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Bu çalışmanın amacı, bir kavramın gerçek anlamını tespit etmenin.ötesinde
Kuı·'an'ı aniarnada yöntem sorununa bir ışık tutmaktır. Bir kavramın geçmişteki gerçek
anlamından Icqpanlarak ona yeni bir anlam yüklenmesi ve yüklenilen bu yeni anlamla,
doğru bir iletişimin sağlanması mümkündür ve bu makul de karşılanabilir. Ancak bir
. kavramın, sırf metod sorunundan dolayı bir anlam kaosu içerisine sürüklenmesine aynı
ölçüde toleranslı bir yaklaşımın sergilenmesinin -hele de bu Kur' ani bir kavramsa- pek
doğru olmadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla burada, sorunu bir dil sorunu· olmasının .
dışında bir yöntem sorunu olarak gö_rmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

İslam düşünc~si tarihi içei-isinde ortaya çıkan ihtilatların çoğunun, konuların
Kur'anl bütünlükten uzak bir şekilde ele alınmasından ve her fırkanın Kur'an ayetlerini
kendi anlayışına uygun olarak yorumlamasından kaynaklandığını görmekteyiz. Nitekim
aynı ayetten, değişik fırkalar farklı sonuçlar çıkarmıştır. .Fasık kavramı da bu
talihsizliğe uğrayan ve üzerinde en çok tartışılan kavramlardan bir tanesidir.
Filsik, Kur' ani bir kavramdır. Böyle olmasına rağmen, .İslam Mezh~pleri tarihi
içerisinde yer alan fırkaların, ona Kur'an'ın dışında kendi anlayışiarına uygun olacak
şekilde farklı anlamlar yükledikl.eri görülmektedir. Biz bu farklılığın ve uyuşmazlığın,
Fasık kavramının sadece ahlaki bir kavram olarak ele alınmış olmasından kaynaklandığı
ve bu yüzden de Mürtekib-i Kebire kavramıyla özd~şleşti~ildiği kanaatindeyiz.
Halbuki, Kur'an'da bu kavramın ahlaki boyutunun dişında, aklde (inanç) ile ilgiİi
boyutunun da olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Fasık kavramının, kehire (büyük
günah) sahibi bir mü'minin sıfatı olup plamayacağının yeniden gözden geçirilmesinin
ger~ldiliğine inanıyoruz. İşte biz bu açıdan, His ık kavramını Kur'ilnl bütünlük içerisinde
'
. .
. yeniden değerlendirmeyi uygun gördük.
Bu çalışmamızda, önce Fasıle'ın lügat ve ıstılah anlamlarını, sorira da fırkaların
bu kavrama yüklediği anlamları vererek bunların- Kur'an ayetleri ışığında kısa bir
değerle'ndirınesini yapacağız . .Ardından da onu ·fırkaların· gÖrüşlerinden _bağımsız bir
şekilde Kur' ani bütünlük içerisinde yeni bir değerlendirmeye tabi tutacağız.
·.
.
Ffisık, lügatta; "çıkmak" anlamına gelmektedir. Nitekim Araplar, hurmaya
kabuğundan çıktığı zam~n fısk (f-s-k) kelimesiili kullanırlardı. Yine, fare, deliğinden
.

*

C. Ü. Ilahiyat Fakültesi Tem~l Islam BilimleriKelam Anabilim Dalı Arş.' Gö~evlisi.

.·.

Methı Özdeırlir'·. ··

soo
Çıkıp bozgun yaptığından dolayı

"fuveysika" olatak i~iınlendirllinJştir. Bu anlamıyla
2
feseka fiili lügatlarda, ."çıkı:nak". aniariuna gelen "ha'rece" fiili ile karşı\anınıştir. ·
1

Teriın rilarak ise fısk, isyan etmek ve Allah'ın eınrini terketınek.anlaınına
3
gelir. Aynı kökten türetilen "fusô.k" ise, "dinden çıkınak" , "itaatten ayrılıp ma'siyete ·
(günahlara ve isyana) dalmak ve yine· imandan küfre geçrrıek" 4 anlamlarında kullariılır.. ·
Ferrii (Ö. 207/822.), Allah TeaHi'mn "Rabbinin emrinden çıktı (fes~ka)" 5 bı.iyruğtina;
6
"Oria itaat etmekten çıktı (harece)" anlamını verınişti'r. Ancak burada; huruc ilefısk
arasında önemli bir farkın bulunduğuna da işaret edilınektediı:. el-Askeri (6.400/1 009)'ye
göre fısk, Arap dilinde, "kötü bir çıkış" anlamına gelmektedir. Ona göre· fareye ·
fuveysika demnesinin sebebi, "o.nun deliğinden kötülük yapmak' maksadıyla ·.
çıkmasından dolayıdır. .. Büyük bir günahla Allah'ın emrinden çıkınaya da bu yüzden .
fısk denilmiştir. 'Kısacası, hurucun övüleni ve yerileni vardır; övülenine huruc,
yerilenine ise fısk denlr." 7 Bu bakımdan; İsra Suresi'nin 16. ayetinde'geçen, "fefesekô."
8
ifadesJ, "bi~e asi gelerek emrimizden çıktılar ,. bu yüzden onlara azap vacib (gerekli) '
oldu" şeklınde anlaşı.lınıştır.
· · .
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·
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. Bu anlamıyla fısk ve Fas ık kavramları, cahiliyye .dörle~nin Arap dili. ve
şiirinde asla insanlar için kullanılınamıştır. Dolayısıyla onUnr:·A1'att dilinde, teriırı.

anlamıyla ilk defg Kur'an'ın nuzfilü (inınesi)nden sonra kullanıln'iaya başfandığını
. söyleyebiliriz. 10 '
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T~riın anlaı~ıyla fısk, küfürden dtıha geneldir. Bu'na en güzei delil. olarak şu
.. ayet gpsterilebilir. "Kim bundan sonra nankör'lük edersç, (AIIah'ın riimetin.i ört~p Ona .
11
itaat etmekten vazgeçerse) , işte onlar fasıkiarın tri kendileridir!" 12 .Bı..ı. ayet;. Pası k' m,
kafirlerin küfrüııi.j de içine alan geniş kapsamlı birsıfat olduğunu göstermektedir..
N~t~kiın bu ~e. be.nzeri a~etl~rden hareketle Ragıb el-!sfeha~! (ö. 503/1 ~O(~· Fa.sık~ın .·:
Kafır'den, Zalım'ın de Fasık'tan daha kapsamlı .oldugunu soyleınektedır. · Bununltı ·
birlikte Fasık, çoğunlukla, dini 11üküınleri kabul edip sorumlu (mükellef) olduktan
sonra, onun . bUti.ih hükümlerini. veya bazılarını' ihlal eden kirnsel~r için.
kullanılmaktadır. Gerçekte ise, kiifir olan kimsekre Fas ık denilmiştir .. Çüiıi<Ji o, aklıı'r
. ve .. fıt.ra~ın şerektirdiği ?ükm~ i.hlal ~tmi~tir: Nit~kiın .Kur'an'da .ı}Jiati; FÔ.s~k'ı . ·
Mu'mın'ın karşıtı olarak zıkretmıştır. "Hıç ınu'mırıle fasık bır olur mu?''
Buradan:da
anlaşıldiğına göreFasık kavrami, kiifirkavr~mını da kiıpsamaküıdır;! 5 ·yine, şehadef ·
getirdiği ve inandığı halde aıhel etmeyen kimselere de ·pası k denmiştir. 16· Tehanevt ise, .
Fasık- kavı:aıiiıyerine fısk
ve fusfik kavramlarını
kullanarak onu
yaygın olan
ka.ıiaate •
.
.
. .
.,
.
'

· ·l Ilin

Mnıızı.ır, Lisn~~·ı-Arnb, Bey~ut,

1389/1'970, Il, l09H096. ·Keza bkz.,

,.

lbnu'l-tevzı; Eb~~~~~ernt;~·

Nü:ilıetü'l-A 'yuni'n-Neviizir, Beyrııt, · 1987; s. 464; es~Sicistilıil, EbQ BeN l\1ııhaın,med_~,. A~#, ..
Garibu'l"Kur'an, (tahkik; Ahmed AbdülkadirSiılahiye), Diııieşk,.l993, s: 277. . · ·.. • ·. • .' · ·
.

2 ı;<:zherl, Tçzhibu'I-Luğa, K;ıhire, 1964-1967, III, 414; Cevherl, es-Sılıllh, Diiru'l-lıı'ıı, Bey~ut, !990; IV;.
1543; lbn Manzur, a.g.e., Il, 1095.
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·
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.
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3 Ib n Manzı.ir, n.g:e., II, !096. ·
·.·
· ·· ·
·
· ·
4 es-Sicistilnl, a.g.e., s. 284.
5 Kehf, 18/50.
6 lbn Maıızur, a.g.e.,· ll, 1096.
· 7 el-Askeri, Ebu Hilal; ci"Furfilm'l-Lugaviyye, MekteiJetüi B~ısiı·<:tl
· 8 es-Sicistfipi, a.g.e., s. l 08.
·'
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·. 9 lsrfi, 17116.
·
· .
·
,
..
· · ·. · . ··. . .
·
ı O el-lsfehfiııl, Ragıb, CI-Müfrediit fi Garibi'I-Kur'iin, Tahran, 1379, s. 387.lbıı Manz~r; ~:g.~., J!, .Jo% .•.
1·1 el-lsfehtlni, Rfigıb, a.g.y~ · ·
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12 Nur, 24/55.
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13 el-lsfehtlnl, Rtlgıb, n.g.y.
14 Secde, 32/18 .
.)5 Riigıb, a.g.e., s. 387. ·.·
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16 Cürcanl', Seyyid Ş?rif, Kitiibü_:t-Ta'rifiit, baski yeri yok, 1300, s. 110..
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uygun düşecek şekildeşöyle tanımlar: "Fısk,' dinde, büyük günah işiemek yada küçük
günahlarda lfrar etmektir.. Fusfik ise, büyük günah işleyerek' Allah'a. itaatten
ayrılmaktır."
·. .
.
..
.
·
,
·
.
Fırkalarin bu kavraıtıa yü~ledikleri anlamları değerlendirirken,_ onun lügat ve
terim anlamlarının a~ılda bulundurulmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu,
bizim, fırkaların kavramların içierini nasıl. kendi anlayışiarına uygun olarak
doldurduklarını daha net bir Şekilde görmeinite yardımcı olacaktır. Şimdi bu kavram
üzerinde çeşitli spekülasyonlarda bulunan önemli İsiarn fırkalarının değerlendirmelerine
kısaca bir gözatalım.
'
·

:i. Haridiere Göre

Fasıle

Haridiere göre kıbleehlinden olan Ffisık (Mürtekib"i Keblre) , kfifirdir. ·
BUnunla birlikte, onlar arasında küçük farklılıklar da vardır. Harici fırkalarından
Eziirika'ya'göre fasık~kiifir·ve müŞrik; Necedfit'a göre ise, (ilahi) nimeti inkar edendir,
ancak müşrik değildir.. 0 ·
.
·
. ·.
.
·
·
18

19

Hiiricj'ler, namazın ancak fadıl (fazllet sahibi) olan bir kimsenin arkasında
kılınabileceğini, dolayısıyla Fasık'ın arkasinda kılınamayacağını ileri sürmüşlerdir? 1
Buna karşın; diğer bir haric1 fırkası olan İbiidiyye, biraz daha farklı bir tutum
sergilemiştir. Onlara göre Icebire (büyük günah) işleyenler, muvahhiddirler, ancak
mü'min değillerdir. 22 Bu nedenle onlarla evlenmek caiz olup mirasları helaldir. Kısacası;
Harici çoğunluğun tezine göre Ffisık, kafirdir. ve ebedl olarak cehennemde kalacaktır.Z 3 .'
.

'·

.

'

.

.

