
BAŞLARKEN

Hamdolsun; yaratılmışlar içinde imtiyazlı kıldığı insanı ahlâk ile yücelten Allah’a,
Salevât olsun, ahlâkın kemale ermesi için muhteşem bir örneklik serdeden Efendimiz’e, 
Selam olsun, bir ömür ‘en yüce ahlâklı’nın peşinden biteviye iz süren müminlere...

Vahyin nüzulünün 1400. yılı münasebetiyle Kur’an Yılı ilan edilen bu zaman dilimin-
de, vahye mutabık bir hayatın Kur’ani kavramlarla inşasına mütevazı bir katkı yapmak 
niyetiyle yol süren Kur’ani Hayat Dergimiz, elinizde tuttuğunuz 18. sayısında ahlâk 
kavramını ele aldı.  

Mustafa İslâmoğlu hocamızın manşetimize de kaynaklık eden başyazısı, fiyat merkezli 
modern dünyaya alternatif olarak “değer merkezli” bir dünya öneriyor ve böyle bir dün-
yanın inşasında ahlâkın üstlendiği olağanüstü rolü hatırlatılıyor. Murat Sülün, Kur’an’ın 
sistematik bir kanun kitabı değil, bilakis ahlâki yanı ağır basan bir rehber olduğunu 
vurguluyor. 

Hüseyin K. Ece müminin kerametinin güzel ahlâk olduğunu, doktora tez çalışmasının bir 
bölümünü özetleyen Hasan Tahsin Feyizli ise ahlâkın kaynakları konusunda ileri sürülen 
fikirleri anlatıyor. Abdulcelil Candan ahlâkta itidal ve aşırılık konusunu, Mahmut Çınar 
ise amel-ahlâk ilişkisini bekârların evlendirilmesi örneğinde anlatıyor bu sayımızda.

Söyleşi bölümünde Fatih Okumuş Hollanda’da ilmi çalışmalarını sürdüren Recep Kılıç ile 
ahlâkın dini temelinin önemini konuştu. Mehmet Soysaldı ahlâki çöküşün hayatımıza 
vahim yansımalarını, Ahmet Coşkun ahlâki zaaflardan hasedi, Zeki Tan ahlâki önderlikte 
güvenin önemini, Murat Kayacan ise Tefhimu’l-Kur’an’da ahlâk kavramının kullanılışını 
yazdı sizler için.   

Fatih Okumuş nebevi ahlâkın mucizevi yönünü, Ekrem Demir Kur’an ve sünnette ahlâk 
kavramının kullanılışını inceledi bu sayımızda. İbrahim Sarmış, son günlerde tartışılan 
hadımlaştırma yasasını ahlâk çerçevesinde eleştirdi. Nuriye Çakmak Kâbil’in öldürme 
ahlâkının bugüne dek nasıl süregeldiğini, Ayten Durmuş şehir hayatında ahlâkın daha 
bir önem kazanışını yazdı bu sayımızda. 

Ömer Faruk Karataş Kur’an’da beyan unsurlarını âyetlerden iktibaslar yaparak mad-
deler halinde sıraladı, Mehmet Birsin ‘ben’in temel dilemmasını tartıştı. Kur’an’ın 
Burçları’ndan Enfâl Sûresini Yasemin İslamoğlu tanıttı, Ferhat Deniz Dünya Hâli’nde 
bölgemizdeki ve ülkemizdeki son gelişmeleri yorumladı. Kur’an Kitaplığı’nda Muharrem 
Baykul M. Abdullah Derrâz’ın Kur’an Ahlâkı isimli muhalled eserini tanıttı sizler için. 

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, İnternet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye ola-
rak geçmiş tüm sayılara, dergide basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk gün-
den itibaren erişebilir, tüm dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Sevgili okurlarımızı 2011 yılı abone çalışmalarımıza katılmaya, okuyarak ve okutarak 
dergimize destek vermeye çağırıyoruz. Temmuz başında çıkacak takva konulu 19. sayı-
mızda buluşmak niyazıyla… 
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األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.
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Ahlak Dinin Temelidir

AHLAK DİNİN HEM 

TEMELİ HEM DE 

GAYESİDİR.

“Ahlak”ın lügavi çerçevesi

Ahlak hem hilk hem de hulk köküne nis-
bet edilir. Hilk insanın fıtri tabiatını, hulk in-
sanın manevi yanını, halk insanın maddi ve 
sosyal yanını ifade eder. Ahlak’ın hulk boyu-
tu hilk ve halk boyutundan güçlüdür. Nasıl ki 
ruh bedenin, ahiret dünyanın, ğayb şahadet 
âleminin, mana maddenin öznesi ise, manevi 
olan da maddi olanın öznesidir. Birinciler ikin-
cilerden kalıcıdır. Birinciler ikincilerin failidir. 
Aynı kökten gelen hilkat “yaratılış” demektir. 
Aynı zamanda hulk “huy” yani “alışılmış dav-
ranış” demektir. 

Arap dilinin felsefesine vakıf olanlar bilirler: 
Hilk mastarı kesre’den dolayı ahlakın boyun 
eğen ve nesne olan boyutunu, hulk mastarı 
damme’den dolayı ahlakın baş kaldıran ve özne 
olan boyutunu temsil eder. Yani ahlak fıtrat’a 
bakan yanıyla hilkat’in nesnesi olmakta, hulk’a 
bakan yanıyla amel’in öznesi olmaktadır. 

Batıda, 20. yüzyılın ilk yarısında latin asıl-
lı moral sözcüğü kullanılıyordu. Bu yüzyılın 
son çeyreğinde özellikle Yunan asıllı etik kul-
lanılmaya başlandı. Yunanca ethos, bizdeki 
“ahlak”ın karşılığıdır. Aristo’nun başyapıtla-
rından biri Nichomakhos’a Etick (Nikomakos’a 
Ahlak) adlı eseri, ahlak üzerine yazılmıştır. 
Ahlak Yunan kültüründe bir değerler dizgesi-
ni ifade eder. 

Bu terimlerin zaman içindeki değişimlerini iz-
lediğimizde moral’in daha çok bireysel ahlak 

Mustafa İSLAMOĞLU
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davranışta sınıfta kalanları ne yapacağız? 
Veya sahih bir akideden mahrum olup da 
ahlaki davranış gösterenleri ne yapacağız? 
Suali bir başka şekilde şöyle de sorabili-
riz: İnsan olmadan Müslüman olmak kabil 
midir? Kabilse bu nasıl bir Müslümanlık 
olur? İslam’ın sahibi olan Allah böyle bir 
Müslümanlıktan razı mıdır? Dinin maksa-
dı bu mudur? Kur’an böyle bir islamı tas-
dik eder mi?

Akide ile ahlakı, din binasının temel katı-
na karşılıklı olarak almaya sanırım kimse-
nin bir itirazı olmasa gerektir. Fakat ille de 
bu dörtlüyü üst üste dizmemiz gerekirse, 
temel kata akideyi değil ahlakı koyma-
mız gerekecektir. Bu gereklilik, Mushaf’ın 
daha girişinde yer alan Bakara Sûresi’nin 2. 

âyetinden anlaşılır:

Zalike’l-kitâbu lâ raybe 
fîhi huden li’l-muttakîn: 
“İşte kendisinde hiçbir 
şüphe olmayan bu ki-
tap, muttakiler için bir 
hidayet rehberidir.”

Bu cümlede Kur’an’ın 
iki temel ıstılahı yer alır: 
Takva ve hidayet. Arap-
çanın söz diziminden 

kaynaklanan bir zorunluluk olarak me-
tinde takva (muttakin) hidayetten (huden) 
sonra gelse de, manada takva hidayetten 
öncedir. Zira “muttakiler için hidayettir” 
cümlesinde hidayet takva üzerine bina 
edilmekte, takva hidayetin temeli olarak 
takdim edilmektedir. Eğer takvayı hidaye-
tin temeli ve sebebi değil de, hidayeti tak-
vanın temeli ve sebebi kabul edersek, âyeti 
indiği gibi değil de şöyle okumuş oluruz:

Zâlike’l-kitâbu lâ raybe fîhi takven li’l-
muhtedîn: “İşte bu kitap, hidayete ermişler 
için bir takva kaynağıdır.”

Bu tahrif olur. Dolayısıyla âyet, takvayı hi-
dayetin temeline yerleştirmektedir.

için, etik’in ise sosyal ahlak için kullanıldığı-
nı görürüz. Birincisi İslam terminolojisinde 
edeb’e, ikincisi ise ahlak’a daha yakın dur-
maktadır. 

Ahlak, son dönemlerde mesleki alanlara has 
kılınarak meslek ahlakları gelişmeye başla-
mıştır ki, tıp adamlarının uymaları gereken 
ahlaki kurallar müstakil bir ad almıştır: De-
ontoloji.

İyi-kötü ahlakın konusudur. Doğru-yanlış 
aklın konusudur. Güzel-çirkin estetiğin ko-
nusudur. Hak-batıl akidenin konusudur. 
Haklı-haksız hukukun konusudur.

Din binasının temel katı olarak ahlak

İbn Abbas’a göre din şu dört unsurdan olu-
şur:

1. Ahlak.

2. Akide.

3. İbadât.

4. Muamelat.

Eğer İbn Abbas’a aidiyeti 
sahihse, onun bu dört un-
suru nasıl bir sıralamaya 
tabi tuttuğunu bilmiyoruz. 
Fakat bizce din binasını 
teşkil eden bu dört unsurun tesbiti kadar, 
hatta ondan daha da önemlisi, bu dört un-
surun tertibidir.

Yani soru şudur: Din binasının temel katını 
bu dört unsurdan hangisi teşkil eder?

Tartışma dönüp dolaşıp ilk iki maddede dü-
ğümlenecektir: Akide mi, ahlak mı?

Eğer bu suale “akide” cevabını verirsek, bu 
kez başka sualler sökün edecektir:

Akide sahibinin ahlaki davranışının garantisi 
midir? 

Bu suale “evet” dersek, akide sahibi olanların 
ahlaklı, akide sahibi olmayanların ahlaksız 
olduğu sonucuna varırız. Durum gerçekten 
böyle midir? Akide sahibi olup da ahlaki 

“İLAHİ ADALET” İLE “BE-
ŞERİ ADALET”İN ARASI 
AÇILDI. ADALET SADE-
CE AHİRETE HASREDİ-
LEREK, İNSANIN ADİL 

BİR DÜNYA KURMA 
İDDİASI YOK EDİLDİ. 
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Hidayet akidevi bir kavramdır. Hangi yorum-
dan yola çıkarsak çıkalım, ulaşacağımız yer 
hidayet kavramının akide ile alakalı olduğu 
gerçeğidir. Hidayete ermek akideyi benimse-
meyi gerektirir.

Takva ise ahlaki bir kavramdır. Hangi yorum-
dan yola çıkarsak çıkalım, takvanın ahlak ile 
ilgili bir kavram olduğu sonucuna ulaşırız. 
İster “sorumluluk şuuru”, ister “sakınmak”, 
ister “korkmak”, ister “Allah’a karşı saygı”, 
isterse başka her hangi bir anlamı tercih ede-
lim, neticede varıp duracağımız yer “ahlaki” 
bir kavramla karşı karşıya olduğumuz ger-
çeğidir. Zaten Toshihiko İzutsu’nun kavram 
hakkında yaptığı semantik kazının kendisini 
“sorumlu davranış şuuruna” ulaştırmış olma-
sının sebebi de budur.

Mübarek Bakara 
Sûresi’nin 2. âyetinin 
açılımı bu durumda şu 
olmaktadır: Hidayete er-
memiş bir insanı hidayet 
kapısının önüne getirip 
bırakan, onun hidayet-
ten önceki takvası, yani 
davranışlarındaki so-
rumluluk şuurudur. Şu halde din binasının 
temelinde ahlak yatmaktadır. Zira ahlaki so-
rumluluk, akidenin zeminidir. İnsan bu so-
rumluluk sayesinde hakikati arar. Bu arayışın 
sonunda iman vardır. Hidayete ermek imana 
ermektir. Fakat takva orada bitmez. Çünkü 
takva “sorumluluk bilincidir” ve hidayete er-
dikten sonra da devam eder. İmanın takvası 
inanç ahlakıdır. Nasıl ki bilginin takvası bilgi 
ahlakı, amelin takvası eylem ahlakı, servetin 
takvası servet ahlakı ise…

Ahlakın din binasının temeli olduğu hakika-
tini Allah’ın kitabında Rasulünü tanıttığı şu 
iki âyetten de çıkarabiliriz. Rabbimiz elçisi-
ni tanıtırken “Elbet sen muazzam bir ahlak 
üzeresin” (Kalem 68:4) buyuruyor. İlk inen 
surelerden biri olan bu âyet Allah Rasulü’nün 
vahiy öncesi ahlaki duruşuna bir atıftır. Bir 

işlevi de ta’lil (gerekçe) olan inne edatının 
ta’lil manası ile başlayan bu âyet, adeta Ab-
dullah oğlu Muhammed’in peygamber seçil-
mesinin gerekçesini teşkil etmektedir. Adeta 
“Neden ben?” sualinin bir cevabı niteliğinde-
dir. Rasulullah’ın risalet öncesindeki ahlaki 
niteliğinden haber veren bu âyetin yanına, 
yine onun risalet öncesindeki akidevi duru-
munu ele alan şu âyeti koyalım: “Sen (bun-
dan önce) kitap nedir iman nedir bilmezdin” 
(Şûrâ 52). İkisi de Efendimiz’in nübüvveti 
öncesi hakkında verilen bu iki bilgiyi birleş-
tirdiğimizde çıkan sonuç şudur: “Sen, kitap 
nedir iman nedir bilmezken de muazzam bir 
ahlaka sahiptin”. İşte bu da ahlakın akidenin 
zemininde olduğunun bir başka şahididir.

Ahlaka uzak bir insan, Allah’a yakın ola-
maz. Tabi ki dine, imana, 
İslam’a, adalete de… Ah-
lak dinin hem temeli hem 
gayesidir.

Bir davranış ahlakilik 
vasfını ne zaman kaza-
nır? 

Ahlak davranışlarla ala-
kalı bir şeydir. Davranış yoksa orada ahlak-
tan söz edilmez. Bir davranışı ahlaki olarak 
nitelendirmek için dört vasıf kaçınılmazdır.

1. İradeli ve şuurlu olacak. Kur’an bu tür bir 
davranışa ‘amel adını veriyor. Hayvanların 
davranışına ‘amel denemez. Zira hayvanlar 
şuurdan yoksundur. 
2. Edinilmiş ve kazanılmış olacak. Hiç kim-
se doğuştan ahlaklı veya ahlaksız olamaz. Bu 
nedenle de hiçbir bebek için “ahlaksız be-
bek” denilemez. 
3. Hilkatine katacak denli alışkanlık (itiyat) 
ve insiyak haline gelecek. Davranış anlık ve 
geçici olmayacak. Planlı ve tasarlanmış değil, 
zorlanmadan ve kolayca gerçekleşecek. 
4. Niyete değil davranışa ilişkin olacak. 
Kur’an mucahidin adını verdiği “eyleme geçen 
aktif iyileri”, kâidîn adını verdiği “eylemsizlik 
içindeki pasif iyilere” yeğ tutar (Nisa 4:95).

