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DİNDE ZORLAlWA 

Doç. Dr. Mustafa ÇETİN 

İnsanlık dini olan İslam'da zorlama yoktur. Müsfunahaya son derece önem 
. veren bu yüce dinin prensibi, insanın serbest olarak iman etmesidir ; gönülden 

istemeyen herhangi bir kişinin inanması için baskı yapılmcısı da müslümanlıkta.söz 
. konusu değildir. Dinin tarifıhde de göriildüğü üzere, o, akıl sahiplerinin kendi 
istek ve arzularıyla kabul ettikleri İlahi bir kaıumdur. 

Gerek Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sözlerinde ve gerekse, on beş· 
asırdan bı~ri yapılaıı tatbikatta bu husus açık bir şekilde göriilmektedir. Müslüman 
ordular, fethettikleri ülkelerde •yaşayan· gayri ınüslimlerin inançlarına 
kanşmal1llşlar, onlan ayin ve ibadetlerinde serbest bırakımşlardır. 

·Aslında, İslamda savaşlar, başka dinlerde olan kişileri zorla inüslümaıı 
yapmak için değil, aksine, onların maddi ve manevi hak ve hürriyetlerini korumak, 
kendi dinlerinde serbest olarak hareket etmelerini garaııtiye almak içindir. Böyle 
olduğundan dolayıdır ki, başka dinlere mensup pek çok insan, hiç bir baskı altında 
kalmaksızın, ya! nız kendi h ür irade ve arzulanyla müsli1man olmuŞlardır. 

Dinde baskı yapılaınayacağını Allah Teala şöyle beyan etiniştir: 

"Dinde zorlama yoktur. Hak yol, batıl yotdan aynll1llştır. Kim tağutu inkar 
·eder, Allah'a inanırsa~ kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuş olur. 
Allah, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir."1 

· . . 
Kaynaldarda, bu ayetin nüzül sebebiyle ilgili olarak çeşitli nakil-ler yer 

almaktadır. Konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için, bun-ları hillasa olarak 
nakledelim : 

İslamdan önce Medineli bir kadın, çocuğu olmaz yahut olur da yaşan'ıazsa, 
çocuğu olduğu takdirde onu YahUdi dini üzere yetiştir-ıneye ve Yahudi yapmaya 
söz verirdi: İslam geldiği zaman Medineli Ensar arasında çoculdarı bu şekilde 
YahUdiolmuş aileler vardı. Bir YahUdi kabilesi olan Benu Nadir, lıicretten sonra 
Medine'den ihraç olundukları sıralarda, aralannda Yalındi dinine ginniş Ensar 
çocuk-lan da bulunuyordu. Aileleri, bu çoculdan YahUdiler arasında bırak-mamale 
için islam'a girıllelerini isteyip onlan bıma zorlayınca bu ayeti ker1ıne nazil 
olmuştur. 2 
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· el-Huseyn el-Ensilr'i'nin İslamiyetten önce Hristiyan olmuş iki oğlu vardı. 
Bunlar, yanlannda Ensar'dan bazı kişilerle birlikte yiye-cek alınale için Medine'ye 
geldikleri zaman, babaları, . "Müslüman olmadan sizi bıralcmam" demiş ; fakat . 
onlar buna yanaşmayınca, Hz. Peygamber' e başvurınuştur. Babanın, "Ben bakıp 
dunırken benim parçalarım ateşe mi girecekler?" demesi üzerine "Dinde. zorlama 

. yoktur" ayeti ııazil olmuştur. 3 

. Kur'an-ı Ker'im ayetlerinden her hangi birinin indirilnıesiııde, her zaman tek 
bir olayın aınil olduf,'lı düşünülemez. Bir ayetiıı nüzulünün sebebi tek olduğu gibi 
bir kaç da olabilir. o vakit bu ayet, tekerilir eden bir kaç olayın hepsine çözüm 
getirecek şekilde indirilnıiş olur. Yul~arıdaki ayette de dımını böyledir. 

Bu rivayetlerden a~laşıldığına göre, İslam'dan önce Yahudilik ve Hristiyanlığa 
girmiş· olan bazı kişilere, aileleri veya diğer ın'üslüman-lar tar:;Umdan İslfun'a 
girmeleri için baskı· yapılın~a, .bu ayet indirilerek zorlama yasaklanmış, ayni·· 
zamanda Kur'an'ın bu h(tlcmifbütün insanlara teşınil edilmiştir. Zira sebebin husus! 
olması, lıükınün uınfimi olinasına man! değildir. 