'
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Seyyid Şerif el-Cürcanl (ö. 816/1413),ı Şerhu'l~MeviJ.kıf isimli eserinde,
Harkllerin ileri sürdüğü defilleri zilerederek eleştirınektedir. 24 Ancak b4 delilleri ve
eleştirilerini anlatmadan önce şu hususu hatıriatmakta yarar v~ıı-dır. Bu konuda, bütün'
fırkalar kendi görüşlerini destekler mahiyette gözüken Kur'an ayetlerini delil olariık ele
almışlar ve onlari kendi anlayışiarına iiygunolarak yorumlamışlardır. Hatta, hemen
hemen onların hepsi, ayriı 'ayetletin kendi görüşlerini desteklediklerini ·iddia
edebilmişlerdir. Ayrıca, konu Cürcanl'nin de yaptığı gibi Kuı·'anl bütünlük içerisinde
değil de, parçacı bir yaklaşimla, tek bir ayet esas alınarak değerlendirildiği için tutarsiz
ve zorlama yorumlara gidilmiş, bir yanlışlik reddedilirken başka bir yanlışlığiri içine
düşülmüştür. Biz bunlara yeri geldiğinde işaret edeceğiz.
17
18
19
20
21

· 22
·
23
24

Telıanevl, Kcşşiifu Istıliilıiiti'l-Fünôn, Dfil·u Sfidır, Beyrut, 1298, c. 111; Jl32.
Cürciinl, Seyyid Şerif, Şcrlıu'l-M!)viikıf, Mısır, 1907, VIII, 339.' · ·
el-Jel, Adudilddiiı, cl-Mcviikıf fi Ilmi'l-Kclam, Beyrut, tarilısiz, s. 389.
.
Bkz;., Bağdadl, Ebu Mansur Abdulkiihir b. Talıi,r b. Muhammed, Usôlıı'd-Din, Diiru'l-Medlne,
.
.
Beyrut; tarihsiz., s.'.249-250.Cürcani, Şcrlııl'I-Mcvfikıf, VIII, 339 .
lbn Hazm, Ebu Muhaıiııned Ali b. Ahmed, cl-Fasl Fi'l-Milcl vc'n-Nihal, Mısır, 1317, IV, 176. lbn
Hazııı, bu göriişe; Zeydiyye'nin, Riifiziler'in, Mu'tezile'nin tamamının ve bazı Ehl-i Sünnet (alimlerinin)
de katıldığını, bazı Elıl-i sünnet (alimleriniri) ise sadece cuma ve bayram namazlarının
kılınamayacağını kabul ettiğini, ançak istisnasız· olarak sahilbeni n, tabi'in fakİlılerinin hepsinin,
onlardan .sonra gelenlerin ve hadis elılinin çoğunun -Ahmed b. Hanbel, Ebu l;lanife, Şafi'i , Ebu
Diivud ve diğe~leri- cuma ve bayram iıiıniazlan da dahil Ffisık'ııı arkasında namaz kılınabileceği
görüşünc)e olduklarını kaydeder: Bkz., a.g.y.; ancak Alımed b. Hanbel'in, Fiisık'ın arkasında namaz
kılınayı reddettiğine,bazen onlardan kqrktuğunda kılsa da daha sonra onu iade ettiğine dair rivayetler
de mevcuttur. Bkz., el-Ahmed!, el-Mesai! vc'r-Rıısiiil ci-Mcrviyye ani'I-İmam Ahmed b. Hanbel
fi'I~Akidc, Diiru Taybe, Riyad, 1412 H., ll, 415.
.
,
Bkz., Şelıristfinl, Ebu'I-Fetlı Muhammed b. Abdülkerim, el-Milel vc'n-Nihiıl, (talıkik, Muhammed Seyyid ·
Keyliini), Diiru'I-Ma'rife, Beyrut, 1961, I, 134; Bağdildi, el-Fark Beyne'l-Firak, (çev: Etlıein'Ruhi
Fığlali), Ankani, 1991, s. 74..
· .
··
.
.
ei-İs~çriiyinf, Ebu'I-Muzaffer, ct-Tabsk Fi'd-Din, Kalıire, 1940, s. 46; Razi, EbO Abdilialı Muhammed
b. ümer, I'tilmdiitü'I-Firald'I-Müslimin vc'I-Müşrildn, Kalıire, 1938, s. 46.
Cürcilni, Şcrlıu'I-Mcvfikıf, \(lll, 334-338. ·
·
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Cürcanl'nin verdiği bilgilere göre, Haridierin bu konuda ileri sürdükleri
delilleri vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

çeşitli

"Kim Allah'ın hükmettiğiyle hekmetınezse onlar kafirlerin ta kendileridir."
Cürcanl'ye göre Hariciler, ayetteki (men) lafzının Fasık'ı da kapsadığını, dolayısıyla
onların da Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmedikleri için kfifir olduklarını ileri .
sürmüşlerdir. O, buna şöyle itiraz eder: "İsm-i mevsuller; sadece geneli ifade etmek için
değil, bilakis cinsin kapsaınında olan genele ve özele ait kılınmak için de kullanılırlar.
Bu bakımdan, temelde, Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenlerin kfifir olduklarında
ihtilaf yoktur. Ancak bu ayette kastedilenler, Tevrat'la hükinetme.Ieri emrolunan
yahudilerdir. Halbuki, bizim ümmetimizin Tevrat ile hükınetme konusunda bir
26
sorumluluklari yoktur. Dolayısıyla sözkonusu ayet yahudileri kapsamaktadır."
·
25

Görüldüğü gibi, Cijrcanl, Haricileri eleştirirken kendisi de bir başka yanlışlığın
içerisine düşmektedir. Zira ayı;t özel bir durumu zikretınekle birlikte, genel bir duruma
işaret etmektedir. "Kirri Allah'ın indirdi'ğiyle hükınetınezse ... " ifadesi, genel bir ifadedir
ve bunun içerisine bütün ilahi buyrukların dahil olduğu açıktır. Çünk~ burada önemli
olan, kendilerine kitap indirilenlerin kimler olduğu değil, indirilenle hükınetıne
ıneselesidir. Bu açıdan bakıldığında, müslümanlar da bu sorumluluğu üzerlerinde
taşıınaktadırla:r. Müslümanların Tevrat'İa hükınetıne konusunda sorumlulukları
bulunmasa da: kendilerine indirileHie hükınetıne konusunda soruınluluklarının
bulunduğunda şüphe yoktur?7 Hariclleı:, bu ayeti tamamen Kur'anl konteksinden
bağ1msız alarak değerlendirrriişler, dolayısıyla ondan, kendileri gibi düşünmeyen
herkesin kafir olduğu soı:ıucunu çıkarınışi ardır. Onların muhalifleri. ise, aynı şekilde,
dikkatlerini sadece bu ayet üzerinde yoğunlaştırınışlar, ilgili diğer ayetlerin ışığında
bütüncül bir değerlendirme yapma· yoluna gitınemişlerdir. Mesela, aynı surenin 48.
· ayetinde: Hz. Peygaınber'e, kendisine indirilenle onlar. arasında hükmetmesi
emredilınektedir. Burada H~ricllerin yaptığı hata, hüklnü inkar etmekle onu ihmal
8
etmeyi bir görıneleridir? Nitekim Kur'an, bu konudaki farklılığa işaret etmektedir.
"Güzel işler yapanlara cennet ve birde ziyade. vardır ... "29 Diğer taraftan güzel işlerine
kötülük karıştıranların durumu da ümitsiz değildir."Diğer bir kısmı da günahlarını itiraf
ettiler. Bunlar iyi bir iş ile diğer bir kötü işi karıştırdılar. Uınulur ki Allah, tevbelerini ·
kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı; çok merhametlidir. "30
. ·

Haridierin dayahdığı diğer bir ayet de Şudur: "Bunu nankörlüklerinin ce;uisı

yaptık. Biz hiç nankörolanlardan başkasını cezalandırır ınıyız?" 31 Onlara göre bu ay-et,
her ceza görenin kfifir

olduğuna işaret

etmek,tedir. "Bir mü' mini' kasten öldüren bir

25 Mfiide, 5/44.
26 Cürcfini; Şcrlıu'I-Mcvakıf, VIII, 334. _
· .
.
.
·
·
27 lbn Keslr, Ebu'l-Fidfi !smail, Tefsir, (ihtisar ve.tahkik: Muhammed Ali Sabun!), Derse'fidet, trhsz., I,
520. .
.
.
. .
' . . .
28 · lbn Arabl, bu ayetin yorumunda, Tavus b. Keysfin (Ö: 106H.) ve diğerleriniıi, bunun1dinden çıkma
anlamındaki küfürden daha hafif bir küfür olduğunu ifade ettiklerini kaydeder ve ancak kendi ·
hükmünü Allah'ın hükmü. imiş gibi uygulamanın onun hükmünü değiştirmek anlamına geleceğine,
dolayısıyla sadece bunun küfrü gerektireceğiıle, aksine arzu ve hevesine uy;ırak masiyet
(günahkarlık) kabilinden bir hükümde bulunursa, bunun bağışianına konusu olabilecek bir günah
olduğuna dikkrıt çeker. (Bkz., ei-Arabi, Ebu Bekr b. Muhammed b. Abdullah, Ahkamu'l-Kur'an,
"'Dfii·u'FFilü, Beyi·i.it, 1988, II, 127). Keza, Tabeı'l de lbıı Abbas'taıı, "onların; sadece o hükmü inkar··
ettiklerini, yoksa onların Allah'ı, mele~lerini, kitaplarını ve peygamberlerini inkar eden kafirler
anlamında bir kafir olmadıkları"nı nakleder, ancak onların hlikıııü inkar ederek uygulariüıdıkları
takdirde bu :hükmün kapsaınından kurtulamayacakianna da işaret eder. (Bkz., Taberi, Ebu Ca'fer b. · ·
Cerir, Cami'ui-Beyan, Beyrut, 1992, IV, 596-597).
.
, ···
29 Yunus, 10/26.
30 Tevbe, 9/102.
31 Sebe, 34/17.
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kimsenin cezası cehennemdir" 12 ayetirie göre Ffisık da ceza görecektir. Ohalde.Fasık,
kafırdir. Yine, Cürcanl'nin bu ayete getirilen Harici yorumun eleştirisinde de anlam,·
. ·bütünlüğünü dikkate alınadığını, sadece "ceza" kavraı11ını tahlil etineye .ça:Iıştığinı
· gÖrmekteyiz. Ona göre ay etin görünürdeki (zahiri) anlamı, nankörlerden başkalarınih. cia
_ceza (karşılık) görec~rlen dolayı terkedilmelidir. Zira ceza kavramı, hein sevabı hem
de işleneri sUçun kar~ıııgıııı ıÇine alan bir kavramdır. Dolayısıyla Fasık'ın, kafireverilen
cezanın aksine bir ceza görmesi caizdir. 33 Burada, Hiiricll~r (oluıns.uz anlamda) her ceza
görenin kafir olduğu noktasında hata etmişlerdir. 'Yoksa ceza kavrammın, mü'minlerin
işlerinin karşılığı için de kullaııılmış olması, Fasık'in kafirlerin gördüğü cezadan başka
bir ceza görebileceğine delil teşkil etmez. Zira Kur'an'da, inandıktan sonra yoldan
çıkanların tevbe etmedikleri takdirde zalim olacakları vurgı.ilanınaktadır.34 Zalim niteliği .
ise, Fasıle niteliğine nazaran daha ağır ve daha kapsamlı bir niteliktir.~ 5
Kısacası, Hiiriciler, küfretinelerinden ve yalanlamaları ndan dolayı ceza görecek
olanların durumunu Fasık'a da uygulamışlar ve tamamen kendi anlayışlaı-ma uygun
çarpık

.bir mantık geliştirınişlerdir. Onlar şöyle bir kıyas yürütürler: Kafirler ceza
görecektir; fasılelar da ceza görecektir. O halde fasıki ar kafirdir~ Böyle bir mantığın, "her
ceza gören kafirdir" gibi bir ön kabule dayandığı açıktır. Hal~uki, Kur'an'da durum hiç
. de böyle gözükmemektedİr. "Kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onun karşılığını, kim
de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun karşılığını görecektir." 36 Burada dikkat çekmek
istediğimiz nokta şudur; Kur'an çerçevesinde fasıkiarın kafir olduklarını doğrulamale
mümkÜn olmakla birlikte37 , Hariciiel-in yürüttükleri mantığın doğal sonucu olan, "her
ceza gören fasıktır" hükmünü doğrulamak pek milmkün gözükmemektedİr.
Haricllerin delillerini Kur'ım açısından değeriendirdiğimizde, durumun hiç de
iddia ettikleri gibi olmadığını görmekteyiz: Herşeyden önce, Kur'an'da
bağışlanmayacak tek günahın şirk olduğu ifade edilmiştir. "Allah kendisiı1e şirk
koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağişlar." 38 Günahın ve sevabın
·karşılıkları belirlenmiştir. "Her kim bir günahla gelirse, ona anca.k rTıisliyle ceza
verilir. "39 Halbuki, Harici tezi'ne göre büyük günahın (kebfre) karşıJıg·ı ebedf
cehennemdi ı'.
onların

Kur'an'a göre ameller, büyük günah işlemekle değil, dinden dönmek ve kiifir ·
olarak ölmekle iptal olur. "Sizden kim dininden döner de kfifir olarak ölürse, işte onların
.amelleri hem dünyada .hein de ahirette boşagider." 40 Yine, Kur'an'a göre sadece imandan
sonraküfre dönenler bağışlanmaz. "0 kimseler ki iman ettiler, sonra küfrettiler. Sonra
·iman eJfiler, sonra inkar ettiler. Sonra küfürde ileri gittiler. Allah onları bağışlayacak
değil."
.
.
.
.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nisa, 4/93.
Cürcfini, Şcrlıu'l-Mevakıf, VIII, 334-335.
Hıicurfit, 49/ ll.
.
Bkz., el-lsfehfini, Rfigıb, a.g.e., s. 387.
Zilzal, 99/7-8,
.
Bu hususu, aşağıda delilleriyle birlikte göstermeye çalışacağız.
Nisa, 4/48, ı ı6.
·
·
·
En'am; 6/160.
Bakara, '2/2 I 7.
Nisfi, 4/137.
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Ayrıca,