KUR’AN 

HZ.PEYGAMBER’E 

BİR “AHLAKİ DAV-

RANIŞ SİSTEMİ” KA-

ZANDIRMIŞTIR.
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Ahlakın çıkış noktası şuurdur. Bilinç yoksa 
eylem “amel” değil “hareket”tir. Taş, toprak, 
su, rüzgâr, bulut, kuş, koyun hareket eder. 
Onların hareketi “amel” olmaz, zira şuurdan 
yoksundur. Dolayısıyla bütün bu nesneler-
den ahlaki davranış beklenmez.

Ahlak içtimai alanda ortaya çıkar. Ferdin 
fertle, ferdin devletle, ferdin toplumla ve top-
lumların diğer toplumlarla ilişkilerinin da-
yandığı değer odaklı kurallar manzumesidir.

Ahlak değişir ve gelişir. Değişmeyen gelişmez 
de. Bir önceki adımdaki ahlakilik, bir son-
raki davranışın ahlakiliğini besler. Bu böyle 
devam edip gider. Tersi de geçerlidir. Bir ön-
ceki davranıştaki gayrı 
ahlakilik, bir sonraki 
davranışın gayrı ahla-
kiliğini besler.

Ahlakın çıkış noktası 
“cisim” değil “nefis”tir. 
Dolayısıyla ahlak be-
denin sıfatı değil, nef-
sin sıfatıdır. Neticede 
onun çıkış yeri organ-
lar değil bilinçtir. Bir niyet bilinçten süzülüp 
davranışa dönüşünce “ahlaki” veya “gayrı ah-
laki” vasfını alır.

Ahlaki davranış “kayıtlı” ve “kayıtsız” diye 
ikiye ayrılır. Bir ahlaki davranışın kayıtlı ol-
ması, onun ahlakiliğini gölgeler. Zira “kayıtlı 
ahlak”, görececi ahlaktır. Bir davranış göre-
liyse, o davranışın ahlakiliği sorgulanır. Ah-
laki davranış, her yerde ve her durumda ge-
çerli olan davranıştır. Bir İngiliz’in Londra’da 
bir İngiliz’e karşı ahlaki saydığı bir davranışı, 
eski sömürgesi Hindistan’da bir Hintliden 
esirgiyorsa, onun Londra’daki davranışı da 
özünde ahlaki değildir. Bir kimse “bizden” 
dediği kişiye karşı gösterdiği davranışı “öte-
ki” gerekçesiyle bir başkasından esirgiyorsa, 
birinci davranışı da ahlaki olma vasfını yiti-
rir. Zira bu “kayıtlı ahlaka” girer. Ahlak kayıt-
landığında ahlak olmaktan çıkar. 

Bu durumda nihai olarak bir davranışın ah-
laki olup olmadığını, ancak o davranışın çı-
kış noktası olan niyeti okuyan bilir. Şu halde 
bir davranışın ahlaki olup olmadığı hakkın-
daki son ve kesin sözü söyleyecek tek oto-
rite, kalplerin özünü bilen Allah’tır. İşte bu 
nedenle, garantili ahlaki davranışın referansı 
Allah olmak zorundadır. Bu aynı zamanda 
“Ahlakın kökeni nedir?” sualine verilebilecek 
en doğru cevaptır.

Bir ahlaki davranışı göreli olmaktan çıkarma-
nın tek yolu vardır: Aşkın bir referansa bağ-
lamak… O referans Allah’tır. Zira tasavvurda 
başlayıp davranışta son bulan amel sürecini, 
kesintisiz izleyebilen tek zat ancak Allah’tır. 

Değilse yetim bir kız 
çocuğuna sahip çık-
mak ahlaki bir dav-
ranıştır. Fakat bunu 
yapan adam ileride 
çirkin emellerine 
alet etmek için bunu 
yapıyorsa, onun bu 
davranışı dışarıdan 
gören herkes tarafın-

dan ahlaki olarak görülse de özünde ahlak-
sız bir davranıştır. Onun hakkındaki kesin 
yargıyı ise sadece Allah verir. Bir kötü, eline 
bulaşmış bir pisliği yolda giderken ağlayan 
bir yetimin başına silse, yetim de bunu bir 
şefkat eli olarak algılayıp sevinse, bu durum 
o adamın davranışını ahlaki kılmaz. Buna 
benzer birçok örnek verilebilir. İşte bu ve 
buna benzer örneklerin de göstereceği gibi, 
bir davranış aşkın bir güce referansla yapıl-
ması durumunda ahlakilik garantisi kazanır. 
Şu âyet bize bu hakikati haykırmaktadır:

“De ki: Size tek bir öğüdüm var: İster tek ba-
şınıza olun isterse başkalarıyla birlikte olun; 
asla Allah’ın huzurunda bulunduğunuz ger-
çeğini unutmayın!” (Sebe’ 34:46)

Ve şu âyet: “Doğrusu insanı biz yarattık; ona 
nefsinin ne vesveseler verdiğini en iyi Biz bi-
liriz; zira Biz kulumuza şahdamarından daha 
yakınız.” (Gâf 50:16)

KUR’AN HZ.PEYGAMBER’DE 
VAR OLAN MUAZZAM AH-

LAKİ ALT YAPIYI, DAHA 
MUAZZAM BİR ÜST YAPI 
İLE TAKVİYE ETMİŞTİR.
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Bir davranışın ahlakiliği, nihai tahlilde o dav-
ranışın arkasındaki niyete bağlıdır. Zira hiç-
bir davranışa, onu ortaya koyanın niyetinden 
bağımsız kıymet hükmü verilemez. 

Ahlak ve Kur’an

Ahlak kavramının kendisi Kur’an’da mer-
kezi bir yer tutmaz. Bu kavram, Kur’an’da 
biri Kalem Sûresi’nin 4. âyeti, diğeri Şuara 
Sûresi’nin 137. âyeti olmak üzere iki yerde 
geçer. Fakat insanlığın ortak aklının iyi de-
diği ne kadar ahlaki davranış varsa o övülür. 
Yine Kur’an’da insanlığın ortak aklının kötü 
dediği ne kadar davranış varsa onlar da ye-
rilir.

Bu durumda şu tesbiti yapmak kaçınılmaz-
dır: Ahlak kavramı her ne kadar Kur’an’da 
merkezi bir yer tutmasa da, ahlaki davranı-
şın kendisi Kur’an’ın merkezinde yer alır. 
Kur’an’ın maksadı insan davranışını ahlaki-
leştirmektir. Kur’an neden söz ederse etsin, 
nihayetinde ahlaktan söz etmektedir. Buna 
ilk inen surelerden yola çıkarak birkaç örnek 
verelim:

1. ‘Alak Sûresi: Kur’an’ın ilk inen beş âyetinin 
konusu bilgi ahlakıdır. İlk emir yalınkat bir 
“Oku!” emri değil, “Yaratan Rabbinin adıyla 
oku” emridir. Yaratan Rab adıyla/adına oku-
mak bilgi ahlakının güvencesidir. Yine Alak 
Sûresi’nde yer alan “İnsan mutlaka azar; eğer 
kendi kendine yettiğini sanırsa” (6-7) âyetleri 
doğrudan ahlakla ilgilidir. Yine aynı surede 
yer alan “O bilmiyor mu ki Allah kendisini 
görüyor” âyetinde, ahlaki davranışın aşkın 
referansı gösteriliyor. Bu referans, gören bir 
Allah inancıdır. O yoksa davranışın ahlakili-
ğini garanti eden bir otorite de yoktur.

2. Müzzemmil Sûresi: Kıraet ahlakından söz 
eder. Surenin ilk on bir âyetinde dokuz emir 
fiil yer alır. Yani dokuz emir fiille, dokuz 
davranış emredilir. Bunların merkezini teşkil 
eden 4. âyet şudur: “Kur’an’ı sindire sindire 
oku.” Bütün bu emirlerin yer aldığı pasajın 
zirvesi ise, ahlaki davranışın referansı olan 

Allah’a atıf yapılan âyettir:  “Rabbinin adını 
an ve tüm varlığınla O’na adan” (8).

3. Müddessir Sûresi: Davet/Risalet ahlakın-
dan söz eder: İlk yedi âyette yedi emir fiil yer 
alır. Merkezi emir: “Kalk ve uyar!” (2) emirle-
ridir. Bu emirler pasif iyiyi aktif iyi olmaya ça-
ğıran emirlerdir. Bu emirler “iyilik ahlakına” 
işaret ederler. İyi olmak yetmez, iyilik ahlakı-
na da sahip olmak gerekir. O da, iyiliği ayağa 
kaldırmak ve aktif kılmaktır. Elçilik ahlakı, 
önce Rububiyyetin en büyük tezahürü olan 
vahyin sahibini tekbir ile başlar: “Ve Rabbini 
tekbir et” (3). Davette direniş de davet ahla-
kına girer: “Ve Rabbin için sabret” (7). Bu, 
“Rabbine karşı ahlaki davran” anlamına gelir. 
“Ve elbiseni temiz tut” (4) emri, “Topluma 
karşı ahlaki davran” anlamına gelir. “Tüm 
pisliklerden uzak dur” (5) emri, “Hakikate 
karşı ahlaki davran” anlamına gelir. “Ve iyi-
liği kazanç kapısı haline getirme” (6) emri, 
“Kendi şahsiyetine karşı ahlaki davran” an-
lamına gelir.

4. Fatiha Sûresi: Kulluk ahlakından söz eder. 
İlk üç âyet kulun yöneldiği makamı hatır-
latmadır. “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız 
Senden yardım dileniriz” (4) âyeti, kulun 
yöneldiği makama karşı ahlaki duruşu ifade 
eder. Son üç âyet ise, kulluk ahlakının mer-
kezi olan duadır.   

Namaz dışında, ileriki süreçlerde Kur’an’da yer 
alacak olan emir ve yasakların hemen hiçbiri 
henüz inmemiştir. Ama ahlaki emirler daha 
vahyin ilk yıllarında birbiri ardınca yer alır:

Yetimi ezmemek. (Duha 9) 
Dilenciyi azarlamamak. (Duha 10) 
Verdiğini kalbi ürpererek vermek.   
(Mu’minun 61)
Boş şeylerden yüz çevirmek. (Mu’minun 3) 
Emanete ve söze riâyet etmek.   
(Mu’minun 8)
Ahde vefa ve emanete riâyet etmek.   
(Ra’d 20)
Kötülüğü iyilikle savmak. (Ra’d 22). 

Böyle devam edip gidiyor…



8

Sünnette ahlak

Kur’an’ın nüzul sürecinde ahlaki davranışın 
böylesine öncelenmesi boşuna değildir. Zira 
Kur’an, ilk muhatabı olan Allah Rasulü’nü 
inşa etmektedir. Hz. Aişe’ye Rasulullah’ın 
ahlakı sorulduğunda, “Siz hiç Kur’an oku-
muyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı” 
cevabını vermesi gerçekten manidardır. 

Bu cevap, Kur’an’ın maksadının ahlak oldu-
ğunu gösterir. Zira Kur’an ilk muhatabı olan 
Hz. Peygamber’e bir “ahlaki davranış sistemi” 
kazandırmıştır. Onda var olan muazzam ah-
laki alt yapıyı, daha muazzam bir üst yapı ile 
takviye etmiştir. Bu nedenle olsa gerektir ki 
Efendimiz peygamber 
olarak gönderiliş ama-
cını şöyle özetlemiştir: 
“Ben sadece güzel ah-
lakı tamamlamak için 
gönderildim.” (İbn 
Hanbel, II, 381) 

Bir rivayette Kur’an’ın 
kendisine kazandırdığı 
ahlak sistemini kaste-
derek “Beni Rabbim edeplendirdi, ne de gü-
zel edeplendirdi” buyurmuştur. Allah Rasulü, 
yukarıda da vurguladığımız gibi imanın kıy-
met ölçüsü olarak “ahlakı” almıştır: “İmanı 
en iyi olan, ahlakı en güzel olandır.” (Buhari, 
Edeb 39) “Soylarınız ahlakınız, soplarınız da 
amellerinizdir” diyen de Allah Rasulü’dür. 
Unutmayalım ki Mekke döneminin hukuku 
ahlak, müeyyidesi vicdan idi. Aksi durumda 
Allah Rasulü’nün elinde ihanet edeni ceza-
landıracak bir imkân yoktu.

Cahiliyye Arap kültüründe “ahlak” yerine 
kullanılan merkezi kavram murûet (mürüv-
vet) idi. Murûet, yiğitliğin kâmil halidir. “İn-
san, kişi” manasına gelen mer’ kökünden gelir 
ki, “kadın” yerine Arapçada kullanılan mer’e 
“dişi insan, dişi kişi” demektir. Bu anlamıyla 
murûet, insanın kişiliğinin kemaline delalet 
eder. İbn Kuteybe Hz. Peygamber’den şunu 
nakleder: “Biri gelip “Ya Rasulallah, kavmi-

min en iyisi değil miyim?” diye sorar. Allah 
Rasulü der ki: “Eğer aklın varsa erdemlisin 
(leke fadlun), eğer ahlakın varsa insanlığın 
(murûet) var, eğer malın varsa hatırın (haseb) 
var, eğer sorumluluğun (takıyyun) varsa di-
nin var.” (3/295) 

Cahiliyye devrinde mürüvvet, “siyadet” için 
istenirdi. Muhammedi davet cahiliyyenin ka-
bileci aklının yerine, dikey ve yatay iki bağ 
koydu: Bu bağlardan biri insanı Allah’a, diğe-
ri insanlığa bağladı. Dikey bağ insanı “iman” 
ve “takva” ile Allah’a bağladı. Yatay bağ ise 
insanı “ahlaka” ve “terbiyeye” bağladı. Din 
alanında takvanın ölçüsü “birr” ve “salih 
amel” olarak kondu.

İslam medeniyetin-
de ahlak nazariye-
leri

Ebu Hayyan et-
Tevhidi, el-İmtâ’ 
ve’l-Muânese adlı 
eserinde inne’l-huluk 
ibnu’l-halk (ahlak ya-
ratılışın çocuğudur) 

der (s. 152).

İbn Sina ahlakı önce “iyi ahlak” ve “kötü ah-
lak” diye ikiye ayırır ve iyi ahlakı doğuştan, 
kötü ahlakı sonradan olarak vasıflandırır. 
Ona göre fıtri olan iyiliktir, kötülük arızidir 
(Resail, 373). 

Gazzali ahlakı şöyle tanımlar: “İyilik yap-
manın, insanda yerleşik, mutlak kayıtsız bir 
özellik (meleke) haline gelmesidir”.

Maverdi’ye göre ahlak iki çeşittir: 1. Ğarîzîyye 
(güdüsel olarak insanın tabiatına nakşedi-
len), 2. Müktesebe (Sonradan kazanılan).

Maverdi, beslenme alışkanlıkları ile ahlak 
arasında bağ kurmuştur. O şöyle der: “Bazı-
larının zannı şu ki, seciye ve ahlak bedenin 
kimyasal ve biyolojik yapısına göre şekillenir. 
Zehirli safrası çok olan öfkeli olur, az olansa 
pısırık olur. Kanı çok olanın cesareti, harareti 
ve ataklığı çok olur, az olanınki az olur.” Bu 

SECİYE SONRADAN KAZA-

NILAN ALIŞKANLIKLARLA 

DEĞİŞTİRİLEMEZ, FAKAT 

AHLAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
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yaklaşım, helal lokmanın fıtrata sadakat ve 
ahlaka takviye olduğunu teyit eder.

