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~ ÖMER FARUK HARMAN 

Kur'an ve Sünnet' e göre Dalalet. "Yegane 
hak din olan İslamiyet'ten sapmak, on
dan mahrum kalmak", yahut "helal kılı
nan sahayı aşarak haram kılınana teca
vüz etmek" şeklinde tarif edilebilen ve 
"iman" anlamındaki hidayetin zıddı olan 
dalaletle inkar ve gay benzer manalara 
gelirse de aralarında bazı farkların bu
lunduğu kabul edilir. İnkar, gerçeğin bi
linmesine rağmen tasdik edilmemesi an
lamını taşırken dalalet, gerçeğe ulaş

tıran yoldan yüz çevirmek veya bu yo
lun dışında kalmak manasma gelir. Gay 
(gayavet) ise daha çok rüşdün zıddı olup 
"şuursuz ve şaşkın bir şekilde yaşamak" 
anlamını ifade eder (İ. Hakkı Bursevi, Fu

rak-ı Hakk~ s. 160). Dalaletle ilgili keli
melerden biri de tuğyandır ki "gerçek
ten haberdar olduktan sonra meşrü sı
nırları aşıp azmak" anlamında kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de müştaklarıyla bir
likte 218 defa geçen dalalet kavramı, 

daha çok hidayetin zıddı olarak "küfür 
ve inkarı kapsayan sapıklık" anlamında 
kullanılır (bk. M. F. Abdülbakl, Mu c cem, 

"çUl" md.). Bunun yanında, "haktan uzak
laşmak veya ayrı düşmek" şeklinde ifa
de edilebilecek olan temel manasının 
daha hafifini ve bazan sonuçlarını ifade 
eden anlamları da Kur'an'da görülmek
tedir: Azgınlık yapmak, yanılmak, unut
mak. bilgisiz olmak, hüsrana ve zillete 
uğramak, bedbaht olmak, helak olmak" 
gibi (İbnü'I-Cevzi, s. 406-409). Kur'an-ı Ke
rim'de hakkın dışında kalan her şey dala
let olarak görülür ve "uzak (derin)", "açık", 
"büyük" dalalet çeşitlerinden söz edilir 
(İbrahim 14/ 3; Yünus 10/ 32; Al-i İmran 
3/ 164; el-Mülk 67/ 9). İlgili ayetlerden 
anlaşıldığına göre Allah'ı. meleklerini, ki
taplarını, peygamberlerini ve ahiret gü
nünü inkar etmek (en-Nisa 4/ 136). Al
lah'tan başka ilahlar kabul edip O'na eş 
koşmak (en-Nisa 4/ ı 16; Lokman 31 / ı I). 
Hz. Peygamber'in çağrısına uymamak, 
onu alaya almak (el-Furkan 25 / 41-42; 
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el-Ahkaf 46/ 32), Kur'an'ın ilahi bir kitap 
olduğunu inkar edip ondaki bilgilerden 
uzak kalmak (Fussılet 4 1/ 52; ei-Cum'a 
62/ 2). kıyametin kapacağından şüphe 

edip bu konuda yersiz tartışmalara gi
rişmek (eş-Şüra 42/ 18). ahiret hayatına 
inanmamak (Sebe' 34/8), Allah ' ın ve pey
gamberlerinin emirlerine isyan etmek 
(el -Ahzab 33/ 36). Allah'ın helal kıldığı 

rızıkları haram saymak, çocukları öldür
mek (ei-En'am 6/ 140), hüküm verirken 
arzulara ve duygulara uymak (el-En'am 
6/ 56; Sad 38/ 26), aklı ve duyuları kul
lanmamak (eİ-A'raf 71 ı 79). Allah'ın rah
metinden ümit kesrnek (ez-Zümer 39/ 53) 
dalalet olarak görülmüştür. Hakkı be
nimsemek ve hidayetten ayrılmamak in
sanın selim yaratılışıyla bağdaşan bir 
davranış iken bunun yerine dalaleti ter
cih ederek kendilerini de başkalarını da 
saptıranlar zalimlerdir, üstelik onları için
de bulundukları sapıklıklardan kurtar
mak da mümkün değildir; zira onlar akıl
larını kullanıp hakikatleri görecek yerde 
sadece arzularına uyarlar (en-Nisa 41 44; 
ei-Furkan 25 1 43-44; ez-Zuhruf 43 / 40). 
Yine Kur'an'da verilen bilgilere göre kib
ri ve isyanı yüzünden ilahi rahmetten 
kovulmuş olan şeytan, yardımcılarıyla 