Kur'an'da

günahları

kendisini

kuşata~

kimsenin ebedl cehennemlik.

oİduğu vurgulanırken 42 , iman edi:f Allah'tan korkanların günahlarının örtbas ediJip.
bağışlanacakları ifade edilmektedir.4
·
·
·
·
Tüm bi.ınlar göstermektedir ki, imandan sonra işlenen günahl~r -hatta bunlar
keblre (büyük günah)ler de olsa- insanı küfre düşürüp ebedl cehennemlik ·
· olmasını gerektirmez. Çünkü Kur'an'da, büyük günah srthiplerinin mü'min olarak
kaldığı ve işledikleri günahları yüzünden c~zalandırılacakları vurgulanmaktadır,
.şirkin dışındalci

'1
1

2. Hasan Basri'ye Göre Fasık ve İleri, Sürdüğü Deliller
Hasan Basri 1 I 0/728)'ye göre Fas ık, münfifık.tır. 44 ·O, 1b~ konuda Hz. ·
peygamber'in "Münafık'ın alameti üçtür; söz. verdiği zaman sözünden. döner,
kdnirştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder" 4 ş,
şeklindeki hadisini referans olarak gösterir. Tabii'nin bu büyük müfessiri ve ;ilmi·
şahsiyeti, muhtemelen ilk defa, nakli delillerin yanındaakil deliller de ileri sürerekbunu
ispathimaya çalışır. O bunlardan bir tanesini şöyle dile getirir. "Herhangi bir kimse, bir
delikte yılan olduğuna inansa ve oraya elini sokmasa ve böyle bir iddianın ardından elini
46
oraya götürse, söylediğinin inancından başka olduğu.anlaşılır.
.
~ '· " .·. · .
.
Cürcanl, Hasan Basri'nin bu yaklaşımını eleştirir ve .şöyle· der: "Bu Üç· özellik,
bir şah.sın tabiatında birliktebulunduğu ZQman münfifıklık alameti olur. Buiılardan biri.
bul~nmadığı zaman nifak alaılıeti olmaktım Çıkarlar. Nitekim lfz. Yusufunkardeşleri!
babalarına onu koruyacakianna dair söz vermişler ve bu sözlerine muhalefet etmişler,
babaİarına ·güven Verdikten sonra, onu kurt yedi diyerek yalan koQuşmuşlar ve ihanette .·
bulunmuşlardır.' Böyle olmakla birlikte onlar, 'bir şeye delalet eden alametin delaleti
kesin. olmadığı takdirde, medlfi! (delalet edilen)ün kendisine muhalefeti caiz olUr'
47
ilkesine göre ittifakla münfifık değillerdir. "
.·
.
.
· . ·• . 1
· . '

/

Çürcanl, \Hasan Basri'nin akildelilini n, :Nfürtekibu'I-Kebire'ye uygulanrııasına ·
ise şöy,le itiraz eder. "Yılanın zararı anidir, hemen gerçekleşir. Günahların cezası ise'
ertelenmiştir, hemen gerçekleşmez. Dolayısıyla tevbe ve affedilme imkanı vardır. Bi.ı
48
nedenle, bu ikisi ayrı şeylerdir.
O burada,. Hasan Basri'Yi de·· anlamarn ış
gözükmektedir. Çünkü. o, Fasık'ı büyÜk günahlarlu değil, inançla ilgili biı: kavram
. olarak görmektedir. Yılan örneği b!-!nun açık bir kanıtıdır. Ancak Cürcanl; anlıışılmaz
bir şekilde, ısrarla _konuyu keblre meselesi üzerine çekmektedir:
·.
Hashn Basrl'nin,

F~stk'ı münfifık

olarak

tanımlaması,

genelierne

'i

.i

y~pmış, .

olması itibariyle yanlış olmakla birlikte; kısmen doğrudur.• Zira Kur'~n'da,Fasık'ın;

···::

münfifık olduğuna işare edenayetler mevcuttur. 49
3. Mu'tezile'ye Göre

.

.

.i :

:

.· ..

··

,

Fasık

İs larnın ilk rasyonalistleri ol~rak kabul edilenMu'te~iltler de~ büyük giinahkafıa

..,

özdeşleştirdikleri Fasık'ın durumu konusunda, pkll bir temel e: ôturtulması oldukça zor ..
.

.

.'

.

.

i

~

i

42 · Baknı·a, 2/8 1.
'
43 Enfal, 8/29.
.
:
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•
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,
.
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1.
44 eld~l, .a.g.e., yırı, 391; en-Nesefl, Ebu'l-Mu'ln,.ct-Tcmhid, (çev:..MustafaSaidccY.nzıcıoğlu);-'Basılıııanıış=='=c~' _,_.. __ j
Lısans Tezı, Ankara, l 971; s. 68.
·
•
··
· , ' · .
..
45 A.g.e., VIII, S. 391.
..•... c~c';~~
46 A.g:y.
.
. ·.·
, ·
:
47 el-Jel, a.g.e., s. 338.
.
· .
. ·
.
· · . . -·..... -·- ... · · . 'ı :
· ....11ı
48 A.g.Y,; İbn Murtaza, Ahıped b, Yahya, Tabaltatu'l-Mu'tezile, Beynıt, 1961, s. 8; Eş'ari/Ebu'lcHiıs~n Ali. · ''
;;
b.lsmail, Maltfilfitu'l-Islamiyyin, Istanbul; 1928, s. 258; lsferain1, a.g.e., s ..40; Razi, a.g.e., s.39. .
i
49 Bkz., Tevbe, 9/8,67,80,84. ··
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bir y~klaşım sergilemişlerdir. Onlar herri Haricilerden hem de Mürcie'den farklı bir
!'löylem geliştirdiler. Bu, onların el-Menzile Beyne'I-Menzileteyn (iki yer
arasında bir yer) şeklinde ifade ettikleri esaslarıdır. Onlara. göre .büyük günah işleyen
kişi,. ne mü; min ne de k;afirdir. Böyle bir kimse Fasık olup iki yer arasında bir yerde
bullinmaktridır. 50 Onlardan bu görüşü ilk ortaya atanVasıl b: Ata (ö. 13 1/748)51 , bunu
şöyle ifade etmektedir: "İma:n hayır özelliklerinden ibarettir. Bu özellikler bir kimsede
bulunduğu zama'n, o, mü'min olarak isimlendirilir. Mü'ınin ise bir övgü ismidir.
Fasık'a· gelince, .o, hayır öze.lliklerini üzerinde bulundurmadığı için övgü ismini
: haketmez ve mü'min olarak isimlendirilinez. Ancak o, mutlak surette kfifir de değildir.
·Çünkü onda, şehadet · (Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in. peygamberliğini
onama) ve diğer hayır işleri mevcuttur. Bunları inkar etme imkanı yoktur. Bununla
birlikte, Fasık, işlediği büyük günahtan dolayı tevbe etmeden dünyadan göçerse, ebedl
olarak cehennemde kalır. Çünkü ahirette sadece iki grup vardır. Bir gi·up cennette, bir
grup da cehennemdedir. Ancak Fasık'ın azabı ve cehennemdeki derecesi kafirinicinden
daha hafiftir." 52
.
·
·
·

Kadı Abdülcebbar (ö. 415/1025), Hasan Basri ve Bekriyye'nin 53 , büyük günah
. işleyenierin münfifıkolduğu şeklindeki görüşlerini tenkid ederek büyük günah işieyenin
münfifık olmadığını ileri sürmektedir. Ona göre münfifık, büyük azaba müstehak olan
kimseye denir. Çünkü o, küfrünü gizlemiş, İslamı açığa vurmuştur. Büyük günah
işleyen bir kimsede ise böyle bir durum yoktur. 54
.
,.
Mu'tezilenin çoğunluğu büyük günah işleyen Fasıle'ın tevbe etmediği takdirde',
·· Allah'ın onu bağışlamayacağı ve cehennemde ebedi olarak kalacağı görüşündedir.
Bununla birlikte, Mli'tezile'nin ileri gelenlerinden Muhammed b. Şe6ib el-Basri, esSalih! ve el- Halid!, büyük günah işleyenierin kaderi hakkında kararsız kalmışlar ve bu
gibi kimselerin gf,imihlarının Allah tarafından tevbesiz bağışlanabileceğini ileri
55
. sürmüşlerdir.
.
·
..
.
B_una karşın, Mu'tezile içerisinde :Harici tezinı:; uygun ~örüşler de vardır.
Mesela, Nazza'm, imanı "büyük günahlardan sakınmak" olarak5 · tanımlamıştır. Bu
durumda, kebli-e işleyen kimsenin imanı doğrudan ortadan kalkmış olmaktadır. Nitekim
o, ancak zekat nisabı, olan 200 dirhemden fazla çalanın hırsız sayılabileceğini kabul
ettiği için, 199 dirhem çalan,ın bu fiili yüzünden ~ısim ~üşmediğini, sadece 200 ·
7
dirhemden fazla çaldığı t~kdirde Fasık olacağını ifade etmiştir.
.
,
Eş'arl ekolüne mensup olan Malati de bu noktada Mu'tezile'nin tezini doğrular
gibidir. Çünkü ona göre Kur'an'da, büyük günah işlemiş birisinin mü'min ile kfifir
_arasında bulunduğuna dair işaret vardır. O, namuslu kadınlara ziııa iftirasında bulunup da
dört şahit getiremeyenlerin ffisıklac ·olduğunu söyleyeı:ı Kur'an ayetinde Allah'ın,
naınuslu kadınları yalan ·yere suçlayanlara, ne kfifir nazarı ile baktığını ne de onları
50 lbn Muiıaza, Ahmed b. Yahya, Tabalditu'I-Mu'tczilc, s. 8; Eş'ari, a.g.e., s, 258; lsfe.rfiini, a.g.e., s.40;
Rfizi, a.g.e., s. 39.lbn Murtazfi, a.g.e., s. 28; lsferfiini, a.g.e., s, AO; Şelıristfini, el-Mil cl vc'n-Nihal, ı;
48; Rfizi, a.g.e., s. 40.
.
·
51 Bkz., lbn Murtazfi, a.g.e., s. 28; lsferfiinl, a.g.e., s, 40; Şehristdni, ci-Milcl ve' n-Nihai, 1, 48; Razi, a.g.e.,
~~

...

52 Şehris'ifiıi!, el-Milcl vc'n-Nilıal, ı, 48:
53 Eş'ari, Makfilfit, s. 273; lsferfiini, a.g.e., s. 64; Rfizi, a.g.e., s. 69; Kadı Abdulcebbar, Ebu'I-Huseyn,
Şcrlıu'l-Usfili'l-Hamse, Kahire, 1988, s. 714.
54 Kadı Abdulcebbar, a.g.e., s. 714; Rfizi, a.g.e., s. 71.
55 Bağdfidi, a.g.e., s. 84; Şehristfini, a.g.e., ı, 45; Rfizl, a.g,e.,. s. 71; lsferfiini, a.g.e., s. 43.
56 lsferfiini, ıı.g.e., s. 43; Bağdfidi, a.g:e., 106.
. 57 Bkz., Şehrisıfini, a.g.e., 1, 58.
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~~~ah~ıır!.na ~ar~ ın 11JÜ'ıninler sınıfına ,koyduğunu, an'cak ffisıklaı; olarak isiınlendiı;diğini
. ıl en surmuştur.
.· .
· .. · . . .
·
.
.
Sonuç olarak, Mu'tezil~, büyük günah işleyen kimseyi Fiisik olarak kabul
etmekte ve Fasık'ın ınü'ı'nin ile kfifir arasında orta bir y~rde bulunduğunu ifade
etmektedir. Onların· çoğunluğu, ı:ıasık'ın tevbe etmeden öldüğünde ebedl olarak
cehennemde kalacağinı, ancak .tevbe ettikleri takdirde tekrar mü'miri olacaklarını ve •
küçük günahlarının da büyük günahları terkettikleri zaman ilahi 'bir lütuf 'olarak
bağışlanabileceğini 59 ileri hürmüştür.
·
.
Onlar, bu konudaki

görüşlerini şu

ayetlere dayandırır:

'

'~Hiç mü'min olan ffisık gibi İnidir?" 60

.