Burada şu hususun da belirtilmesinde yarar vardır : Dinde zor-laıiıanııı 
yasaklan!nası hükmü, başka diniere mensup kişiler hakkııi-dadır; müslümanların 
kendi aralanndaki olaylarla ilgili değildir. . Ayetin ınanası bu şekilde. 
değerlendirildiğinden dolayıdır ki, . asırlarca, ··başka din c bağlı olan . kişilerden .· 
kimse, hiç bir devirde ve hiç bir yerde müslüman olması için zorlanmaımştır. · 

. Herkese din ve vicdan hürri-yeti verilmiş, ayiı~ine kanşılınamıştır. · Başka din . · 
mensuplarındau çoğu, leendi dinlerinde ve milletlerinde görmedikleri bu tolerans 
kar-şısmda şaşırmışlar ; tabii, umumi ve ilaüı bir din olruı İslam'ın yüceliğini. 
itiraftan kendilerini alaınanuşlardır. · . Yine, mü'minleriıı, hak ve lıürriyete önem· 

. veren İslam'ı, hayatlanııda tatbik edişlerin-deki incelilc ve nezillceti gören kişiler, 
·. oıılaim bu örnek davranışianna imrenerek İslaın'a girmişlerdir. · 

Müslümalıların keı1di · aralanndaki müıiasebetlerde tatb1k~t daha başka 
olmuştur. Diniıı ortaya lcoyduğll kaidelere uymayan, emir ve yasalc1arı hiçe sayan, 
güzel ahlillcla bağdaşmayan davranış-larla başkalanna zarar veren ve toplumım · 
huzunınu kaçının ınüs-lümanlar, diğer müslümanlar · tarafından uyarılmıŞ; 

·kendilerinden hareketlerini düzeltmeleri. istenmiş, ·gerektiğinde de zor kullanarak 
doğru yolda yürümeleri sağlanııuştır . 

. Bunun iyi· bir örneği, Hz. Ebubekir'in mürtedler ( dinden döııeıı~ler)'e karşı 
takındığı tavırda göıiilmektedir. Müslüman olan Esed, Gataffiıı ve ,Tayy kablleleri, 
Hz. Peygamber vefat ettiği ve Hz. Ebubekir halife oldnb'll zaman, tavır değiştirerek; 
diğer ibadetleri yapinaya devam edecekferiııi, falcat, artıle zekatı vernıeyecelcleriııi 
söylemişi er; yapılan çeşitli temasiara rağmen, verınemelcte direıuı1işlerdir. Netice- . 
de, Halife onlarla savaş yapınale mecburiyetiııde kalmış ve onlardan zelcatı zorla .. 
almıştır. 4 

· 
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Bu tatbikat, dinde zorlam.a·anlaınında değildir; idareye karşı direnen;' isyan 
ederek 'devleti yıkmak ve ·milletin düzenini bozmak isteyen sorumsuz kişilere 
gereken dersi vermek ve owan disiplin altına almaktır. 

' ' '. 

· . Bu ayetin hükmüne göre, İslam'dan ·başka bir dine· mensup ·olan ldŞi, kendi 
·. dininden döndürülerek zorla iman ettirilemez. Zira iman kalp işidir. Allah'tan 
başka . hiç kimse Allalı ile kul arasına · giremez5

; ·kimse ·kimsenin vicdfuuna 
lıükınedemez. Herkes istediğine inanmak-ta serbesttir. Bir kişinin aklı erdirilip 
ikna edilmeden,· zorla İslaın'a sokulmaya çalışılması hiç bir yarar sağlamaz; onun 
yapacağı aınel ve ibadetlerden de hayır gelmez. Önemli olan, bir kişinin 'fikren 
lıazır-lamnası, akl~ yattığı ve gönül verdiği. zaman isteyerek iman etmesi ve 

· müslüman olmasıdır. Bu şekilde inananldşiye, maddl.ve m{inevilıiç bir güç, hiç . 
. bir baskı ve zorlama tesir etmez. Zorbalarm işkence-1eıiıie karşı, dışından ve dil 
· ucundan bazı . şey ler söylese de,. kafasm-daki fikirler kesinlikle sökülüp atılamaz; 

kalbindeki imanda en ufal<. bir değişiklik meydana gelmez. Nitekim, Mekke 
. ınüşrikleriniiı müslü-manlan İslam'dan döndürÜp tekrar puta tapmaları için 

· yaptıkları insanlık dışı işkenceler, onlarüzerinde hiçbir tesiricra etıİıemiş, aksine, 
bu zulümler onların imanlanın daha da güçlendirmiştir. 6. · · 

