
MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ* 

lgili âyet-i kerimede aç�kça ifade olundu u üzere, 

Cinlerle birlikte insanlar�n yarat�l�  sebebi Allah’a ibadet et-
mektir.1 badetin temeli ise ibadet edileni/mabudu tan�y�p iman 
etmektir. Denilebilir ki, insan�n en temel vazifesi kendisini yara-
tan, sahip oldu u her eyi kendisine bah eden Allah’a iman 
etmesi, ba ka bir ifadeyle O’nu tasdik etmesidir.  

Sözlükte “inanan, iman eden” anlam�na gelen mümin, terim 
olarak “Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun getirdi i mesajlara 
kesin olarak inanan, kabul ve tasdik eden kimse” demektir.  

Kur’ân-� Kerîm’de Yüce Allah do rudan veya dolayl� olarak 
pek çok âyette imandan, müminlerden ve müminlerin özellikle-
rinden bahsetmekte, böylece bütün inananlar�, o özellikleri ku-
anmaya davet etmektedir.  

Elimize Kur’an’� al�p açt� �m�zda, Fatiha sûresinden sonra 
Bakara sûresinin ilk âyetlerinde, Yüce Allah Kur’an’�n hak kitap 
oldu unu, bunun müttakîlere (müttakî, mümin kelimesiyle ya-
k�n anlaml� bir kelime olup kötülüklerden kaç�nan ve samimi-
yetle Allah’a ba lanan kimse demektir) rehber oldu unu beyan 
ettikten sonra, onlar�n özelliklerini öyle zikretmektedir: 

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. lyas ÜZÜM taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Zâriyât, 51/56.  
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“Onlar gabya inan�rlar, namaz� dosdo ru k�larlar, kendileri-
ne r�z�k olarak verdi imizden de Allah yolunda harcarlar.”

“Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de ina-
n�rlar, âhirete de kesin bir ekilde iman ederler.”2

Görüldü ü gibi bu âyetlerde müminlerde/müttakîlerde bu-
lunmas� gereken özellikler hem inanca hem amele bakan boyut-
lar�yla aç�klanmaktad�r. Buna göre müminler/müttakîler Allah’a 
ve Peygamber’e inanman�n yan�nda Hz. Peygamber’e indirilen 
Kur’an’a, daha önce indirilen ilâhî kitaplara, dolay�s�yla da pey-
gamberlere ve nihayet âhiret gününe iman etmelidirler. Amelî 
bak�mdan ise, namaz� dosdo ru k�l�p Allah’�n verdi i eylerden 
infak etmelidirler. Di er bir ifadeyle ancak bu inanca sahip ve 
bu amelleri yerine getiren kimseler mümin, dolay�s�yla da 
müttakî olabilirler.

Kur’ân-� Kerîm’de müminlerin özelliklerinin do rudan say�l-
d� � âyetler, ayn� ad� ta �yan “Mü’minûn” sûresinin ilk 
âyetleridir. Söz konusu sûrenin ba �nda müminlerin kurtulu a
eren kimseler oldu u belirtildikten sonra onlar�n özellikleri öyle 
s�ralanmaktad�r:

“Müminler gerçekten kurtulu a ermi lerdir.” 

“Onlar ki, namazlar�nda derin sayg� içindedirler.” 

                                                          
2  Bakara, 2/3-4.  
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“Onlar ki, faydas�z ve bo (i lerden ve) sözlerden yüz çevirir-
ler.”

“Onlar ki, zekât� yerine getirirler (zekât� öderler).” 

“Onlar ki, �rzlar�n� korurlar.” 

“Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet 
ederler.” 

“Onlar ki, namazlar�n� k�lmaya devam ederler.” 

“ te bunlar varis olanlar�n ta kendileridir… Ki, Firdevs cen-
netlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklard�r.”3

Sûrenin ba �nda müminlerin “felâha/kurtulu a ula aca �”
belirtilirken 11. âyette bunun aç�l�m� verilerek onlar�n Firdevs 
cennetlerine ula aca � ifade edilmektedir. Tekrarlamak gerekir-
se, bu âyetler dizisinde müminlerin yedi özelli inin alt� çizilmek-
tedir: a) Hu û içinde namaz k�lmak, b) faydas�z i lerden kaç�n-
mak, c) zekât� ödemek, d) iffeti muhafaza etmek, e) emanetlere 
ba l� kalmak, f) verilen sözleri yerine getirmek, g) namaz ibade-
tinde aksamaya yer vermemek.  

