma'rüf bir davranış tarzı ve iUdfil1i hareketi gözden 
uzak tutulmamahdır. O'nun da:vramşmda, çok farklı meyil ve yaratılıı· 
taiki, ka!biliyetteki insanların tam bir ah-enk ve birlik içinde bulunmasım 
temin etmek daima ön pHl.nda tutuluyordu. Bir yanlışın düzeltilmesi., 

(51) Ebu'l-Hasen el-E§'ari. Ma:kalatü'l-İslamiıyyin, Wıeslbaden, 1963, II/451, 452. 
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bir mtinkere engel olunma:sı söz konusu olduğu zaman, icra tarzının 

daha büyük bir münkere sebebiyet verınemesi için Hz. Peygamber he!' 
zaman titizdi ve tavrını açıkça ortaya koyuyıordu. O'nun bu .@onudaki ti
tiz tavrının bir kaçını hatırlayalım. Hicretin beşinci senesinde Musta
liikoğulları üzerine tert~b erdilen sefer dönüşünde E;n:sar'dan bir kişi ile 
Muhacirler'den birinin . arasmda meyıdana gelen kavganın, aniden iki 
topluluğun bütnüne sıçraması tehlikesi belirdi. Hz. Peygamber'in kesin 
tavrı ve müdahalesi ile ve <<ibıraıkınız Cahiliyye Devrinin çirkin adetlerini, 
bırarkın CMüliyye davasını» direktifi ile kavganın büyümesi önlencli. Bu 
harclise müniHıkiarın başı Abdullah b. Übeyy tarafından büyütülüp alev
lendiri1mişti. O'nun ö1dürülmersi yolunda yapılan telkliflere Hz. Peygam
ber'in ve1:1diği cevap düşündürücüdür: «Eğer ben onun ö1clürülmesine mü· 
saacle edersem, Medine eşrafından hir çoğunun gönlüne lmr[m ve endişe 
düşer, işin iç yüZJünü bilmeyen halk ise, «Muhammed ashabını öldürü
yor» diye dedi kodu yapar. Hayır bunu yapamam, fakat kafileye hare
ket etmesini ,söyleyin.» Bunun üzerine mütad olmıyan vakitte, dedi ko
duya fırsat verilmemesi için, kafile hareket ettirildi. Aynı hadisede babaısı
nın öldürtüleeeğini duyan baş münafığın dindar oğlu,_ fitne çıkmaması 
için, babasını kendisinin öLdürmesinin uygun olacağını ve bunu yapmaya 
da hazır olduğunu bi1dirince, Hz. Peygamber, O'na: «Ey Abdullah! Ba
bam öldürmeyi dü§ünmedim, hiç kimseyi de O'nu öldürmekle vazifelen
diı'm,e(l.im. Aramızda ya§ad;_ğı müddetçe ona iyi davranırsınız, cc;:ıı buyur
du. Bir çok safhası olan bu olayda görüldüğü gibi, bir münkerin orta
dan kaldırılması. sırasındaki Hz. Peygamberin çok yönlü titizliği dikkat 
çelkicidir. ömer b. el-Hattab'ın rivayet ettiği şu hadrsi de bu açıdan de
ğerlendirelim: <<Hz. Peygamber zamanında hımar ( eşetk) lalkabıyla anı

lan Abdullah adında biri vardı. Resulfıllah'ı (ara sıra) güldürürcH.i. Re
sulüllah da adama şarap içtiği için had vurdururdu. Yine bir gün huzu
ra (kusurlu) getirildi. Hz. Peygamber de had vurulmasını emretti. Mec
liste bulunanlardan bir~si: <<Allahım! Şu adamı (rahmetinden uzalk kıtl 

diye lanet edip içki yüzünden ne de çok divana getiriliyor» dedi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber: -Ona lanet etnıeyiniz. Valiahi kesin olarak bil
diğim bir şey varsa, O, Allahı ve Resülünü sever>> buyqrdu. <53 l Ebu H u· 

(52) Buhar1, Tcfsi:::, Süreıtü'l~Münftfikin, 63; İbn Hiş{ım, es-Siretü'n-Nebeviyye, 
nşr. lVJmtafa es-Seka, İbrahim el-Eibtyari, ~~bdülhafiz Çelebi, M1sır. 1335/1936, 
IU/303, 305. 

( 53) Zoynüdd'in ez-Zelb1bl, Tecridü's-Sari!h ( Tercem esi, Diyanet İşleri Yayınları) 
Ankara, 1978, XII/253. 
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reyre'nin rivayet ettiği altı meşhur haıd'iis mecmuası ile birlikte Daıimi, 
Tabatanı ve Aihmed b. Hanbel'in eserlerinde de yer olan şu hadiste bil· 
diridliğine göre: «Bir bedevi Mescide işedi. (Bunu göre:r!) sahabiler ada
mın yakasına yapıştılar. Hz. Peygamber onlara: -Bırakın onu! idrarının 

üzerine büyük bir kova su döikün, çü:rıkü siz zorla§tırıcı değil, kıolaylaştı· 

ncı olarak gönderildiniz,»< 54 ı buyurdu. Diıkıkat edilirse bu son iki hadis
de özünde dine bağlı olan kimselerin toplumun dışına itilmemesi, tam 
ak;sine onların hataları. bulunmalarına rağmen, toplumun müıslüman bir 
feı:ıdi olarak mütelaa ediLmesi gerektiği vurgula:rımakta, bu gibilerin h:ı
talarının cezası ve ısılahı ayrıca ele alınmaktadır, Hz. Peygamber'i;n doğ
rudan doğruya dine kasdedenlere, müşriklere karşı sacyaşları ve sava~ 

sonrasmdaki davranışları ve a:sıhabına emirleri, ma'rüfu emr münkeri 
nehyin en güzel uJgulanış biçimini ortaya koyması bakımından, çok önem· 
lidir. Çünkü cihad ma'rüfu emr münkeri nehyin en belirgin ve en kat'] 
uygulanış tarzıdır. Neticesinde bir buçuk milyon kilometre kare arazinin 
fethedildiği Hz. Peygamber'in on küsür seneli!k savaşlarında düşmanlardau 
öLdürülen insan sayısı sadece yrüz elli civarındadır. Ayrıca savaş sırasında 
düşmanın öldürülmeden saf dışı edilmesini sağlıyaeak taı:ızda, mesela maf
sallarına vurmak vs. gi:bi, hareıket edilmesine dair Hz. Peygamber'in emir
lerini de burada hatırlıyalım. < 55 ı Bütün bu tatbikat, Kur'an ve hadislerde 
insan kanına gösterilen hürmetin göstergesidir. Ma'rüfu emr münkeri 
nehy prenstbi ile de insanı k!orumak, onun yaratılışında'ki yüceliğe ulaş
masını sağlamak hedeflenmiştir. Hz. Peygamber'in bu tatbikat ve icraa
tını O'nun yaıkın arkadaşları olan ilk halHelerin de devam ettirdiklerini 
görüyoruz. Çüı~,kii onlar her şeyde olduğu gibi ma'rüfu en1r münrkeri nehy 
:kıonusunda da Hz. Peygamber'i örnek alm~şlar ve bunda başarılı da ol
muşlardır. 

