Namazı Terk Etmenin Hükmü
Namaz, hicretten bir buçuk sene evvel İsrâ gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır.
İslam’ın, imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)
yedi yaşına girmiş olan çocuklara emredilmesini, on yaşına girdiklerinde üzerlerine daha
birçok düşerek namaz kılmalarının sağlanmasını hatta bunun için hafifçe dövülebileceklerini
buyurmuştur.
[1]

َﻋ َﻦ ْ ﻋ َﻤْﺮ و ﺑ ْﻦ ﺷ ُﻌَﻴ ْﺐ ٍ ﻋ َﻦ ْ أَﺑِﻴﻪِ ﻋ َﻦ ْ ﺟ َﺪ ِّهِ ﻗ َﺎل
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْﻗ َﺎلَ ر َﺳُﻮل اﻟﻠ ﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣُﺮ ُوا أ وْﻻ دَﻛ ﻢ
َ
ْﺑِﺎﻟﺼ َّﻼ َةِ وَﻫُﻢْ أ ﺑ ْﻨَﺎءُ ﺳَﺒْﻊ ِ ﺳ ِﻨِﻴﻦ َ وَاﺿ ْﺮ ِﺑ ُﻮﻫُﻢ
َ
ﻋ َﻠَﻴ ْﻬ َﺎ وَﻫُﻢْ أ ﺑ ْﻨَﺎءُ ﻋ َﺸ ْﺮ ِ ﺳ ِﻨِﻴﻦ َ وَﻓ َﺮ ِّﻗ ُﻮا
ْ
ِ ﺑ َﻴ ْﻨَﻬ ُﻢْ ﻓ ِﻰ اﻟ ﻤَﻀ َﺎﺟ ِﻊ
Amr b. Şuayb babsından o da dedesinden (Allah onlardan razı olsun), Peygamber Efendimiz
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:“Çocuklarınız yedi yaşma
ulaştıklarında onlara namazı emrediniz. On yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa onları
(hafifçe)dövün ve (o yaşa gelen çocukların)yataklarını da ayırın.”
[2]

Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan namaz, farz-ı ayn bir ibadettir. Bu hususta Müslümanlar
arasında her hangi bir ihtilaf söz konusu değildir.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

َ
َوَأ ﻗ ِﻴﻤُﻮا اﻟﺼ َّﻼَ ةَ وَآﺗُﻮا اﻟﺰ َّﻛ َﺎةَ وَار ْﻛ َﻌُﻮا ﻣَﻊ
َ اﻟﺮ َّاﻛ ِﻌِﻴﻦ
[3]

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”
Bir diğer ayet-i kerimesinde Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

ﻓ َﺈِ ذ َا ﻗ َﻀ َﻴ ْﺘُﻢُ اﻟﺼ َّﻼَ ةَ ﻓ َﺎذ ْﻛ ُﺮ ُوا اﻟﻠَّﻪَ ﻗ ِﻴَﺎﻣًﺎ
ْ
ْوَﻗ ُﻌُﻮدًا وَﻋ َﻠَﻰ ﺟ ُﻨُﻮﺑِﻜ ُﻢْ ﻓ َﺈِ ذ َا اﻃ ْﻤَﺄ ﻧَﻨْﺘُﻢ
َ
ﻓ َﺄ ﻗ ِﻴﻤُﻮا اﻟﺼ َّﻼَ ةَ إِنَّ اﻟﺼ َّﻼَ ةَ ﻛ َﺎﻧَﺖْ ﻋ َﻠَﻰ
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ َ ﻛ ِﺘَﺎﺑ ًﺎ ﻣَﻮْﻗ ُﻮﺗًﺎ
“Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın.
Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı
olarak farz kılınmıştır.”
[4]