birlikte insanları dalalete düşürmeye ça
lışır (en -Nisa 4/ 117-121; ei-Furkan 25 / 
29; Yasin 36/ 62). Onu, toplumları idare 
edip yönlendiren Firavun gibi mücrim
lerle bunların yakın çevrelerini oluşturan 
aristokrat zümre ve onları taklit eden 
kitleler takip eder (Taha 20/ 79; ei-Ahzab 
331 66-67; Se be' 34131-33). Putlar da 
tapınma vasıtası olmaları bakımından 

dalalete sevkedici varlıklar arasında sa
yılır (İbrahim 14/36; Taha 20/85). Dine 
bağlılığın zayıftadığı dönemlerde insan
ların çağuna uymak, ayrıca önemli bir 
dalalet sebebi olarak gösterilmiştir (el
En 'am 61 ı ı 6- ı ı 7). insanları hak yoldan 
uzaklaştıran bu saptırıcıların tuzağından 

kurtulmanın, ancak hidayet rehberi ola
rak gönderilen Peygamber'e ve onun ge
tirdiğ i ilahi kitaba uymakla mümkün ol
duğu vurgulanır (el-Bakara 2/ 38; Ta ha 
20/ 123) 

Dalalet hadislerde de Kur'an'daki an
lamları ile kullanılmıştır (bk. Wensinck, 
Muccem, "çUl" md.). Hz. Peygamber du
alarmda dalalete düşmekten ve düşürül
mekten, başkalarının sapıklığa düşme
sine sebep olmaktan Allah 'a sığınmış 
(Müsned, IV, 264; vı, 302, 306; İbn Ma ce, 
"Du ca,", 18), Allah'ın saptırdığı kimseler
den olmaması için O'na niyazda bulun
muş (Müsned, 1, 302; Tirmizi, "Dacavat", 

124) ve bu konuda ümmetini uyarmıştır. 
Ümmeti hakkında, en çok dalalete sev
keden devlet reisierinden endişe ettiği
ni belirten Hz. Peygamber (Müsned, IV, 
123; vı. 441). daliiiete düşmernek için 
Kur'an ve Sünnet'e uyulmasını emretmiş, 
bunlara tam olarak uyanların sapıklık
tan korunacağını, aksi takdirde dalale
tin kaçınılmaz olacağını haber vermiş 
(Müsned, I. 51, 325; N, 445; İbn Mace, "I:Iu
düd", 9), ayrıca Allah'a itaat etmeyenle
rin ve meşrü devlet reisierine biatta bu
lunmayanların (Müsned, II. ı ı ı). cemiyet
te hırsızlık vb. suçları işleyen aristokrat 
zümreyi gerekli cezaya çarptırmayıp alt 
tabakaya mensup suçluları cezalandı

ran adaletsiz toplumların (Buhari, "Hu

düd", 12), alimlerden mahrum olan mil
Ietierin daliiiete düşeceğine dikkat çek
miştir (Buhari, "cİlim", 34, "ttişfun", 7). 

Dalaletle ilgili ayet ve hadislerin mu
kayeseli bir şekilde incelenmesinden şu 
sonuca ulaşmak mümkündür: Doğru yo
lu bulmak veya doğru yoldan sapmak in
sanların kendi irade ve tercihlerine bağ
lı olduğundan bir bakıma kendi ellerin
dedir. Allah bütün insanlara doğru ile 
yaniışı birbirinden ayıracak temyiz gücü 
vermiş, ayrıca özendirici ve uyarıcı ol
makla görevlendirdiği peygamberler va
sıtasıyla insanların yolunu aydınlatan ki
taplar indirmiştir. Bu kitaplarda helali 
haramı, faydalıyı zararlıyı, hayrı ve şerri 
açıklamış ve bundan dolayı insanları so
rumlu tutmuştur. 

Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi Allah 
hak ile batılı göstermeden, insana tem
yiz gücü verip tercih hakkı tanımadan 
dilediğini dalalete, dilediğini hidayete 
sevketmiş olsaydı peygamber gönderme
nin, kitap indirmenin bir anlamı kalmaz, 
ceza ve mükafatın da makul bir daya
nağı olmazdı. Nitekim Allah Kur'an-ı Ke
rim'in muhtelif ayetlerinde, eğer dilesey
di bütün insanları hidayete erdireceğini 
beyan etmiştir (mesela bk. er-Ra'd 13 / 31; 

es-Secde 32 / I 3). Fakat böyle bir yöntem, 
"Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin" 
(ei-Kehf ı 8/ 29) ilkesine, ayrıca kainatın 
yegane şuurlu varlığı olan insanoğlunun 
seçim hürriyetine.., aykırı düşmektedir. 
Şüphe yok ki sınırsız kudrete sahip bu
lunan Allah bir şeyin olmasını dilerse o 
mutlaka olur. Ancak insan için belirledi
ği statü içinde onu şuurlu ve sorumlu 
tutmuş, buna bağlı olarak da doğru ve
ya yanlış yoldan birini tercih etmeyi ken
disine bırakmıştır. 
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Iii C iHAT TUNÇ 