· "İffetli kadınlara zina isnad edip de sonra dört şahi.t getiremeyenlere seksen' ·.
deynek vun.in; ebediyyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar ffisıklardır. ;, 61 ·
i

Birinci ayette Fasık, mü'min ile kafir arasında görülmüştür. .Ancak o, bu ·
konteksde Kafir ·kavramıyla anlamdaş olarak da görülebillr. 62 ikinci ayette ise,
Maiat:i''nin yorumuna göi·e Allah Ffisik'ı ne .mü'min ne de kfifir olarak görmilş,.onu bu
ikisinin arasında bir yere yerleştirmiştir. 63 Burada Malat:i', namı.islu kadınlara zina
iftirasında bulunan kimselerin şahitliklerinin ebedl olarak kabul edilmemesinin tevi:Je ve .
ıslah olma, şartıyla kayıtlı olduğunu dikkatinden kaçıi"ınıştır. Bu iki şart ın br,taya',
konmasından, böyle bir iftirada bulunari kimsenin, davranışlarının ötesinde imanında bir
problem olduğu. anlaŞılmaktadır. Gerçekfen d~ bu ayetlerde .zina iftirasının, imanı
tehlikeye düşürecek kadar ağır bir suç olduğuna işaret edilmektedir. Çüıikü aynı sureni ri
diğer·ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. "İffetli, habersiz mü'min kadınlara zina isnad
edenler, dünya .ve ahirette lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, y'apmış:
olduklarına şahittlik ettikleri gün· onlar büyük azaba uğrayacaklardır. O gün,.All'ah
onlara kesinleşmiş' cezalarını verecektir. Allah'ın apaçık hak olduğunU bileceklerdir." 64
Burada, onların cezayı gördükten soili"a Allah'ın hak olduğunu bileceklerinin'
~urgulaninası; böyle bir günahı işl<:<rken Allah'ın hak olduğunu, hemkalpleriyle he_ı~ de .
.davranışlarıyla reddetmiş olduklarını göstermektedir.' Böyfe bir durumdan tekrar imana.
dönüp ıslah olmanın tek şartı ise tevbedir. Nitekim Kur'an'da, iman bozukluğundan
kaynaklanan davranış bozukluklannın affedilmesi, tevbe edip inanma ve yararlı iş
yapma şartına bağlanmıştıi-. 65
.
,

'
'·''

.•. 1

.
GÖrüldüğü üzer~, çok uzak ihtima!ler.in dışındai Kui·'an'da'Mu't~zile;yi d.estekl~r
mahiyette hiçbir ayet yoktur. Ancak uniar, yukarda zikredilenlerde olduğu :gibi· bazı
ayetleri kendi anlayışlan doğrultusunda yorumlaımşlaı:dır. Di~eı: taraftap; 'onlar . ,
savunulması güç birtakım akit delillei-e de baş vurmuşlardıı'. Mesela, Ö~limi.goreiı11rin; · ·.
itaat eylemlerinden ibaret olduğu için, onları terkeden mü'min değildir; ancak kafir de ·
değildir. Çü nkU sahabe ·ve onlardan sonra gelen selef, keblre. işleyenlei·e had ;;ezasi

58 .. Mali.ıti,

Ebu'l-lfıi'seyiı Miıliamiri~d

b. Ahmed eFAskaliiiıleŞ~Şfifi\;ct~Teüli1ll;'(ıahkik';' v.ıirıaıı'ti';'-~'--:,~''":
1
"1-Meyiidinl}, Ramd)ye li'ıı-Neşr, 1994, s. 64.
. · .
· .·
.
.
··
.·.
59 Eş'ari, M~lcillat, s. 286.
·
·
.·· ; _
·
60 .Secde, 32/18.
61 Nur, 24/4.
·
·
.
.
.·
·62 Taftaziiııi, Sa'du'ddiıi Mesud b. Ömer, Şerhu'l·Akilid, Kahire, 1939, s. 414.
63 Malali, a.g.e., s. 64.'
·
·
·
.
64 Nur, 24/23-25
',···,
< • .., ı "... Meryem, 19/59-6 l; Tii-Hfi,, f0/82; Fiırkaıı.25/70; Kas as, 28/67.
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uy"güluyorlar, onları öldürmüyorlar, rriürted
müslüman kabristanlarııia gömüyorlardı. 66
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olduklarına hükmetıniyorlar

·

.

.

ve

onları

,'

Mu't~zile'ni~ d~lilleritıi de Kur'an açisindan. değerlendir~cek olursak şunları ·
söylememiz mümkündlir:
Kur'an'ı Kerim'de tüm insanlar, inanan ve inanınayanlar olarak iki gruba

ayrılınışlaroır: "O sizi yaratandır. Öyle iken kirıliniz kfifir, kiminiz mü'mindit." 67
Kısac.ası, Kur'an'ın tasnifine göre insanlar, ya cennet ehli ya da cehennem ehlidir. 68

Kur'an'da sıkça anılan müşrikler ve münfifıklar, kfifir kategorisi içerisinde ·yer
almaktadır. Kiifirler, ınüşrikleı' ve münfifıklar tereddütsüz cehennem ehlidirler ve orada
ebedf olarak kalacaklardır. 69
·•
.
· :
Bununla birlikte, Kur'an'a gö~e tevbelerin kabul edilmesinin tek şartı, ınü'ınin

olınakt;r. Bu iki grup insanın durumu,· aslında şu. ayette :çok güzel özetlenınektedir:

"Allah,

erkek-kadın

bütün

müıififıklara, erkek-kadın

bütün

ınüşriklere

azap edecek;

erkek-kadın bütün inü'minlerin de tevbelerini kabul buyuracaktır. .. "70 Buna göre
kalbinde nifak olmayan bir mü'minin, keblre (büyük günah) işlemiş olsa da tevbe
ve bağışlanma ynıidinden dolayı yeri bellidir. O ne kfitir ne de iki yer arasında
bir yerdedir. Allah'ın kendisine verdiği isimle ınü'~indir.
hakkından

4. Mürcie'ye Göre

Fasık

1

Mürcie, sırf bu konudaki 'görüşh~rinden dolayı bu isimle adlandırılınıştır.
71
Çünkil onlar, asi ınü'nıin hakkındaki hükümlerini ahirete erteliyorlardı. Ayrıca, hangi
· günahi işlers 1 işlesin, herhangi bir 'müslüman aleyhinde hüküm vermekten
7
sakınıyorlardı.
: . .
: ..
'.
. ..
Mürcie, mü'min hakkındaki konuşınalarını çÖk aşırı noktalara vardırmıştır.
Onlardan İbn Kerraın şöyle söylemektedir: "İman dil il edir. Bir kimse, kalbiyle küfretse
· deAilah katında mü'ınindir; Allah dostudur ve cennc;t ehlidir. Mürcie'nin reisierinden
. Cehm b. Saffan ise, daha da ileri gitmekte ve şöyle demektedir. "İman kalp lle
il)anmaktan ibarettir. Kalben inanan kimse, takiyye olmaksızın diliyle kiifir olduğunu
söylese; putlara tapsa, İslam yurdunda Yahudilik veya Hİristiyanlığa bağlansa bile Allah
katında imanı bütün bir ıiıü'miridir. Allah'ın cenne~ ehlinderi olan dostlarındandır." 73
.
Bunları dikkate .aldığımızda, Mürcie ismfne gerekÇe olara~ gösterilen klasik
söyleı:nin pek .de doğru olmadığını görmekteyiz. Çünkü bu ifadelere göre onların,
ınü'min · hakkındaki· hükmü ertelernek bir· yatıa çok net hükümler verdikleri ·
. görülmektedir. Ortaya konall hüküm açıktır. Mü'min olmak için inandığını dil iİe ifade
etmek, ya da kalben inanmış olmak yeterlidir. Hiçbir küfür eylenii bu imana zararveremez. Doğal olarak o, sadece ınü'inin alına sıfatıyla Allah dostU olmayı ve Onun
cennetine girmeyi haketıniştir.
·

Bazıları ise çok daha garip şeyler söylemişlerdir. Mesela, Kerriiıniye'den bir '

grup

şöyle

söyleınekteydi:

"Münafıklar

cehennem ehlinden olan

mü'ınin

· 66 Cürciinf, a.g.e., VIII, 339.
·
'. 67 Tegfibun, 64/2; Bakara, 2/39; Nisfi, 41145; Beyyine, 98/6.
68 .Beyyine, 98/6-7; Bakara, 2/39; Nisfi, 41145; Beyyine, 98/6.
69 Bakara, 2/39; Nisfi, 4/145; Beyyine, 98/6. .
,
.
.
.
70 Ahzab, 33/73.
.
.
.
·,
·
'71 lsferiiin!, a.g.e., s. 59-60; Şehristiinl, a.g.e., I, s. 139; Emin, Ahmed, Fccru'I-İslam, Mısır, 1928, I, 333 ..
72 Bkz., Şehristfin!, a.g.e., I, 139.
..
'
.
·
·
73 Eş'arl, a.g,e., I, 126-127; lbn Hazm, a,g.e., IV, 204; Emin. Ahmed, Dııha'I-Islam, Mısır, 1934, s, 316.
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müşriklerdir." Başka bir grup is~ şöyle söylemekteydi: "Her kim Aıiah'a inanır ve Hz.
Peygamber'i inkar ederse, o hem mü'min heljl1 de kfifirdlr. Mutlak surette, sadece ne ·
mü'ınin ne de kfifirdir." 75
.
·. . . . .
·
···
'
, ·..••. ·.
Ancak bu aşırı gruplar içerisinde ılırrilı olanlar da yok değildi. Mesela, Mürei1' ·.
ali'ınlerden Ebu Muaz et-Tümen! şöyle sqylüyordu: "İma'ndan olmayan farzlardan birini
terkeden kişiye din. emirlerini çiğnemiştir denir; fak~ ona; bu farzı imtt· olsuı'L diye
·. .
· ·
. ·
· terketinedi ği' takdirde kayıtsız şartsız fasıktır denemez." 7
Genel olarak ifade edecek, olursa,k, Mürcie,
i

f~sıklığın ima~a hiçbir

zarar

vermeyeceğini ve bu .kişilerin günahlarından dolayı ateşe atılıp atılmayacakları
konusundaki son hükmü Allah'ın vereceğini -her ne kadar, yukarda geçtiği gibi bazı ,

da-

aykırı göri.işler dile getirilmişolsa
ileri sürmiişti.ir. Onların bu koımdriki temel tezleri
şu ~fade_~~ ö~etlenmiştir. "Bir kfifir~;aptığı iyilikler fayda verıneyeceği gibi bir ,rrÜi'mine .

de

ışledıgı

gunahlar zarar vermez?"

.

·.
. · . · .·
·
.
.
.
Mi.ircie mezhebi mensupları,. bu. tezlerin e, tamamen i ınan konusimdaki teorik ·.
yaklaŞımları sonucunda ulaşmışlardır. Onlar bu konuda, sadece imfının ne olduğtiyhı'.
ilgilenmişler, bunun ötesinde, imanın gereği olan hiç\:ıir .eyleme,_onun geçerliliği
. açısından değer ve önem vermemişlerdir:. ~u nçdenle, onlar' Kur'an'dan bir dayanak
bulma endişesi. Üışıınamışlar, sadece kendi iman anlayışiarına baglı kal mışlardır. Onlarw
iman teorileri yukarda verildiğindenr bu konuya tekrar dönme gereğiduYil)uyoru~. · .· . · · '
'

.·

'

'

.

Malati, Mi.ircie'nin delillerini
değerlendirirken de'kısıica şunları söylemektedir:
.
'

'

"Birmi.i'~inin Doğu'ya ve Batı'ya doğru naı'naz kılınas;rla na~ıl lzin.verilebilir.. ~.

Bizzat Allah şöyle ·buyuruyor: "Ey Muhammed, yüzünü göğe doğru çevirip dUrduğunu
görüyoruz. Seni herhalde razıalacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i
78
Haram tarafına çev ir: Nerde bulunursanız sizde yüzleri nizi o ınescid tarafına: çevir~n." .
.
Bir mU'ınin; Hz. Peygamber "kim bir kavme ·beriierse u da onlardıüıdıru: •·•
huyururken nasıi olur da beline zımmi kuşağı takinabilir? Dil ile ikrarolmadan kalb ile.
bilmek nasil yeterli olabilir? Halbuki, Allah, "Ey iman edenler! Allrih'a,
n' ccn·ulPrnP•lr,IP"''''' ............ ,.'.. ,J
sizden olan emir sahiplerine itaat edln'' 79- buyui:maktadır. Böylebir
uygularriak diŞında baŞka bir şekiİde gerçekleşmesi mümküri değildir.
Doğrusu burada
Malati'nin sözlerine eklenebilecek pek fazla bir şey yoktur.
··
·
.. ,,

5. Ehl-i Süniıet'e Göre J)'asık
.

Ehl-i Sünnet

kelamcılarından özeİlikle Eş'arlle~, bi:ı

konuya,

genelg~rüşlerini .,

pekiştiimek maksadıyla linguistik bir yaklaşim seigilemişlerdir. Onlarılı genel.
görüŞi.inü şöyle özetleyebiliriz. Büyük günah işleyen kimse, kendisillde bulunan imanı~

sebepiyle mü'min,-işlediği büyük günah v~ fıski sebebiyle de ffisıktıl< :Bı.ı .§öyl~ ·
·
'
'·.· · ·
·
deliilen dirilir:

·,

74
75
76
77
78
79
80

'.

lbn Hazm, a.g.e., IV, 205.
.
.
.
,
A.g.y. ,
. . ·,
.
·
. .
.
·
..
·.
Şehristan'l, a.g.e., 1,144; Bağdaa'l, a.g.e., s: 149. · .
_ ·.•
, ·.
·
.
..
fbn Hazm, a.g.e., IV, 205; Razi, a.g.e., s. 70; Emin, Ahmed, Fccru'l-Islam, I, 333. ·
Bakara, 2/144. ·
·
·
··
Nisil, 4/5.9.
Malatl, a.g.e. s. 1'58-159. ·
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lı:afir,

büyük günah

işleyene ffisık,. tasdik eden e musaddık (doJrulayan) dedikleri gibi iman. edene

mü'min demekte fikir
Eş'arl,

bu

birliği içedsindedirler."

yaklaşımını Fiisık'ın

durumuna

.