Peygamber Efendimiz(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

َ ﻗ َﺎل: َﻋ َﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﺑ ْﻦ ﻋ ُﻤَﺮ َﻗ َﺎلَ ﻋ َﺒْﺪ ُ اﻟﻠَّﻪِ ﻗ َﺎل
ِ
ُر َﺳُﻮلُ اﻟﻠَّﻪِ ﻗ َﺎلَ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑ ُﻨِﻰ َ اﻹ ِﺳْﻼ َم
َ
َ
َّﻋ َﻠَﻰ ﺧ َﻤْﺲ ٍ ﺷ َﻬ َﺎدَةِ أ نْ ﻻ َ إِﻟَﻪَ إِﻻ َّ اﻟﻠَّﻪُ وَأ ن
ِﻣُﺤ َﻤَّﺪ ًا ﻋ َﺒْﺪ ُه ُ وَر َﺳُﻮﻟُﻪُ وَإِﻗ َﺎمِ اﻟﺼ َّﻼ َةِ وَإِﻳﺘَﺎء
َاﻟﺰ َّﻛ َﺎةِ وَﺣ َﺞِّ اﻟْﺒَﻴ ْﺖِ وَﺻ َﻮْمِ ر َﻣَﻀ َﺎن
İbn Ömer (Allah onlardan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah’tan başka
ilah bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât

vermek, Beytullahı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak”

[5]

Namazın farz olduğuna dair icma eden âlimler, onu inkâr edenin kâfir olduğu konusunda da icma
etmişlerdir. Bu konuda her hangi bir ihtilaf söz konusu değildir.
Bu denli önemli bir ibadeti Müslüman olanın yerine getirmemesi düşünülemez. Hatta o kadar ki
sadece baş işareti (ima) yapabilecek olan bir hastanın dahi namazı terk etmesine ruhsat
verilmemiştir. Namaz, bu önemine rağmen terkedilecek olursa onu terk eden hem dünyada hem de
ahirette cezalandırılır.
Namaz kılmayanların Ahirette ki cezalarına ilişkin olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

ﻓ ِﻲ ﺟ َﻨَّﺎتٍ ﻳَﺘَﺴ َﺎءَﻟُﻮنَ * ﻋ َﻦ ِ اﻟْﻤُﺠ ْﺮ ِﻣِﻴﻦ َ * ﻣَﺎ
َ ﺳَﻠَﻜ َﻜ ُﻢْ ﻓ ِﻲ ﺳَﻘَﺮ َ * ﻗ َﺎﻟُﻮا ﻟَﻢْ ﻧَﻚ ُ ﻣِﻦ َ اﻟْﻤُﺼ َﻠِّﻴﻦ
“Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara
şöyle derler: “Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?” Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan
değildik.”
[6]

َﻓ َﺨ َﻠَﻒَ ﻣِﻦ ﺑ َﻌْﺪِﻫ ِﻢْ ﺧ َﻠْﻒٌ أَﺿ َﺎﻋ ُﻮا اﻟﺼ َّﻼَ ة
وَاﺗَّﺒَﻌُﻮا اﻟﺸ َّﻬ َﻮَاتِ ﻓ َﺴ َﻮْفَ ﻳَﻠْﻘَﻮْنَ ﻏ َﻴًّﺎ
“Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil
geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.”
[7]

Namazı terk etmenin dünyadaki cezasına gelince: Hanefi fakihlerine göre; namazın farz bir
ibadet olduğunu kabul ettiği halde, onu sırf tembelliği veya umursamazlığından terk eden
kişinin cezası; hapsedilmesi ve namaz kılıncaya kadar dövülmesidir. Bu durumda ya tövbe edip
namazını kılar, ya da hapishanede ölür. Orucu terk edenin cezası da budur.
Hanefilere göre Müslüman, namaz kılmadığından dolayı öldürülmez. Çünkü Peygamber
Efendimiz(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

