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EKONOMİ VE AHLAK 57 

(Hucurat 49/14) 
 

يَماُن ۪في قُلُوبِكُ  ۪ ُخِل اْلا ا يَدا نَا َولَمَّ لَما ِمنُوا َوٰلِكنا قُولُُٓوا اَسا َراُب ٰاَمنَّۜا قُلا لَما تُؤا َعا ماۜ قَالَِت اْلا

 َ َ َغفُوٌر َر۪حيمٌ َواِنا تُ۪طيعُوا ّٰللاه ـًٔۜا اِنَّ ّٰللاه َماِلُكما َشيا  َوَرُسولَهُ َْل يَِلتاُكما ِمنا اَعا

Çöl arapları: “İnandık” dediler. De ki “Henüz inanıp güvenmediniz. Ama siz ‘Teslim olduk’ 

deyin.” Çünkü inancınız henüz kalbinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine içten boyun 

eğerseniz işlerinizin değeri azalmaz. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. 

 

 (Hucurat 49/15) 

َواِلِهما َواَنافُسِ  تَابُوا َوَجاَهُدوا بِاَما ِ َوَرُسوِل۪ه ثُمَّ لَما يَرا ِمنُوَن الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا بِاّٰلله ِهما اِنََّما الاُمؤا

 ِۜ اِدقُونَ ۪في َس۪بيِل ّٰللاه   اُ۬وٰلُٓئَِك ُهُم الصَّ

İnanıp güvenenler (müminler) sadece şunlardır: Allah’a ve elçisine güvenen, sonra 

güveninde şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele(cihad) 

edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır. 

 

Kıymetli Kardeşlerim,  

Hucurat suresinin 14 ve 15’inci ayetleri arkadaşlar, 

Arabiler, diğer bir ifade ile bedeviler “amenna” inandık dediler. Bir grup Bedevi, Resulullah 

Efendimizi hoş olmayan bir şekilde evinin yanına gelip bağırıp çağırıp, yüksek sesle hitap 

ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani bu insanlar kırsalda yaşayan insanlar, şehir adabından 

filan çok fazla haberleri yok. Öyle geniş kültürleri olan insanlar değiller. Onlar bir kısım 

egemen topluma kendilerini kabul ettirmek ve işlerini sürdürmek için, gelip “amenna” biz 

iman ettik, diyorlar. 

Allah buyuruyor ki, Onlara deki siz henüz iman etmediniz, iman etik demeyin, ama teslim 

olduk deyin. Bu ibareyi bir kısım meallerde Müslüman olduk deyin, mümin olduk demeyin 

şeklinde görmüş olabilirsiniz. Buradaki teslim olmak aslında Hz. Peygamberin liderliğine ve 

Medine de kurulmuş İslam egemenliğine teslim olmak demektir. Dolayısıyla Allah’ın bu 

durumu tanımı; “Teslim olduk deyin, mümin olduk demeyin” şeklinde olmuştur. 



Yani ne zamanki kalplerinize iman gerçekten girmiş olur o zaman iman ettik dersiniz. Eğer 

Allah’a ve Resulüne gerçek anlamda itaat ederseniz, o zaman sizin amellerinizden herhangi 

bir şeyi eksik olmaz. 

Bu çok enteresan bir durum, insanlar iman etmek, iman dairesi içerisine girmiş olmak, 

Allah’ın çizgisine gelmiş olmakla bazı şeyleri kaybedeceklerini düşünüyorlar. Dolayısı ile bu 

konuda kendilerine göre sözüm ona temkinli davranmayı tercih ediyorlar. Bu ayeti kerime 

onların bu tavırlarını ortadan kaldırmaya dönük olarak öyle bir analiz yapıyor. 

Hiç şüphesiz ki Allah Gafurdur ve Rahimdir. 

Yani şu ana kadar işlediğiniz günahlarınızı affeder, merhameti geniştir, şimdiye kadar 

yaptığınız yanlışları görmezden gelebilir. Ama siz Allah’a ve Resulüne itaat etmeli, kalbinize 

imanı yerleştirmelisiniz.   

Müminler ancak şunlardır; ifadesi bizde demiş oluyor ki, ben müminim diyen herkes mümin 

sınıfına girmiş olmaz. 

Nedir peki gerçek müminlerin özellikleri? 

Gerçek bir iman olması için, kalbe tam yerleşmiş olarak Allah’a ve elçisine tam olarak iman 

edecek ve güvenecek, sonrasında da herhangi bir şekilde şüpheye düşmeyecek. Eğer 

şüpheye düşer ise önceki inançlarını iptal etmiş olur, bu iman meselesi böyle bir konudur. 

Şüphe kabul etmez. Hemen arkasından da bu yolda mücadeleye başlayacak. Mücadelenin ilk 

maddesi, cihattır. Mal ile can ile cihat.  İman etmiş olmanın böyle bir test tarafı var, böylece 

herkes bu testten geçecek ve imanını tahkim edecek.   

Nitekim iman etmiş ama imanı zayıf kalmış bir kısmı insanlar, Hz. Peygamberin vefatından 

sonra Hz. Ebubekir’in hilafeti döneminde, hemen “biz namaz kılarız, oruç tutarız, hacca 

gideriz ama zekat vermeyiz” gibilerden bir durum itiraz ortaya koydular.  

Biliyorsunuz Hz. Ebubekir de onlara savaş açtı. Bunun gerekçesi, dinin hükümlerinin arasını 

açmaya kalkmış olmaktır. Bu talihsiz bir durumdu. O yüzden iman ediyorsanız bunun çok 

yönlü gereğini yerine getirmek gibi bir mecburiyetiniz var, herhangi bir şekilde şüpheye 

düşmemek gerekir, gibi öğretiler indirildi. Yani, Allah yolunda malınla, canınla cihat edeceksin 

ki ancak gerçekten mümin olduğun ortaya çıksın. Bu işler laf ile olmuyor, bu işler ciddi işlerdir 

ve gerçekçi işlerdir. İnanç var ise amelle desteklenmek zorundadır.  

İşte sadık olanlar bunlardır, başka türlü değil, 

Yani Allah Teala bu tür ayeti kerimelerde bilvesile hemen hemen sorumluluklarımızın 

tamamını özetleyecek son derece veciz ifadeleri önümüze koyuyor. Burada da benzer bir 

fotoğraf var. Gerçek müminlerin özelliği Allaha ve Resulüne inanmak, şüpheye düşmemek, 

mal ve can ile Allah yolunda mücadele etmektir, diye ifade etmiş oluyor. 

Rabbim hepimizi gerçek müminlerden eylesin. 



Amin hocam. 

Bu sorumlulukları hakkı ile yerine getiren insanlardan eylesin, böyle gevşek vaziyette 

gerçekten kalbine imanı girmediği halde inandım diyen insanlardan da uzak eylesin inşallah. 

Amin. 