Maverdi’ye göre seciye ile ahlak arasındaki 
fark şudur: Kişinin tabiatında olup da or-
taya çıkmayan şeye “seciye” denir, o ortaya 
çıktığında “ahlak” adını almayı hak kazanır. 
Seciye sonradan kazanılan alışkanlıklarla de-
ğiştirilemez, fakat ahlak değiştirilebilir.

Maverdi, ilk defa ahlakı düalist bir zeminde 
ele alarak “dünya edebi” (edebu’d-dünya) ve 
“din edebi” (edebu’d-din)  diye ikiye ayırdı. 
Bu aslında Gazzali ile belirgin hale gelen 
epistemolojik bölünmenin, ahlaki alandaki 
öncüsüydü. Gazzali’nin ünlü kitabının adı, 
bu bölünmenin bir belgesi gibi duruyordu: 
İhyau Ulumi’d-Dîn (Din İlimlerinin İhyası). 
Böyle bir yaklaşım, ilmi “Ulumu’d-Dünya” ve 
“Ulumu’d-Din” olarak ayıran bir aklın eseri 
idi. 

İbn Miskeveyh’in bu düalist ahlak teorisi, bir 
başka bölünmeye daha kapı araladı. Beyan 
ehli ile irfan ehli arasındaki ahlak tasavvuru-
na ilişkin kutuplaşmanın özü ta oraya daya-
nır. İrfan okulları nefis terbiyesi, uzlet, fakr, 
çile, fena vs. gibi kavramlarla ifade edilen bir 
“ahlak alanını” kendi tekellerine aldılar. Bu 
şekilde İslam ahlakı fakihlerle sufiler arasında 
pay edilmeye müsait bir hale getirildi. Kimi 
sufiler “birr” ve “takva”yı sosyal içeriğinden 
tamamen soyutlayan bir ahlak anlayışını şiar 
edinirken, bir kısım fakihler de bireysel ter-
biye, ruh terbiyesi ve nefis tezkiyesini gör-
mezden gelen bir helal-haram formalizmine 
mahkûm oldular. Bu formel ahlakı ruhsuz bir 
biçimde dayattılar. Sonunda korkulan oldu: 
“İlahi adalet” ile “beşeri adalet”in arası açıldı. 
Adalet sadece ahirete hasredilerek, insanın 
adil bir dünya kurma iddiası yok edildi. Ar-
tık o adil dünya ahirette kurulacaktı.

Ahmed b. Miskeveyh Tehzîbu’l-Ahlâk’ında 
şöyle der: “Ahlak eğitiminde şu sana yeter: 
Birbirinden ayrı üç kuvvet vardır. Mizac, alış-
kanlıklar ve terbiyeye bağlı olarak bunlardan 
birini güçlendirir diğerini zayıflatabilirsin: 1. 

“Melekiyye” olarak anılan konuşma kuvveti. 
Alet olarak beyni kullanır. 2. “Behimiyye” ola-
rak anılan şehvet kuvveti. Alet olarak ciğeri 
kullanır. 3. “Sebu’iyye” diye anılan öfke ve 
vahşet kuvveti. Alet olarak kalbi kullanır. İn-
sandaki faziletlerin miktarı, bu güçlerin mik-
tarına bağlı olması icap eder.” (19)

İbn Haldun, coğrafya ve iklimin ahlak üze-
rinde etkisi olduğunu söyler. Sudanlıların 
dans ve eğlenceye düşkün oluşlarını sıcak 
iklimle açıklar.

İhvan-ı Safa, Resail’inde ahlak üzerinde yıl-
dızların belirleyici olduğunu vurgular. İbn 
Sina da benzer bir kanaate sahiptir.

Âdab, seciye, mizac, fazilet, muruvvet, ‘ird, 
şeref, haysiyet, ma’ruf, munker, fahşâ gibi 
kavramlar ahlak ile bağlantılı olarak kulla-
nılmışlardır. Fars kültüründe genellikle ah-
lak yerine âdâb kullanılmıştır. Fakat bu ikisi 
arasında fark olsa gerektir. İbadetlerle ilgili 
“ahlak” değil “âdâb” kavramı kullanılır. “Na-
maz ahlakı” denilmez, fakat “namaz âdâbı” 
denilir.

İslam filozofları Yunan düşüncesini de özüm-
seyerek, İslam ahlak sistemini şu üç başlık 
altında telif ve tasnif etmişlerdir:

1. Tedbiru’l-Mütevahhid: Şahsiyet ahlakı.

2. Tedbiru’l-Menzil: Aile ahlakı.

3. Tedbiru’l-Medine: Devlet ahlakı.

Birincisi konusunda en özgün eseri bü-
yük İslam filozofu İbn Bâcce vermiştir: 
Tedbiru’l-Mütevahhid. O “şahsiyet”i mutevah-
hid kavramıyla karşılamıştır. Üçüncüsü için 
Farabi müstakil bir eser kaleme almıştır: el-
Medinetu’l-Fadıla (Fazilet Devleti). Bu üçünü 
birden en güzel özetleyen eser ise bir Os-
manlı müellifi olan Kınalızade Âlî Çelebi’ye 
aittir: Ahlak-ı Âlâi.

Yunan uygarlığında ahlak nazariyeleri

Yunan düşüncesinin merkezi kavramı 
‘mutluluk’tur. Bununla maksimum mutluluk 
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anlaşılırdı ve Farabi’nin tanımına göre “mut-
lak güzellik” anlamına gelirdi. Buna ulaşma-
nın tek yolu da, ilimlerin en güzeli olan felse-
fe idi. Mahlûkatın en efdaline ilimlerin en ef-
dali gerekirdi. En yüksek mutluluk “kendini 
bilmek” ile bulunurdu. Esasen “Kendini bil” 
cümlesinde anlamını bulan felsefenin kayna-
ğı Yunan değil Eski Mısır idi. Zira başta Teb 
Mabedi olmak üzere eski Mısır mabedlerinin 
kapı alnında “Kendini bil!” yazıyordu.

Eflatun’a göre üç güç vardı: Şehevi güç, gazap 
gücü, akli güç. Yine Eflatun’a göre her gücün 
bir erdemi vardır. Şehvet gücünün erdemi 
“iffet”, gazap gücünün erdemi “cesaret”, akıl 
gücünün erdemi “hikmettir”. Bu üç gücün 
bir insanda dengeli bir biçimde bulunmasına 
ise “adalet” denir.

Fazilet, Aristo’ya göre iki aşırılığın (ifrat-
tefrit) arasındaki denge noktasıdır. Hikmet, 
sefahat ile ahmaklığın ortası, iffet açgözlü-
lük ile iştahsızlığın ortası, cesaret korkaklık 
ile feveranın ortasıdır. Adalet ise, zalimlik ile 
mazlumluğun ortasıdır.

Yunan mirası olan “saadet”e ulaşan yöntem 
ikidir: Biri Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, İbn 
Tufeyl’in benimsediği “ittisal” yöntemi, diğe-
ri İbn Seb’in, İbn Arabi, Sühreverdi vb. gibi-
lerin benimsediği “işrak ve sudur” yöntemi. 
İttisalciler ve özellikle Farabi, saadet’in şartı 
olarak el-Medinetu’l-Fadıla (Erdemli Site)’yi 
gösterir. Fakat onun nazariyesi de ahlak an-
layışı da birey üzerinde yükselir. İşrakçiler 
ise fenâ (yok oluş) ahlakını mutluluğa ulaş-
manın tek yolu olarak görürler. Bu da “nefis 
tezkiyesi ve ruh terbiyesi” ile olur.

Yunan düşüncesinin merkez kavramı olan 
“saadet”in ait olduğu merkezi değer olan 
“adalet” (dike) kavramının ilham kaynağı 
“cosmos”tur. Cosmos’un harikulade düzeni 
ve işleyişi “adaletin” eseridir. Cosmos, bu 
harikulade düzenini tesadüfe ve tecavüze 
meydan vermemesine borçludur. Her şeyin 
bir yeri vardır ve her şey yerine razıdır. İşte 
adalet budur. Hiçbir şey bir başkasının yeri-
ne geçemez.

Farabi, mutluluğun şartı olarak el-Medinetu’l-
Fadıla’yı öngörürken Yunan’ın bu düşünce-
sine yaslanır. Yunan sosyal yapısı da, tıpkı 
kâinat gibi statik, mekanik ve sabittir. Taba-
kalar arasında geçiş yoktur. Yunan toplumu 
üç tabakadan oluşmaktadır: 

1. İşçiler ve çiftçi üreticiler. Bunlar ya köle-
dirler, ya da en aşağı kasta mensup yarı köle 
ve kadın vs. 

2. Askerler ve güvenlik güçleri. 

3. Filozoflar. Eflatun, bu site örneğini insanın 
üç gücüne uyarlar: 1. Şehvet kuvveti: Şehveti 
köreltmek için üreten kölelere tekabül eder. 
2. Gazap kuvveti: Güvenlik güçlerine teka-
bül eder. 3. Akıl/nutk kuvveti: Yönetici seç-
kinlere tekabül eder. Dolayısıyla, adalet her 
sınıfın kendi yerine razı olması ve ona boyun 
eğmesiyle sağlanır. 

Bu “sen kölesin, köle kal”ın Eflatun’casıdır. 
Karşısında tir tir titreyen bir bedeviye “Ne tit-
riyorsun be adam! Ben de senin gibi kuru et 
yiyen bir kadının oğluyum!” diye uyaran Hz. 
Peygamber’in adil yaklaşımından hayli farklı 
bir “adalet”tir Yunan filozoflarının zihninde-
ki adalet.

Netice

Modern dünyanın bir ahlak bunalımı yaşadı-
ğı, kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir. 
Zira modern dünya fiyat merkezli bir dün-
yadır. Bunun zıddı “değer merkezli bir dün-
yadır” ki, böyle bir dünya ahlak olmaksızın 
kurulamaz.

Batı sömürgeci geçmişi yüzünden ahlak tre-
nini kaçırmıştır. Ahlak yoksa adalet de, öz-
gürlük de, güvenlik de yoktur. Bugün yaşa-
dığımız hercümerç bunun isbatıdır.

Modern Batı’nın üç uknumu üç ahlaksızlık 
üzerinde yükselir: 1) Ulus Devlet, siyasal ah-
lak yoksunluğu üzerine; 2) Sekülarizm, ema-
net ahlakı yoksunluğu üzerine; 3) Modern 
bilimler, bilgi ahlakı yoksunluğu üzerine.

Seküler ahlak imkânsızdır. Zira bir ahlak sis-
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األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.
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temi ancak aktif bir vicdan üzerine inşa edi-
lir. İdeolojilerin vicdanı harekete geçirmek 
gibi bir amaçları yoktur. Dahası, ideolojiler 
asla bir vicdan inşa edemezler. 

Güce tapılan bir dünyada ahlak olmaz. 
Modern batının gücü nasıl tanrılaştırdığını 
Nietzsche’nin Der Antichrist’inden (Deccal) 
yaptığımız şu alıntı açık seçik ortaya koyar:

“İyi nedir? - İnsanda güç duygusunu, güç is-
temini, gücün kendisini yükselten her şey-
dir.

“Kötü nedir? Zayıflıktan doğan her şeydir.

“Mutluluk nedir? Gücün büyüdüğü duygu-
su, bir engelin aşıldığı duygusudur.

“Doygunluk değil, daha çok güç; genel ola-
rak barış değil, savaş; erdem değil, yetenek.

“Zayıflar, nasibi kıt olanlar yıkılıp gitmelidir: 
bizim insan sevgimizin baş ilkesi budur. Ve 
onlara bunun için de yardım (?!) edilmeli-
dir.”

Pozitivist ve materyalist modernizm ahlak-
sızdı. Görececi ve “herkes haklı”cı postmo-
dernizm ise ahlak düşmanıdır.   

Modern çağda yükselen değer ahlaktır. Zira 
bir şey ne kadar azalırsa, değeri o kadar yük-
selir.

Müslümanların ahlakını dört şey bozmuş-
tur: 

1. Taassup: Taassup, değerlerin yerine ken-
disini ikame ettiği için ahlak bozucudur. Ta-
assup aklı atıl hale getirir. Aklın atıl olduğu 
yerde ahlak aktif olamaz.

2. İstibdat: İstibdat, toplumun ahlakını bo-
zar. “Zor oyunu bozar” derler. Bizce yanlış. 
Doğrusu “Zor ahlakı bozar” olmalıdır.

3. Taklit: Taklidin olduğu yerde şuur aran-
maz. Şuurun atıl olduğu yerde her türlü ah-
laksızlık hem de “ahlak” adı altında işlenir. 
Bir davranışın ahlaki olmasının ilk şartı şu-
urlu olmasıdır.

4. Dünyevileşme: Servetin bir emanet değil 
mülkiyet olduğu anlayışına dayanır. Dün-
yevileşen insan artık “sahip olan” değil “ait 
olan” insandır. Dünyanın nesnesi haline ge-
lende ahlak aranmaz.

İslam insanlık için “ahlakın ölmediğini” 
müjdeleyen tek öğretidir ve umuttur. Zira 
İslam’ın tüm emir ve yasaklarının maksadı 
bir “ahlak sistemi” inşa etmektir. 

İslam nifakı yasaklar; zira nifak iman ahlak-
sızlığıdır. 

İslam tesettürü emreder; zira tesettür bir iliş-
ki ahlakı inşa eder. 

İslam serveti mülkiyet değil emanet görür; 
tersi servet ahlaksızlığıdır. 

İslam siyaseti liyakat ve ehliyete bağlar; zira 
güç ahlakı ancak böyle inşa edilir. 

İslam emeğe saygıyı ve hakka riâyeti emre-
der; iş ahlakı böyle inşa edilir.

Ahlaki değerler insanlığın oturup da yeniden 
icat edeceği değerler değildir. Bu değerler 
insanın fıtratına Allah tarafından yerleştiril-
miştir. Onlara Kur’an ma’ruf, onları yıkan 
karşı-değerlere de münker adı veriyor. İnsa-
nın fıtratına nakşedilmiş olan bu değerlerin 
önce keşfi sonra inkişafı gerekir. Bu da yarat-
tığı insanı en iyi bilen Allah’ın kılavuzluğu ile 
gerçekleşir.

Vahiy, işte o ilahi kılavuzluğun ta kendisidir.





12

األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.

التي  القواعد األخالقية  املهنية بل وحتى أنه أطلق عىل  األخالق 
.Deontology  يتع� عىل العامل� يف مجال الطب التحيل بها اسم

العقل  موضوع  والخطأ  والصواب  األخالق  موضوع  والرش  الخ� 
موضوع  والباطل  والحق  الج�لية  موضوع  والقبح  والج�ل 

العقيدة والربئ واملذنب موضوع القانون.

األخالق هي الطابق األسايس يف مبنى الدين
يرى ابن عباس أن الدين يتألف من عنارص أربعة هي:

1. األخالق.
2. العقيدة.
3. العبادة.
4. املعاملة.