ﻋ َﻦ ْ ﻋ َﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﻗ َﺎلَ ﻗ َﺎلَ ر َﺳُﻮلُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
َ
َوﺳﻠﻢ ﻻ َ ﻳَﺤ ِﻞ ُّ دَمُ اﻣْﺮ ِئ ٍ ﻣُﺴ ْﻠِﻢٍ ﻳَﺸ ْﻬ َﺪ ُ أ نْ ﻻ َ إِﻟَﻪ
َ
ٍإِﻻ َّ اﻟﻠَّﻪُ وَأ ﻧِّﻰ ر َﺳُﻮلُ اﻟﻠَّﻪِ إِﻻ َّ ﺑِﺈِ ﺣ ْﺪ َى ﺛَﻼ َث
ُ اﻟﺜَّﻴِّﺐ ُ اﻟﺰ َّانِ وَاﻟﻨَّﻔْﺲ ُ ﺑِﺎﻟﻨَّﻔْﺲ ِ وَاﻟﺘَّﺎرِك
ِﻟِﺪِﻳﻨِﻪِ اﻟْﻤُﻔَﺎرِقُ ﻟِﻠْﺠ َﻤَﺎﻋ َﺔ
Abdullah (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle
dediğini rivayet etmiştir: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah Resulü olduğuma
şahadet eden Müslüman bir kimsenin kanı (öldürülmesi)asla helal değildir. Ancak üç şeyden
dolayı helaldir; dul kadının zinası, cana karşı can[8], dini terk edip cemaatten
(İslam’dan)ayrılmak.”
[9]

Şafîî, Malikî ve Hanbelîlere göre namazı terk eden kişi mürted (dinden dönen) gibi üç gün
tövbe etmeye çağrılır. Tövbe etmezse öldürülür. Ancak Şafii ve Malikilere göre öldürülme
sebebi, Hanbelilerin ileri sürdüğü öldürme sebebinden farklıdır.
Şöyle ki; Şafîî ve Malikîlere göre namazı terk edenin öldürülmesi “hadden” dir. Zira namazı
terk etmek; zina, iffete iftira, hırsızlık ve diğer şer’i cezalar gibi” haddi gerektiren bir
suçtur. Yani ceza hukukunda işlenen suça karşı mahkemenin vereceği cezadır. Bu şekilde
öldürülen, Müslüman olarak ölmüş olur. Kâfir olduğundan dolayı öldürülmüş olsaydı Müslüman
ölüye uygulanan cenaze namazı ve sair işlemler ona uygulanmayacaktı. Fakat Müslüman olarak
ölmüş olacağı için cenazesi kılınacaktır.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

َ
نَّ اﻟﻠَّﻪَ ﻻَ ﻳَﻐْﻔِﺮ ُ أ نْ ﻳُﺸ ْﺮ َك َ ﺑِﻪِ وَﻳَﻐْﻔِﺮ ُ ﻣَﺎ
ْ دُونَ ذ َﻟِﻚ َ ﻟِﻤَﻦ ْ ﻳَﺸ َﺎءُ وَﻣَﻦ ْ ﻳُﺸ ْﺮ ِك ْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻓ َﻘَﺪ
ﺿ َﻞ َّ ﺿ َﻼَ ﻻً ﺑ َﻌِﻴﺪ ًا
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği
kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.”
[10]

Bu konuda birçok hadisi şerif vardır. Bu hadislerden biri de Ebu Hureyre (Allah ondan razı
olsun)’den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir:

