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Ders :65  
Konu : İdarecinin Vasıfları- 7    

      

8. İtaat Etmek: 

      İtaat kelimesi sözlükte; ‘’boyun eğmek, yumuşak davranmak, birinin isteğine, emir ve yasağına, 

isteyerek uymak’’ anlamındadır. 

     Din ıstılahında ise; Allah’ın  ve Peygamber’in emir ve yasaklarına uymak demektir.1 İtaat kelimesi, 

Kur’ân-ı Kerîm’de bu kökten türetilmiş fiil ve isimlerle yetmiş defa tekrar edilmiştir. Ayrıca aynı 

anlama gelen ‘’tâat’’ kelimesi de üç ayette geçmektedir. Bu ayetlerde; genel olarak Allah’a ve 

Resûlüne itaat etmenin gereği üzerinde   durulmuştur.2  

     Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

 فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اّللِه َوالرَُّسولِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اّللهَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِل اأَلْمِر ِمنُكْم 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويلا   ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

        ‘’Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan Ulü’l-Emre (idarecilere) de 
itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz-Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu 
Allah’a ve Resûlüne götürün (onların talimatına göre halledin) bu hem hayırlı, hem de netice bakı- 
mından daha güzeldir.’’3 
 
        Cumhur-u Ulemâ’ya göre bu ayet-i kerimede yüce Allah, üç merciye itaati emretmektedir: 

1. Allah’a itaat: O’nun emir ve yasaklarından kaçınmaktır. 
2. Resûlüne itaat:  Resûlullah (s.a.v.)’in vermiş olduğu emir ve yasaklarında ona itaat etmektir. 
3. Yöneticilere itaat: Yöneticiler Allah ve Resûlü’nün yolunda olduğu müddetçe onlara itaat 

etmektir.4  
         Yüce Allah, bizim doğruyu bulmamız için; Allah’a, Resûlü’ne ve Kur’an ile Sünnet doğrultusunda 
yöneticilik yapan Müslüman idarecilere itaat etmemizi emretmektedir. İhtilaf olduğunda da; heva ve 
hevesimize göre değil, Allah ve Resûlü’nün hükümlerine müracaat ederek çözmemizi emretmektedir. 
       Bu ayet, sahabeden Hâlid b. Velid (r.a.) hakkında nazil olmuştur. Resûlullah (s.a.v.), Hâlid b. Velid 
(r.a.)’ı bir bölük askerin kumandanı olarak harbe gönderdi. Bu askerî birliğin içinde Ammar b. Yâsir de 
vardı. Düşmana yaklaştıklarında, düşman kaçtı. Onlardan biri Ammar (r.a.)’a gelerek Müslüman oldu. 
Ammar (r.a.), ona teminat verdi. Bunun üzerine o kişi yurduna gitti. Hz. Hâlid (r.a.), gidip o kişinin 
malını ganimet olarak aldı. Hz. Ammar (r.a.), komutanı Hâlid b. Velid’in bu icraaatına itiraz ederek: 
      ‘’Ben ona teminat verdim. O, Müslüman oldu. Malını nasıl alırsın?’’ deyince, Hz. Hâlid (r.a.): 
      ‘’Emîr olduğum hâlde bana danışmadan nasıl teminat verirsin?’’ diyerek itiraz etti. İkisi münakaşa 
ederek Resûlullah (s.a.v.)’e gittiler. Resûlullah (s.a.v.), Ammar’ın teminatını geçerli saymakla beraber, 
bir daha Emîr’e danışmadan teminat vermekten onu menetti.5  
 
İtaat iki kısımdır: 

a. Mutlak itaat: Allah’a ve Resûlüne itaattir  ki bu tartışmasız ve kesin itaatttir. 

                                                           
1
 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.344 

2 İslâm’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.1010 
3 Nisâ sûresi, 59. ayet 
4 El-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, İmam Kurtubî, C.5, sh.296 
5 Büyük Kur’an Tefsiri, Ali Arslan, C.3, sh.382-383 
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b. Mukayyed itaat: Şarta bağlı itaattir. İtaat edilecek kimselerdir (yöneticiler, anne-baba, koca 
v.b.) ki, bunlar münkeri, yani yasaklanmış şeyleri emretmedikleri müddetçe bunlara itaat 
edilir. 

       Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 
       ‘’Allah’a isyan olan bir konuda hiçbir mahlûka itaât yoktur. İtaât ancak maruf (Allah’ın 

emrettiği, hoş gördüğü) işlerde olur.’’6  

       İslâm’da Allah ve Resûlü’ne kayıtsız şartsız itaât vardır. Allah ve Resûlü’nden başka, her şahıs ve 

makama itaât; bu ana kaideye bağlıdır. Yani emredilen şeyin, Allah ve Resûlü’nün yoluna uygun 

olması ancak ona itaât etmeyi gerektirir. Özellikle ‘’Ulü’l-Emr’’ olarak anılan yöneticiler, Müslümanlar 

gibi inanır, onlar gibi yaşar ve Müslümanca hükümler ortaya koyarsa onlara itaât edilir.  

        Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurur: 

        ‘’İdareciye, Allah’ın indirdikleriyle hükmetmek ve emaneti yerine getirmek düşer. Bunu 

yaptığında, idare olunanlara da onu dinlemek ve ona itaat etmek düşer.’’ 

       İtaât etmek çok önemlidir. Çünkü mü’minler hergün “Ey Rabbimiz, işittik ve itaât ettik”7   

şeklinde söz verirler.  

 
      Enes (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

    “Üzerinize tâyin edilen yönetici, başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip 

kendisine itaât ediniz.”8  

       İtaât, mü’minlerle münâfıklar arasındaki en önemli farktır. Münâfıklar, “işittik ve isyan ettik” 

derler. İtaât etmezler. Akıllarının estiği, nefislerinin hoşlandığı kimselerin arkasından giderler.  

 

İslâm ki, birlikte örnek şekildir; 

Ayrılık saçanlar bizden değildir” 
                                                                 (N. Fazıl Kısakürek) 
 

       Ancak mü’minler böyle değildirler. Hak adına, Hak yolda olanlara itaât ederler. Bu itaât da körü 

körüne değildir. Asla Allah’a isyan olan hususlarda kimseye itaât etmezler.  

       Müslüman, hoşuna gitse de gitmese de; günahla emredilmedikçe itaat etmek zorundadır. Çünkü 

Ebu Hureyre (ra..)'dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 
     “Zenginken, fakirken; neşeliyken, kederliyken ve başkası sana tercih edilirken bile söz dinleyip 

itaât etmen şarttır.”9  

                                                           
6 Müslim, İmare 39, Buhârî, Ahkâm 4 
7 Bakara sûresi - 285.ayet 
8
 Buhârî, Ezân 54, 56  

9
 Müslim, İmâre 35, 41, 42- Buhârî, Fiten 2; 
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       Günahı emredene  itaat yoktur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:  

يُ ْفِسُدوَن ِف اأْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحونَ  الَِّذينَ  َوََل ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفيَ   
       ‘’Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın.’’10 

 
                                                             Allah rızâsını, kârdan saymazsın, 

Güzel öğüt verir, kendin uymazsın, 

                                                             İşine gelmeyen, sözü duymazsın. 

         Ya, seni kim duyar, hiç düşündün mü?.. 
                                                                                                                                      (Cengiz Numanoğlu 

       

 

 Alınacak Dersler:  

1. İslâm’da Allah ve Resûlü’ne kayıtsız şartsız itaât vardır. 
2. Allah ve Resûlü’nden başka, her şahıs ve makamın; ancak İslâm’a uygun, verdikleri 

emirlerine itaât edilir. 
3. Allah’ın emirleri, kulların isteğinden önce gelir. 
4. Mü’min Allah’ın rızasını her şeyin üstünde tutmalıdır. 
5. Mü’min, ‘‘kulları razı edeceğim“ diye Allah’ı darıltamaz. 

 
 
Not: Bu hafta; 

1. Bu sohbeti ailemizle paylaşalım. 
2. Nisâ sûresi, 59. ayeti, mealiyle birlikte ezberleyelim. 
3. Allah’a, Resûlü’ne ve idarecilerimize itaatimizi gözden geçirelim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10 Şuarâ sûresi, 151-152 