                                                          
3  Mü’minûn, 23/2-11.  
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imdi, hepimiz bu özelliklere ne kadar sahip oldu umuzu 
dü ünmeliyiz. Bu özellikler bak�m�nda ba kalar�n� de il, kendi-
mizi merkeze koyarak kar �la t�rmaya gitmeliyiz. Söz gelimi, 
namazlar�m�zda hu uu ne kadar elde edebiliyoruz, bo  i  ve 
davran� lardan ne kadar uzak kalabiliyoruz, iffet konusunda ne 
kadar duyarl�y�z, emanetlere ne kadar riayet ediyoruz, sözleri-
mize ne kadar ba l�y�z? Bu sorulara cevap verdikten sonra e er 
eksikliklerimiz varsa vakit kaybetmeden bunlar� telâfi etmeye 
çal� mal�y�z.  

Müminlerin ba ka baz� özelliklerine Enfâl sûresinin ikinci 
âyetinde dikkat çekilmektedir: 

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah an�ld� � zaman 
kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okundu u zaman 
(bu) onlar�n imanlar�n� art�r�r. Onlar sadece Rablerine tevekkül 
ederler.”4

Bu âyette Rabbimiz müminlerin üç özelli ini vurgulamakta-
d�r: a) Allah’�n ad� an�ld� �nda kalplerin titremesi, b) ilâhî âyetler 
okundu unda iman�n artmas�, c) sadece Allah’a güvenilmesi. 
Hiç üphe yok ki bu üç husus iman denilen ilâhî nurun âdeta 
kaç�n�lmaz olarak meydana getirdi i sonuçtur. Allah’a inanan, 
O’nun sonsuz yüceli ini bilen birsi O’nun ad� an�ld� �nda nas�l
duyars�z kalabilir? Böyle birisi ilâhî âyetlere her vak�f oldukça ya 
da bu âyetlerin fark�na vard�kça inanc� nas�l ayn� seviyede kala-
bilir? Ayn� ekilde böyle bir kimse nas�l Allah’a güvenden uzak 
kalabilir?

Müminler Allah’a O’nu görüyormu  gibi inanan ve içtenlikle 
O’na ba lanan kimselerdir. Bu yönleriyle onlar “Rahman’�n
                                                          
4  Enfâl 8/2. Âyet-i kerimede geçen tevekkül; tüm tedbirleri al�p, gerekenleri yapt�ktan sonra, i in

sonucunu Allah’a b�rakarak ona güvenmek demektir.  
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kullar�”d�r. Kur’an’da yüce Allah müminlerin, ba ka bir ifadeyle 
“kullar�n�n” özelliklerini u âyetlerde aç�kça zikretmektedir:5

“Rahmân’�n kullar�, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen 
kimselerdir. Cahiller onlara lâf att�klar� zaman, ‘selâm!’ der 
(geçer)ler.

“Onlar, Rabblerine secde ederek ve k�yamda durarak gece-
leyenlerdir.” 

“Onlar, öyle diyenlerdir: ‘Ey Rabbimiz! Bizden cehennem 
azab�n� uzakla t�r, gerçekten onun azab� sürekli bir helâktir’!” 

“ üphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konakt�r oras�.”

“Onlar, harcad�klar�nda ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 
Onlar�n harcamalar�, bu ikisi aras� dengeli bir harcamad�r.”

“Onlar, Allah ile beraber ba ka bir ilâha kulluk etmeyen, 
haks�z yere, Allah’�n haram k�ld� � cana k�ymayan ve zina etme-
yen kimselerdir. Kim bunlar� yaparsa a �r azaba u rar.” 
                                                          
5  Furkan, 25/63-76.  
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“K�yamet günü onun azab� kat kat art�r�l�r ve horlanm�  ola-
rak orada ebedi kal�r.”

“Ancak tövbe edip de inanan ve salih bir amel i leyenler 
ba ka. Allah i te onlar�n kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok 
ba � layand�r, çok merhamet edendir.”

“Kim de tövbe eder ve salih amel i lerse i te o, Allah’a, töv-
besi kabul edilmi  olarak döner.” 

“Onlar, yalana ahitlik etmeyen, faydas�z bo  bir eyle kar �-
la t�klar� zaman, vakar ve ho görü ile geçip gidenlerdir.” 

“Onlar, kendilerine Rablerinin âyetleri hat�rlat�ld� � zaman, 
onlara kör ve sa �r kesilerek de il, dü ünüp anlayarak sar�l�rlar.” 