إذا ما كان هذا الرتتيب يرجع بالفعل 
عالَم  ندري  ال  فإننا  العباس  ابن  إىل 
ترتيب  أن  نرى  لكننا  فيه  استند 
مبنى  تشكل  التي  األربعة  العنارص 
تفصيليا  رشحا  منا  يتطلب  الدين 
حيث أن ترتيبها يفوق تعدادها من 

حيث األهمية.
األربعة  العنارص  هذه  أي  هو:  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

يشكل الطابق األسايس يف مبنى الدين؟
يدور النقاش ليتبلور من جديد حول العنرصين األول� أي العقيدة 

واألخالق.
إذا ما كانت إجابتنا عىل هذا السؤال هي العقيدة فستتواىل تلقائيا 

جملة من األسئلة هي:
هل بوسع العقيدة إكساب صاحبها طابعا أخالقيا؟

إذا ما أجبنا عىل هذا السؤال بـ «نعم» فسنخلص إىل نتيجة مفادها 
أن صاحب العقيدة عىل خلق وأن من ليس له عقيدة ليس عىل 
خلق ولكن هل األمر كذلك حقا؟ وماذا يسعنا القول عن أصحاب 
العقيدة الذين ال يتحلون بالترصفات األخالقية؟ وماذا سنقول عن 
الذين يترصفون عىل نحو أخالقي رغم أنهم محرومون من العقيدة 
الصحيحة؟ بوسعنا طرح هذا السؤال بشكل آخر وهو: هل �كن 
للمرء أن يكون مسل� عقيدة بدون أن يعيش قي� إنسانية؟ إذا 
كان ذلك ممكنا فكيف ستكون ماهية إسالم كهذا؟ وهل س�ىض 
الله صاحب اإلسالم عن إسالم يفتقر إىل القيم اإلنسانية؟ فهل هذا 

هو ما يستهدفه الدين؟ وهل يقر القرآن إسالما كهذا؟
أعتقد أنه لن يعرتض أحد عىل وضع العقيدة واألخالق يف موضع� 
متقابل� يف الطابق األسايس ملبنى الدين ولكن إذا ما أرص البعض 

وضع  فسيتع�  عمودي  بشكل  األربعة  العنارص  هذه  ترتيب  عىل 
الحقيقة  هذه  وندرك  العقيدة.  وليس  األسايس  الطابق  يف  األخالق 
بوضوح من اآلية الثانية من سورة البقرة الواقعة يف مستهل املصحف 

الرشيف:

َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقَ�
الكريم  القرآن  استخدمه�  أساسي�  إصطالح�  اآلية  هذه  تتضمن 
كلمة  من  املأخوذة  التقوى  كلمة  أن  ورغم  والهداية.  التقوى  ه� 
(لِْلُمتَِّقَ�) قد تأخرت يف اآلية الكر�ة عن كلمة الهداية (ُهًدى) لفظا 
التقوى  أن  إال  العربية  اللغة  يف  الكل�ت  ترتيب  يف  نحوية  لقواعد 
تسبق الهداية من حيث املعنى فالهداية يف جملة «ُهًدى لِْلُمتَِّقَ�» 
مبنية عىل التقوى التي تتقدم الهداية. إذا ما اعتربنا أن التقوى ليست 
الهداية  وبأن  الهداية وال سببها  أساس 
التقوى وسببها سنكون قد  هي أساس 
قرأنا اآلية الكر�ة بالرضورة عىل النحو 

اآليت وليس ك� أنزلت:
تقوى  فيه  ريب  ال  الكتاب  ذلك 

للمهتدين 
وهذا تحريف ملعنى اآلية الكر�ة التي 

وضعت التقوى أساسا للهدى.
الهداية مصطلح عقائدي وبغض النظر عن التفس� الذي ننطلق منه 
الهداية  مفهوم  أن  مفادها  حقيقة  إىل  املطاف  نهاية  يف  نصل  فإننا 

مرتبط بالعقيدة وأن الهداية تستوجب تبني العقيدة.
الذي  التفس�  عن  النظر  وبغض  أخالقي  مفهوم  فهي  التقوى  أما 
مفهوم  التقوى  أن  هي  إليها  نصل  التي  النتيجة  فإن  منه  ننطلق 
مرتبط باألخالق ك� نصل أيضا يف نهاية املطاف إىل حقيقة هي أننا 
وجها لوجه أمام مفهوم أخالقي بغض النظر عن املعنى الذي سنميل 
إىل استخدامه سواء أكان ذلك املعنى هو «الشعور باملسؤولية» أو 
وهذا  آخر.  معنى  أي  أو  الله»  «احرتام  أو  «الخوف»  أو  «الحذر» 
سبب توصل توشيهيكو ايزوتسو إىل «شعور الترصف املسؤول» نتيجة 

حفريات علم الداللة التي قام بها بشأن املفهوم.
ففي هذه الحالة يكون معنى اآلية الثانية من سورة البقرة املباركة هو 
أن ما يجلب إنسانا مل يبلغ الهداية ويضعه عىل أعتابها هي التقوى 
التي كان يحملها ب� جنحيه قبل بلوغه الهداية أي شعور املسؤولية 
الذي كان ينعكس عىل ترصفاته. إذن تحتل األخالق مكانتها يف أساس 
مبنى الدين ألن املسؤولية األخالقية هي أرضية العقيدة وانطالقا من 
هذه املسؤولية يبحث اإلنسان عن الحقيقة ويصل إىل اإل�ان نتيجة 
بحثه هذا فمن بلغ الهداية بلغ اإل�ان. بيد أن التقوى ال تنتهي ها 
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األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.
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التي  القواعد األخالقية  املهنية بل وحتى أنه أطلق عىل  األخالق 
.Deontology  يتع� عىل العامل� يف مجال الطب التحيل بها اسم
العقل  موضوع  والخطأ  والصواب  األخالق  موضوع  والرش  الخ� 
موضوع  والباطل  والحق  الج�لية  موضوع  والقبح  والج�ل 

العقيدة والربئ واملذنب موضوع القانون.

األخالق هي الطابق األسايس يف مبنى الدين
يرى ابن عباس أن الدين يتألف من عنارص أربعة هي:

1. األخالق.
2. العقيدة.
3. العبادة.
4. املعاملة.

إذا ما كان هذا الرتتيب يرجع بالفعل 
عالَم  ندري  ال  فإننا  العباس  ابن  إىل 
ترتيب  أن  نرى  لكننا  فيه  استند 
مبنى  تشكل  التي  األربعة  العنارص 
تفصيليا  رشحا  منا  يتطلب  الدين 
حيث أن ترتيبها يفوق تعدادها من 

حيث األهمية.
األربعة  العنارص  هذه  أي  هو:  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

يشكل الطابق األسايس يف مبنى الدين؟
يدور النقاش ليتبلور من جديد حول العنرصين األول� أي العقيدة 

واألخالق.
إذا ما كانت إجابتنا عىل هذا السؤال هي العقيدة فستتواىل تلقائيا 

جملة من األسئلة هي:
هل بوسع العقيدة إكساب صاحبها طابعا أخالقيا؟

إذا ما أجبنا عىل هذا السؤال بـ «نعم» فسنخلص إىل نتيجة مفادها 
أن صاحب العقيدة عىل خلق وأن من ليس له عقيدة ليس عىل 
خلق ولكن هل األمر كذلك حقا؟ وماذا يسعنا القول عن أصحاب 
العقيدة الذين ال يتحلون بالترصفات األخالقية؟ وماذا سنقول عن 
الذين يترصفون عىل نحو أخالقي رغم أنهم محرومون من العقيدة 
الصحيحة؟ بوسعنا طرح هذا السؤال بشكل آخر وهو: هل �كن 
للمرء أن يكون مسل� عقيدة بدون أن يعيش قي� إنسانية؟ إذا 
كان ذلك ممكنا فكيف ستكون ماهية إسالم كهذا؟ وهل س�ىض 
الله صاحب اإلسالم عن إسالم يفتقر إىل القيم اإلنسانية؟ فهل هذا 

هو ما يستهدفه الدين؟ وهل يقر القرآن إسالما كهذا؟
أعتقد أنه لن يعرتض أحد عىل وضع العقيدة واألخالق يف موضع� 
متقابل� يف الطابق األسايس ملبنى الدين ولكن إذا ما أرص البعض 

وضع  فسيتع�  عمودي  بشكل  األربعة  العنارص  هذه  ترتيب  عىل 
الحقيقة  هذه  وندرك  العقيدة.  وليس  األسايس  الطابق  يف  األخالق 
بوضوح من اآلية الثانية من سورة البقرة الواقعة يف مستهل املصحف 

الرشيف:

َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقَ�
الكريم  القرآن  استخدمه�  أساسي�  إصطالح�  اآلية  هذه  تتضمن 
كلمة  من  املأخوذة  التقوى  كلمة  أن  ورغم  والهداية.  التقوى  ه� 
(لِْلُمتَِّقَ�) قد تأخرت يف اآلية الكر�ة عن كلمة الهداية (ُهًدى) لفظا 
التقوى  أن  إال  العربية  اللغة  يف  الكل�ت  ترتيب  يف  نحوية  لقواعد 
تسبق الهداية من حيث املعنى فالهداية يف جملة «ُهًدى لِْلُمتَِّقَ�» 
مبنية عىل التقوى التي تتقدم الهداية. إذا ما اعتربنا أن التقوى ليست 
الهداية  وبأن  الهداية وال سببها  أساس 
التقوى وسببها سنكون قد  هي أساس 
قرأنا اآلية الكر�ة بالرضورة عىل النحو 

اآليت وليس ك� أنزلت:
تقوى  فيه  ريب  ال  الكتاب  ذلك 

للمهتدين 
وهذا تحريف ملعنى اآلية الكر�ة التي 

وضعت التقوى أساسا للهدى.
الهداية مصطلح عقائدي وبغض النظر عن التفس� الذي ننطلق منه 
الهداية  مفهوم  أن  مفادها  حقيقة  إىل  املطاف  نهاية  يف  نصل  فإننا 

مرتبط بالعقيدة وأن الهداية تستوجب تبني العقيدة.
الذي  التفس�  عن  النظر  وبغض  أخالقي  مفهوم  فهي  التقوى  أما 
مفهوم  التقوى  أن  هي  إليها  نصل  التي  النتيجة  فإن  منه  ننطلق 
مرتبط باألخالق ك� نصل أيضا يف نهاية املطاف إىل حقيقة هي أننا 
وجها لوجه أمام مفهوم أخالقي بغض النظر عن املعنى الذي سنميل 
إىل استخدامه سواء أكان ذلك املعنى هو «الشعور باملسؤولية» أو 
وهذا  آخر.  معنى  أي  أو  الله»  «احرتام  أو  «الخوف»  أو  «الحذر» 
سبب توصل توشيهيكو ايزوتسو إىل «شعور الترصف املسؤول» نتيجة 

حفريات علم الداللة التي قام بها بشأن املفهوم.
ففي هذه الحالة يكون معنى اآلية الثانية من سورة البقرة املباركة هو 
أن ما يجلب إنسانا مل يبلغ الهداية ويضعه عىل أعتابها هي التقوى 
التي كان يحملها ب� جنحيه قبل بلوغه الهداية أي شعور املسؤولية 
الذي كان ينعكس عىل ترصفاته. إذن تحتل األخالق مكانتها يف أساس 
مبنى الدين ألن املسؤولية األخالقية هي أرضية العقيدة وانطالقا من 
هذه املسؤولية يبحث اإلنسان عن الحقيقة ويصل إىل اإل�ان نتيجة 
بحثه هذا فمن بلغ الهداية بلغ اإل�ان. بيد أن التقوى ال تنتهي ها 
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هنا ألنها هي «الوعي باملسؤولية» وتستمر حتى بعد بلوغ اإلنسان 
الهداية فتقوى اإل�ان هي أخالق اإل�ان. و�ا أن تقوى املعرفة هي 
ال�وة هي  الفعل وتقوى  الفعل هي أخالق  املعرفة وتقوى  أخالق 
أخالق ال�وة فإذن �كننا أن نستنتج من اآلية التي يحدثنا فيها الله 
تعاىل عن الرسول الكريم حقيقة مفادها أن األخالق هي أساس مبنى 
الدين إذ يعرّفنا الله تبارك وتعاىل برسوله بقوله «َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق 
َعِظيٍم» (القلم 86:4). تش� هذه اآلية الواردة يف أوائل السور النازلة 
إىل الجانب األخالقي لرسول الله قبل نزول الوحي وتفرس هذه اآلية 
التي تبدأ بأداة إن �عناها التعلييل سبب اختيار محمد بن عبد الله 
نبيا وهي تجيب يف الواقع عىل سؤال «ملاذا أنا؟». يجب أن نضع إىل 
جانب هذه اآلية التي تحدثنا عن أخالق الرسول عليه السالم قبل 
الرسالة  قبل  العقائدي  إىل وضعه  تتطرق  التي  التالية  اآلية  الرسالة 
اْإلَِ�اُن» (الشورى  َوَال  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري (قبل ذلك)  ُكْنَت  أيضا: «َما 
52). يف ضوء هذه املعلومات التي تقدمها لنا هاتان اآليتان عن النبي 
عليه الصالة والسالم قبل النبوة نخلص إىل النتيجة التالية: «لقد كنت 

عىل خلق عظيم حتى قبل أن تعرف 
ما هو الكتاب وما هو اإل�ان». فهذا 
دليل آخر عىل أن األخالق هي أرضية 

العقيدة.
يكون  أن  أخالقي  ال  إلنسان  �كن  ال 
ـ  له  �كن  ال  وبالتايل  الله  من  قريبا 

وبالطبع ـ أن يكون قريبا من الدين أو اإل�ان أو اإلسالم أو العدالة...
فإذن األخالق هي أساس الدين وهي غايته يف نفس الوقت.