َﻋ َﻦ ْ أَﺑِﻲ ﻫُﺮ َﻳْﺮ َةَﻋ َﻦ اﻟﻨَّﺒِﻰ ِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗ َﺎل
ّ
ِ
َ
ْ
ِإِنَّ أ وَّلَ ﻣَﺎ ﻳُﺤ َﺎﺳَﺐ ُ اﻟﻨَّﺎسُ ﺑِﻪِ ﻳَﻮْمَ اﻟ ﻘِﻴَﺎﻣَﺔ
َّ ﻣِﻦ ْ أَﻋ ْﻤَﺎﻟِﻬ ِﻢُ اﻟﺼ َّﻼ َةُ ﻗ َﺎلَ ﻳَﻘُﻮلُ ر َﺑ ُّﻨَﺎ ﺟ َﻞ
َ
ِوَﻋ َﺰ َّ ﻟِﻤَﻼ َﺋ ِﻜ َﺘِﻪِ وَﻫُﻮَ أ ﻋ ْﻠَﻢُ اﻧْﻈ ُﺮ ُوا ﻓ ِﻰ ﺻ َﻼ َة
ًﻋ َﺒْﺪِى أَﺗَﻤَّﻬ َﺎ أَمْ ﻧَﻘَﺼ َﻬ َﺎ ﻓ َﺈِ نْ ﻛ َﺎﻧَﺖْ ﺗَﺎﻣَّﺔ
ﻛ ُﺘِﺒَﺖْ ﻟَﻪُ ﺗَﺎﻣَّﺔً وَإِنْ ﻛ َﺎنَ اﻧْﺘَﻘَﺺ َ ﻣِﻨْﻬ َﺎ ﺷ َﻴ ْﺌًﺎ
َﻗ َﺎلَ اﻧْﻈ ُﺮ ُوا ﻫَﻞ ْ ﻟِﻌَﺒْﺪِى ﻣِﻦ ْ ﺗَﻄ َﻮُّعٍ ﻓ َﺈِ نْ ﻛ َﺎن
َ
ْ ﻟَﻪُ ﺗَﻄ َﻮُّع ٌ ﻗ َﺎلَ أ ﺗِﻤُّﻮا ﻟِﻌَﺒْﺪِى ﻓ َﺮ ِﻳﻀ َﺘَﻪُ ﻣِﻦ
َ
ْﺗَﻄ َﻮُّﻋ ِﻪِ ﺛُﻢَّ ﺗُﺆْﺧ َﺬ ُ اﻷ ﻋ ْﻤَﺎلُ ﻋ َﻠَﻰ ذ َاﻛ ُﻢ
Ebu Hüreyre (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in
şöyle dediğini rivayet etmiştir:
“Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak
yerine getirmişse ne güzel! Yerine getirmemişse ona şöyle denecektir: Bakın bakalım bu kişinin
nafile namazı var mıdır?
Eğer nafile namazları var ise, noksan olan farz namazları nafile namazlarıyla tamamlanır.
Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır.”
[11]

Bu iki mezhebe göre namazı terk ettiğinden dolayı öldürülen kişinin cenaze namazı kılınır ve
Müslümanların mezarlığına defnedilir.
[12]

Ahmed bin Hanbel (Allah ondan razı olsun)’e göre; hiçbir özür olmaksızın namazı terk eden
kâfir olacağından dolayı öldürülür.
Umursamazlığı veya tembelliğinden dolayı namazı terk eden kişi, önce namaz kılmaya çağrılır.
Ona “Namaz kılarsan ne güzel! Kılmazsan seni katledeceğiz” denir. Bu davetten sonra kılarsa,
ne güzel! Kılmazsa katli vacib olur. Ancak katledilmeden önce üç gün hapsedilir. Bu günler
içerisinde her namaz vakti, namaz kılmaya çağrılır, katledilmekle korkutulur. Yine de kılmazsa
katledilir.
Ahmet b. Hanbel bu görüşüne şu ayeti ve beraberinde birçok hadis-i şerifi delil getirmiştir.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