.

uyguladığında doğal

· .

olarak şu sonuca

ulaşmaktadır: "Müslüman olan hiçbir kimse, zina yapmak, hırsızlık etmek gibi

günahları işiemek suretiyle kiifir olmaz. Zina, hırsızlık ve buna .benzer büyük.
günahlardan birini işleyen kimse, sadece bunları helal kabul ettiği ve haram olduklarına
inanmadığı takdirde kiifir olur." 82
.
. .

Ehl-i Sünnet'in diğer büyük Icelamcısı Milturidi de ısrarla .büyük günahkarın

ınü'min sıfatını kaybetınediği üzerinde durur. 83 O, işe öncelikle büyük günah işlemenin

im,<)nın yokluğundan değil, "şehevl istekler, aşırı öfke, gaflet ve fanatizm- (haıniyy~t)
84
gibi psikolojik etkenlerden kaynaklandığına işaret etmekle başlar. " Harici tezi ne,
hakkında va'id. (azab hükmü) gerçekleşmiş olan bi~isinden Alah'ın iman sıfatını·
· kaldırrriadığını ileri sürerek karşi çıkar ve bununla ilgili şu ayetleri delil olarak gösterir:
85
"Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz?" O, bu ayeti şöyle
yorumlar: "İman sıfatıyla birlikte, böyle bir kimse hakkında Allah'ın gazabı (makt)
.gerekli olmuştur. Makt (öfke ve gazab) ise hikmet açısından bağışlanması gereken
86
(küçük günahlar) hakkında sözkonusu değildir." (Yani burada, gazabın zikredilmesiyle
işlenilen günahın büyük olduğu anlaşılniaktadlr.) Diğer bir ayette ise şöyle
buyurulmaktadır. "Eğer mü'minlerden iki grup çatışırlarsa ... "87 Görüldüğü gibi,
savaşma ko·n~sunda bu iki gruptan birisine bağy (taşkınlık) sıfatı gerekli görülmesine
i·ağ~en, her ikisi için iman sıfatı sabit olmuştur. Hatta. taciz edilen tarafa, taşkınlık eden
tarafı Allah'ın emrine dönünceye kadar öldürmesi de bir görev olarak yüklenıriiştir. Eğer
bu imandan çıkmak olsaydı, buna benzer durumlarda, gerçek, zikı:edilenden başka türlü
olurdu. Yine, bazı ayetlerde şöyle buyurulrriaktadır: "İman edip de hicret etmeyenler ise,
hicretlerine kadar sizin için onlara velilik namına bir şıey yoktur. Amfl dinde sizden
yardım isterlerse, onlara yardım etmek. üzerinize. borçtur .... "88 Hicret etmekteri
k;açınanların durumunu anlatan bu ayette, bu gibi kirriselerin cehennemlik olduğu
anlatılmaktadır. Maturidf, bu ayeti müslüman olup da hicret etmeyen kimseleri anlattığı
için zileretmiş olmalıdır. Birbaşka ayette ise şöyle buyurulmaktadır. "Ey iman edenler!··
Düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dostlar edinmeyin ... "89 O bu ve benzeri ayetlerde,
çirkin fiilierde bulunanlarda iman sıfatının sabit ol~uğtına işare1 edildiğini, dolayısıyla
.
.
bunların küfürle itharn edilemeyeceklerini vurgular. 9

Maturidf, Mu'tezilf görüşe de Allah!ın rahmetini daralttıkları noktasından itiraz
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. "'Doğrusu kfifirlerden başkası
Allah'ın yardımından ümidini kesmez ... '91 Bunlardan (küfür ve· ümitsizlik) birisi
.bulunduğunda diğeri de gerekli olur. Bize ve Mu'ti:iile'ye göre onlar (büyük günah
:i'Şleyenler), kafir değillerdir. Çünkü örfe göre küfür, yalanlamaİÜır. Halbuki, büyük.
ederek

karşı çıkar:

81 Eş'arl, ei-Luma, Beyrut, 1953, s. 75.
.
.
.
.
82 Eş'arl, Kitiibu'l-lbiine, Haydarnbad, 1321, s. 10.
83 Maturidl, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, K. ct-Tevhid,
el-Mektebelü'l-lshımiyye, Istanbul, 1970, s. 329-365.
84 A.g.e., s. 329.
·
85 Saf, 6112.
86 Bkz., Maturidl, a.g.e., s. 332-333.
87 Hucuriit, 49/9.
"·
88 Enfal, 8/72.
89 Mumtehine, 60/1.
90 Maturidl, K. et-Tevhid, s. 333.
91 Yusuf, 12/87.

.
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günah işleyen kimse, Allah'ın affını ümit etinesi ve azabından korkması durumutıda
(Onun varlı.ğmı) tasdik ediyor demektir:.. Dolayısıyla o, yalanlayıcı (mükezzib)
değildir. Gerçekte küfür, örtmeye ve gizlemeye denir. Halbuki, büyük günah işleyen
kimse, Allah'ın nimetlerinden hiçbirini gizlememiş ve Onun· hak olduğunu inkar
etmemiştir. Öyleyse cina kfifir den.;ek doğru olmaz. İman da aynı şekilde, örfte ve dinde
tasdik demektir. Büyük günah işieyenin hiçbir konuda Allah' ı yalanlamadığı bilindiğine
92
göre, onun mü'min olduğu sabit olmuştur." Buradan da anlaşıldığına göre Mil.turidl,
İvlu'tezile'nin ara formülünün, yukardaki ayetin işaret ettiği doğrultuda yaptığı çıkarsama
sonucunda, mantıksal olarak da mümkün olmadıği kanaatindedir.
Ayrıca, Maturidl, büyük günahların tevbesiz bağışiimacağı kanaatindedi.r.
Nitekim o, "Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını
dilediğine bağışlar" 93 ayetini yorumlarken, Mu'~ezile'nin bağışlanma şartı olarak tevbeyi
ileri sürmesine itiraz eder ve şöyle .der: "Ancak şitkin tevbe ile br-xışlanması cil.izdir. ,
Bundan başka· diğer günahlar, Allah'tan bir lütuf olarak ya da .:ıi~takım iyiliklerin
gü~ahları örtme~!~Je bağışlanır. Kur'an'ın böyle bir ayrımda bulunması bu kanaatimizi
dogrulamaktadır.
.
.
.
.

Sonuçta, Mil.turid!, büyük günahkarın Allah'ın varlığını tasdik ettiği sürece
mü'min 'sıfatını koruduğunu göstermeye çalışır V.e en önemlisi de diğer Ehl-i Sünnet
. alimlerinin aksine, onun için Fil.sık ismini kullFtnmamaya özen gösterir. Hatta bir y,erde,
Fasık ismi verilenierin kil.fir olduklarını açıkca gösterdiği ifade ecÜlir. 95 Meşhur eseri
Te'vilil.t'taki yorumları da bu görüşü destekler mahiyettedir. Mesela, Bakara Sfiresi'nin,
Allah'ın s' dsinek örneğiyle. sadece fil.sık;Iarı saptırdığını anlatan 26. ayetinin
yorutrıunda, Hisık'ı şöyle tanımlar: ''Fasıkhır, istidla!i (delil getfrmeyi) terkedip küfrü
96
ve· sapıklığı seçenlerdir." Bu görüşünü, fillerin yaratıfması meselesini de dikkate
alarak şöyle .pekiştirir: "Allah'ın ·onları saptırmas ı; onlarda dalil.l, (sapıklık) fiilinin .
bulunmasından dolnyı değil, küfrü ve dalali (sapıktığı) seçmelerinden dolayıdır." 97 Bu
n.cıklaınalar, oriun, Fil.sık'ı sadece ahiakl değil aynı zamanda inançla ilgili bir kavram
olarak .gördüğünü kanıtlamaktadır. Çünkü onlar, (fil.sıklar) kendilerinde herhangi bir
sapıklık fiili yaratılmadan önce küfür ve sapıklık filini tercih etmişlerdir. Hucuril.t
Sfiresi'iıde, iıl1andan sonra f'usôk · (fil.sıklık' ismi)un çok çirkin .bir iş olduğundan
bahseden ayetin yorumunda da aynı görfişünü tekrarlar. "Onlar (fil.sıklar), iman ismini ve •
fiiılni seçtikten sonra fasiklığı (fısk) tercih ettiler." 98 Yine, o;. H ucurat Sfiresi'nde;
Fftsık'ın getirdiği haberin araştırilması .uyarısında bulunan ay etin yorumunda
müfessirlerin, bu ayetiri Velid b. Ukbe b. Ebi Muayt isimli bir zil.tla ilgili rivayete ·.
. .dayanarak münafıklar hakkında inciirildiği şeklindeki kanaatlerine -her ne kadar aye~in
zahirinden böyle bir anlam çıkarılabilse de- rİıÜnafık:ın münafıklığı bizim tarafımız'dan
. kestirilemeyeceği ve yine .şayet bÖyle bir olay gerçekleşmişse; ayetin o olaydan sonra
İnıneşinin bir anlamı olmayacağı, dolay.ısıyla ayetin onun haberinin araştırılınasını ·
ertıretmiş olmasının düş-ünülemeyeceği gerekçesiyle katılm~z. 99 O, bura~a zikredilen

,92
93
94
95
96

Maturidi, a.g.e, s. 334.
·
Matuddi, a.g.e,, s. 338.
Bkz., a.g.e., s. 330.
.
. .
.
Bkz., Semerkandi, Ali Bekr b. Muhammçd b. Ahmed, Şerlıu't-Te'viliiti'I·Miituridi, Süleymaniye,
Hamidiye Böl., kayıt no: 176; cilt, I, v·ar. 17b
·
·
97 A.g.y.
·
.
. .
.
· 98 Seınerkandi, Şcrlıu't· Tc'vilati'I~Miituridi, cilt, 4, var. :721 b.
.
.
99 .Bu olayın detayları ve onun!a ilgili rivayetler hakkında, !ıkz. Taberi, Tefsir, Xl, 383-385 .

Nisii, 4/48, 116.
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. kiınseni,n sadece bir Fiisık olduğunu ifade .etmekle yetinir. 100 Gı;:rçekte Ffisık'ın kim
olduğuna ise, yukarda işaret ettiğimiz türden ayetlerde açıklık getirmeye çalışır.
Diğer

·'

büyük bir Milturidi kelaıncısı olan. Nesefi ise, Fiisık'ın mü;ıninin karşıtı
olduğunu farketmekle birlikte mesel ey i çok daha karınaşık bir hale sokar ve bu tavrıyla
da en azınd~nbiı konuda, hem Maturidi'den hem de Ehl-i Sünnet'ten 11yrılır. O; bü:xük
günahkarı n, "ne ınü'.ınin ne kafır ve ne de ırıüniifık olduğunu; onun Fiisık olduğunu~~ 101
··kabul eder. O (büyük günatı sahibi) diyor Nesetl, ffisık, ciiir (zalim), fiicir (günahkar) ve
zalim gibi çirkin isimlerle isiınlendirildikten sonra, temiz isimlerle isiınlendirileınez ..
Mü'min ise temiz isimlerçlendir." 102 O, "Hiç mü'min olan fiisık gibi midir?" ayetini,
Fiisık'ın. mil'ıninin karşıtı oldı;ğunlln açık bir kanıtı olarak gösterir. 103 ve bu konuya
Fii~ık'in lügat anlamından hareket ederek daha bir açıklık kazandırmaya çal~şır:
'"Fısk, lügatte çıkmak demektir. Allah'ın emitlerindeıi birisini terkeden Fas ık
olur. Aynı şekilde, isyan da ilahi eınre fiili olarak muhalefet etmek demektir; yoksa
inkar etmek v~ yalanlamak d~~i~d.ir. ~~k~ib ~~:ıa~Iama), emre ı~mhalefet~tmenin y.a d~
onu terketmenın şartlarından bırısı degıl.dır."
Şoyle devam edıyor Nesefı, "emredılenı
inkar etmeden ya da hafife almadan, sırf tembelliğinden veya zafiyetlerinden dolayı
· .birtakım ilahi
. em iriere muhalefet eden Fiisık konusunda bizimle hasimiarım ız arasındaki
..
ihtilaf, bu şekilde emirlerden ayrılınakla tasdik (inanç esaslarını kabullenıne) arasında bir
zıtlığın bulunınadığıdır~.:" 105 Bi.ırada durumun iyice bulanıkiaştığını görmekteyiz. Q,
hen:ı fıskı imanın karşıtı olarak görmekte hem de inkar ve alay etmeden büyük günah
işleyen birisinin · mü'min olduğunu kabul etmekte ve· onu Fiisık olarak
·
nitelendirmektedir.
ı