متى يكتسب عمل ما وصفا أخالقيا؟
األخالق مرهونة بالترصفات فإن غاب الترصف غابت األخالق ومن 
أجل نعت ترصف ما باألخالقي ال بد له من االتصاف بأربع صفات 

هي:
1. يجب أن يكون نابعا عن إرادة وشعور. يطلق القرآن الكريم اسم 
ال �كن وصف ترصفات  فلذا  الترصفات  من  النوع  عمل عىل هذا 

الحيوانات باألع�ل ألن الحيوانات محرومة من الشعور.
2. يجب أن يكون الترصف مكتسبا تم تحصيله فال أحد يولد بأخالق 
فلذا ال �كن نعت طفل رضيع بأنه «طفل عديم  أو بدون أخالق 

األخالق».
3. يجب أن يتحول الترصف إىل غريزة وإىل عادة راسخة يف ِخلقته. 
فيجب أال يكون الترصف مؤقتا وعابرا بل نابعا عن تصميم وتخطيط 

وأن يتحقق بسهولة دون مشقة.
فّضل  ولذا  فقط  بالنية  وليس  بالترصف  مرتبطا  يكون  أن  يجب   .4
والذين  العمل»  إىل  نياتهم  يحولون  الذين  «األخيار  الكريم  القرآن 
بعمل»  يقومون  ال  الذين  «األخيار  عىل  اْلُمَجاِهِديَن  بـ  وصفهم 

والذين وصفهم بـ اْلَقاِعِديَن (النساء 95:4).
النقطة التي تنبثق منها األخالق هي الشعور ويف حال انعدام الوعي 
يتحول الفعل إىل «الحركة» وليس «العمل» فاألحجار واألرض واملاء 
ال  ولكن  تتحرك  جميعها  واألغنام  والعصاف�  والسحاب  والرياح 
�كن وصف حركتها بالـ «أع�ل» ألنها تفتقر إىل الشعور وبالتايل ال 

�كن توقع ترصف أخالقي من  هذه املوجودات املسخرة.  
القواعد  من  منظومة  وهي  االجت�عي  الوسط  يف  األخالق  تظهر 
املرتكزة عىل القيم وتستند عليها عالقة الفرد بالفرد والفرد بالدولة 

والفرد باملجتمع وعالقة املجتمع باملجتمعات األخرى.
فالترصفات  يتطور  ال  منها  يتغ�  ال  ف�  وتتطور  تتغ�  األخالق 
وهكذا  السابقة  الألخالقية  الخطوات  تغذيها  الالحقة  الألخالقية 
الترصف  يف  أخالقي  غ�  هو  ف�  صحيح  والعكس  األمور.  تس� 

السابق يضفي الالأخالقية عىل الترصف الالحق.
وليس  األخالق  منبع  هي  «النفس» 
«الجسد» وبالتايل فإن األخالق ليست 
ك�  النفس  صفة  بل  الجسد  صفة 
األعضاء  ليس  النهاية  يف  منبعها  أن 
عن  ما  نية  تخرج  وعندما  الوعي.  بل 
تأخذ  ترصف  إىل  تتحول  ثم  الوعي 
«غ�  أو  «أخالقي»  وصف  حينئذ 

أخالقي».
و»غ�  «مرشوطة»  قسم�:  إىل  األخالقية  الترصفات  تنقسم 
مرشوطة». إن مرشوطية ترصف أخالقي ما تلقي بظاللها عىل مدى 
كان  وإذا  نسبية  أخالق  هي  املرشوطة»  «األخالق  ألن  أخالقيته 
ترصف ما نسبيا تكون أخالقيته موضع نقاش ألن الترصف األخالقي 
يجب أن يكون ساريا يف كل مكان ويف كل املواقف. ونقر من هنا  
مواطن  مع  أخالقيا  يعتربه  نحو  عىل  بريطاين  مواطن  ترصف  بأن 
مواطن هندي يف  مع  باملثل  الترصف  دون  لندن  آخر يف  بريطاين 
الهند ـ املستعمرة السابقة لربيطانيا ـ يعني هذا أن الترصف الذي 
قام به ذلك املواطن الربيطاين يف لندن مل يكن أخالقيا يف جوهره. 
وإذا ما ترصف أحد بطريقة ما مع شخص يعتربه «من ج�عته» 
دون أن يترصف بنفس الترصف مع شخص آخر بدعوى أنه ليس 
من ج�عته فإن هذا ينفي صفة األخالقية عن ترصفه األول أيضا 
ألنه يدخل حينئذ يف نطاق «األخالق املرشوطة» واألخالق عندما 

تقيد برشوط ال تعود أخالقية.
   إذن ليس �قدور أحد التكهن �دى أخالقية ترصف ما يف نهاية 
التي تعترب منبع الترصف إ�ا  النية  املطاف. إن من بوسعه قراءة 
هو فقط القادر عىل معرفة ذلك فالسلطة الوحيدة التي بوسعها 
الله وحده  إطالق حكم قاطع بشأن مدى أخالقية ترصف ما هو 
العالم بخبايا القلوب فلذا ال بد أن يكون الله هو مصدر الترصف 

دّعم القرآن الكريم البنية التحتية 
األخالقية الرائعة للنبي ببنية 

علوية أك� روعة.

األخالقي املضمون وهذا يف نفس الوقت أصوب جواب �كننا تقد�ه 
عىل سؤال «ما هي جذور األخالق؟».

�ة طريق واحد فقط لنفي صفة النسبية عن ترصف أخالقي ما أال 
وحده  فهو  الله  هو  املصدر  وهذا  عّيل...  مصدر  إىل  إسناده  وهي 
بالتصور  تبدأ  التي  العمل  مراحل  باستمرار  يراقب  أن  عىل  القادر 
وتنتهي بالترصف. إن الرأفة بفتاة يتيمة ترصف أخالقي ولكن إذا كان 
فإن  بشعة مستقبال  مآرب  لتحقيق  يستخدم كوسيلة  الترصف  هذا 
هذا الترصف يكون ال أخالقيا يف جوهره مه� بدا يف ظاهره للجميع 
القاطع يف هذا  الحكم  الذي يطلق  ترصفا أخالقيا. فالله وحده هو 
الشأن فمثال أن �سح شخص مجرم بيد اقرتفت املعايص رأس يتيم 
أدخل  مه�  الترصف  ذلك  األخالقية عىل  يضفي  أن  فال �كن  يب� 
الفرح إىل قلب ذلك الصغ� ومه� اعترب الطفل أن تلك اليد هي يد 
الرحمة. وكث�ة هي األمثلة التي �كننا أن نوردها هنا بهذا الصدد. 

ك� تدل األمثلة التي أوردناها واألمثلة 
األخرى املشابهة فإن القيام بترصف ما 
ض�نة  يكسبه  عّيل  مصدر  عىل  بناء 
تضع  التالية  الكر�ة  واآلية  أخالقية 
بكل  أعيننا  نصب  الحقيقة  هذه 

وضوح:
َتُقوُموا  أَْن  ِبَواِحَدٍة  أَِعُظُكْم  َا  إِ�َّ «ُقْل 

ُروا» (سبأ 46:34) لِلَِّه َمْثَنى َوُفرَاَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ
ونضيف إليها هذه اآلية الكر�ة أيضا: «َولََقْد َخَلْقَنا اْإلِْنَساَن َوَنْعَلُم 
َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَْقرَُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد» (ق 16:50)

إن أخالقية ترصف ما مرتبطة يف تحليلها النهايئ بالنية الكامنة وراءه 
نبع  التي  النية  الحكم عىل قيمة ترصف ما  منفصال عن  وال �كن 

منها.

األخالق والقرآن
الكريم  القرآن  ذاته موقعا مركزيا يف  ال يحتل مفهوم األخالق بحد 
وهو يرد يف موضع� األول اآلية الرابعة من سورة القلم والثاين اآلية 
137 من سورة الشورى ولكن القرآن �دح كل ترصف أخالقي يعتربه 
العقل املشرتك لإلنسانية خ�ا ويذم كل ترصف يعتربه العقل املشرتك 

لإلنسانية رشا.
رغم  التالية:  النقطة  إىل  هنا  اإلشارة  من  لنا  بد  ال  الحالة  هذه  يف 
أن  إال  الكريم  القرآن  يحتل موقعا مركزيا يف  األخالق ال  أن مفهوم 
الترصف األخالقي يحتل بذاته موقعا مركزيا فيه ألن غرض القرآن هو 
املواضيع  عن  النظر  وبغض  اإلنسان  األخالقية عىل ترصفات  إضفاء 
األخالق.  عن  املطاف  نهاية  يف  يتحدث  فإنه  القرآن  يتناولها  التي 
لنقدم هنا بعض األمثلة عىل ذلك انطالقا من بعض السور التي كانت 

من أوائل السور النازلة. 

خمس  أول  موضوع  هي  املعرفة  أخالق  كانت  العلق:  سورة   .1
هو  فيها  جاء  أمر  أول  يكن  ومل  الكريم.  القرآن  من  أنزلت  آيات 
أمر «اقرأ!» بشكل مجرد بل جاء األمر يف سياق عبارة كاملة هي 
الض�نة  الله هي  اسم  فالقراءة مع  َخَلَق»  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم  «اْقَرأْ 
التاليت� من اآليات املذكورة هنا  املعرفة. فمثال إن اآليت�  ألخالق 
اْسَتْغَنى»  رَآَُه  أَْن  لََيْطَغى  اْإلِْنَساَن  عىل صلة مبارشة باألخالق «إِنَّ 
(7–6). ك� تش� آية «أَلَْم َيْعَلْم ِبأَنَّ اللََّه َيَرى» إىل املصدر األعظم 
للترصف األخالقي فهذا املصدر هو اإل�ان بالله الذي يرى وبدون 

هذا املصدر لن تكون هناك سلطة تضمن أخالقية الترصفات.
2. سورة املزمل: تتحدث هذه السورة عن آداب قراءة القرآن وترد 
أنه  أي  األمر  أفعال يف صيغة  تسعة  األوىل  األحدى عرش  آياتها  يف 
«َورَتِِّل  الرابعة  اآلية  تشكل محورها  بتسعة ترصفات  بالقيام  ُيؤمر 
اْلُقرْآََن َترِْتيًال». وتبلغ جميع هذه األوامر حد الذروة يف اآلية التي 
تليها والتي تش� إىل أن الله هو مصدر 
الترصفات األخالقية: «َواْذُكِر اْسَم َربَِّك 

َوَتَبتَّْل إِلَْيِه َتْبِتيًال» (8).
3. سورة املدثر: تتحدث عن أخالقيات 
السبع  آياتها  يف  وترد  الدعوة/الرسالة 
األمر  صيغة  يف  أفعال  سبعة  األوىل 
محورها.  َفأَْنِذْر!»  «ُقْم  فعال  يشكل 
الخ�  إىل  السلبي  الخ�  من  التحول  إىل  يدعوان  األمران  فهذان 
اإليجايب ويش�ان إىل «أخالق الخ�» إذ ال يكفي  للمرء أن يكون 
يستنهض  ما  فهذا  الخ�  بأخالق  التحيل  أيضا  عليه  بل  فقط  خّ�ا 
الخ� ويجعله فعاال. تبدأ أخالقيات الرسالة بتكب� ُمنزل الوحي أكرب 
الصرب  يدخل  ك�   .(3)  «ْ َفَكربِّ «َوَربََّك  الربوبية:  مظاهر  من  مظهر 
اآلية  وهذه  َفاْصِربْ»  «َولَِربَِّك  أيضا:  أخالقياتها  ضمن  الدعوة  عىل 
ْر»  تفيد «ترصْف عىل نحو أخالقي تجاه ربك». أما أمر «َوِثَياَبَك َفَطهِّ
(4) فتعني «ترصف بأخالقية تجاه املجتمع». وتعني آية «َوالرُّْجَز 
َفاْهُجْر» (5) ترصف بأخالقية تجاه الحقيقة. ويعني أمر «َوَال َ�ُْنْن 

َتْسَتْكِ�ُ» (6) «ترصف بأخالقية تجاه شخصك».
اآليات  ُتذّكر  العبودية.  أخالقيات  عن  تتحدث  الفاتحة:  سورة   .4
وتعني  إليه  التوجه  عليه  يتع�  الذي  باملقام  العبد  األوىل  الثالث 
َنْسَتِعُ�» (4) الوقفة األخالقية للعبد تجاه  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  آية «إِيَّاَك 
ذلك املقام. أما اآليات الثالث األخ�ة فهي الدعاء الذي يعترب مركز 

أخالق العبودية.
من  أي  الوحي  لنزول  األوىل  السنوات  يف  يرد  مل  الصالة  عدا  في� 
األوامر والنواهي الاليت كانت ستنزل الحقا يف القرآن الكريم. إال أن 

األوامر األخالقية توالت الواحدة تلو األخرى يف تلك الفرتة:
• عدم قهر اليتيم (الضحى 9)

• عدم نهر السائل (الضحى 01)

ال �كن تغي� السجية في� بعد 
بالعادات املكتسبة أما األخالق 

فيمكن تغي�ها.
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األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.

15

هنا ألنها هي «الوعي باملسؤولية» وتستمر حتى بعد بلوغ اإلنسان 
الهداية فتقوى اإل�ان هي أخالق اإل�ان. و�ا أن تقوى املعرفة هي 
ال�وة هي  الفعل وتقوى  الفعل هي أخالق  املعرفة وتقوى  أخالق 
أخالق ال�وة فإذن �كننا أن نستنتج من اآلية التي يحدثنا فيها الله 
تعاىل عن الرسول الكريم حقيقة مفادها أن األخالق هي أساس مبنى 
الدين إذ يعرّفنا الله تبارك وتعاىل برسوله بقوله «َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق 
َعِظيٍم» (القلم 86:4). تش� هذه اآلية الواردة يف أوائل السور النازلة 
إىل الجانب األخالقي لرسول الله قبل نزول الوحي وتفرس هذه اآلية 
التي تبدأ بأداة إن �عناها التعلييل سبب اختيار محمد بن عبد الله 
نبيا وهي تجيب يف الواقع عىل سؤال «ملاذا أنا؟». يجب أن نضع إىل 
جانب هذه اآلية التي تحدثنا عن أخالق الرسول عليه السالم قبل 
الرسالة  قبل  العقائدي  إىل وضعه  تتطرق  التي  التالية  اآلية  الرسالة 
اْإلَِ�اُن» (الشورى  َوَال  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري (قبل ذلك)  ُكْنَت  أيضا: «َما 
52). يف ضوء هذه املعلومات التي تقدمها لنا هاتان اآليتان عن النبي 
عليه الصالة والسالم قبل النبوة نخلص إىل النتيجة التالية: «لقد كنت 

عىل خلق عظيم حتى قبل أن تعرف 
ما هو الكتاب وما هو اإل�ان». فهذا 
دليل آخر عىل أن األخالق هي أرضية 

العقيدة.
يكون  أن  أخالقي  ال  إلنسان  �كن  ال 
ـ  له  �كن  ال  وبالتايل  الله  من  قريبا 

وبالطبع ـ أن يكون قريبا من الدين أو اإل�ان أو اإلسالم أو العدالة...
فإذن األخالق هي أساس الدين وهي غايته يف نفس الوقت.