“Onlar, ‘Ey Rabbimiz! E lerimizi ve çocuklar�m�z� bize gö-
zayd�nl� � k�l ve bizi Allah’a kar � gelmekten sak�nanlara önder 
eyle’, diyenlerdir.”  
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“ te onlar, sabretmelerine kar �l�k cennetin yüksek makam-
lar�yla mükâfatland�r�lacaklar ve orada esenlik dile i ve selâmla 
kar �lanacaklard�r.”

“Orada ebedî kal�rlar. Oras� ne güzel bir durak ve ne güzel 
bir konakt�r!”

Bu âyetlerde Yüce Rabbimiz müminlerin sahip olmalar�
gereken ferdî, ahlâkî ve toplumsal nitelikli ilkelerden bir demet 
sunmaktad�r. Söz gelimi müminler ahlâkî bak�mdan mütevaz�
olmal�, zaaf sahibi kimselerle u ra mamal�; iktisadî bak�mdan
harcamalar�nda orta bir yol tutmal�, sosyal hayatla ilgili olarak, 
meselâ yalan ahitlik vb. tutumlardan kaç�nmal�d�r.

Yüce Allah ba ka bir âyette, yine müminlerin özellikleri 
ba lam�nda öyle buyurmaktad�r:

“Mümin erkekler ve mümin kad�nlar birbirinin dostudurlar. 
yili i emreder, kötülükten al�koyarlar. Namaz� dosdo ru k�lar,

zekât� verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. te bunlara 
Allah merhamet edecektir. üphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.”6

Bu âyette Yüce Allah müminlerin özelliklerinden “iyili i
emretme ve kötülükten sak�nd�rmaya” özellikle dikkat 
çekmektedir. Mümin sadece kendisi iyi olan, iyi kalan, 
kötülükten uzak duran bir kimse de il, ayn� zamanda hem 

                                                          
6  Tevbe, 9/71.  
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ya ay� � hem de sözleriyle en yak�nlar�ndan ba layarak insanlar�
iyili e ça �ran ve olumsuzluklardan sak�nd�rmaya gayret eden 
kimsedir.

Kur’an’da daha birçok âyette do rudan ve dolayl� olarak 
müminlerin özelliklerine de inilmektedir. Bu âyetlere bütün 
halinde bak�ld� �nda u söylenebilir: Mümin içtenlikle inanan ve 
inanc�n�n gere i olarak “salih amel”le donanan kimsedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) canl� bir Kur’an olarak kâmil bir 
müminin bütün özelliklerini en güzel ekilde yans�tmaktad�r. O 
iman�n gere i olarak Allah’a gönülden ba lanm� , O’nu ulûhi-
yetine lay�k ekilde hamd ve tesbih ile anm� ; kendisi, müminler 
hatta bütün insanlar için O’na dua edip dünya ve âhiret mutlu-
lu u istemi tir. Hayat�nda hiç yalan söylememi , kimsenin g�y-
betini yapmam�  ve yapt�rmam� , insanlara iyilik yapmak için 
ko mu , ikram etmi , cömertlik yapm� ; kad�nlara, çocuklara, 
ya l�lara, hayvanlara, k�sacas� bütün varl� a kar � “en yüksek 
ahlâk”�n gerektirdi i erdem içinde mukabele etmi tir.

Sevgili Peygamberimiz imana, slâm’a, ihsana, takvaya, duaya 
vb. dair birçok hadisinde müminlerin kimi özelliklerine i arette
bulunmu tur. Onun u sözü bunun bir örne ini te kil etmektedir: 

 :

“Kimde üç ey bulunursa iman�n tatl�l� �n� alm�  olur. Allah 
ve Resûlü kendisine ba kalar�ndan daha sevimli olmak, bir 
kimseyi sevmek fakat sadece Allah için sevmek, küfre dönmeyi 
ate e at�lmakla e de erde görerek bundan kaç�nmak.”7

                                                          
7  Buhârî, “Îmân”, 8.  
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Ba ka bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s.) parmaklar�n�
birbirine birle tirerek müminlerin müminlere olan ba l�l� �n�
ta lar� birbirine ba layan duvara benzetmi ,8 böylece 
müminlerin sosyal hayatla ilgili özellikleri ba lam�nda hayatî 
önem ta �yan bir hususa i aret etmi tir.

Sonuç olarak iman kuru bir lâf�z, mümin de “inand�m” 
diyen bir kimse de il, iman hayata hayat katan bir iksir, bu 
nura sahip mümin de iman�n gerektirdi i her türlü erdemi 
üzerinde ta �yan “cennet ehli” bir kimlik ve ki iliktir.

                                                          
8  Buhârî, “Edeb”, 36.  