Arap Yarımadasının çeşitli yerlerinde bulunan bedeviler arasmda 
Müslümanlığı hazmedememiş, eski 'kabile anlayışından lııopamamış kitle
ler, Hz. Peygamber'in irtihalini müteakip ayaklandılar. Bulardan bir kıs· 
mı açrkıça dinden çıktıJ.darmı bi1diııdiler. <56 l Bir kısmı ise namazı kılacak-

(54) Buhari Vüdu', 57, 58; Fihed
1
, 35, 80; Müslim, Tahare, 98-100; Elbıl Da:vud, Ta

hare, 136; Tirmizi, Tahare, 116; Nesei, Tahare, 44; Miyah-. 2; İbn Mace, Ta
hare, 78; Darimi, Vüdu', 62; T31barani, Tahare, 111; Ahmed h. Hanbel, Müs
ned, II/239, 282, 503; III/110, 114, 167, 191, 226; 

(55) Muhammed Hamidulla:h, Hz. Pey,gamiber'in Saı:vaşları, ç:vr. Salih Tuğ, İstan
bul, 1962, ll; İslwm Pe,yıgamberi, ç:vr. Prof. Dr. Salih Tuğ, tstan:bul, 1980, 
I/245, 246. . 

(56) Eibıl Ce}fer Muhammed b. Cerlr et-Taberi. Tarihü'l·Ümem ve'l-MrülCık, nşr. 
Muhammed Elbu'l·Fadl İlbraihiın, Kaıhire, 1382/1962, III/242, 243. 
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larm ı, fakat zek~ttan muaf tutulmak isteeliklerini ibi1dirıdiler. (57 ) Bu is
tek aslında merkezi otoriteyi tanımamak için bir bahaneyıcli. Çünkü zekat 
devletin memuru tarafınıdan top1anmaıktaydı ve bu ameliye aynı zamanda 
devlet otoritesinin yerine getirildiğinin göstergesi idi Bu sebebdendir ki 
Hz.E!bü Bekir onların i<steklerine: «Re:sulüllah (S.A.) e zekat olarak ver-

, 1 

mekte oldukları hayvanların bağlarını vermedikleri tak,dirde bile onlarla 
savaşırım»( 58 ) diyerek çok kafi ve net bir şekilde karşıhk verdi. Resulill
Ialı zamanında devleti ta'nıyanların şimdi bu istekleri ile devlete isyan et
miş oldUiklar.ı:nı anlattı ve taviz vermedi. 
~"'I:·.; 

Hz. Eibü Bekir dönemindeki Ridde Sava§ları sırasında ibedevllerin 
takındİğı tavırı hatırlamak konumuz açısından gereklidir. Hangi bahane 
ile ölursa olsun isyan eden kahHelerin devlet gücü karşısında mağlilb 

olunca tekrar dine dönmüş o1malarırıı, merkezi otoriteye, ibıoyun eğmeleri 
olarak değerlendirmelidir. Nitelkim aradan uzun bir zaman geçmi§ olması· 
na rağmen kabile ruhu ve anlayışını terkedememiş olan bu topluluklar 
Hz. Osman devrinin ikinci yarısında tekrar ortaya çıktılar. Burada Hz. 
Osman'a kaşı ayaklanmaların, bilhassa ele başıları ile, ~z. Peygamber'in 
irtihalini müteakip ayaklananlarm -en azından- aynı k<1ıbilelerden oluı

larını hatırıdan çıkarmamamıız gerelkmektedir. Dikkaıt çekicidir ki, Hz. Ali'
nin saflarından ayrılan Hariciler de aynı kaibilelerdendir .. Hz. Eibil Bekir 
devri.nd·e baş kaldıranların el-Emru bi'l-Ma'rilf ve'n-Nehyü ani'l-Münker 
uygulamaları gtbi bir iddiaları yoktu. Ayaıldanma sebebleri açıktır. Esa
sen bö,yle bir iddiarım hiçbir teısirinin o1mıyacağı da meydandaydı. Çünkü 
i:syanlar, Hz. E:bü Bekir devlet başkanlığına geQmeden başlamı§tı bile. Di
ğer taraftan bu toplulukların din adına ortaya çıkmaları ne hareketle-

• rini kamufle etmeye, ne de kendilerini cid!diyetle dinieyecek bir kulak 
bulmaya yarayaca:~tı. Ha1buiki aynı ruhu, anlay1§ı taşıyan topluluklarm 
Hz. Osman zamanında ortaya çıkı§larmda durum deği§mi§ti. Aradan geçen 
yirmi sene.ye yakın süre içinde her yönü ile güçlenen devlete karşı bir 
kabile iısyanı görüntüsü ile kafa tutmanın netice vermiyeceğini bu toplu· 
luklar da kavra:mı§lar, merkezi otoriteye ha§ kaldırırken toplumun değer 
yargılarına sahiib çıkan bir tavır i·çinde o~manın zarfiretini farketmi§lerdi. 
Nitekim isyancıların neden ayaklandıkları sorusuna verdikleri cevaplar!dcı, 
netice itibariyle, Hz .. Osman'ın ısıama göre hareket etmediği iddia ve it-

(57) Taberi, Tarih, III/244 .. 
(58) Taberi, Tarih, III/244. 
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tihamı yer almaktadır. (GHJ Bu, hareketlerin ma'rüfu emr mUnkeri nehyi 
uygulamaJk, İslamı koruroaik maı.'l{sadına matüf olduğunun iddiasıydı. Fakat 
hemen ifade edelim ki el-Emru hi'l-Ma'rılf ve'n-Nehyü ani'l-Münker ta· 
birinin açıkça kullanılarak orıtaya çıkma'sı için henri.iz vakit erkendir. Çün
kü bu top1uluklar dinin bu derece inceirklerini bilecek seviyede değiller· 
di. Onlar, kabaca, Hz. Olsn'ı.an'ı11ı tarafısız ve adil davranmadığını iddiadan 
öteye geç-emiyorlardı. Kur'an ve hadislerle delil getimneleri mümkün de
ğildi. Her .ne kadar Hz. Osman'ın Kur'anın emrettiği ceızaların tatbikinde 
başarısız o1dıuğu yolunda §ikayetlerin bulunduğu, yani Hz. Osman'ın hare· 
ketlerinin dini yönden tahlilinde Kur'ana uymadığı iduiz.sı varsa da Watt'ın 
da tes!bit ettiği g1bi bu hususlar sonraki bir tarihte Hz. Osman'ın haksız mı 
yoksa hakiı olaraik mı öLdürüldüğü m-eıselesini.n resmen tartışıldığı zaman 
ileri sürülmüş olabilir. Bu hususun fiili isyancıların zihninde hakim bir 
unsur olduğu muhtemel görUnmemekterdir< 60 l Ayrıca onlar, hareketlerl.nhı 
gerisinde yatan asıl sebebleri maskelernetlde de pek usta değ.illerdi. Hı:. 