Tüm bunlara rağmen, Ehl-i Sünnet'in Ffisık konusundaki kanaati, onun
a~kasında namaz kılınanın caiz olduğu 106 şeklindeki fetYasıyla yaygınlık kazanmıştır.
Onların bu kqnudaki kanaatini şöyle özetlemek mümkündür: Büyük Günahkar (Fasık);
y~ptığın~ helal ftı~rer~~· ?afife .aı.arak .ve alay ede~e~ ;yapmazsa dünyada küfrüne
hukmedılemez.
Mu'mınler gıhı ganımetteır kendısıne pay ayrılır, cenaze namazı
kılınır, müslüman mezarlığına gömülür. 108 Ahirette ise, Allah dilerse iŞiediği büyük
günah\ rahmeti ve fazlie'ti ile affede~; yahut işlediği günah miktarı cezalandı~ır. Fakat
kalbinde imanı bulunduğu için netkede ·cennete girdirir. 109 AncakNeseti, bü~ük günah
işleyen kimsenin tevbesiz öldüğü takdirde cehennemlik olduğu kan11iıtindedir. 1 0
·
Ehl-i Sünnet'in de bu konudaki delillerini şöyle değerlendirebiliriz: Ehl-i
Sünnet; Fiisık:ın ebedi cehennemlik olmadığı, oimn mü'ınin olduğu ve günahlarınin da
tevbesiz bağışlanmasının caiz olduğu konusundaki görüşünü esas itibariyle şu ayete
daya~dırınaktadır: "Allah kendisine şirk koşulmasını 'bağışlamaz, ·bundan başkasını.·

Bkz., Şerhu't-Te'vilfiti'I-Mfituridi, cilt, 4, var. 720a.
.
Ebu'l-Mu'in, Tabsıratu'I-Edille, (tahkik, Claude Salaıııe), Diıııeşk, 1993., ll, s. 768.
A.g.y.
· .
.
Bkz., a.g.e., ll, s. 769.
A.g.e., ll, s. 770.
A.g.y.
".
·
.
.
.·
.
. .
lbn Hazın, a.g.e., IV, 176; lbn Ebi'I-Iz el-Hanefı, Şerhu'I~Akideti't-Tııhavi, Beyrut, 1993; s. 533.
Aliyyu'l-Kari, Ali b. Muhammed Sultan el-Herevi, Şerhu'I-Fıkhı'I-Eidıer, Daru'l-Kutub, Beyrut,
ı 984, s. 102.
.
. .
.
.
108 Cüveyni, lınaıiıu'l-Haraıneyn Abdulınelik b. Abdi Ilah, ei-Akidetü'n-Nizilıniyye, Mısır, 1948,· s. 62;
Cürcani, a.g.e., VIII, 338-339.
·
109 lbn Ebi'l-lzz, a.g.e., s. 524; en-Nesefı, Ebu'l-Mu'in, et-Temhid, s. 69.
110 Nesefı, a.g.e., s. 68:
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Metin Özdemir
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dilediğine bağışlar." 111 H~. Peygamber'den naklediİen şu hadis d~ onlar için şüÇlü
bir
12

dayanak tır. ."Kalbinde zei'r-e kadar imam bulunan bir !<imse_ cehennemden çıkar,"

_

Onların, genel olarak iman ve ameli birbirinden ayırması tutarlı görünmekle
. birlikte, buradan hareketle Fasıle'ın konum.unu tespit etmeye çalışınaları konusuiı<;la bazı
güçlükleri n olduğu da bir gerçektir. Diğer taraftan, burada işaret etmemiz gereken en,
önemli nokta, ilk defa Maturidl'nin, Mürtekib-i Keb!i·e (büyük günahkar) hakkında
Fasık ismini kullanmadığım ve Fas.ık olarak isimlendirilenleri n kfifir olduklarını kabul
etmiş olmasıdır. Onun dışında, hemen hemen tüm fırkalar, Mürtekib-i Keblreyi, hep
Fasık olarak nitelendirmişlerdir. Halbuki, bu kavram, Kur'an'da özel bir sıfat olarak
sadece kafirler ve münfifık]ar için kullamlmaktadır. Dolayısıyla keblre kavramıile Fasıle
kavramının özdeşleştirilmesiriden kaynaklanan' yanlış'lığın düzeltilmesi, her iki
kavramın arı lamlarının Kur'anl bütünlük içerisinde d~ğerlendirilerek tesbit edilmesiyle·
mümkündür. Ehl-i Sünnet, keb1re konusundaki yaklaşıminda haklı olmakla birlikte,
Fası~'ı, Mürteki b-i· Keblre olarak görmesinde -bu durumu farkeden Maturidl hariç- aynı
ölçüde haklı görünmemektedir. Zira Fasık'ın., imanın iç yapısıyla yı,ıkın bir ilişkisiniri
olduğu görünmektedir. Mürtekib-i Icebire'nin ise, imani doğru olmakla birlikte
davranışlarında bozukluk vardır. Bu husus, Kur'an'da Fas ık kavramının geçtiği ayetlerde
açık bir şekilde görülrrie'ktedir. Şimdi' bu konuyu ayrıntılarıyla görmeyeçahşalım.

6. Kur'an'da Fasrk
. Fasıle kavramı Kur'~n'da, lügat anlamına uygun olarak Allah'a .itaatten' çı~an, ·
· günaha ve isyana yönelen kimse anlamında kullanılmıştır. Ancak bu anlamıyla bazeri
0
114 0 ı
" Afı ll
•
kaAfiırı en ı. 13 bazen de m una
c arı
nıte emekted'ır.
.
.
.
1 15

ya d~ birtakım·
Kur'an tefsirlerinde Ffisık'a, Allah'a itaatten ta~amen çıkan
emirlere karşı gelen, küfrederek itaatsizlikte bulunan, Allah'ın dininden çıkan, küfür
1 6
içerisinde isyan eden ı , büyük günah işleyerek Allah'ın emirlerinden dışarı çıkan
117
kimse
anlamları verilmiŞtir. Şimdi bu anlamları ayetleri n ışığında irdelemeye
çalışalım. ·
"Artık kim bundan şonra (itaatten) yiizçevirirse, işte onlar ffisıklarıri 'ta· ·
18
kendileçidir." ı Bu ayette, Fasıle'ın Allrih'a ittatten yüzçeviren kimse olduğu açıkca
görülmektedir. Şeytanın itaatten çıkması, feselui fiili ile ifadelendirilmiştir-: "Bir
zamanlar :El iz meleklere, 'Adem'e secde edin!' demişti k. Onlar hemen se.cde ettiler. Yalnız .
İblis secde efmedi. O, cinlerden idi ve Rabbinin emrinden dişarı çıktı. (feselm
emri.
9
·Rabbihi) .."ı Fasılelığın Allah'a itaatten yüzçevirmek anlamına geldiği, bu ayetlerderı
açıkca anlaşıldığına göre, asıl tartışmaya açtığımız ko_nuya geçebiliriz.
·

an

ı 1 ı Nisfi, 4/48, ı 16.
112 Bkz., lbn Ebj'l-ızz. a.g.y.
113 Bkz., Bakara, 2/26,99; Kasas, 28/32; Zuhruf, 43/54; Zfiriyat, 51/46.
ıı4 Bkz., Tevbe, 9/53,80,96. .
· .
.
. . .
• .
115 Bkz., lbn Atıyye, el-Garıial'i, ei-Muharraru'l-V,eciz fi Tcfsiri 'Kitabi'I·Aziz, Mnğrib, 197'l-1981; V.
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16 Bkz., Bagtıvi, Ruknuddin Ebu Muhammed el-Huseyn b. Mes'ud·ei-Ferril, Mc'aliınu't-Tcnzil fi't·
Tefsir; Bombi:ıy, 1269, s. 20; Kurtubi, Muhammed.b, Ahmed, Tl!fsir, [)firu ll:ıyili'tcTüras, aeyr_ul,
1985, I, 245; Taberi, Tefsir, ll, 138; III, 333, 392; IV, 605
· . . ·
· 117 Bkz., Beydavi; Nilsıruddin Abdtillah b. Ömer ei-Kfidi; Eıivarü't~Tenzil, Dilrlı'I-Kutubi'l.-limiyye;
Beyrut, 1988,1, 46. Beydavi, bunun; et-teğabi (büyük günahı çirkin görerek ara sıra işlemek);.el
lnhiınalc (büyilk gü_Qahı önemseıneksizin alışkanlık haline getirerek iş!emek ) ve el-cuhfid '(büyük
· ' günahı, yav.tığmı doğru görerek işleınek) şeklinde üç aşamada gerçekleştiğini, .sadece üçüncü·
aşamadaki büyük günahkarın imandan çıkacağını ifade etmektedir. {Bkz., a.g.y.)
118 Al-i lrıitan, 3/11 O.
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ıı9 Kehf, 18/50.
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Gerçekten de burada, sözkonusu olan itaatsizliğin, çoğunluğun kabul ettiği gibi
imanla birlikte bireysel zaaflardan kay·naldanan bir itaatsizlik, n\i? yoksa iman
probleminden kaynaklanan bir itaatsizlik nii? o)duğu meselesi konumuzun en önemli
noktasını oluşturmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, esas mesel e,
Fasıle'ın Kur'an'a göre iman ve amel ilişkisi yönünden konumunun tespit edilmesidir.
Dolayısıyla bu di.ırum açıklığa kavuştuntlduğunda, Mürtekib-i Kebire'nin de durumu
'

aydınlatılmış olacaktır.

Kur'an'a göre Ffisık, hem akldevi (inançsal) hem de ahlak! boyutu olan bir
kavramdır. Mürtekib~i KeMre'nin davranışları ise, sadece ahlaki çerçeve içerisinde yer
almaktadır. Onun imanı doğrudur, ancak Maturidl'nin de· igaret ettiği gibi, afv
(bağışlanma) ümidi, şehvetin esiri olma ve ötl<elenme gibi 12 birtakım psikolojik
nedenlerden dolayı büyük günah işlemektedjr. Fasıle'ın ise hem imanı hem de
davranışları bozuktur. Kur'an'a göre mü'min, Allah'a ve Rasulüne imap ettikten sonra
şüpheye düşmeyen ve bu imanını da amelleriyle doğrulayan kimsedir. 21 Pasıklar ise,
hak yoldan sapıp eğilmelerinden dola:t;ı Allah'ın kalplerini saptırdığı kimselerdir. Bu
2
gibi kimselere Allah hidaxet vemez. 1 Yine, ffisıklar ağızlarıyla söylediğini kalpleri
123
desteklemeyen kimselerdir.
Kur'an'da Mü'min'in kalbi ile.Fasık'ın kalbi şöyle nitelenditilmektedir: "İman
edenlere, zamanı gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Kur'an aşkına coşsun;
ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de
124
kalpleri katılaŞmış ve çoğu ffisık olmuş kimseler gibi ülmasınlar."
Görüldüğü
üzere, bu ayet Fasıle'ın hem imanının hem de davranışlarının bozuk olduğunu gayet açık
bir şekilde ifade etmektedir.
Yine Kur'an'a göre
zikredilmektedir:

Fasık,

bazen Kafir'in bazen de

Münafık'ın sıfatı

olarak

'"Sana apaçık ayetleri indirdi k, onları ancak ffisık olanlar inkar eder."
126
"Onlardan bir kısmı ınü'ınin çoğu ise fasıki ardır."
·
·

125
·
127

Kur'an'a göre cennet ve cehennem ehli olmak üzere iki grup insan vardır.
128
Cennet ehli içerisine sadece mü'minler , cehennem ehli içerisine ise, kafir, müşrik, ·
129
.münafık. ve ffisıklar
dahildir. Bu ikinci grubu, genel olarak kafir kavramı
kapsamaktadır. Nitekim bir başka ayette~yle buyurulmaktadır: "O sizi yaratandır, öyle
iken kiminiz kafır kiminiz mü'mindir." 1 -Aslında.bu ayet, Secde SOresi'nde Mü'minle
Pası k' ı karşılaştıran ayetteki Fasık'ın durumuna da açıklık kazandırmaktadır. )"üce Allah
şöy'e buyuru(or: "Hiç mü'ınin olan ki;mse fasık olan gibi ıriidir? Bunlar bir
132
13
olariuizlar."
Malati'JJin işaret ettiği gibi Faslk, küfürle iman arasında bir yerde
değildir. O, tamam(m imanın karşıtı olan bir cepheded!r. Kışacası, Kur'an'a göre, bir
-120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
1.32
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Saf, 61/5.
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kimse ya mü'mindir ya da mü'min değildir. Mü'miri olmayanlarınfarklı sifatlar aiması
ise· konumlarını değiştlrmez.
·.
· .
·
Şu ayetlerde de fasıkiarın münfifıklar olduğu açıkca belirtilmektedir: ' .

"De ki, 'eğer babalarınız, oğullarınız,· kardeşle;·iniz, · eşlerin)z, kabÜeleriniz, .
kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktugunuz bir ticaret ve hoşunuziı giden· -·•·
meskenler, size Allah ve Rasulü'nden,daha sevgili ise artık Allah'ın em.ri gelinceye
133
kadar bekleyin'! Allah ffisık bir kavme hidayet vermez."'
.