ْﻓ َﺈ ذ َا اﻧﺴ َﻠَﺦ َ اﻷ َﺷ ْﻬ ُﺮ ُ اﻟْﺤ ُﺮ ُمُ ﻓ َﺎﻗ ْﺘُﻠُﻮا
ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُّ
ْاﻟْﻤُﺸ ﺮ ِﻛ ِﻴﻦ َ ﺣ َﻴ ْﺚ وَﺟ َﺪﺗ ﻤُﻮﻫُﻢْ وَﺧ ﺬ وﻫُﻢ
وَاﺣ ْﺼ ُﺮ ُوﻫُﻢْ وَاﻗ ْﻌُﺪ ُواْ ﻟَﻬ ُﻢْ ﻛ ُﻞ َّ ﻣَﺮ ْﺻ َﺪٍ ﻓ َﺈِ ن
َﺗَﺎﺑ ُﻮاْ وَأَﻗ َﺎﻣُﻮاْ اﻟﺼ َّﻼ َةَ وَآﺗَﻮُاْ اﻟﺰ َّﻛ َﺎة
ٌﻓ َﺨ َﻠُّﻮاْ ﺳَﺒِﻴﻠَﻬ ُﻢْ إِنَّ اﻟﻠّﻪَ ﻏ َﻔُﻮر ٌ ر َّﺣ ِﻴﻢ
“Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları

yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler,
namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok
bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
[13]

Bu ayete göre serbest bırakılma şartı tövbe edip namaz kılmasına bağlanmıştır.

َﻋ َﻦ ْ ﺟ َﺎﺑِﺮ ﺑ ْﻦ ﻋ َﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﻳَﻘُﻮلُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ر َﺳُﻮل
ِ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَﻘُﻮلُ إِنَّ ﺑ َﻴ ْﻦ َ اﻟﺮ َّﺟ ُﻞ
ِوَﺑ َﻴ ْﻦ َ اﻟﺸ ِّﺮ ْك ِ وَاﻟْﻜ ُﻔْﺮ ِ ﺗَﺮ ْك َ اﻟﺼ َّﻼ َة
Câbir b. Abdillah (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve
Sellem)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kuşkusuz kişinin, küfür ve şirk ile arasında
namazı terk etmek vardır”
[14]

Ezcümle:Hanefî, Malikî ve Şafîîlere göre tembellik veya umursamazlığından dolayı namazı terk
eden kişi, namazın farz bir ibadet olduğunu kabul ettiği sürece kâfir olmaz. Ancak günahkâr
bir Müslüman olur.
Çünkü bir kimsenin kelime-i şehadet getirdikten sonra cehennemde ebedi olarak kalmayacağına
dair kesin deliller vardır.

َ
ﻋ َﻦ ْ أ ﺑِﻲ ﻫُﺮ َﻳْﺮ َةَﻋ َﻦ ِ اﻟﻨَّﺒِﻰ ِّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ﻗ َﺎﻷَ ُﻣِﺮ ْتُ أَنْ أُﻗ َﺎﺗِﻞ َ اﻟﻨَّﺎسَ ﺣ َﺘَّﻰ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮا ﻻ
ُإِﻟَﻪَ إِﻻ َّ اﻟﻠَّﻪُ ﻓ َﻤَﻦ ْ ﻗ َﺎلَ ﻻ َ إِﻟَﻪَ إِﻻ َّ اﻟﻠَّﻪ
ِﻓ َﻘَﺪ ْ ﻋ َﺼ َﻢَ ﻣِﻨِّﻰ ﻣَﺎﻟَﻪُ وَﻧَﻔْﺴ َﻪُ إِﻻ َّ ﺑِﺤ َﻘِّﻪ
ِوَﺣ ِﺴ َﺎﺑ ُﻪُ ﻋ َﻠَﻰ اﻟﻠَّﻪ
Ebu Hüreyre (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in
şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Lâ ilâhe illallah (Allahtan başka ilah yoktur) deyinceye
kadar insanlarla savaşmakla emredildim. Artık her kim Lâ ilâhe illallah derse malı ve kanını
benden korumuştur. (Malı alınamaz, kanı akıtılamaz[15].) Ancak bir hak nedeniyle (kısas
edilmesi veya malının alınması)gerekirse müstesna. Artık bu kimsenin hesabı Allah Teâlâ’ya
aittir.”
[16]