Osman'ın Bahreyn ve Oman hallnnı, zekat malları satllıncaya kadar, mal 
satmaktan men edişini ileri sürdüikieri sebepler arasmda göstermeleri <611 , 

ayaklanmalarmdaki ekionomik menfeatlarının haliiidar olma:sının rolünü 
ortaya koymaktadır. isyanları sırasında kendileri ile görügmeye memur 
edilen Hz. Ali'ye verdiikieri cevaprta: «Bize ne sö,ylersen söyle, bu adamın 
artık lüzumu yoktur»< 62 l sö,zleri aısıl maksadiarını gizliyemediklerini açık· 
ça ortaya koyan bir diğer no~tadır. Yine onlar,' Hz. Osman'ın isyancılara 
bizzat hitabeUiğ'i sırada, sahabeden bazılarının halifenin nasihatında bii
dirdtklerine şahitlik etrrı-elerine §~dd·etle ve küfredereik mukalbelede bulun
dlular<63ı. Artıık bu safhada maksadiarını gizlerneye lüzum bile görmediler. 
Hz. Osman'ın şehid edümesiyle merkezi otoriteyi, başka bir ifadeyle Ku
reyş'in hakimiyetini sarstıklarının farkında olan bu topluh~kların Hz. Ali'· 
nin saflarmda iken de disipJi:cısizlikleri ve cüretleri artaraık devam etti. Ce
mel sonrası Hz. Ali'nin muhaliflerini bağışlamasını kaibul edemediler. Or· 
d us una «yağma dan kaçınmalarını ve kimseye dolkunma:m~alarını» eınretti~\: · 
ten sıonra kadınlar ve çocuklara esir muamelesi y~pılmıyacağmı hildirince: 

(59) Berradi, Cevahir, 156 vd. ve Kalhati, Keş:f, 95 a dan na-klen Dr. Ethem Ruhi 
Fığlalı, İlbadiye'nin D>o.ğuışu ve GörüŞ"leri, Ankara, 1983, 56. 

(60) Prof. Dr. W. Mıontgomery Watt, İslam Düşüncesinin teşekkül Devri. çvr. Et
hem Ruıhi Fığlalı, Ankara, 1981, 13. 

(61) Şemmfthi, Si:,yer, 17 b den naklen Dr. Ethem Ruhi Fığlah İlbadiye'nin Doğu-
, ' 

şu, 36. . 
(62) Taberi, Tarih, IV/351. 
(63) Taberi, Tarih, IV/353. 
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<~kanlarını helal saydığı ki§ilerin mallarını neden haram sayıyor» diyerek 
itiraz ettiler( 64 l. Bu itiıaz ve disiplinsizliğin arkaısında ~ki önemli sebeb 
vardır. Onların eski hayat tarzlannda kabileler arası savaş sıonra:sı, muha
lifleri esir edilir, malları yağmalamrdı. Bu anlayışın devamını i!stiyorlarldı. 
Tıpkı bir bedevi ka!hileısinin mensuplarının, arada bir anlaşma yomsa, öteki 
kabilelerin hepsinin mensuplarını hazır düşmanlar olarak gördükleri gibi, 
daha sonra Hariciler olarak tarih sahnesine çıkan bu top_lulu[dar, kendilc· 
rinin dışındaki herkesi, farklı görüşlerdeki müslümanlar o}salar bile I~anı 
döikülebilecek, malı yağmalanabilecek düşmanlcır olarak g;örüyorlardı(G•> •. 
tkinc~si ve a·sıl önemlisi ise, Hz. Ah'nin tatbikatı, birliği sağlayıcı, merkezi 
oıtodteyi güçlendirici idi. Bu ise on~&:'m nazarında· Kure_yş'in güçlenmesi 
deme:Jdi. Görüldüğü gibi aslında itirazları d!ini bir endişeden kaynafu:lan
mamaktadır. Fakat onlar bunu da yine dini bir eısasa bağlama gayreti için
dedirler. Bu gurubun Sıffin'deki disiplinsiz, otorite tanımaz tavırlarını da 
aynı açıdan değerlendirmenin isabetli olacağı kanaatmdayız. Nihayet Ha· 
kem Meselesindeki tavırları ve Hz. Ali'nin ·safmdan ayrılmaları konumuz: 
açısından c;ıolk önemlidir. Hz. Ali'yi Allah'm hüıkımünü ter!ketmekle ittiham 
ediyıorlardı. Çünlkü iddialarına göre, O, hakemiere razı olmakla, <<Allah'ın 
indirdiği Ue hükmetmiyenler, işte onlar kafirlerdir»( 66 l ayetinde belitilen 
kafirlerden olmuştu. Harkilerin Sıffin'deki tutumlarını tekrar hatırlıyacak 
olunsak takındıkları tavır ile aynen Hz. Osman'a karışı tavırlarmda olduğu 
gibi Hz. Ali'nin,cevaıbı ne olmsa olsun O'ndan kJopınakta kararlı görünmek· 
tedirler. Önce Hz. Ali'yi savaşın en kritik safhasında, Muaviye Oııdusuna 
son ve öldürücü darbeyi vurmak üzere iken (07\ «ey A1i, davet olunduğun 
Allah'ın kitabına uy! Aksi taık>dirde seni düşmanıarına teslim ederiz, yalıuel 
da tbn Mfan'a yaptığımızı sana da yaparrz»(os) diyerek mütarekeye zorla· 
dılar. Daha sonra da biz hata etmiı§iz, şimdi tevib:e ettik, sen de! tevıbe et 
ve bizimle beraber sonuna kadar düşmanımızia çarpışalım, dediler( 69 l. Sa
yet Hz. Ali onların bu teklifini lmbul etseydi, onlar -en azından içlerindet1 
bir gurubu-, Hz. Ali'yi ahdine uymamak veya ba§ka bir bahaneyle, dolayı
sıyla islam'a uyn:ıama, ile suçlayarak terkedeceklerdi. Dünün mürtedlerı 
veya onların çocuikları, her hangi birini değil, Hz. Ali'yi dinden çıkmakL-l 

( 64) Ta;beri, Tarih, 541. Ta:beri o gün bu tarzda itiraz edenlerin Hariciler olduğu-
nu eklemekıtedir. 