متى يكتسب عمل ما وصفا أخالقيا؟
األخالق مرهونة بالترصفات فإن غاب الترصف غابت األخالق ومن 
أجل نعت ترصف ما باألخالقي ال بد له من االتصاف بأربع صفات 

هي:
1. يجب أن يكون نابعا عن إرادة وشعور. يطلق القرآن الكريم اسم 
ال �كن وصف ترصفات  فلذا  الترصفات  من  النوع  عمل عىل هذا 

الحيوانات باألع�ل ألن الحيوانات محرومة من الشعور.
2. يجب أن يكون الترصف مكتسبا تم تحصيله فال أحد يولد بأخالق 
فلذا ال �كن نعت طفل رضيع بأنه «طفل عديم  أو بدون أخالق 

األخالق».
3. يجب أن يتحول الترصف إىل غريزة وإىل عادة راسخة يف ِخلقته. 
فيجب أال يكون الترصف مؤقتا وعابرا بل نابعا عن تصميم وتخطيط 

وأن يتحقق بسهولة دون مشقة.
فّضل  ولذا  فقط  بالنية  وليس  بالترصف  مرتبطا  يكون  أن  يجب   .4
والذين  العمل»  إىل  نياتهم  يحولون  الذين  «األخيار  الكريم  القرآن 
بعمل»  يقومون  ال  الذين  «األخيار  عىل  اْلُمَجاِهِديَن  بـ  وصفهم 

والذين وصفهم بـ اْلَقاِعِديَن (النساء 95:4).
النقطة التي تنبثق منها األخالق هي الشعور ويف حال انعدام الوعي 
يتحول الفعل إىل «الحركة» وليس «العمل» فاألحجار واألرض واملاء 
ال  ولكن  تتحرك  جميعها  واألغنام  والعصاف�  والسحاب  والرياح 
�كن وصف حركتها بالـ «أع�ل» ألنها تفتقر إىل الشعور وبالتايل ال 

�كن توقع ترصف أخالقي من  هذه املوجودات املسخرة.  
القواعد  من  منظومة  وهي  االجت�عي  الوسط  يف  األخالق  تظهر 
املرتكزة عىل القيم وتستند عليها عالقة الفرد بالفرد والفرد بالدولة 

والفرد باملجتمع وعالقة املجتمع باملجتمعات األخرى.
فالترصفات  يتطور  ال  منها  يتغ�  ال  ف�  وتتطور  تتغ�  األخالق 
وهكذا  السابقة  الألخالقية  الخطوات  تغذيها  الالحقة  الألخالقية 
الترصف  يف  أخالقي  غ�  هو  ف�  صحيح  والعكس  األمور.  تس� 

السابق يضفي الالأخالقية عىل الترصف الالحق.
وليس  األخالق  منبع  هي  «النفس» 
«الجسد» وبالتايل فإن األخالق ليست 
ك�  النفس  صفة  بل  الجسد  صفة 
األعضاء  ليس  النهاية  يف  منبعها  أن 
عن  ما  نية  تخرج  وعندما  الوعي.  بل 
تأخذ  ترصف  إىل  تتحول  ثم  الوعي 
«غ�  أو  «أخالقي»  وصف  حينئذ 

أخالقي».
و»غ�  «مرشوطة»  قسم�:  إىل  األخالقية  الترصفات  تنقسم 
مرشوطة». إن مرشوطية ترصف أخالقي ما تلقي بظاللها عىل مدى 
كان  وإذا  نسبية  أخالق  هي  املرشوطة»  «األخالق  ألن  أخالقيته 
ترصف ما نسبيا تكون أخالقيته موضع نقاش ألن الترصف األخالقي 
يجب أن يكون ساريا يف كل مكان ويف كل املواقف. ونقر من هنا  
مواطن  مع  أخالقيا  يعتربه  نحو  عىل  بريطاين  مواطن  ترصف  بأن 
مواطن هندي يف  مع  باملثل  الترصف  دون  لندن  آخر يف  بريطاين 
الهند ـ املستعمرة السابقة لربيطانيا ـ يعني هذا أن الترصف الذي 
قام به ذلك املواطن الربيطاين يف لندن مل يكن أخالقيا يف جوهره. 
وإذا ما ترصف أحد بطريقة ما مع شخص يعتربه «من ج�عته» 
دون أن يترصف بنفس الترصف مع شخص آخر بدعوى أنه ليس 
من ج�عته فإن هذا ينفي صفة األخالقية عن ترصفه األول أيضا 
ألنه يدخل حينئذ يف نطاق «األخالق املرشوطة» واألخالق عندما 

تقيد برشوط ال تعود أخالقية.
   إذن ليس �قدور أحد التكهن �دى أخالقية ترصف ما يف نهاية 
التي تعترب منبع الترصف إ�ا  النية  املطاف. إن من بوسعه قراءة 
هو فقط القادر عىل معرفة ذلك فالسلطة الوحيدة التي بوسعها 
الله وحده  إطالق حكم قاطع بشأن مدى أخالقية ترصف ما هو 
العالم بخبايا القلوب فلذا ال بد أن يكون الله هو مصدر الترصف 

دّعم القرآن الكريم البنية التحتية 
األخالقية الرائعة للنبي ببنية 

علوية أك� روعة.

األخالقي املضمون وهذا يف نفس الوقت أصوب جواب �كننا تقد�ه 
عىل سؤال «ما هي جذور األخالق؟».

�ة طريق واحد فقط لنفي صفة النسبية عن ترصف أخالقي ما أال 
وحده  فهو  الله  هو  املصدر  وهذا  عّيل...  مصدر  إىل  إسناده  وهي 
بالتصور  تبدأ  التي  العمل  مراحل  باستمرار  يراقب  أن  عىل  القادر 
وتنتهي بالترصف. إن الرأفة بفتاة يتيمة ترصف أخالقي ولكن إذا كان 
فإن  بشعة مستقبال  مآرب  لتحقيق  يستخدم كوسيلة  الترصف  هذا 
هذا الترصف يكون ال أخالقيا يف جوهره مه� بدا يف ظاهره للجميع 
القاطع يف هذا  الحكم  الذي يطلق  ترصفا أخالقيا. فالله وحده هو 
الشأن فمثال أن �سح شخص مجرم بيد اقرتفت املعايص رأس يتيم 
أدخل  مه�  الترصف  ذلك  األخالقية عىل  يضفي  أن  فال �كن  يب� 
الفرح إىل قلب ذلك الصغ� ومه� اعترب الطفل أن تلك اليد هي يد 
الرحمة. وكث�ة هي األمثلة التي �كننا أن نوردها هنا بهذا الصدد. 

ك� تدل األمثلة التي أوردناها واألمثلة 
األخرى املشابهة فإن القيام بترصف ما 
ض�نة  يكسبه  عّيل  مصدر  عىل  بناء 
تضع  التالية  الكر�ة  واآلية  أخالقية 
بكل  أعيننا  نصب  الحقيقة  هذه 

وضوح:
َتُقوُموا  أَْن  ِبَواِحَدٍة  أَِعُظُكْم  َا  إِ�َّ «ُقْل 

ُروا» (سبأ 46:34) لِلَِّه َمْثَنى َوُفرَاَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ
ونضيف إليها هذه اآلية الكر�ة أيضا: «َولََقْد َخَلْقَنا اْإلِْنَساَن َوَنْعَلُم 
َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَْقرَُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد» (ق 16:50)

إن أخالقية ترصف ما مرتبطة يف تحليلها النهايئ بالنية الكامنة وراءه 
نبع  التي  النية  الحكم عىل قيمة ترصف ما  منفصال عن  وال �كن 

منها.

األخالق والقرآن
الكريم  القرآن  ذاته موقعا مركزيا يف  ال يحتل مفهوم األخالق بحد 
وهو يرد يف موضع� األول اآلية الرابعة من سورة القلم والثاين اآلية 
137 من سورة الشورى ولكن القرآن �دح كل ترصف أخالقي يعتربه 
العقل املشرتك لإلنسانية خ�ا ويذم كل ترصف يعتربه العقل املشرتك 

لإلنسانية رشا.
رغم  التالية:  النقطة  إىل  هنا  اإلشارة  من  لنا  بد  ال  الحالة  هذه  يف 
أن  إال  الكريم  القرآن  يحتل موقعا مركزيا يف  األخالق ال  أن مفهوم 
الترصف األخالقي يحتل بذاته موقعا مركزيا فيه ألن غرض القرآن هو 
املواضيع  عن  النظر  وبغض  اإلنسان  األخالقية عىل ترصفات  إضفاء 
األخالق.  عن  املطاف  نهاية  يف  يتحدث  فإنه  القرآن  يتناولها  التي 
لنقدم هنا بعض األمثلة عىل ذلك انطالقا من بعض السور التي كانت 

من أوائل السور النازلة. 

خمس  أول  موضوع  هي  املعرفة  أخالق  كانت  العلق:  سورة   .1
هو  فيها  جاء  أمر  أول  يكن  ومل  الكريم.  القرآن  من  أنزلت  آيات 
أمر «اقرأ!» بشكل مجرد بل جاء األمر يف سياق عبارة كاملة هي 
الض�نة  الله هي  اسم  فالقراءة مع  َخَلَق»  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم  «اْقَرأْ 
التاليت� من اآليات املذكورة هنا  املعرفة. فمثال إن اآليت�  ألخالق 
اْسَتْغَنى»  رَآَُه  أَْن  لََيْطَغى  اْإلِْنَساَن  عىل صلة مبارشة باألخالق «إِنَّ 
(7–6). ك� تش� آية «أَلَْم َيْعَلْم ِبأَنَّ اللََّه َيَرى» إىل املصدر األعظم 
للترصف األخالقي فهذا املصدر هو اإل�ان بالله الذي يرى وبدون 

هذا املصدر لن تكون هناك سلطة تضمن أخالقية الترصفات.
2. سورة املزمل: تتحدث هذه السورة عن آداب قراءة القرآن وترد 
أنه  أي  األمر  أفعال يف صيغة  تسعة  األوىل  األحدى عرش  آياتها  يف 
«َورَتِِّل  الرابعة  اآلية  تشكل محورها  بتسعة ترصفات  بالقيام  ُيؤمر 
اْلُقرْآََن َترِْتيًال». وتبلغ جميع هذه األوامر حد الذروة يف اآلية التي 
تليها والتي تش� إىل أن الله هو مصدر 
الترصفات األخالقية: «َواْذُكِر اْسَم َربَِّك 

َوَتَبتَّْل إِلَْيِه َتْبِتيًال» (8).
3. سورة املدثر: تتحدث عن أخالقيات 
السبع  آياتها  يف  وترد  الدعوة/الرسالة 
األمر  صيغة  يف  أفعال  سبعة  األوىل 
محورها.  َفأَْنِذْر!»  «ُقْم  فعال  يشكل 
الخ�  إىل  السلبي  الخ�  من  التحول  إىل  يدعوان  األمران  فهذان 
اإليجايب ويش�ان إىل «أخالق الخ�» إذ ال يكفي  للمرء أن يكون 
يستنهض  ما  فهذا  الخ�  بأخالق  التحيل  أيضا  عليه  بل  فقط  خّ�ا 
الخ� ويجعله فعاال. تبدأ أخالقيات الرسالة بتكب� ُمنزل الوحي أكرب 
الصرب  يدخل  ك�   .(3)  «ْ َفَكربِّ «َوَربََّك  الربوبية:  مظاهر  من  مظهر 
اآلية  وهذه  َفاْصِربْ»  «َولَِربَِّك  أيضا:  أخالقياتها  ضمن  الدعوة  عىل 
ْر»  تفيد «ترصْف عىل نحو أخالقي تجاه ربك». أما أمر «َوِثَياَبَك َفَطهِّ
(4) فتعني «ترصف بأخالقية تجاه املجتمع». وتعني آية «َوالرُّْجَز 
َفاْهُجْر» (5) ترصف بأخالقية تجاه الحقيقة. ويعني أمر «َوَال َ�ُْنْن 

َتْسَتْكِ�ُ» (6) «ترصف بأخالقية تجاه شخصك».
اآليات  ُتذّكر  العبودية.  أخالقيات  عن  تتحدث  الفاتحة:  سورة   .4
وتعني  إليه  التوجه  عليه  يتع�  الذي  باملقام  العبد  األوىل  الثالث 
َنْسَتِعُ�» (4) الوقفة األخالقية للعبد تجاه  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  آية «إِيَّاَك 
ذلك املقام. أما اآليات الثالث األخ�ة فهي الدعاء الذي يعترب مركز 

أخالق العبودية.
من  أي  الوحي  لنزول  األوىل  السنوات  يف  يرد  مل  الصالة  عدا  في� 
األوامر والنواهي الاليت كانت ستنزل الحقا يف القرآن الكريم. إال أن 

األوامر األخالقية توالت الواحدة تلو األخرى يف تلك الفرتة:
• عدم قهر اليتيم (الضحى 9)

• عدم نهر السائل (الضحى 01)

ال �كن تغي� السجية في� بعد 
بالعادات املكتسبة أما األخالق 

فيمكن تغي�ها.
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• املسارعة يف الخ�ات (املؤمنون 16)
• اإلعراض عن اللغو (املؤمنون 3)

• مراعاة األمانة والعهد (املؤمنون 8)
• مراعاة األمانة والعهد (الرعد 02)
• درء السيئة بالحسنة (الرعد 22)

وهكذا...

األخالق يف السنة
إن منح األولوية بهذا الشكل للترصفات األخالقية أثناء فرتة نزول القرآن 
أول  كان  الذي  الله  رسول  أنشأ  قد  القرآن  أن  حيث  عبثا  ليس  الكريم 
مخاطبيه. عندما ُسئلت عائشة ريض الله عنها عن خلق النبي عليه الصالة 

وإجابة  القرآن.  خلقه  «كان  قالت  والسالم 
النحو  هذا  عىل  عنها  الله  ريض  عائشة 
عىل  تدل  اإلجابة  فهذه  مغزى  ذو  ألمر 
القرآن  أن  إذ  القرآن  غاية  األخالق هي  أن 
(ص)  الرسول  مخاطبيه  أول  عّلم  الكريم 
البنية  ودّعم  أخالقية»  ترصفات  «منظومة 
التحتية األخالقية الرائعة للنبي ببنية علوية 
أك� روعة ولهذا السبب أوجز عليه السالم 
هدف إرساله عىل النحو التايل: «إ�ا بعثت 
.(II، 381 ،ابن حنبل) «أل�م مكارم األخالق

ُيروى أنه عليه الصالة والسالم قال «أدبني ريب فأحسن تأديبي» قاصدا 
اعترب  قد  النبي  ألن  الكريم  القرآن  له  علمها  التي  األخالقية  املنظومة 
«األخالق» معيارا لقيمة اإل�ان حيث قال «أكمل املؤمن� إ�انا أحسنهم 
والسالم  الصالة  عليه  الله  رسول  قال  ك�   .(39 األدب  (البخاري،  خلقا» 
«أحسابكم أخالقكم وأنسابكم أع�لكم». وهنا يجب أال ننىس أن القانون 
يف فرتة مكة املكرمة كان األخالق وأن الضم� كان هو الحكم إذ مل يكن 

بيد رسول الله عليه الصالة والسالم إمكانية معاقبة الخائن.
  كان مفهوم املروءة يف الثقافة الجاهلية عند العرب يحتل موقعا مركزيا 
مقابل «األخالق» وكلمة مروءة تعني ك�ل الشخصية وُتشتق منها كلمتي 
مرء وامرأة. وتدل كلمة مروءة يف هذا السياق عىل ك�ل شخصية اإلنسان. 
يروي ابن قتيبة أنه «قدم رجل إىل النبي صىل الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله ألست أفضل قومي؟ فقال: إن كان لك عقل فلك فضل، وإن 
كان لك ُخُلق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك تقى 

فلك دين» (3/295).
الدعوة  «السيادة» وقد وضعت  لنيل  املروءة  ُتطلب  كانت  الجاهلية  يف 
املحمدية مكان العقلية القبلية التي كانت سائدة يف ذلك العهد صلت� 
باإلنسانية.  اإلنسان  وصلة  بالله  اإلنسان  صلة  �ثالن  وأفقية  عامودية 

«اإل�ان»  خالل  من  الله  وب�  اإلنسان  ب�  الصلة  األوىل  تقيم  يف ح� 
و»التقوى» تقيم الثانية ـ أي األفقية ـ الصلة ب� اإلنسان من جهة وب� 
و»العمل  «الرب»  كلمتي  وتعترب  أخرى  جهة  من  و»الرتبية»  «األخالق» 

الصالح» مقياسا للتقوى يف مجال الدين.
نظريات األخالق يف الحضارة اإلسالمية

ابن  الخلق  «إن  واملآنسة  اإلمتاع  كتابه  يف  التوحيدي  حيان  أبو  يقول 
األخالق» (ص. 152).