..

'•

. ·"De ki: 'İster gönül rızası ile ister rızasiz harcayın, sizden asla kal;ıul
134
edilmeyecektir. Çünkü sizHl.sık bir kavim oldunuz.'"
Ayette, sırf Fasık oluşlarından·
dolayı, gönül rızası ile bile verdikleri sadakaların kabul edih1Jeyeceğinin vurgulanmasİ
ilginçtir. Buradan da ffisıklığın inanç yönünpen bir sapkınlık olduğunu anlayabiliri'z:

li

:

.,

.!

!

!

"Onlar (münfifıklar) için ister bağışlanma dile ister dileme! Önlar içi~ yetmiŞ
·kere bağışlanma da bulunsan, yine Allah ·onları asla bağışlayacak değildir. Bunun sebebi
şudur: Onlar Allah'ı ve Rasulü'nü inkar ettiler. Allah ise ffisık biı' kavme hidayet
vermez. " 135 Bu ayet deFasık'ın hem inancın'ın henı de davranışlarının problemli.··
olduğuna tanıklık etmektedir.
' .
. . .

1

.
Bu noktada Mürtekib-i Keblre ile Fasık'ın i in ari yönÜnden. far~lıiİğını ...
değerlendirmemiz yerinde olacaktır. Herşeyden önce, Klır'an~da_Allah'ın vatlığını kabuL ..
etmekle ondan yüz çevirmenin arası ayrılmıştır:
·.
·
•

.

.'.

. ..

:..

.

•, 1

• :' ..

•, :··.

· "Yemin olsun ki onlara, 'şu gökleri ve yeri yaratip, güneşi ve ayı buyruğu
altında kim tutuıoı:_?' diye sorsan,. elbette,. 'Allah' derler. . 0 halde nasıl
13
döf!dürülüyorlar?"
· . · ·
.
· · . . ·. · ..
Yine, şeytan A-IIah;!n emrine karşı gelir~en Oı~un v~rliğını inkar etmiyordı.L · .
Sadece'kibre kapılarak açık bir şekilde Ona itaatten yüz çevirmişti. Bu ytizden de
kiifirlerden olmllştu. 137 Yani kfifir olmak, ınutlak anlamda Allah'.ın vadığıriı inkar
etmek değildir. Zira şeytan, Rabbinden eİnir al in ış ve bu emi·e de· karşı_ ÇıkımŞtı. Bu ·
durumda onun, Allah'ın varlığını bütünüyle irikar ı;tmiş olması· ınümkün .
gözükmemektedİr. Dolayısıyla burada, küfrün nahkötlük anlamındaki ahlaki tezahürüriü
. görmekteyiz. Fasıkiçin de aynıdurum.sözkonusudur; O, AllWın varlığını bb!Jl etm.iş ...
·.olabilir. Ancak bu kabul, bir iman tarzında değil, gerçekliği onaylama tarzinda ,dn.·
tezahür edebilir. Nitekim bir tıükümdarın varlığını· kabul etinekl~ onun Otoritesini kabuletmek aynı şeyler değildir. Peki bu durumda Mürtekib-iK(O!hlr~'nin ,durunm ne()Iacak~ır?
· Onun durumunu Fasık'ıq. du'rumun_dan nasıl ayırd edeceğiz?.,Oyle görünüyor:ki',,burada
en önemli husus Allah'ın varhğıiu kabul edip etmemeyi ilgili değil, Oiıa itl!-ati kab_ul '
edip etmemeyle ilgilidir. Genel olarak.Kur'an'a baktığımızda,. itmitin. eri asg~ri.,·:
ölçüsünün-şirk koşmariıak olduğunu görmekteyiz. 138 0 halçle bur~da en Önemli nokta·. . . ·.·.. . ..
şirkin ne olduğunu~ tespit edilmesidir: ~irkiri
açık tezı;ıhürü, Allah'ın varlığını kabul . , .· ._.· ' .· ,
1 9
etmenin yanında, putlara tapıtıaktır.
Bu soınut örmeğin dışında .daha' genel ye
. ·. _··..
.
karımişık şekliyle ş irk, Alih'ın nimetlerine nankörlük etmektir: Öy.lekLbu,csat"c,:v.ı:dai:n=;;...•~"' .;~;"C'~:o.c.
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biı: imandan sonra bile ortaya çıkabilir. Şu ayete dikkat edelim: "Gemiye bindikleri
zanian, dini yalnız Allah'a haskılarak O'na yalvarırlar; ama. Allah onları karaya çıkararak ·
I<urtarınca, kendilerine verdiği nimete minkörlqk ederek. Ona· herneri eş koşarlar.
40
Zevklensinler bakalım, yakında bileceklerdir."
Tehlike içerisindeyken .tam bir
. nıuvahhid olan bu insanlar, güven~· kavuşunca Allah'ın kendilerine verdiği nimeti
unutup eski alışkanlıklarına dönecek kadar büyük bir 'zafiyet iÇerisine
düşebilmektedirler. Küfrüİı en bellrgin tezahürlerinden olan nankör! ük, bir başka sfirede
çarpıcı bir örnekle Şöyle tasvir edilmektedir. "Allah size güven've huzur içinde olan bir
kasabayı misal verir: Her taraftan oraya bolCa rızık geliyordu. Ama Allah'ın nimetlerine
nankörlük ettiler; bu yüzden, Allah onlarayaptıklarına karşılık açlık ve korku belasını
tadclırdı. And olsun ki, aralarından kendilerine bir peygamber gelmişti, opu yalancı
saydılar. Haksızlık ederken ('vehum .zalimfin) azaba uğradılar." 14 Allah'ın
peygamberini yaianlamak ve haksızlık (zulÜm) etmek, bu nankörlüğün en açık
işaretiefi olarak gösterilmişfir. Burada Zalim'in fasıle'tan daha ağır ve kapsamlı bir
42
kavram olduğu hatırl.anırsa , Fasık ile Mürtekib-i Keblre arasındaki fark hemen
hemen ortaya çıkmış olmaktadır: Ffisık, ilahi buyrukları yalaniayarak haksızlık yapan
ve ilahi nimetiere karşı şükretmeyen kimsedir. Kısacası, bu ayetleri dikkate aldığımızda
kfifirin, müşrikin ve ınünfifıkın Ffisık olarak nitelendirilebileceğini, ama asla bir
mü'minin onunla nitelendirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü fasıklığın, Mürtekib-i
Keblre'nin durumunda olduğu gibi bireysel zafiyetlerden kaynaklanan bir davranış
bozukluğunun ötesinde, iman promleminden kaynaklanan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır. Şu ayet~ bize bunu açıkca göst~rınektedir: ".İnananların gönüllerinin
Allah'ı anınası ve Ondan inen gerçeğe içten bağlanması zamanı gelmedi mi? Onlar, daha
önce kendilerine kitap verilenlergibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçti de
43
kalpleri katılaştı; çoğu, yoldan çık~ış (fasikfin) kimselerdir.:"
Şimdi, ffisıklarla
mü'minlerin arasınııı ayrıldığın'ı gösteren Çok daha kesin ve açık örnekleri görelim:

"Ve onlardan ölen birinin üzerinde ebediyyen cenaze

namazı kılma,

kabri

başı~da ~ılına. Çü.nk~ onla~·· ~l,lah'ı ..ve Rasfilü'nü ta~ıma.?ılar ve fasık olarak can
verdıler."

Tevbe ıle ı inan çızgısıııe donenler hakkı,nda ıse şoyle buyurulmaktadır:

"Ancak tevbe ve iman edip yararlı iş görenler müstesna. Çünkü bö,tlelerinin
15
kötülüklerini Allah iyiliğe çevirir: Allah çok bağışlayıcı,.çok esirgeyiCidir."
Burada
. önemli bir noktaya daha işaret etmemizdeyarar vardır. Nisfi Sfirestnde, "Allah kendisine
şirk koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar" buy'urulmasına
rağinen, Zilzal Sfiresi'nde, "Kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onun karşılığıııı, kim
de zerre miktarı bir kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir" buyurulmaktadır·. Öyle
ise bağışianına nasıl gerçekleşecektir? Bu konuda da bize diğer ayetler ışık tutmaktadır.
Her şeyden önce, Ni sa Suresi'ndeki ayette mutlak b'ir bağışlamadan ziyade şartlı bir
bağışlamadan sözedilınektedir. Oi:ada, "dilediğini bağışlar" ifadesi geçmektedi,r.Bir ·
başka ayette, Allah'ın hangi. günahları bağışiayacağı şöyle ifade edilmektedir. "Eğer siz
yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, diğer kabah*lerinizi biz
146
ör.teriz."
Bununla birlikte, bağışlanmanın sadece bu şartla ·sınırlı oldugu
düşünülıneınelidir. Çünkü Ki.ır'an'da, hidayete çağrı süreklidir ve insanları İslam'a
140
141
142
143
144
145
146

Ankebut, 29/65-66. · ,
Nrilıl, 16/112-113.
Rfigıb el-lsfelıfini, a.g.e., s. 387.
Hadid, 57/16.
Tevbe, 9/84.
Furknıı, 25/70.
Nisi\, 4/3 1.
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kazandırtTİanın en önemli· uris~rlarındari ·.birisi de tevbedir. ·Aslında: ·kelamcılarıri.

bazılarının, Allah'ın şirkin dışındaki günahları tevbesiz bağışlayabileceğini, sadece, şirki .

tevbe ife bağışlayacağınıı 47 ileri sürmeleri manidardı~ Nitekim Kur'an'da da açıkca;
Allah'tan ümit kesmeniri küfür olduğu ifade edilin iştir. ı 8 Bu bakımdan şirk hariç diğer
günahların tevbesiz olarak, ş irkiri de tevbe ile pağışlanma kapsalnma alınınasi ilal;ıi bir
lütuftur. ·Ancak: Kur'an'ın, kurtuluşa erecek mü'minlerin asgari .. niteliklerini
sıralaması, ı 49 zerre miktarı her şeyin karşılığının verileceğini bildirmeŞfgibi h~si.ıslar,
aslında kötüluklerden kuıJulmanın .birinci basamağının şirkten ku'r.tulma olduğu .
izlerıimini vermektedir. Zira Kur' an, kötülükleri kendisini kuşatan kimsenin ebed1 '.·
çehennemlik olduğunu bildirmektedir:"Hayır
günah kazanır da günahları kendisini.'
kuşatırsa, işte cehennemliklerbuıilardır. Onlar orada ebedl kalacaklardır."ıso Bununla
bi:li~te, Kur'a~'da i~ilikferi~ ~~fş~ll~ıını~ kat kat; kötülüklerin karşı!ı~ınin i~e .s~~~~e ·
mıslıyle olacagının ıfade edıldıgını
dıkkate &lacak olursak, zerre mıktarı .bır ıyılıgın
karşılığının tüm günahlardan arınma ·şeklinde gerçekleşme ihtimaılnin bulunduğunu da
söyleyebiliriz.
·
·
·

kim

Yine, burada üzerinda durulması· gereken di~~ı' bir husus daha vardı~; · ·
mü'minlerin sakınınaları gereken birtakirri isyan fiilierine dalınalar!"fısk" ve."fusô.k"
kavramlarıyla nitelendirilmiş ve bu konuda uyarılmışlardir:
·
·
·
·

"Leş, kan, domuz eti, AIİah'ta:n başkası ~dınakesilenler, canlarİ çı~mad~~ ön_ce

kesmemişseniz, boğulmuş,

bir yerine· vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, baŞk~
· bir hayvan tarafİndan süsülmüş, yırtıcıhayvan tarafından yenmiŞ ola:niar, dikili'taş1ar
üzerine boğazlan1n~ar ile fal oklarıyla kı:Smet aram~nız size haralTİ kı,! ındı; bunl~r yoldan
çıkma (fısk)dır." _5 · ·.
_· . .
.
. .
· ·
' · - .. ·.. . . ..
·
·. üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilmiş hayvanları yemeyirt, bu n~ yapm~k
"
,
-··· ·.· · · • · . · ,.... ·

'Allah'ın yolundan çıkmak (fısk)tır." 153 · · · ·.