(65) Watt, İslam Düşüncesinin, 24. 
(66) Maide, 5/44. 
(67) Taberı, Tarbh, V /48, 49. 
(68) TaJberi, Tariıh, V /49. 
( 69) Taberi, Tarih, V /72, 
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suçluyorlar ve O'nu doğru yola getirmeye kendilerini memur sayıyorlardı. 
Kendi mantı:klarına göre Hz. Ali ldlfir olmuştu. Kafir olanın İslam Devleti
nin başmda kalmasının mümkün olamıyacağı açıfutır. E<sasen Hz. Ali hake
me razı olmakla kendi kendini azıetmişti (70 ). Bö,yle birinin ba§lannda kal- · 
masına razı olanlar, bütün bu olup bitenlere ses çıkarınıyanlar ve hare
kete geçmiyenler, İslam'ın açıık bir prensiibini, ma'rüfu emr münkeri nehy 
esasını göz ardı edenlerdir. Nitekim bu a~layış· ve iddialan sebebiyle Sıf
fin dönıü§ü Harura'ya çeikildiklerinde kendilerine Sıffin'de Hz. Ali Ordu
sunun sol cenah komut•anlığını deruhte etmiş olan Ş.ebes b. llib'i et-Temi
mi'yi as:keri komutan, Abd•ullah b. Kevva el-Yeşkıurl'yi de namaz kıldlr· 
mak üzere imam s·e,çtiler ve idareyi ellerine aldıktan sonra umur-u ~sla
miyyenin şüra yoluyla icra edileceğini, bey'atm Allah'a olduğunu ve iyi· 
likle emredilip kötülükten menedileceğini ( el·Emru bi'l-Ma 'rüf ve'n-Nehyu 
ani'l-Münker) mün8,dilerle ilan ettiler(7ll Harura'daki Hz. Ali'den ayrılan 
bu toplulukla gereik Abdullah b. Abiba:s'ın, gerek Hz. Ali'nin yaptıkları ko
nu§'ma ve münazaralar( 73 ) sonunda bunlardan bir gurubu Hz. Ali Oııdusu· 
na döndü.>> Geride kalanlar Abdullah b. Vehb er-Rasilbi'nin evinde topla-

. naralk durumu gözden geçirdiler. Rasi:bi, «inanan bir kavme yaraşan şeyin 
iyiliği emredip köıtülüğü yasaklamak (el-Eimru bi'HVIa'rüf ve'n-Nehyü 
ani'l-Münker) prensibini bu dünyaya yaymak olduğunu belirtti»(73 l Bu mt
zakereler:n sommda Abdullah b. Vehb er-Rasiıbi'ye hey'at ettiler. Rasib'i 
irad ettiği imarnet hatibesinde «Allah, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasak
lama!k, doğruyu söylemek ve yolunda sava§mak üzere bizden ahd ve misak 
almıştır. Allah yolundan ayrılıp yolunu şaşıranlar için ş1ddetli azab var
dır ... Onlarla cihad etme!k hak ve sevapıtır ... >>( 74 l ,, diyordu. Böylece İslam
da iLk defa dinhsiyasi bir fır'ka tarrh sahnesinde gözükürken bütün müslü
manların benimsediği Kur'ani bir düstüru, el-Emru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü 
ani'l-Münker'i kendi sloğan~arıı~dan biri olarak kullanıyıodardı(75 l. Çünkü 
onhrm, hare'ketlerinin tamamen dini endişelerden kaynaıldandığım ve ken
dilerinin dini en iyi bilenler otduğunu devamlı propoğanda etmeye ve böv-

(70) Elbü Said lv1uhamıEed b. Sald e1-E,zdi el-Kall:ıati, el-Keşf ve'l·Beyan, Brıtısh 
Mu:seum Llb. Or. Nu. 2606 lOO·b. 

' , 1 

(71) Belazuri, Ensa1b, 192 b den naklen Dr. Etıhem Ruhi Fığlalı, İbadiye'nin ·Do-
ğuşu, 57. 

(72) Bu mürıazaralar ile i1gili geniş bilgi için lbk.: İbadiye'nin Doğuşu ve Görü.:ı-
leri, 57-64. 

(73) İlbnü'l-Cevzi, lVIuntazam, II/18 a dan nalden, İlbikliye'nin Doğuşu, 64. 
(74) Dineveri, JIJlrhar, 202-203 den naklen İbactiye'nin Doğuşu, 65. -
(75) Abdülcehb''r Şerhu Usfıli'l-hamse, 9. 
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lece kendilerinin isyancılar olarak vasıflandırılmalarmdan kurtulmaya, ha
reketlerinin ba§arı kazanmasına ihtiyaçları vardı. Lbaıdete_ en düşkün ki§~
ler olarak gözükmeleri ve kendilerini öyle tanıtmaları, devamlı Kur'an 
okuyan ve Kur'ihı'ı en iyi bilenlerin kendileri o1duğunu id!di,a edip durma
ları da bu aç~dan değerlendirilmelidir. Onların bu metodlı;:trı daha sonrala· 
rı da devam etti. Cahız meşhur el-Beyan ve't-Tebyin'inde Arap Edebiyatı. 
;nın en seçme hutJbelerini naklederken Haricilerden de örnekler sunmuş~ 
tur. Bunlardan Eibü Hamza el-Harici'nin Mekıke'de yaptığı kionuşma kendi 
sahaBmda gerçell;jten şah eserdir. Bizi burada ilgilendiren ise, . Haridierin 
kendilerini ne şekiLde tamttıkları ve propoğanda ettiklertıdir. Ebü Hamza, 
129!747 senesinde irad eti.:iği bu mr~l'.::.~~:da kendi zamanma kadar gelip ge, 
çen halifeleri teker teker değerlendirilikten sonra ümeyyeoğulları ve Şia'y; 
da şiddetle tenkid eder. Daha sonra da kendi taraftarlarının gençliğini bir 
nakisa olarak gören ve ayıplıyan Hicazlılara, «Resulüllah'ın a:s:habının da 
gençlerden ibaret olduğunu» hatırlatarak onları da tentkid ve tehdid eder. 
Devamla kendi taraftarlarını şöyle tamtır: <,Gençlilklerinde olgunlaşmış, 
gözleri şeıTe kapalı, ayaikları batıla gitme hususunda ağırlaşmı§ kişilerdir. 
İ:badet düşkünlükleri henizlerini uçuı~muş, seherlerde ka1irumak onları yor
gun düşürmüştür: Gece yarısında Kur'an cüzlerine iki büklüm eğilmiş bu 
insanları Allah görüp durmaktadır. Onlardan biri okurken Cennetin zikrı 
geçen bir ayete rastlarsa, oraya kavuşma Şıevikiyle, ağlar. Eğer Cehennemin 
zikri geçen bir a'yet gelirse, sanki Cehennemden ç:ılkan ıslıkları duyuyor· 
~uş gibi i,ç geçirir. Y<Orgunluklarım başka yorgunlukları takib eder. Ge
cenin (iibadet) yorgunluğunu gündüzün (cihad) yorgunluğu ... ». Eibü Ham
za arkadaşlarının ibadet ve cihadd:aki hallerini tasvire daha da devam eder 
ve şu cümlelerle hutbe!Sini bitirir : «Kuşların gagasmda taşıdığı nice göz
ler varıdır ki sah1bleri gece yarısı Allah korkusundan ağlamışlardır. Bilek
lerinden kapımuş nice ellere sahiibleri gece yarıları Allah'a seode etmek 
için dayanmı§lardı.» Sonra üç defa ah çekerek ağla!Ch ve kürsüden iı1di <76 >. 
Bu tezahürlerle sunulan mesaj şuydu: !şte gördüğünüz gibi en samimi mü s· 
1ümanlar biziz. Kur'ana ve dine uygun h!lreket etJmiyenler e1'bette 'bizim 
yaptıklanmızı heğenmiyeceklerdir. Fakat biz Allah'ın emri olanı uygulu
yıoruz. Ma'rüfu emr, mütrkeri nehy vazifesini yerine getılriyoruz .. Aslında 
bu, merke,zi otoriteye karşı Hz. Osman zamanmda başlattıkları kıyamların
dan beri hem kendi taraftarlarını ikna ve tatmin, hem de sayılarını ço· · 
ğa1tmaya yönelik gayretlerinin devamından başka bir şey deği1dir. Yine ilk 