�يز ابن سينا ب� «أخالق محمودة» و»أخالق مذمومة» وهو يرى أن 
اإلنسان يتصف باألخالق الحسنة منذ والدته وأن األخالق السيئة يتصف 
أمر عريض  الرش  وأن  أمر فطري  الخ�  أن  أيضا  يرى  بعد ك�  في�  بها 

(الرسائل، 373).
ييل:  �ا  األخالق  الغزايل  اإلمام  يعرّف 
ملكة مستقرة يف  الصالح  يص� عمل  «أن 

اإلنسان كغريزة خلقية».
 .1 نوع�:  «األخالق  أن  املاوردي  ويرى 
مكتسبة  و2.  اإلنسان  عليها  ُطبع  غريزية 

تطّبع عليها».
ما  وب�  األخالق  ب�  صلة  املاوردي  يقيم 
بأن  يعتقد  البعض  إن  يقول  إذ  يأكله  
البنية  حسب  تتشكالن  واألخالق  السجية 
فمن  لإلنسان  والبيولوجية  الكيميائية 
تكون صفراؤه السامة كث�ة يكون غضوبا ومن تكون قليلة يكون جبانا. 
ومن يكون كث� الدم يكون شجاعا ومقداما وجريئا وتقل هذه الصفات 
اللقمة  بأن  القائل  الرأي  يؤيد  الرأي  وهذا  قليال.  دمه  يكون  من  عند 

الحالل تعزز اإلخالص واألخالق.
والفرق ب� السجية واألخالق عند املاوردي هو أن كلمة «سجية» تطلق 
اإلنسان وعندما يظهر ذلك اليشء  الظاهر يف طبيعة  الغ�  عىل اليشء 
فإنه يستحق أن يطلق عليه اسم «األخالق» فال �كن تغي� السجية في� 

بعد بالعادات املكتسبة أما األخالق فيمكن تغي�ها.
تناول األخالق عىل أساس ثنايئ حيث ميز ب�  املاوردي أول من  يعترب 
«أدب الدنيا» و»أدب الدين» وكان ـ يف واقع األمر ـ رائد انقسام نظرية 
املعرفة عىل الصعيد األخالقي وقد تجىل هذا االنقسام من بعده بوضوح 
�ثابة  الدين  علوم  إحياء  الشه�  كتابه  كان  حيث  الغزايل  اإلمام  لدى 
وثيقة حوله وكان أيضا منهج الغزايل يف تقسيم العلم إىل «علوم الدنيا» 

و»علوم الدين».
انقسام  أمام  الباب  األخالق  ثنائيات  ابن مسكويه حول  نظرية  فتحت 
آخر وترجع جذور ظهور قطبي أهل البيان وأهل العرفان وانقسامه� 
العرفان  مدارس  احتكرت  وقد  الح�  ذلك  إىل  األخالق  تصور  بشأن 

تقطعت السبل ب� «العدالة 
اإللهية» و»العدالة البرشية» 
وُخصت العدالة باآلخرة فقط 

وُقيض عىل رغبة اإلنسان بإنشاء 
عامل عادل.

والفقر  والعزلة  النفس  تربية  �فاهيم  عنه  وعّربت  األخالق»  «مجال 
واملعاناة والفناء وما شابهها. وهكذا انقسمت أخالق اإلسالم ب� الفقهاء 
«الرب» و»التقوى»  الصوفي� مفهومي  اتخذ بعض  والصوفي� ففي ح� 
قّيد  االجت�عي،  مضمونه�  من  �اما  تفريغه�  بعد  ألنفسهم  شعارا 
بعض الفقهاء أنفسهم بشكلية الحالل والحرام متجاهل� الرتبية الفردية 
والرتبية الروحية وتزكية النفس وفرضوا عىل الناس هذه األخالق الصورية 
التي تفتقر بذاتها إىل الروح ووقع يف نهاية األمر ما كان ُيخىش حدوثه 
فقد تقطعت السبل ب� «العدالة اإللهية» و»العدالة البرشية» وُخصت 
العدالة باآلخرة فقط وُقيض عىل رغبة الناس بإنشاء عامل عادل ألن وجهة 
النظر التي كانت سائدة  حينها كانت ترى أن ذلك العامل العادل سُيبنى 

يف اآلخرة.
يف  تكتفي  «وأنت  األخالق:  تهذيب  كتابه  يف  مسكويه  بن  أحمد  يقول 
تعلم األخالق بأنها قوى ثالث متباينة تقوى إحداه� وتضعف بحسب 
املزاج أو العادة أو التأدب. فالقوة الناطقة هي التي تسمى امللكية وآلتها 
التي تستعملها من البدن، الدماغ. والقوة الشهوية التي تسمى بالبهيمية 

الكبد.  البدن،  من  تستعملها  التي  وآلتها 
والقوة الغضبية هي التي تسمى السبعية 
القلب  البدن  من  تستعملها  التي  وآلتها 
الفضائل  عدد  يكون  أن  وجب  فلذلك 

بحسب أعداد هذه القوى» (19).
الجغرافية  البيئة  بتأث�  خلدون  ابن  يقول 
ولع  يفرس  وهو  األخالق  عىل  واملناخ 

السوداني� بالرقص والتسلية �ناخ بالدهم الحار.
ويؤكد إخوان الصفا يف كتاب الرسائل التأث� الكب� للنجوم عىل األخالق 

ويحمل ابن سينا أيضا قناعة مشابهة.
الكرامة،  الرشف،  العرض،  املروءة،  الفضيلة،  املزاج،  السجية،  األدب، 
األخالق.  سياق  يف  استخدمت  مفاهيم  كلها  الفحشاء  املنكر،  املعروف، 
كلمة  عن  عوضا  آداب  كلمة  عموما  استخدمت  الفارسية  الثقافة  يف 
أخالق لكن ال بد من وجود فرق ب� االثن� ألن مفهوم «آداب» ـ وليس 
«أخالق» ـ هو الذي يستخدم لدى الحديث عن العبادات فنحن ال نقول 

«أخالق الصالة» بل «آداب الصالة».
�ثل الفالسفة املسلمون الفكر اليوناين وقاموا بتأليف منظومة إسالمية 

أخالقية صنفوها يف ثالثة بنود هي:
1. تدب� املتوحد: األخالق الشخصية.

2. تدب� املنزل: األخالق العائلية.
3. تدب� املدينة: أخالق الدولة.

تناولت  التي  الكتب  أشهر  باجه  ابن  الكب�  اإلسالمي  الفيلسوف  ألف 
البند األول وهو كتاب تدب� املتوحد وقارن فيه ب� «الشخصية» وب� 
مفهوم املتوحد. ك� أفرد الفارايب مؤلفا تناول فيه البند الثالث أي املدينة 

الثالثة كلها عىل  البنود  التي تطرقت إىل  املؤلفات  أما أجمل  الفاضلة. 
زاده عيل  قنايل  العث�ين  للمؤلف  أخالق عاليئ  كتاب  فهو  أفضل وجه 

شلبي.
نظريات األخالق يف الحضارة اليونانية

يش�  وكان  اليوناين  الفكر  يف  مركزية  مكانة  «السعادة»  مفهوم  يحتل 
«الج�ل  الفارايب  تعريف  حسب  تعني   التي  القصوى  السعادة  إىل 
املطلق» والطريق الوحيد لبلوغها هي الفلسفة أجمل العلوم حيث أن 
أفضل املخلوقات جدير بأفضل العلوم وأعىل درجات السعادة تكمن يف 
«معرفة الذات». يف الواقع يرجع أصل هذه الفلسفة التي تلخصها عبارة 
اليونانية  القد�ة وليس إىل الحضارة  «اعرف نفسك» إىل حضارة مرص 
القد�ة  املرصية  املعابد  مداخل  عىل  تكتب  كانت  العبارة  هذه  ألن 

كمعبد طيبة.
يرى أفالطون أن هناك ثالث قوى هي: قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة 
الشهوة  ففضيلة  فضيلة  القوى  هذه  من  كل  إىل  ينسب  وكان  العقل 
الغضب  وفضيلة  «العفة»  هي  لديه 
هي  العقل  وفضيلة  «الشجاعة»  هي 
«الحكمة» وكان يرى أن وجود هذه القوى 
�ثل  اإلنسان  لدى  متوازن  بشكل  الثالث 

«العدالة».
نقطة  هي  أرسطو  بحسب  والفضيلة 
التوازن ب� اإلفراط والتفريط فالحكمة هي 
الوسط ب� الصفح والسفه، والعفة هي الوسط ب� الجشع والالرغبة، 
والشجاعة هي الوسط ب� الج� والتهور أما العدالة فهي الوسط ب� 

الظلم واملظلومية.
منهج�  إىل  «السعادة»  اليوناين  املوروث  إىل  املؤدي  الطريق  يتفرع    
ه� «االتصال» و»اإلرشاق والصدور». تبنى االتجاه األول الفارايب وابن 
ابن سبع� وابن  فتبناه  الثاين  أما االتجاه  باجه وابن طفيل  سينا وابن 
ـ  الفارايب  ـ وعىل األخص  االتصاليون  عريب والسهروردي وغ�هم. يرى 
النظرية ومفهومها  الفاضلة هي رشط السعادة وتقوم تلك  أن املدينة 
لألخالق عىل أساس الفرد. أما اإلرشاقيون ف�ون أن الفناء هو الطريق 
الوحيد لوصول األخالق إىل السعادة ويتحقق ذلك ـ حسب رأيهم ـ من 

خالل «تزكية النفس» و»تربية الروح».
تعترب  التي  (دايك)  «العدالة»  مفهوم  يف  اإللهام  مصدر  هو  «الكون» 
فالنظام  اليوناين.  الفكر  محور  «السعادة»  مفهوم  يف  املركزية  القيمة 
املذهل للكون وعمله ه� نتاج «العدالة» والكون يدين إىل هذا النظام 
يشء  فلكل  واالنتهاكات  الصدف  أمام  املجال  يفسح  ال  الذي  املذهل 
مكانه وكل يشء رايض �كانه وهذه هي العدالة إذ ال يشء يحتل مكان 

اآلخر.
إن الفارايب وح� يرى أن املدينة الفاضلة هي رشط السعادة إ�ا يرجع 
يف ذلك إىل الفكر اليوناين ففي البنية االجت�عية اليونانية هناك السكون 

ليس هناك ما يدعى أخالق 
عل�نية ألن املنظومة األخالقية ال 

تبنى إال عىل ضم� حي.



Kur’ani Hayat
MAYIS’11
SAYI 18

األخالق أساس الدين

اإلطار اللغوي لكلمة «األخالق»مصطفى إسالم أوغلو

تشتق كلمة األخالق من جذر كلمتي الِخلق والُخلق وتعني كلمة 
الِخلق الطبيعة الفطرية لإلنسان أما كلمة الُخلق فتدل عىل جانبه املعنوي 
الُخلقي  البعد  واالجت�عي.  املادي  جانبه  إىل  َخلق  كلمة  تش�  ح�  يف 
لإلنسان أقوى من البعدين الِخلقي والَخلقي. ك� أن الروح فاعل الجسد، 
واآلخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عامل الشهادة، واملعنى فاعل املادة فإن 
ما هو معنوي فاعل ملا هو مادي ألن األوائل ـ أي الروح واآلخرة والغيب 
واملعنى ـ أبقى من األواخر واألوائل هم فاعلو األواخر. كلمة ِخلقة أيضا 
مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إىل جانب معناها املتعلق بالَخلق ـ الُخُلق 

أي «الطبع» أو «الترصفات املعتادة».

هو  ِخلق  كلمة  مصدر  أن  يعلمون  العربية  اللغة  فلسفة  يف  الضليعون 
أما مصدر  الكرسة،  الرأس لألخالق بسبب  املطأطئ  والجانب  به  املفعول 
الفاعل والجانب املرفوع الرأس لألخالق بسبب الضمة. أي أن  ُخلق فهو 
األخالق هي مفعول به للِخلق من حيث جانبها الناظر إىل الفطرة وهي 

فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إىل الُخلق. 

 morale يف النصف األول من القرن املايض شاع يف الغرب استخدام كلمة
الالتينية األصل لكن يف الربع األخ� منه بدأ استخدام كلمة cihte اليونانية 
األصل. وكلمة ethos اليونانية تقابل كلمة «أخالق» التي نستخدمها نحن 
(أخالق    Nichomakhos’a Etick مؤلفاته تحفة  يف  أرسطو  تناول  وقد 
الثقافة  يف  قيم  منظومة  عن  تعرب  التي  األخالق  مسألة  نيكوماخوس) 

اليونانية.

نرى  الزمن  عرب  املصطلحات  هذه  عىل  طرأت  التي  التغ�ات  إىل  بالنظر 
أن كلمة morale تستخدم عموما للتعب� عن األخالق الفردية عىل ح� 
األوىل  والكلمة  االجت�عية  األخالق  يخص  في�  تستخدم   ethic كلمة  أن 
قريبة يف املصطلحات اإلسالمية من كلمة أدب أما الثانية فقريبة من كلمة 

األخالق.

مفهوم  يتطور  وبدأ  املهنية  املجاالت  املاضية  الفرتات  يف  األخالق  دخلت 

األخالق هي أساس
الدين وغايته.
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• املسارعة يف الخ�ات (املؤمنون 16)
• اإلعراض عن اللغو (املؤمنون 3)

• مراعاة األمانة والعهد (املؤمنون 8)
• مراعاة األمانة والعهد (الرعد 02)
• درء السيئة بالحسنة (الرعد 22)

وهكذا...