Hanbelilerin namazı terk edenin kâfir olduğuna dair getirdikleri hadisleri Hanefî, Şafîî ve
Malikîler, namazı terk etmeyi helal kabul eden veya kâfirin müstahak olduğu cezaya
çarptırılmayı hak eden manasında tevil etmişlerdir.
Özetle şöyle denir: Namazı inkâr eden kâfir olur. Hiçbir dini mazereti olmadığı halde sırf
tembelliğinden dolayı namazı terk eden bir Müslüman, darbedilir ve kılıncaya kadar hapsedilir.
Unutulmamalıdır ki bu tür cezaları uygulama şahısların işi değildir. Aksine yetkili makamların
işidir.
Allah Teâlâ “Dinde zorlama yoktur” buyurduğu halde nasıl olurda namaz kılmayan kişi bu tür
cezalarla namaz kılmaya zorlanabilir şeklinde akla gelen suâlin de cevabı şudur.
Evet, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

َ ﻻَ إِﻛ ْﺮ َاه َ ﻓ ِﻲ اﻟﺪ ِّﻳﻦ ِ ﻗ َﺪ ْ ﺗَﺒَﻴَّﻦ َ اﻟﺮ ُّﺷ ْﺪ ُ ﻣِﻦ
ِاﻟْﻐَﻲ ِّ ﻓ َﻤَﻦ ْ ﻳَﻜ ْﻔُﺮ ْ ﺑِﺎﻟﻄ َّﺎﻏ ُﻮتِ وَﻳُﺆْﻣِﻦ ْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ
َﻓ َﻘَﺪِ اﺳْﺘَﻤْﺴ َﻚ َ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮ ْوَةِ اﻟْﻮُﺛ ْﻘَﻰ ﻻَ اﻧْﻔِﺼ َﺎم
ٌﻟَﻬ َﺎ وَاﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋ َﻠِﻴﻢ
“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu
tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla
işitendir, hakkıyla bilendir.”[17]

Yani: Artık hak ile bâtıl açıkça ortaya çıkmış, biri diğerinden ayrılmıştır. İslam’da, dine
girmek için zorlama yapmak yoktur. Doğru değildir. Öyleyse kim, şeytan ve putlar gibi,
Allah’tan başka tapınılan tağutları/putları-şeytanı tanımaz da sadece Allah’ın, kendisinin
rabbi ve hak mabudu olduğuna iman ederse şüphesiz ki o, en sağlam bir iman kulpuna
yapışmıştır. O kulp kendisine sarılanı Allah’ın azabı ve cezasından kurtaracak olan en sağlam
bir kulptur. Allah, kendi birliğini tasdik edenlerin ikrarını işiten, ihlas ve samimiyetlerini
çok iyi bilendir.

Bazı âlimlere göre bu ayetin hükmü kaldırılmıştır. Fakat sahih olan görüş, bu
ayetin hükmünün kaldırılmadığıdır. Bu âyet, İslam devletine Cizye vererek
boyun eğen ehl-i kitaba dair uygulanması gereken ahkâmdan bahsetmektedir.
Bunlardan, cizye verenleri İslam’a girmeye, İslam dinini kabul etmeye zorlama
yoktur. Fakat İslam dininden dönenler bu hükmün dışındadırlar. Onlar, İslam’ı
kabul etmeye zorlanırlar. Aksi halde mürtet olan şahıs katledilir.
Bir de “Dinde zorlama yoktur” ayet-i celilesiyle vurgulanan kişilerin İslam’ı kabul etmesi
için zor kullanmanın doğru olmadığıdır. Yoksa namaz gibi dinin direği olan vazifeleri
Müslümanların yerine getirmesi için yetkili makamların zorlama hakkı yoktur, manasında
değildir.
Cemaatle namaz kıldığı bilinen bir kişinin Müslüman olduğuna hükmolunabileceği gibi hakkında
bütün İslam ahkâmı cari olur.
[18]
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