(76) Ebu Osman Amr b. Bahr el-Cahız, el~Beıyzm ve't-Tebyin, nşr. A!bdüsselam Ha
rün, Mısır, 1395/1975, II/122-125. 
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Harici fırkalardal\:li (Ezrakiler) kendileri gibi düşünseler bile hurüc etmE:
yip cihada katılnuyanların (kaade) kafir sayılması, bu diısiplinsiz topluluk
ların kendih~ri ara:sında uyıgulamıya çalıştıkları olağanüstü katı disiplini 
göstermektedir ki, taraftarların ayrılmalarına mani bir te~:ııdlidıdi. Tehdidin 
yanıncia te§vik unıs:uru da ihmal edilmemiş ve kendilerine Şürat yani ne
fislerini Alla~'a taart) JOlunda, Gennet karşılığında satanlar(77 ) ismini ver
mek suretiyle dl:ğer insanlar:dan üstün olduklarını ve lıarelı.:etlerinin Allalı 
rızasına yönelİk olduğunu biLd:iriyorlavdı. Yapıtıkları en sert ve akıl almaz 
hareketlerde. bile böylelikle vicdan rahatlığına kavu~uyorardı. Hareketle
rinin mukaddes ve meşru oLduğuna inanıp rahatlıyorlardı. Bütün bu ha
reketlerin tek hedefi başlahlan kıyamm başarılı olmaıs~dır. mkkat edilirse. 
tarih boyunca çııkan ihtiilallerin hepsinde liderler taraftarlarını müjdele· 
me·k, taltif ve teşvik etmenin yanmda ciddi tehdidlerıe: de sadık kalm'aya 
zıorlamı§lardır. Bu unsurlarm hepsi sıözünü ettiği'miz ilk Harkilerde aynen 
vardır. Kısacası, iddialarının hılafına hareketleri, dini endişe ve vazife 
duygusundan kaynaklanmamaktadır. !ki olay bunların davranışlarının Kur' 
anı hakim kılmaya yönelik oluşu iddialarının geriısindeiki asıl muharrik 
gücü g~ö,stermesi b3ikımından dikkat çelkicidiir. Bunla,rdan birisi Abdullah 
b. Zübeyr'i EmevUer'e karşı desteklemeleridir. Emevi idaresine karşı ayak
lanan Abdullah b. Zübeyr ile iddia ve düşmanları batbmmdan ortak yan .. 
ları vardı. üsteHk Aibıdullah b. Zübeyr dindar bir sahaibi idi ve Hicazda or· 
taya çıktığı zaman Hanicileıin me11kezi durumunda olan Baısra halkı ken
disine bey' at etmi§iW 78 ). O halde İıslam adına ortaya çıkanların beraber 
hareket etmesi gere1kliydi. Yoksa başta taraftarıarına otmak üzere, davra
nışlarını, müslümanlara izah eo:ebilmeleri mümkün değildi. Ayrıca Erne
viierin ortadan kaldırılmalan, bir başka açıdan baikı1dığmda, me~kezi oto
ritenin ortadan kaldırılması demekti. İşte bu sebeblerden ötürü .Aıbdullah 
b. Zübeyr'i d-esteklediler. Fakat Yezkl'in ölümü ile Aıbdullah b. Zübeyr'in 
yıldızı parlamaya baş'laymcayani O'nun merkezi otoritenin temsilcisi olma 
ihtimilli helirince daha öınce dü§ünmed.ikleri bir husuısu akıl ederek, Ab
dullah b. Züıbeyı•'in J;:endi görüşlerinde olmadığı bahanesi ile O'ndan ayrı· 
lıp Basra'ya çekildiler Görü1düğü gibi hareketlerine halkim olan unsur 
Kur'an'ı hakim kılma ideali değildir. öteki olaya gelince: ömer b. Abdtl
aziz ma'rüfu emr münlkeri nehy vazifesini yerine getirP..1ek iddiasıyla isyan 
eden Şevzeb el-Harici'ye, bu işin kendisine ait o1dıuğunu bildirerek müna · 
zara teklifinde bulundu. Ona : eğer biz haklı isek bütün insanların toplan· 

(77) Eş'ari, Makal:fı.t, 128. 
(78) Vvatt, lslam Düşüncesinin,. 25. 
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chğı yerde siz de toplanırsımz (bey' at ederc:iTü,z). Eğer siz haklı i.seniz, biz 
de ( elvsiğimizi giderir) durumu düzeltiriz», diye yazdı. Münazara teklifini 
Şevzeb eH-Iarici kabul etti. Yapılan münazaradan sonra ise bey'at etmt 
diler179 l. F'akat herkesin heğendiği, dindarlığı dillere destan bu Emevi ha
lifesine başkaldırma ve O'nu tenkid etmeleri kendilerini göziden düşUr

rnekten başka bir işe yaraımayaeağı için isyan etme.~Jer. O'nu ittiham da 
etmediler<soı. Ancak merkezi otoriteyi kabul etmeme stratejilerini devarn 
ettirerek O'na bey'at da etmediler. 

Haridierin davranışlannın ma'rüfu emr münıker: nehy uygulamam 
olduğuna dair görüntülerinin geris:inde nelerin yatmakta olduğunu orüı.ya 
Jwymaya çalışırken konunun bir diğer yönünü de tahlil etmeye çalışalım. 
Bu, Kur'an ve hadislerde diik:kat çekilen, Hz. Peygamber'in tatbikatmda çok 
çeşitli örneklerini gördüğü~nüz ına'rüfu emr münkeri nehy z:ırensibin>ı 

taiıhik tarzıdır. Deniic,iJilir ki Haricllerin bu noklta,·:l'aki ö•zellikleri onlan 
diğer fırka ve zümrelerden ayıran. en önem11 yanlandır. :paha Hz. Ali'nin 
sağlığında giriştikleri çük çeşitli cinayet ve saldırıları, ma~um kadın ve hat
ta anne karnındaki ceninleri bile ~cımadan öldürmelerini (sı ı onlar, ma'rü
~u emr münlkeri neh:YJ uygulaması olarak nitelendiriyorlaııdı. Bu hareket
leııini ma'rüfu emr münkeri nehy'in en belirgin icra tarzı olan cihadla ye
rine getirdi:kleıini sandıiklan içindir ki en küçük bir rahatsızlık duymuyor
Iardı. Aksine vazifesini yapmı§ insanların hazzını taıdıyorlardı. Her devirdE; 
ortaya çıkan teröriıstler de işledikleri en vahşi ve insanlık dışı cinayetlerini 
kendi anlayışıarına göre hep mukaddes davalan adına yapmazlar mı? Yu
karıda özetini sunmaya çalıştığımız Kur'an ve had~sleı·in öğrettikleri ile 
Hiz. Peygamber'in tatbikatında görülen, insan kanına hürmetin en ön plan- . 
da tutulmuş olmamnın ve itidalin Haricilerin tatbikatmda maalesef hiç; yeri 
olamamıştır. Onlar Kur'anda mevcud olan ferdi sorumiu)uğun esas alım· 
şmı bir tarafa bırakarak, kendileri ilr~ birlikte hareket etmi:;len, isyana 
katılmayan, kendileri gibi cinayet işlemeyen kişiye mensup olan herkesi 
suçlu sayıyorlardı. Bu onların kabile karşlismıda ferıdi ortadan kaldıran eski 
anlayışlarının nüksetmiş halinden ba:§ka bir şey değildir. Bizi burada en 
çıak ilgilendiren bütün bu icraatlannı ma'rüfu emr münkeri nehy uyguh
ması olaraıJ~ göstermeye çalışmalarıdır. Burada onların, iman, büyük gü· 
nah sahib'i, küfi.ir gibi kavramları ele alışlarını hatırlarsak davranışlarını 

