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Sayı : 33 
Konu: Dinde Aşırılık  

 

1. İbadetleri emrolunandan çok daha fazla yapmakta, örneğin bütün bir yılı oruçlu 

geçirmekte veya toplumdan izole olacak kadar çok namaz kılmakta bir sakınca var 

mıdır?  

Kur’an-ı Kerim’imiz bizim dinimizi, mutedil, aşırılıklardan uzak, ifrat ve tefritten beri 

bir din olarak biz göndermiştir. Bunun böyle olduğunu şu mübarek âyet-i kerîme bize 

haber vermektedir: “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resul'ün de size 

şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık.”
1
 Bundan dolayıdır ki, dinimizde 

aşırılıklara yer verilmemiştir. Soruda ifade edildiği şekliyle İslam dinini bize 

öğreterek ve yaşayarak haber veren Peygamber Efendimiz (a.s.) zamanında, 

sahabeden bazıları aşırı hareket etmek istemişti. Ama bunlara Allah’ın Rasulü (s.a.v.) 

mani olmuştur. Bunlardan iki olay şöyle anlatılmıştır:   

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mescid-i nebeviye 

girdi. İki direk arasına gerilmiş bir ip gördü de “Bu ip nedir?” diye sordu. Orada 

bulıunan ashab-ı kiram: “O ip, Zeynep bint-i Cahş (r.a.)’ındır. Namaz kılarken 

yorulduğu zaman ona tutunur” dediler. Peygamber Efendimiz (a.s.), “Onu çözünüz. 

Namazı zevkle kılınız. Yorulduğunuz zaman da yatıp uyuyunuz”
2
 buyurdu. 

Yine Enes (r.a.)’in rivayet ettiği bir başka hadis-i şerif de şöyledir: “Üç kişilik bir 

grup Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın ibâdetinin nasıl olduğunu sordular. Kendilerine 

anlatılınca, az bularak, “Peygamber (a.s.)’ın yüce mevkiinden kendimize bakacak 

olursak biz neredeyiz? O’nun geçmiş ve gelecek günahları bile bağışlanmıştır.” 

dediler ve kendilerince karar aldılar.  Onlardan birisi: 

“Ben geceleri hep namaz kılacağım ve hiç uyumayacağım.” dedi. Diğeri: 

“Ben bayram günlerinden başka tüm seneyi oruçlu geçireceğim ve hiç ara 

vermeyeceğim” dedi. Üçüncüsü ise: “Ben de kadınlardan ayrı bir yere çekileceğim ve 

hiç evlenmeyeceğim” dedi. Durumdan haberdar olan Peygamberimiz (a.s.) bunları 

çağırttı ve onlara şöyle nasihatta bulundu: “Şöyle şöyle konuşanlar sizler misiniz? 

Allah’a and olsun ki, ben sizin Allah’tan en çok korkanınızım ve sizden daha çok 

takvâ sahibiyim. Fakat ben bazan oruç tutar, bazan ara veririm. Geceleri namaz da 

kılarım, istirahat için uyurum da. Bilindiği gibi ben de evliyim. Benim sünnetim 

budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”
3
  

Kaldıki dinimizde bir kenara çekilerek öyle etliye sütlüye karışmadan insanların 

dışında kalmak da doğru görülmemiştir. Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 

“İnsanlar içine karışıp da onlardan gelecek sıkıntılara katlanan müslüman, 

inanlara karısınıayıp onlardan gelecek sıkıntıya sabretmek durumunda olmayan 

müslümandan daha hayırlıdır.”
4
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Sakin bir ortamda daha bir huzur ve hudu (konsantre) ortamında ibadet etmek üzere 

mu’tena ve ıssız yerlerin tercih edilmesi elbette güzeldir. Ancak bunu aşırı bir şekle 

getirmek doğru değildir.  

2. Efendimiz (s.a.v.) dinde aşırılığa gitmememizi buyururken ve önceki kavimlerin bu 

sebeple helak olduklarını belirtirken tam olarak neyi kastetmiştir?  