Aslında, dinde zorlamaya gerek de yoktur ; zira, hal<. ile batıl birbirlerinden 
ayrılnuştır. Allalı insana akıl vermek suretiyle diğer yaratıictardan üstün kılmıştır. 
O, bu mmet sayesinde iyiyi kötüden ayırabilir; asılsız şeylere inaıunaktan vazgeçip 
hakka yönelir ve İsliim. ile · şereflenir. İmandan sonra, kulluk görevinin nasıl 
yapılacağını ise, vahiy mahsı1lü olan Kitap ve Süıınetten öğrenir. Aklını kullanan 
kişi, "tağı1t"u red ve inkar edip Allah'a iman ederse, kopması imkan-sız olan en 

. sağlam kulpa yapışıınş olur. · 

A.yette geçen h'iğı1t kelimesi, şeytan, put ve benzeri anlamlara geldiği gibi, 
· · .. insanın Allah'a karşı isyan etmesine ve hak yoldan ayrıl-masına sebep olan pek çok 

şeyi de içine alır. Yine tağı1t, bir düşün~ce, bir heves, bir şahıs, para ve ınal -mülk . 
lursı, şan - şöhret arzusu gibi insanı isyana -götüren şeyler demektir.7 

.. fifıyet 
· . bunlar, insaıu Allah'a isyana götürürse, o zaman onların herbiri onun tağı1t'u olur. 

İşte erginlik gelen kişi,· aklını lcullandığında, yüce bir Y aratıcı'mn varlığım 
bulabilir; hak d1 ne yönelir,· düşüncesizce hareketlerden kaçınar al( tağı1t'un oyuncağı 

. olmaktan kurtulur. Gerçekte, başka dine mensup kişilerin İslam'a girmeleri için 
· ... zorlunınasmda lıiç bir yara'r yoktıır ; aksine pek çok zarar vardır. 

Yukarıdaki ayeÜn anlamı diğer bazı ayetler tarafmdan te'yid edilıriektedir. 
Örnekler: "Eğer Rabb'm dileseydi, yeryüzündeki herkes iman ederdi. Böyle olunç:;a 
sen, bütiin insanları, mü'ıi.ün olsunlar diye zorlayacak mısın?"3 Burada kimsenin, · 
başkasımn zorlamasıyla iınaıi etıniyeceğine işaret edilmektedir. 

• ' > • • 

Alü İıru:fuı 3/20, Aişiye 88/ 21-22. ayetlerinde ise, Hz. Peygam-be~'e dini tebliğ 
görevi lüıtırlatılarak, insanlarüzerinde zorlayıcı olmadığı bildirilmiştir. Bu ayetler· 

. de göstermektedir ki, peygamber-lerin vaz"ıfeleri, insanlara · yalnız tebliğde 
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bulunmak, kesinlikle onlannkanfıatleri ve inançları üzerinde baskı kımnaınaktır. 
Nitekim, peygamberler, d!ni tebliğ görevlerini bu şekilde yerine getirmişler; tnanan 
ve inaninayan herkese karşı iyilikte bulunınuşlar, herhangi bir ayının 
yapmamışlardır. 

Cilıad veya Allah yolunda savaşa gelince; onun, miislümanlaı:a farz ve yerine 
getirilmesi gereken bir görev olmasının sebebi ise, gayri müs~iınleri zorla !mfına , 
sokmak için değil, fıtneyi ortadan kaldmnak, ve d'inin yalııız Allah için olmasıııı 
sağlamak içindir. Zira fitne, maddi ve manevi her şeyin düŞmamdır. Onun 
bulunduğu yerde hiç bir ınüsbet hareket yapılamaz. Fitneyi ve her türlü anarşiyi 
ortadan kaldırmak ve insanlığın huzurunu te'ınin etmek için gerektiğinde savaş 
yapılınası kaçınılmaz .bir . vaz'ifedir. · Bunun, insanın inancı üzerinde baskı 
anlamına gelen dinde zqrlaına (ikrfılı) ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Hz. Peygamber pek çok hadislerinde, Allah yanında en riıakbfıl ve en sevgili 
· · . dinin İslam olduğunu, onun da, miisfımaha ve kolaylığı prensip kabfıl ettiğini beyan 

etmiş, bu yüce dine, insanıııi zorlanarak ·değil, kendi isteğiyle gireceğini bilhassa 
belirtmiştir.P 

Sonuç olarak, İslfumn şaşmaz prensibine göre, dinde zorlama yoktur. Hiç bir 
kimse, baskı altında inandırılamaz. İsHim'm din ve vicdan hürriyetine verdiği 
öneıil, başka hiçbir 'elinde yoktur. Bunun için, çağınuzda tefekkür gücü yüksek, 

· kültürlü insanlardan İslfıı~ı'ı inceleyen pek çok kişi müslümanlığı seçmektedir. 10 
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