· Bakara Silresi'nin borçlanmayla ilgili ayetinde; katibe ye şahitlere zarar
veriimesi itaatsizlik (fusôk) o1arabiiteli:mdiriltnektedir. 154 Buna göre fısk ve. fusilkla
nitelenclirilen bu davranışları yapan tnü'ıniıilerin dtii'uinu ne olacaktir? Yri dri qiıhri kesiri
. bir ifadeyle, bunları yapanlar imandan çıkmış, rasıklar mıdır? Bu. sorunun ceyabı
Kur'an'da, Hueurat Silresi'nde vetilmel<tedir: ,
_·
. . ·. ·
· ··
· · ·. ' · '
,
·
'
·
.' . •
:· . · --•
·
'
--- · -- - ··- :- --- -,- --- f __ ---- ...,.:.,,:.:155---------:.---------------·:•''---·- _____ c, ____ , __ _
· - ·."Imandan sonra fiisıklıkla (fusôk) aqlanmak ri e kötü bir isimdir!"
B.u ay etin • . . . 1
bir kaç ayet öncesinde i~e şöyle buyiıruım·aktadı:r.•".,, Allah·siz~ imanı sevdirmiş, qnu
· · 1
gönüllerinize güzel göstermi~; lnkarcılığı; yoldan çıkmayı (fusôk)·ve başkaldırmayı
· j
size iğrenç.' gösteı:miştir: .. ·;l 5 Büna göre imanın .iç yapısında küfürden; fusOk ve
j
.

~~~~~=~i~=~~~~i~i~~;u;~~~~ı.:l~~-~nt~l~s~-~-ti~~~a;~T::~~~-~~·ıiq~~~-;~ii~;~~~J.~;ş{:~~~~ri.••.,_... :;_·:"'·-·· . -. - .
ve b~ 5~urunıtl~ da dt(rh~l tevbe etrrı,esi - · ·.· •· .·.
o, zalıınlerden
olacaktır.
·
·
· ·· · ·
· · ··
.
:

fasıklıkla ni~elendi~·ilme~i kaÇın~~az olmakta:
gerekmektedır.
.

· 147
ı48

Aks ı

takdıı~de

Maturidl, a.g.e.,s. 338.,
Bkz., Yusuf, 12/32. •
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151 'Bkz., Bakara; 2/245; Nisii, 4/40; yunus, İ0/27.
.152 Maide, 5./3.
·
_ ....:..
153 f!n'am, 6/121. ..
ı 54 Bkz:, .Bakara, 2/282.
155 ijucuriit, 49/ I 1. ·
156 Huciıriit, 49/7.
157 Bkz., Hucuriit, 49/ ll.
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· Fusuk: asla Allah'In razı olmadığı bir dur~mdtir. Bu nedenle k;nama edatı olan·
58
Şimdit durumu daha da netleştirmek için, bi'se edatının
kullanıldığı birkaç ayete göz atalım.
· .

bi'se ile takbih edilmiştir.

"Onlardan bir çoklarını görürsün ki, günaha girmekte, zulınetınekte ve haram 1
yemekte birbirleriy/egYarış ederler. Yapmakta oldukları şey ne fenadır! (Le bi'se ma

kanilı yesna'fin)."

5

.

.

.

.

.

Onlaı'dan çoğunu görürsün ki, ldifirlere yardaklık ederler. Nefislerinin kendileri
için takdiın ettiği şey ne kötü! (Le. bi'se ma 'lmddemet lehum enfusuhum).
0
Allah onlara gazap etti, azapta ebedi kalıcılar da onlardır."
Görüldüğü üzere~ fısk ve
fusGkla nitelenen davranışlar, Allah'ın asla razı olmadığı, işlendiği takdirde hemen tevbe
ile dönülmesi gereken davranışlardır. Bu davranİşlarda ısrarlı olan bir kimse, fusGkla
isimlendirilmiştir. "İmandan sonra fusGkla adlanmıık" ise, yukarda zikredilen ayetlerde
görüldüğü gibi, Ilahigazabı hak ettiği için, bi'se takbih edatıyla kınanmayıgerektirecek
kadar ağır bir suçtur.
·

Tüm bunların yanında, fasıkiarın niteliklerini, dünyadaki ve ahiretteki
anlatan ayetl.er de pize onun ınü'minin sıfatı olamayacağını gösteren
kanıtlardandır. İzutsu, Tevbe Suresinin 49-60. ayetlerinden, fasıkiarın belli başlı
özelliklerini çıkarmıştır. Biz burada, bu özellikleri zikretıneyi yeterli buluyoruz .

·durumlarını

. 1-Fiisıklar ınü'm.inlerden yana olduklarına dair Allah'ı şahit tutarak· yemin
ededer. Bunu sadece müslümanların askeri gücünden korktukları için yapmaktadırlar.

\

2-Kalben iminçsızdırlar (kiifir) ve küfür içerisinde canları çıkana .kadar böyle
olmakta devam edeceklerdir.
.

3- Tabiatlarındaki küfrü, davranışları açığa vurma ktadır; namaza j.işenerek
ve Allah yolunc1aki harcaınalarını istemeye istemeye yapmaktadırlar. Bu
. konu ile ilgili olarak (Hz.) Muhaıriıned'e "isteyerek de verseniz isteıney.erek de verseniz,
sizden kabul edilmeyecek, zira siz fiisıklarsınız" tebliğini yapınası eınredilmektedir.
gelriıelçtedirler

4-AIIah'dan daha fazla korkmaları için uyarıldıklarında da, "Bırak, beiıi
·

alıkoyına!" demektedirler.
5-Eğer

ınusallat

(Hz.) Muhammed'in başına iyi bir hal gelirse rahatsız olmakta, bir
olursa sevinınekte. ve neşe içinde yanından ayrılmaktadırlar.

şer

·
.
6~Z~katın dağılımı haklanda hep hoınurdanmaktadır/gr; eğerkendilerine bir pay
verilirse, memnun olmakta, verilmezse öflcelenmektedirler.:. · ı
·.
Tüm bunların. ötesinde, Kur'an'da Fasık'm dünyadaki ve ahiretteki durumu
açık bir şekilde beliilenmiştir. Allah onları fısklarından . dolayı hidayete
62
63
erdlrmeyecektir. ı Allah onları asla bağışlaınayacaktır. ı Yine, onlarla iniınan kavmi n

.

1

158
159
160
161

.

Bkz., u.g.y.
Muide, 5/62.
Maide, 5/80.
lzuısu, Toslıihiko, Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, (çev: Selillıuttin 'Ayaz), Istanbul, ı 991, s.
214-215:
162 Bkz., Tevbe, 9/24; Saf, 61/5.
163 Bkz., Münafıkuıı, 63/6.
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ı64
.
. . .
.
.
ı65
..
Allah onlara k;endilerini unutturmuştur. . Onlar helak ' ·
67
6
. . f·ıs ka d""uşen ınsan ı arın
. .ç~gu var·ı ı ki ı k"ımse ıerd".ır. ı ·
ed ·ıı ece ki erd"ır. lo · Ayrıca
o

arası

1

•

ayrılmıstır..

o

'

• •••

V

J

Nifak ehlirtden olan fasıkiara gelince, onlar' kiltirler gibi muarİıt!le görmemişl~r,
mü'minlerin yararlandıkları haklardan mahrum edilmemiŞierôir. Mesela; Hi; Peygamber,·
onlara sadakadan pay ayırmıştır. ı 68 Bu c\a bize onlai·-ı'n isınen müslüman· tarafta
olduğunu, ancak nifak tiynetini her vesile ile belli eden müteredditı 69 ,son dered~ .· •.
güvenilmez kimseler olduklarını göstermektedir. Nitekim Hucurat Suresi'nde bu dururiı
çok daha açık bir şekilde ifade edilmiştir. "De ki, 'İnanınçıdınız ama İslam olduk deyin;
inanç henüz gönüllerinize yerleşmedL'" 170 · .·. · .
· ,
·.
.
. ' · ·.·
·,

.

.

.

i

.

•

.

•

ı

•1

·. ·ı

.

Fasıkiarın ahiretteki durumları is~, ·dünyadaki ·duru~lanmn doğal bir
sonucudur. İster inkarcı rasıklar olsun i.ı;ter nifak ehlinden olan ffisiklar olsun, asla ·
nı
·
ın·
·
bagışlanmayaqıklar
ve ateşe atılacaklardır. · Onların bagışlanmayışlarının ve azaba·
uğratılışlarının sebebi, yeryüzünde haksız yere kibirlenmeleri. ve Allah'a itaatte·n
. çıkmalarıdır. 173
. .
, ·,.
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Sonuç olarak, Fasık kavramına, Kur'an'd~ ve İslam Kelam Tarihi içerisi.nde
yüklenen farklı anlamları ve bu farklılığın neredtnkaynaklandığınışöyle özetleyebiriz: ·

. ·.

. . •.<r

164

5/25-26.
59/19.
166 Ahkaf, 46/35.
167 İşrii, 17ll6.
·1.68 T~YQt!, 9/ŞB,
169 Tevbe, 9/44.
ı70 Hucurfit, 49/14.
ı 71 Milıınfikun, 63/6.
172 Secde, 32/20.
173 Ahkaf, 46120.
Maide,

ı65 Haşr,
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·. Her şeyden önce, Kelam literatüründe Fasık'ın tartışma' konusu olması, onu~
"Mürtekib-i Keblre" kavramı ile özdeşleştirilıniş olmasından kaynaklanmaktadır.
Hariciler, bu kavramı teorik bir in.celeine konusu olduğu için değil;·pratik amaçlarına
uyguiıluğunqan dolayı kullanmışlardır. 174 Onlar Mü'min'in ya da Fasık'ın kim olduğu
üzerinde durmaksızın doğrudan Mürtekib-i Keblre'yi kfifir olarak kabul etmişlerdir.
Haricllerin bu katı. ve İslam ümmetinin birliği açısından son derece teh.likeli
yiıklıişımına, Mlirciller karşı yQnde fakat aynı derecede bir aşıtılıkla anlaşılmaz ve
sorumsuz bir tutum sergileyerek, Fasık'ı gerçek bir mü' inin olarak kabul etmişlerdir.
Mu'tezile ise onu ne ınü'min ne de kafir olarak görrriüş, biı ikisi arasında orta bir yerde
olduğunu söyleyerek tevbe etme.den öldüğ'ü takdirde ebedl cehennemlik olacağını ileri
· stirinüştür. Ehl-i Sünnet'e gelince, Mürtekib-i Keblre konusunda olumlu görüşler ileri
sürmekle birlikte, Fasık'ı keblre (büyük günah) sahibi bir mü'miı'ı olarak kabul ettikleri
için kavram kargaşasina yol açmışlardır. Aslında bütü'n bu ayı;ılıkların kaynağı, Fasık
kavramının f<:ur'anl bir bütünlük içerisinde değil, her fırkanın kendi anlayışı
doğrultusunda yorumlanmasından kaynaklanınakt.adır. Halbuki, Kur'an'da Fasık
kavramı, sadece kafirler ve münfifıklar için kullanılmıştır: Kur'an'a göre Fasık, inancı ve
davranışları sapkın olan kimsedir. Bu nedenle' o, Allah'ın şirk hariç diğer günahlarından
dilediğiııi bağışiayacağı grubun ·içerisinde yer almamaktadır. Allah fasıklan, fıskiarından
dolayı asla bağışlamayacaktır. Böylesineağır bir tehdit ve ceza, bir nıü'ınin için asla
·
sözkonusu değildir.
Kısacası,

Allah tarafından bu kadar ağır ve ciddi ithaınlara marıJz·kalan ·
olan bir kavramın rastgele kullanılması, kavrain kaı:gaşasına yol
açacağindan, kanatimize göre onu. Mürtekib-i Keblre ile karıştırmamak ve ayrı olarak
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Nitekim Katir'e ve. Münafık'a yakıştırılan bir isınin
Mü'min için de kullanılması, tam bir anlamsal .kaosa yolaçmış ve insanlar bu konuda
ilıtilaftan. kiırtulamamışlari:lır. Biz, Kur'an'ın. verdiği anlamdan başkasını vermekten
kaçmarak; fasıkiarı n, sadece kafirlei·, müşrikler ve ınüııfifıklar olduğunu söylemekle
yetiniyoruz.
·
kimselerin

sıfatı

.

.

174 Bu meseleyi müslümanların gündemine ilk getiren kişiler olan Haricilerin esas amacı, siyasi nitelikliydi.
Konu, daha.sonra teorik planda bir tartış111a•konusu iılırıuştur .. Bu konunun geniş ve güzel bir
değerlendirmesi içi(! bkz., lzuısu, Toshihiko, Islam Düşüncesinde Iman Kavramı·, s. 11-21.
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İbn Keslr, Ebu'l-Fida İsmail, Tefsir, (ihtisar ve tahkik: Muhammed Ali Sabun!),

Derse'adet, tarihsiz.
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İbn Manzur, Lisanu'I-Arab, Beyrut, )389/1970.

İbn Murtaza, Alımed
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Ayaz),'istanbul, 1991.
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1984 ..
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Maturidl, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, K. et-Tevhid,
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en-Nesetl, Ebu'I-Mu'ln; et-Temlıid, (çev: Mustafa Said
Lisans Tezi, Ankara, 1971.
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--'--Tabsıratu'I-Edille, (tah~ik, Claude Salaıne), Dimeşk, 1993·.

Razi, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ömer, İ'til<adatü'l-Firaki'I-Müslimin ve'l~
Müşrik'in, Kahire, 1938.
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Abdülkadir Salahiye), Dımeşk, I993.
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Şehristanl, Ebu'lcFeth Muhammed b. Abdi.ilkerlıiı, ei-Milel ve'n-Nihal,. (tahkik,
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Muhammed ·Seyyid Keylanl), Daru'l~Ma'rife, Beyrut, 1961.
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