Bu anlamda bize ulaşmış olan hadis-i şerifler mevcuttur. Onlardan birisi şu hadis-i 

şeriftir: “Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gitmekle 

helâk oldular.”
5
 Diğer bir hadis-i şerif de şöyledir: “Orta yolu size tavsiye ederim. 

Çünkü her kim çok ince eleyip sık dokumaya kalkarsa din onu yener.”
6
  

Hadis-i şeriflerde ifade edilen aşırı gitmenin anlamı, hakta sebat etmek, direnmek; her 

zaman takvâyı esas tutmak, azîmet üzere yaşamak demek  değildir. Dinde aşırılık 

demek, dînin hükümleri arasında denge kurmayarak, daha az öneme sahip emirlerde 

aşırıya kaçarken, daha çok öneme sahip emirleri ihmal etmek demektir. Yani 

dengesizliktir. Meselâ nâfileler için güç ve tâkatin ötesinde gayret sarf ederken ve 

âdetâ nâfileler için kendini harap ederken,—bu şiddet ve titizlik yüzünden yorgun 

düşerek—farzları, vâcipleri ve hattâ sünnetleri ihmal etmek demektir. 

Peygamber Efendimiz (a.s.) ibadete düşkün idi. Ama tahammül sınırlarını taşmazdı. 

Hiçbir zaman O’nun gece namazı, sabah namazını—hâşâ—ihmal etmesine de, ailesini 

ve ev halkını ihmal etmesine de, insanları ihmal etmesine de asla neden olmazdı. Bir 

nafileyi ihya edeceğim diye yorgun ve bitkin düşerek örneğin, farz namazlarını ihmal 

ederse, eşini ve çocuklarını ihmal ederse, misafirlerini ihmal ederse, sağlığını ihmal 

ederse dinde aşırı davranmış olur.   

3. Dinî meselelerin en ince detaylarına kadar inmek aşırılık olarak tanımlanabilir mi? 

Dini bilgilere sahip olmada iki ölçü vardır. Fraz-ı ayn olan (her bir müslümanın 

mutlaka yapması gereken) bilgileri elde etmek. Bir de her müslümanın bilmesi lazım 

olmayan adına farz-ı kifaye denilen bilgilere sahip olmak. Bir müslümanın; örneğin, 

sahih bir ibadet yapabilmesi için, namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, 

mekruhlarını ve namazı bozan şeyleri bilmesi farz-ı ayn’la farzdır. Bunların en ince 

teferruatına kadar öğrenilmesi aşırı gitmek anlamına gelmez. Fakat her konuda fetva 

verecek kadar bütün bilgilerde mahir hale gelmek farz-ı ayn değildir. Bunun bazıları 

tarafından yapılması yeterlidir. Bir bakıma üzerine lazım olmayan, neticesinde dünya 

ve ahiret maslahatı sağlamayan şeylerle meşgul olmak aşırı olmak demektir.     

4. 7 yaşındaki çocuğa başörtüsü takmaya zorlayan aileler mevcut. Bu örnekte olduğu 

gibi çocuklarını yetiştirirken iyi niyetle de olsa katı kurallar koymak aşırılık mıdır?  

Dinimiz zorbalığı, baskıyı ve dayatmayı kabul etmeyen bir dindir. İbadet ve dini 

örfden de olsa bazı şeyleri baskıyla ve sevdirmeden yapmak doğru olmaz. Fakat şunu 

da unutmamak gerekir. “Ağaç yaş iken eğilir” sözünde de ifade edildiği gibi, küçük 

yaşlardan itibaren zaman zaman; örneğin, başörtüsü kullandırmakta ve namaza 
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başlatmada, çok da hissettirmeden alıştıra alıştıra bazı şeyleri öğretmek güzel olur. 

Katı kurallar dahilinde zorlayarak bir şeylerin yapılması faydadan çok zarar verir.  

Cenab-ı Hak en iyisini bilir.    

 