(79) Taıberi, Tarih, VI/555, 556. 
(80) Cahız, el, Beyan, II/223. 
(81) Ebu'I-Hasen Ali h. Hüse'}'n b J:,Ji cl-l\'l.cls'üdl, JV!:ürücu'z-Zeheb. nşr. Muham

med MUıh'}'idcEn Abdü1hamid, Mrsır. 1377/1958, H/415. 
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daha iyi değerlenchrebiliriz. iman nedir? Küfür nedir? Mü'min kime d0nü ':' 
Kafir kimdir? tarzmda meseleye yaklaşma yerine onlar, cemaat içinde ka
fir aramaya çıktılar. İnsanların etten kemikten yaratılmış olduğunu hiç 
hesaba katmadan her günah işleyeni kafirlikle damgalamayı hareket nok
taları olarak kabul ettiler. İdeal Müslüman Cemaatı i:çinde yer alması uy
gun olmayan unsurları ayıklamanın en önemli cihad olduğunu ileri sürdü· 
ler. Kureyş'ten olan muhaliflerini mağlup ve mağdür edebilmek için Hz. 
Ali'yi destekliyenler ile Muaviye'yi destekliyenıerin mü'min mi kafir mi 
oldukları sorusunu ortaya attılar. Tabii cevap ba§taD verilmişti ve yürüt
tükleri mantık basitti. Ali, Muaviye ve onları savlınanlar kafirdi (szı. Çünkü 
bunlar müslümanlarm ayrılıkiarına ve binbirlerini öldürmelerine sebeb 
olmuşlar, fitneyi alevlendirmi§lerdi. Bütün bu büyük günahları i§liyenler 
etbette kafirdirler ve kilfire k'arşı cihad, ma'rüfu emr mün[;;:eri nefyetmek 
farZJdır. Bu gerekç;e ile onlar, Hz. Ali'yi şehid ettiler. Muaviye ve Amr b. 
\.+As'a da suikast tertib ettiler. Görülüyor 1\ii i:şi tersinden alan metodları 
ve mantı:kları ile oluşan, iman ve küfür ile ilgili bu görüşleri de, fiili tat
bikatta karşımıza ma'rüfu emr münkeri nehyin Harieilerce uygula:uşmda
ki terörist anlayışın kaynağını ve fe1sefesini te'§ikil etmektedir. 

el-Emru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münker'in Hariciler tarafından - ~ 

ortaya atılışma dair buraya kadar yaptığımız değerlendirmede Ridde Sa-
vaşlarından it~baren Hz. Osman ve Hz. Ali'ye kaı,şı çıkan Ve Kureyş'in oto
ritesini bir türlü kabul edemiyen kabHelerin hate.ketlerinde göz önünde 
tuttuğumuz husus, bu hareketleri sürükliyen, liderlere, ele haşılarına göre 
olmuştur. Ha1buıki, bilhassa, Hz. Ali döneminde, ele başı durumunıda olan 
kabile reisleı~i ve ileri gelenlerin dışmda aynı [<abileleJ1den gerçekten din
eHir büyük bir kitlenin varlığım gö,zden uzak tutmamak gerekmektedir. 
Basit çöl hayat tarzının satıhilik karakterini dindarhklarına da a!ksettiren 
bu insanların dinin inceliklerini anlamada gücli.i!k eekmelerinden dolayı - """ - __. ,, 

yukardan beri izaha çalıştığımız liderlerin terörist hareketlerine bu se-
beble alet olduklannı düşünüyoruz. Aslında dine fevkalade samimi bir şe
kilde bağlı olan bu insanlarla onları terörist hareketlere sürükliyenlerin 
niyetleri, kanaatımızca, farklıdır. <<Özellikle · Aibdullah b. Mes'üd ekolüne 
mensup Iraklı yani Küfeli ~,fu:u:rra», Kur'an hükümlerine sıkı sıkıya bağlı 
oldukları için, Hz. Osman devrinde <)rıtaya çıkan istikrarsızlık, yeni fetılıe
dilen ülkelerdeki genel icıtimai karışıklık karşısmda, kendilerine mahsus 
bir tavır almayı takvalarının taibii bir icaibı olara'k gördüler. Buna binaen 

(82) Toshihiko İzutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, çıvr. Selalıaddin Ar,yaz, 
İstanbul, 1984, 14. 
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d:e mutlak adaletin hü:küm. süreceğ,i, insanların siyasi çetiüşmelerden uzai._
laşıp ilk deviııdeki İislam kardeşliği ve dürüstlüğti.nün gerçekleşeceği bit 
cemiyet anlayışına, otoriter, Mil bir nizam fikrine temayül ·gösterdiler(s:ı'. 
Kureyş'in hakimiyetini kabul edemiyen kabHelerin ileri gelenleri, ha]ıkın 
dinin uygulanması yolundaki bu samimi arzu ve isteklerini istismar içiu 
fmsatlar aradılar. Bulmakta da 2lOrluik çekmediler. Çünkü Hz. Osmari'ır. 

akrabalarmdan bazı idareoiler, kendi süHilelerini üstün görüyorlar, halkı 
tahkir ederek Cahiliyye devri lmbileciliğini borUatan davranışlar sergili
yorlardı. Bütün bunlar isyancılar tarafından çok iyi iistitsniar edildi. Dindar 
halk ile, başlangıçtaki liderlerin bu niyet farkından dolayıdır ki Kur'an ve 
hadisler ile Hz. Peygamber zamanındaki ma'rüfu emr münkeri nehy anla
yış ve tatbikatı kar§ısmda buna zıd' terörist faaliyetler, Harici guruiblarm 
içinde kıpırdanmalara sebeb o1d:u. İhtiHUci karakteı:ıdeki Ezrakiler'in kaa· 
denin kafir olduğunu söylemeleri, muhaliflerinin kadın ve çocuklarına da. 
müşrik muamelesi uyıgulamaları gibi Kur'an ve hadisteiki ferdi mesuliyet 
anlayışına zıcd anlay}şlarına tepkiler belirdi. Kanaatımızca, Harici fırkalar· 
dan Necedat ve lbadiyye gibi gurulblardaki z~kredilen hususlarla ilgili hü
kümlerinde ortaya çıkan yuınu§aınanın sebeiblei1inden biri de budur ve bu 
yumuşama onların ma'rüfu emr müıJikeri nehy anlayışıarına da aynen ak
setmiştir. Harkilerin i~syanlarla, terörist cinayetlerle d:o1u ve ciddi mana
da akademik tartışmaların olmadığı Hz. Ali dönemindeki Haricllerle, Ez· 
rakller tarafından temsil edilen Hk safhalarıııdan sonra aralarında .ilmi 
münakaşaların başladığı, bilhassa, Basra'da üç mutedil Harici fırkası ile 
Basralı harici nazariyatçıların temsil ettiği ikinci safhaları başlar. Bu saf
hada, bilhaıssa, M'Uıtezile ile tartışmalara giren ve bazı konularda onlarla 
aynı görüşte olan Harici alimiere raıstlanılmaktadır( 84 l. Bu tartışmaların 
kar§ıJıklı olarak her iki fırkanın birbirlerine tesir etmiş olı;na:sı şüphesiz