Mezhepler Tarihi. İslam literatüründe 
dalalet, bir tasnife göre nazari ve arneli 
ilimlerde olmak üzere iki kısımda müta
laa edilir. Nazari ilimlerde dalalet, itikadi 
konularda gerçeğe aykırı inançları be
nimsemek demektir. Kur'an-ı Kerim'de 
bu tür dalalet için "haktan uzak bir sa
pıklık" (en-Nisa 4/ 136) tabiri kullanılmış

tır ki bunun inkardan farklı olmadığı açık

tır. Arnelf ilimlerde dalalet ise ibadet, 
hukuk ve ahlak alanına giren konularda 
islam dinine aykırı fikirlere sahip olma
yı ifade eder (Ebü' I -Beka, s. 232). Dala
lette kalanları da üç grupta ele aimai< 
mümkündür. 1. Hak dinin varlığından hiç
bir şekilde veya dikkat çekecek ve me
rak uyandıracak kadar haberdar olma
yanlar. Kelam alimlerinin çoğunluğuna 
göre bunlar dini vecYbelerinden dolayı 

sorumlu olmayacaklardır. Çünkü Kur'an'
da. peygamber gönderilmedikçe kişile
rin sorumlu tutulmayacağı ifade edilmiş

tir (el-isra 171 15). Ancak böylelerinin akıl

ları. selim yaratılışları ve çevrelerinde yay
gın bulunan din ve ahlak kuralları çer
çevesinde hareket etmeleri ve mümkün 
olabilecek bir ruh yücelişini göstermele
ri gerektiği düşünülmüştür (Reşfd Rıza , 

I, 69-70 ; ayrıca bk. FETRET). z. Hak dini n 
varlığından yeterince haberdar oldukla
rı halde onu benimsemeyenler. Bunlar 
Kur'an-ı Kerim'de çokça söz konusu edi
len müşrikler. kafırler ve münafıklardır. 
3. İslamiyet'i benimsedikleri halde onun 
itikadl, arneli ve ahiakl hükümleri konu
sunda yeterli bilgi sahibi olmayanlar ve
ya bildikleriyle amel etmeyenler. Bu grup 
içinde gerek kendi dini hayatları, gerek
se diğer müslümanların dini faaliyetleri 
açısından en tehlikeli olanlar. ehl -i kıb
leye ait geniş din anlayışı sınırlarını da 

aşan inançlara sahip bulunanlar ve bu 
inançlarını yaymaya, böylece dini yaziaş
tırmaya çalışanlardır. Kur'an-ı Kerim'de 
(ei-Maide 5/ 77-80), böyle bir yol takip 
eden eski din mensupları (Ehl -i kitap) din
de haddi aşmak. yaptıkları fenalıklardan 
ötürü birbirini uyarmamak. hak yoldan 
sapmak ve başkalarını saptırmakla it
ham edilmiş, lanete ve ilahi gazaba uğ
ratıldıkları belirtilmiştir (krş. Reşid Rıza, 

I, 69-72). 

Kelam ilminde dalalet. daha çok. ku
lun iradesi ve gücüyle mi yoksa Allah'ın 
iradesi. takdiri ve yaratmasıyla mı ger
çekleştiği açısından inceleme konusu ol
muştur. Bu hususta belli başlı kelam 
ekallerinin görüşlerini şöylece özetlemek 
mümkündür: 

Dalalet ve hidayet konusuna Allah'a 
nisbet edilmesi gereken kemal sıfatları. 
özellikle ilahi irade ve kudretin şümulü 
açısından bakış yapan Cebriyye'ye göre 
dalalet, kulun irade ve seçimiyle değil 
tamamen Allah'ın iradesi ve yaratma
sıyla gerçekleşir. Zira Allah kullarından 
dilediğini hidayete erdirir. dilediğini de 
saptırır (idlal). Birçok ayet ve hadis bu 
hususu açıkça ifade etmektedir. insan
lar ya sapık ve kafir veya hidayete erdi
rilmiş mürninler olarak dünyaya gelirler 
ve Allah'ın kendileri için belirlediği ka
derin dışına çıkamazlar (Kas ım er-Ressi, 
I, I I 5- I I 6; Yahya b. Hüseyin, Il, 90-9 I ; Ka
di Abdülcebbar, s. 72 ; Fahreddin er-Razi, 
Me{titf/:ıu 'l-gayb, ll, 138 -1 39). Kulun so
rumluluğu için mantıkf bir gerekçe gös
termeyen bu telakkiye tepki niteliğinde 
olmak üzere Mu'tezile ile ŞYa'nın çoğun
luğu tarafından benimsenen anlayışa 