dir. İhtiyatla denilebilir ki i,man-amel münaseheti, büyük günah sahibinin 
durumu gibi konularda temel taşları konulan akademik tartı.şmaların Ha
rici çizgisini M'ütezile devam ettirm.iştir. Yukarda belirtildiği üzere ma'rü
fu emr münk.eri nehy anlayışının iman-amel münasebeti, büyük günah sa
hibinin durumu ile yakından iLgisi vardır. tmanla ilgili bu ilk akademik 
tartışmalarda Haridierin çizgisini devam ettiren M'ütezile, bu konularl·:ı. 
doğrudan irtiibatlı ma'rüfu emr münkeri nehy anlayışı ve tatbikatmda da, 
Baricilerin yolundan gittiler. Burada kasdedilen, e1bette her y,önü ile bir 
benzerlik de~ildir. Çünkü, zamanla, çeşitli kültürlerin tesiri, ictimai ve si-

(83) Dr. E. Ruhi Fığlah, İibadiye'nin Doğuşu, 54. 
(84) Eş'ari, Makalat, 93, 104, 105, 106, 116, 120, 124. 
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yasi sebebler ve nihayet ilmi tartışmaların sonunda farklı görüşlerin bir· 
birleri .üzerinde izleri görUlebileceği gibi, her fikri hareketin ibtidai şek· 
linin akademik tartışmalardan sonra hala aynı kalmas-ını beklemek de 
mümlüin değildir. K:onumuz bakımından bizi ilgilendiren, bilhassa, tatbi· 
kat benzerliğidir. Hz. Peygamber zamanındaki itida.l ve Kur'anda tavsiye 
edilen yoldan farklı bir icraat tar.zının M'ütezile'de de gözükmüş olması· 
dır. Ma'rüfu emr münkeri nehy uygulama1sının Haridlerd·e ve M'ütezile'de 
benzer yanlarını, bulmak için zıorlanmayışımızdır. Bir kimsenin kendi gi)· 

•' ' -

rüşlerini benimseyip benimsemedilklerini tesbit için uyguladıkları sorguya 
çekme (isti'raz) ve işkenceye talbi tutma §iJbi hUJsUJslar. i;ki mezhepteki uy· 
gulamanın da birlik ve benzerliğini gösteııen önemli delillerdir. Yoiksa 
aradan yüzelli sene geçtik:ten sonra ve her türlü ilmin teşviJk edildiği bir . 
devirde, kendilerini hür düşüncenin bayraktan sayan alimler tarafından 

muhalif bir alimin düşünc,esinıden cilolayı işkenceye, tabi tutulması, hatta 
bazılarının i§kence altmda ö1dürtülmeleri başka türlü nasıl izah edilebnir? 
~ki mezhelı arasındaki tatbika:ttaki fark şudur: Birincilerde yani Hariciler· 
de rktidardan uzak ka1dıkları, isyanları sırasında sertlik ve acımasızlık art
maktadır. M'ütezile'de ise iMidarda bulundu:kları zaman sert davranışlar 
di:kkat çekicidir. Ma'rüfu emr münkeri nehy konusunda iki mezheb arasın· 
daki benzerlik sadece tatbiikata münhasır değildir. Esasen bu konudaki 
benzeTliğin kökü aralarındaki anlayış bir1iğindedir. M'frtezile'deki el·E!mru 
bi'l-Ma'rilf ve'n-Nehyü ani'l-Mü:niker'in bes ana nrenısi:plerindien biri olarak 

. ' -· - -
ele alınış tarzı dahi bu tesbiti doğrular. Bilindi,ği gd'bi ma'rufu emr münkeri 
nehyi bütün müslümanlar bir prensip olarak kalbul etmeiktedirler. Onla
rın ayrıca kendi öızellikleri olarak bu prens~bi zikretmeleri diğer müslü
manlardan bu konuda ayrı bir anlayışları o1duğu i·çinıdir. M'ütezili olarak 
anılmasının şerefini taşıy:abilmek tçin benimsenme·si gerekli bu prensibi 
onlar cevherinde Hariciler tarzmda anlıyorlaııdı. .Nitekim Eş'ari, sultana 
karşı ayaklanma ve müslümanlarla mukatele etme için ayaıkianma ve kıtal 
taraftarı olan mephelblerin, ger~ldi miktar konusunda ihtilaf ettiklerini 
hatırlattıktan sonra M'utezililerin şıöyle dediğini naklediyor : «Muhalifle· 
rimizin hakkından gelebileceğimiz miıkıtara ulaşan bir cemaat olduğumuz 
kanaatına ulaşırsak, aramızdan bir imama bey'at eder ve ayaklanıp sul
tanla muikatele ederek onu azlederiz. İnsanları bizim görüşümüze boyun 
eğıdiririz. Eğer tevhid ve kader l{jonusundaki gıörüşümüzü kabul ederlerse 
ne aHi. Yoksa onları katı ederiz. Eığer imkan bulabilirler ve kudretleri ye
terse, insanlara, imkanları ve kudretleri ölçüısünıde sultana kafa tutmalan 
vaciptir(85 l Yukarda da belirti]diği üzere Hariciler ilk safhadaiki davranış-