göre ise kulun sorumlu tutulabilmesi 
için dalaleti seçme hürriyetine ve terci
hini gerçekleştirme gücüne sahip olma
sı gerekir. Bundan dolayı dalalet sade
ce onun iradesi ve kudretiyle gerçekle
şir. Allah'ın dilediği insanları saptırdığı

nı ifade eden naslara gelince, müteşa
bih • grubuna giren ve zahiri manalarıy
la açıklanması mümkün olmayan bu nas
ların kullara irade hürriyeti tanıyan di
ğer nasların ışığı altında dil kurallarına 
ve aklın ilkelerine uygun bir şekilde te'vil 
edilmesi gerekir. Bazı ayetlerde Allah'ın 
kullarını dalalete sevkettiği belirtilmiş

se de bundan hareketle O'nun insanları 

saptırdığı ve henüz dünyaya gelmeden 
onları sapıklar olarak yarattığı sonucu 
çıkarılamaz. Bu tür ayetleri. Allah'ın, ken
di iradesiyle dalaleti seçen kimseyi "dal" 
diye adlandırması, ahirette azaba uğrat
ması, helak etmesi, yaptığı arnelleri bo-
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şa çıkarması. cennet yolundan alıkoyup 
cehennem yoluna sevketmesi ve dalale
ti tercih edip kafir olduğu için dünyada 
cezalandırmak suretiyle dalaletle bırak

ması. yani lutufta bulunmaması şeklin
de yorumlamak mümkündür (Kadi Ab
dülcebbar, s. 57, 65 -67, 476, 506; Bağda

di, s. I 4 I - 142; Fahreddin er-Razi, Me{ati

hu' l -gayb, ll, 141-1 43). 

Dalalet-hidayet mevzuunu hem ilahi 
sıfatiarın yetkinliği ve şümulü, hem de 
insanın sorumluluğu açısından ele alıp 
konuyla ilgili iki zıt görüşü birleştirmek 
isteyen Ehl -i sünnet alimleri, kullara ait 
fiiller de dahil olmak üzere kainatta mey
dana gelen bütün varlık ve olayların biz
zat Allah tarafından yaratıldığı temel 
görüşünden hareketle, hidayetin yanın
da dalaletin de Allah'ın iradesi, takdiri 
ve yaratmasıyla gerçekleştiği hususunu 
ilke olarak benimsemişlerdir. Eş'ariyye, 

Matüridiyye ve Selefiyye'ye bağlı alimler 
bu temel noktada birleşmekle beraber 
farklı sayılabilecek bazı görüşler de or
taya koymuşlardır. Eş'ariyye'nin görüşü 
Cebriyye'ninkine oldukça yakındır. Mez
hebin kurucusu Ebü'I-Hasan ei - Eş'ari da
laleti "dinden yüz çevirmek" diye tanım
lar. Ona göre idlal. küfür ve inkar anla
mındaki dalaletin Allah tarafından sa
pıkların kalbinde yaratılmasıyla gerçek
leşir. Allah'ın kullarını bu şekilde dalale
te sevketmesi ise makuldür. Zira O'nun 
iradesi için bir sınır olmadığı gibi yaptık
larından dolayı sorumlu tutulması da 
ulühiyyetiyle bağdaşmaz (Uşalü Ehli 's

sünne, s. 77; İbn Fürek, s. ı 03, ı 04). Ba
kıllani idlali. Allah Teala'nın kafirlerin da
ıaıetini yaratması. iman etmelerini sağ
layacak yardımını terketmesi, kalplerini 
daraltması ve hidayete erme güçlerini 
yok etmesi anlamında kabul eder. Ba
zan da onu, sevap kazanmayı ve cenne
te girmeyi mümkün kılacak yoldan uzak
laştırma şeklinde açıklar (et -Temhfd, s. 
377-378) . Abdülkahir ei-Bağdadi, ima
mü'I-Haremeyn ei-Cüveyni ve Ebü Said 
ei-Mütevelli de Eş'ari ile aynı görüşü pay
laşirlar. F'ahreddin er-Razi'nin Eş'ariyye'
den kabul ettiği (Esasü 't - ta~dfs, s. 5) Ra
gıb ei-İsfahani ise dalaletin kulda oluş
masına ilişkin dikkat çekici yorumlarda 
bulunur. Ona göre dalalet, kulun tutum 
ve davranışiarına bağlı olan çeşitli mer
halelerin aşılmasıyla oluşur ve bir karak
ter haline gelir. Bunda, kulun başlangıç

ta ortaya kayacağı tavır etkileyici bir rol 
oynar. Şöyle ki : Mükellefıyet çağına gi
ren insan, Allah'a iman ve itaatten yüz 
çevirerek inkar ve isyan yolunu tercih 
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