(85) nı'ari, Makalat, 466. 
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larında kendilerine yön veren anlayışlarını bir s~sıtem, bir ekol haline ge
tirme imkfmı bulamam~şlardı. Bu bakımdan her ne k::ı.dar, ayaklanmala
rmda, terörist hareket ve cinayetlerindıe, hep ma'rüfu emr münkeri nehy 
prens:i:bini uyguladıklarını söylemiışleTise d'e, onların görüşlerini aktaran 
kaynaklarda Harici fırkaların müştereken inandıkları inanç esasları zik 
redrilirken el-Emru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münker prensibine bağlı

lıklan zikredilınez. Meısela Bağdadi'nin Ka'bi'den ve Eış'ari'den bize nak
lettiğine göre, bütün Harici fırkaların üzerinde görüş birLiğine vardrklan 
noktaları şöylece sıralayabiliriız: Hz. Ali, Osman ve iki hakemin, Cemel 
Ashabı ile hakemler işine razı olan herkesin telkfiri, zalim devlet başkanı
na ~karşı ayaklanmanın vacip oluşu. Büyük günah işiiyenin kaJir oluşu nok
taısında aralarmda birlik vardır ,diyen Ka'biye Eş'ari katılmamaktadır. Bağ
dadi de bu nolktada üstadını haiklı bularak Haricileııden Necedat'ın farklı 
görüşte olduğunu bildirmektedir<86 > Ha]buki M'ütezile'de artık el-Emru 
bi'l-Ma'rür ve'n-Neıhyü ani'l-Münker beş ana prenıs~blerinıden biri olaraK 
ele alınmıştır. M'ütezile'nin bu prensibi i1k önderlerinden iti'baren benim~ 
sediğini ihtiyatla -sö,yleyebiliriz. Hayyat Kitabü'l-lnti!sar'da <87 > daylan'ın 
beş prensibe bağlı olmadığı yolundaki iddiayı redidederek O'nun beş pren
siibe bağlı olduğunu ve savunduğunu, diolayı,sıyla M'frtezile iısmini: taşıma 

şerefine eriştiğini, kendisine M'ütezililerin hürmet göısterdi:kletini zikret
mekteıdir. Buna göre el-Emru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münker'in M'ü
tezile'nin beş prensibinden bir,i olaralk ele alınışı, M'ütezile'nin bütün pren
siplerinin bir sistem halinde henüz ortaya atılmadığı zamana, hicri birinci 
asrın sonlarına, rastlamaktadır. Haricilerıden tevarüs ettikleri bir anlayı::ı 

olarak daha ilk zamanlardan itibaren de alınmaya başlan·mı§ olması da i h· 
tirnal dahilindedir. Fakat Hayyat'ın asıl ma·ksadı Gaylan'ın M'ütezili olma· · 
dığını söyliyenl€re cevap vermek olduğu içindir ki biz ihtiyatla tabirini 
lmllandık. 

01dukça uzun sayılabilecek bu izahlardan sıonra şu neticelere ulaş
mak mümkündür. 

1 - el-Eımru bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'l-Münkıer, Kur'anıda ve hadis
leı:ıde açıklandığı şekliyle bütün mÜıslümanlarca kabul edilen İslami bir 
prensiptir. Tabir bir sloğan olarak ilk defa Hariciler tarafından, daha Hz. 
Ali'nin sağhğında, isyanlarına meşruiyet kazandııımak için ortaya atılmış
tır. 

(86) Aibdülkahir el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-firaik, nşr. Muhammed Muhyiddin 
A:bdu1hamid, Kahire, tarihsiz, 73. 

(87) Elbu'l-Hüıseyn el.J-byi)'iit, Kiıtabü'l-İntisar, Beyrüt, 1957, 93. 
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2- Haricilerin, Hz. Ali'nin saflarından ayrıLmalarını ve isyanlarım, 
sadece Hakem Olayındaki farlklı anlayışıarına bağlamak doğru değildir. 
Onların bütün bu davranışlarını Ridde Savaşlarından ]tibaren takib etmek 
gerekir. Buna göre irtidad eden kabileler ile Hz. Osman'a karşı harekete 
geçen guruiblarda başı çekenler ve Hz. Ali'ye Hakem Olaymda karşı çıkan· 
lar aynı ka:bileleııd:endir. O halde Haricilerin Hz. Ali'nin saflarmdan ayrı· 
lıp, daha sonraları da isyanlarını süvdürmelerinin asıl seibeibi, kendilerJniıı 
1ddia ettiği g:übi ma'rüfu emr münikeri nehy vazifesini yerine getirmek de
ğildir. Bir türlü hazmedemedikleri Kureyş'in ha'lümiyetini ortadan kaldır
mak isteğidir(ssı. Halkın Kur' anın hakim kılınması; adalet ve istikrarın 

sağlanmaısı yolundakil samimi arzuları istismar edilmek suretiyle merkezi 
otoritenin yıpratılmasıdır. 

3 - Ma'rüfu emr münJkeri nehy prensilibini değerlendirmede mücer
ret ilmi görüş ayrılığından bazı fırkaların çıktığını söyliyemeyiz. Dolayı·· 

siyle hiç bir alim Haricilerin, hatta M'ütezile'nin, Me'ımün Mu'ta,sım ve Va
sık devirlerinde, ma'rüfu emr münkeri nehy adına yaptıkları gayri insani 
davranışları Kur'an ve hadislerde tanıtılan prenısiple bağıdaştıramaz. O hal· 
de, Haridierin oııtaya çıkı:şmda el-Emru hi'l-Ma'ruf ve'n·Nehyü ani'l-Münker 
prensibinin farklı olarak anlaşılması gilbi bir selbeıbten söz_ edilemez. Diğer 
yandan M'ütezile'de ibu prensibin beş prens~blerinden diğerleri kadar ge
lişmeyişi L. Gaııdet ve M. M. Anawati'nin zannettikleri gibi (s 9 ı, sultanların 

bu prensipTe kendi . kudretleri ve icraatJarının tenJkid edi_lmeısini hoş gör
meyişlerinden değildir. Diğer müslümanlardan faııklı bir el-Emru bi'l· 
Ma'rüf ve'n-Nehyü ani'HVWnker anlayışının geHşme şansı olmayışınd;mdır. 

4- Hariciler içindeki samimi olarak Kur'anın hakim kılımnasın·, 
adalet ve istikrarın sağlanmasını istiyenler ile onların bu isteklerini kendı 
arzuları doğrultusunda kullanmak istiyen istiısmarcılar arasmda münakaşa 
ve münazaralar başladı. Çünkü bu sonuncuların ma'rufu emr münken 
nehy a:dına ortaya koydukları gayri insani davranışlan ötekiler benimsiye
memişlerdir. Bu münakaşa ve münazaların sonunda, diğer saNderin de 

( 88) Bu istek çok sonraları da hala de~am etmeMeydi. Bunda şüphesiz Kureyş'li
ierin kalbileeilik taassulbrunu hıortlatan davranıı;;larının rolü ıbüyıüktür. 129/746 
da Iralk'~ ele rgeçiren Dahhitk b. Kays'ın arkasında iıanıaz kılan yani O'na 
bey'at eden Kureyş'lilerin bulunuşu Harici şairine şu beytj söyletmiştir : 
«Bak, Allaılı nasıl dinini üıstün kıLdı. ve Bekr b. Vail'in arkasında Kureyş 
namaza durdu» (Oftilıız, el..l]3eyfm, I/343; III/265.) 

(89) Louis Gardet et M. M. Anawatı, Introduction a La Theologie Musulmane, 
Paris, 1948, 50. 
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tesiri ile, daha muteclil anlayışa saihiib Harici fırkaları teşek:kül etti. Ayrı
ca, bu münakaşa ve münazara konuları ~bilhassa Baısra'ıda· akademik tar· 
tışmaların malzemeısini oluşturdu. 

5 - Basra'daki bu akademik tartışmaların Harici çizgisini devam et
tiren M'utezile el-Emru bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyü ani'l·Münker anlayışını da 
onlardan aldılar ve he§ prensiplerinden biri haline getirdiler. 
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