األخالق يف السنة
إن منح األولوية بهذا الشكل للترصفات األخالقية أثناء فرتة نزول القرآن 
أول  كان  الذي  الله  رسول  أنشأ  قد  القرآن  أن  حيث  عبثا  ليس  الكريم 
مخاطبيه. عندما ُسئلت عائشة ريض الله عنها عن خلق النبي عليه الصالة 

وإجابة  القرآن.  خلقه  «كان  قالت  والسالم 
النحو  هذا  عىل  عنها  الله  ريض  عائشة 
عىل  تدل  اإلجابة  فهذه  مغزى  ذو  ألمر 
القرآن  أن  إذ  القرآن  غاية  األخالق هي  أن 
(ص)  الرسول  مخاطبيه  أول  عّلم  الكريم 
البنية  ودّعم  أخالقية»  ترصفات  «منظومة 
التحتية األخالقية الرائعة للنبي ببنية علوية 
أك� روعة ولهذا السبب أوجز عليه السالم 
هدف إرساله عىل النحو التايل: «إ�ا بعثت 
.(II، 381 ،ابن حنبل) «أل�م مكارم األخالق

ُيروى أنه عليه الصالة والسالم قال «أدبني ريب فأحسن تأديبي» قاصدا 
اعترب  قد  النبي  ألن  الكريم  القرآن  له  علمها  التي  األخالقية  املنظومة 
«األخالق» معيارا لقيمة اإل�ان حيث قال «أكمل املؤمن� إ�انا أحسنهم 
والسالم  الصالة  عليه  الله  رسول  قال  ك�   .(39 األدب  (البخاري،  خلقا» 
«أحسابكم أخالقكم وأنسابكم أع�لكم». وهنا يجب أال ننىس أن القانون 
يف فرتة مكة املكرمة كان األخالق وأن الضم� كان هو الحكم إذ مل يكن 

بيد رسول الله عليه الصالة والسالم إمكانية معاقبة الخائن.
  كان مفهوم املروءة يف الثقافة الجاهلية عند العرب يحتل موقعا مركزيا 
مقابل «األخالق» وكلمة مروءة تعني ك�ل الشخصية وُتشتق منها كلمتي 
مرء وامرأة. وتدل كلمة مروءة يف هذا السياق عىل ك�ل شخصية اإلنسان. 
يروي ابن قتيبة أنه «قدم رجل إىل النبي صىل الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله ألست أفضل قومي؟ فقال: إن كان لك عقل فلك فضل، وإن 
كان لك ُخُلق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك تقى 

فلك دين» (3/295).
الدعوة  «السيادة» وقد وضعت  لنيل  املروءة  ُتطلب  كانت  الجاهلية  يف 
املحمدية مكان العقلية القبلية التي كانت سائدة يف ذلك العهد صلت� 
باإلنسانية.  اإلنسان  وصلة  بالله  اإلنسان  صلة  �ثالن  وأفقية  عامودية 

«اإل�ان»  خالل  من  الله  وب�  اإلنسان  ب�  الصلة  األوىل  تقيم  يف ح� 
و»التقوى» تقيم الثانية ـ أي األفقية ـ الصلة ب� اإلنسان من جهة وب� 
و»العمل  «الرب»  كلمتي  وتعترب  أخرى  جهة  من  و»الرتبية»  «األخالق» 

الصالح» مقياسا للتقوى يف مجال الدين.
نظريات األخالق يف الحضارة اإلسالمية

ابن  الخلق  «إن  واملآنسة  اإلمتاع  كتابه  يف  التوحيدي  حيان  أبو  يقول 
األخالق» (ص. 152).

�يز ابن سينا ب� «أخالق محمودة» و»أخالق مذمومة» وهو يرى أن 
اإلنسان يتصف باألخالق الحسنة منذ والدته وأن األخالق السيئة يتصف 
أمر عريض  الرش  وأن  أمر فطري  الخ�  أن  أيضا  يرى  بعد ك�  في�  بها 

(الرسائل، 373).
ييل:  �ا  األخالق  الغزايل  اإلمام  يعرّف 
ملكة مستقرة يف  الصالح  يص� عمل  «أن 

اإلنسان كغريزة خلقية».
 .1 نوع�:  «األخالق  أن  املاوردي  ويرى 
مكتسبة  و2.  اإلنسان  عليها  ُطبع  غريزية 

تطّبع عليها».
ما  وب�  األخالق  ب�  صلة  املاوردي  يقيم 
بأن  يعتقد  البعض  إن  يقول  إذ  يأكله  
البنية  حسب  تتشكالن  واألخالق  السجية 
فمن  لإلنسان  والبيولوجية  الكيميائية 
تكون صفراؤه السامة كث�ة يكون غضوبا ومن تكون قليلة يكون جبانا. 
ومن يكون كث� الدم يكون شجاعا ومقداما وجريئا وتقل هذه الصفات 
اللقمة  بأن  القائل  الرأي  يؤيد  الرأي  وهذا  قليال.  دمه  يكون  من  عند 

الحالل تعزز اإلخالص واألخالق.
والفرق ب� السجية واألخالق عند املاوردي هو أن كلمة «سجية» تطلق 
اإلنسان وعندما يظهر ذلك اليشء  الظاهر يف طبيعة  الغ�  عىل اليشء 
فإنه يستحق أن يطلق عليه اسم «األخالق» فال �كن تغي� السجية في� 

بعد بالعادات املكتسبة أما األخالق فيمكن تغي�ها.
تناول األخالق عىل أساس ثنايئ حيث ميز ب�  املاوردي أول من  يعترب 
«أدب الدنيا» و»أدب الدين» وكان ـ يف واقع األمر ـ رائد انقسام نظرية 
املعرفة عىل الصعيد األخالقي وقد تجىل هذا االنقسام من بعده بوضوح 
�ثابة  الدين  علوم  إحياء  الشه�  كتابه  كان  حيث  الغزايل  اإلمام  لدى 
وثيقة حوله وكان أيضا منهج الغزايل يف تقسيم العلم إىل «علوم الدنيا» 

و»علوم الدين».
انقسام  أمام  الباب  األخالق  ثنائيات  ابن مسكويه حول  نظرية  فتحت 
آخر وترجع جذور ظهور قطبي أهل البيان وأهل العرفان وانقسامه� 
العرفان  مدارس  احتكرت  وقد  الح�  ذلك  إىل  األخالق  تصور  بشأن 

تقطعت السبل ب� «العدالة 
اإللهية» و»العدالة البرشية» 
وُخصت العدالة باآلخرة فقط 

وُقيض عىل رغبة اإلنسان بإنشاء 
عامل عادل.

والفقر  والعزلة  النفس  تربية  �فاهيم  عنه  وعّربت  األخالق»  «مجال 
واملعاناة والفناء وما شابهها. وهكذا انقسمت أخالق اإلسالم ب� الفقهاء 
«الرب» و»التقوى»  الصوفي� مفهومي  اتخذ بعض  والصوفي� ففي ح� 
قّيد  االجت�عي،  مضمونه�  من  �اما  تفريغه�  بعد  ألنفسهم  شعارا 
بعض الفقهاء أنفسهم بشكلية الحالل والحرام متجاهل� الرتبية الفردية 
والرتبية الروحية وتزكية النفس وفرضوا عىل الناس هذه األخالق الصورية 
التي تفتقر بذاتها إىل الروح ووقع يف نهاية األمر ما كان ُيخىش حدوثه 
فقد تقطعت السبل ب� «العدالة اإللهية» و»العدالة البرشية» وُخصت 
العدالة باآلخرة فقط وُقيض عىل رغبة الناس بإنشاء عامل عادل ألن وجهة 
النظر التي كانت سائدة  حينها كانت ترى أن ذلك العامل العادل سُيبنى 

يف اآلخرة.
يف  تكتفي  «وأنت  األخالق:  تهذيب  كتابه  يف  مسكويه  بن  أحمد  يقول 
تعلم األخالق بأنها قوى ثالث متباينة تقوى إحداه� وتضعف بحسب 
املزاج أو العادة أو التأدب. فالقوة الناطقة هي التي تسمى امللكية وآلتها 
التي تستعملها من البدن، الدماغ. والقوة الشهوية التي تسمى بالبهيمية 

الكبد.  البدن،  من  تستعملها  التي  وآلتها 
والقوة الغضبية هي التي تسمى السبعية 
القلب  البدن  من  تستعملها  التي  وآلتها 
الفضائل  عدد  يكون  أن  وجب  فلذلك 

بحسب أعداد هذه القوى» (19).
الجغرافية  البيئة  بتأث�  خلدون  ابن  يقول 
ولع  يفرس  وهو  األخالق  عىل  واملناخ 

السوداني� بالرقص والتسلية �ناخ بالدهم الحار.
ويؤكد إخوان الصفا يف كتاب الرسائل التأث� الكب� للنجوم عىل األخالق 

ويحمل ابن سينا أيضا قناعة مشابهة.
الكرامة،  الرشف،  العرض،  املروءة،  الفضيلة،  املزاج،  السجية،  األدب، 
األخالق.  سياق  يف  استخدمت  مفاهيم  كلها  الفحشاء  املنكر،  املعروف، 
كلمة  عن  عوضا  آداب  كلمة  عموما  استخدمت  الفارسية  الثقافة  يف 
أخالق لكن ال بد من وجود فرق ب� االثن� ألن مفهوم «آداب» ـ وليس 
«أخالق» ـ هو الذي يستخدم لدى الحديث عن العبادات فنحن ال نقول 

«أخالق الصالة» بل «آداب الصالة».
�ثل الفالسفة املسلمون الفكر اليوناين وقاموا بتأليف منظومة إسالمية 

أخالقية صنفوها يف ثالثة بنود هي:
1. تدب� املتوحد: األخالق الشخصية.

2. تدب� املنزل: األخالق العائلية.
3. تدب� املدينة: أخالق الدولة.

تناولت  التي  الكتب  أشهر  باجه  ابن  الكب�  اإلسالمي  الفيلسوف  ألف 
البند األول وهو كتاب تدب� املتوحد وقارن فيه ب� «الشخصية» وب� 
مفهوم املتوحد. ك� أفرد الفارايب مؤلفا تناول فيه البند الثالث أي املدينة 

الثالثة كلها عىل  البنود  التي تطرقت إىل  املؤلفات  أما أجمل  الفاضلة. 
زاده عيل  قنايل  العث�ين  للمؤلف  أخالق عاليئ  كتاب  فهو  أفضل وجه 

شلبي.
نظريات األخالق يف الحضارة اليونانية

يش�  وكان  اليوناين  الفكر  يف  مركزية  مكانة  «السعادة»  مفهوم  يحتل 
«الج�ل  الفارايب  تعريف  حسب  تعني   التي  القصوى  السعادة  إىل 
املطلق» والطريق الوحيد لبلوغها هي الفلسفة أجمل العلوم حيث أن 
أفضل املخلوقات جدير بأفضل العلوم وأعىل درجات السعادة تكمن يف 
«معرفة الذات». يف الواقع يرجع أصل هذه الفلسفة التي تلخصها عبارة 
اليونانية  القد�ة وليس إىل الحضارة  «اعرف نفسك» إىل حضارة مرص 
القد�ة  املرصية  املعابد  مداخل  عىل  تكتب  كانت  العبارة  هذه  ألن 

كمعبد طيبة.
يرى أفالطون أن هناك ثالث قوى هي: قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة 
الشهوة  ففضيلة  فضيلة  القوى  هذه  من  كل  إىل  ينسب  وكان  العقل 
الغضب  وفضيلة  «العفة»  هي  لديه 
هي  العقل  وفضيلة  «الشجاعة»  هي 
«الحكمة» وكان يرى أن وجود هذه القوى 
�ثل  اإلنسان  لدى  متوازن  بشكل  الثالث 

«العدالة».
نقطة  هي  أرسطو  بحسب  والفضيلة 
التوازن ب� اإلفراط والتفريط فالحكمة هي 
الوسط ب� الصفح والسفه، والعفة هي الوسط ب� الجشع والالرغبة، 
والشجاعة هي الوسط ب� الج� والتهور أما العدالة فهي الوسط ب� 

الظلم واملظلومية.
منهج�  إىل  «السعادة»  اليوناين  املوروث  إىل  املؤدي  الطريق  يتفرع    
ه� «االتصال» و»اإلرشاق والصدور». تبنى االتجاه األول الفارايب وابن 
ابن سبع� وابن  فتبناه  الثاين  أما االتجاه  باجه وابن طفيل  سينا وابن 
ـ  الفارايب  ـ وعىل األخص  االتصاليون  عريب والسهروردي وغ�هم. يرى 
النظرية ومفهومها  الفاضلة هي رشط السعادة وتقوم تلك  أن املدينة 
لألخالق عىل أساس الفرد. أما اإلرشاقيون ف�ون أن الفناء هو الطريق 
الوحيد لوصول األخالق إىل السعادة ويتحقق ذلك ـ حسب رأيهم ـ من 

خالل «تزكية النفس» و»تربية الروح».
تعترب  التي  (دايك)  «العدالة»  مفهوم  يف  اإللهام  مصدر  هو  «الكون» 
فالنظام  اليوناين.  الفكر  محور  «السعادة»  مفهوم  يف  املركزية  القيمة 
املذهل للكون وعمله ه� نتاج «العدالة» والكون يدين إىل هذا النظام 
يشء  فلكل  واالنتهاكات  الصدف  أمام  املجال  يفسح  ال  الذي  املذهل 
مكانه وكل يشء رايض �كانه وهذه هي العدالة إذ ال يشء يحتل مكان 

اآلخر.
إن الفارايب وح� يرى أن املدينة الفاضلة هي رشط السعادة إ�ا يرجع 
يف ذلك إىل الفكر اليوناين ففي البنية االجت�عية اليونانية هناك السكون 

ليس هناك ما يدعى أخالق 
عل�نية ألن املنظومة األخالقية ال 

تبنى إال عىل ضم� حي.
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وامليكانيكية والثبات ك� هو الحال �اما بالنسبة للكون ك� أنه ال تنقل ب� 
الطبقات الثالث التي يتألف منها املجتمع اليوناين وهي:

1. طبقة الع�ل واملزارع� املنتج�. وهم العبيد أو أنصاف العبيد والنساء 
وغ�هم من طبقات املجتمع الدنيا.

2. العساكر وقوى األمن.
3. الفالسفة. ينسب أفالطون سكان هذه املدينة إىل القوى الثالثة لإلنسان: 
 .2 الشهوة.  إخ�د  أجل  من  املنتجون  العبيد  ويقابلها  الشهوية:  القوة   .1
وتقابلها  العاقلة/النطق:  القوة   .3 األمن.  قوى  وتقابلها  الغضبية:  القوة 
الفئات  تتحقق برىض كل من هذه  العدالة  فإن  وبالتايل  القيادية.  النخب 

�كانها وخضوعها له.
وهذه هي النسخة األفالطونية لـ «أنت عبد فابق عبدا». هناك بون شاسع 
للنبي  العدالة  نهج  وب�  اليوناني�  الفالسفة  لدى  «العدالة»  مفهوم  ب� 
عليه الصالة والسالم الذي قال لرجل جاء إليه فأخذته الرعدة ح� قام ب� 
يده: «هون عليك إين لست �لك إ�ا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 

القديد».

 النتيجة
ليس بوسع أحد إنكار الحقيقة التالية أال وهي أن العامل املعارص يعيش أزمة 
أخالقية ألنه عامل محوره املادة وعكس ذلك «عامل محوره القيم» ولكن ال 

�كن تأسيس عامل قائم عىل القيم  مع غياب األخالق.
غياب  ومع  االستع�ري  ماضيه  بسبب  األخالق  قطار  الغرب  فوت  لقد 
األخالق تغيب العدالة والحرية وينعدم األمن وحالة الفوىض التي نعيشها 

اليوم لهي خ� دليل عىل ذلك.
األقانيم الثالثة للغرب الحديث مبنية عىل ال أخالقيات ثالث هي: 1) الدولة 
عىل  القا�ة  العل�نية   (2 السياسية  األخالق  انعدام  عىل  القا�ة  القومية 
انعدام أخالق األمانة 3) العلوم الحديثة القا�ة عىل انعدام أخالق املعرفة.

إال  تبنى  ال  األخالقية  املنظومة  ألن  عل�نية  أخالق  يدعى  ما  هناك  ليس 
عىل ضم� حي واإليديولوجيات ال تستهدف تفعيل الضم� وليس بوسعها 

بناؤه أساسا.
ال وجود لألخالق يف عامل يعبد القوة واالقتباس الذي نورده أدناه من كتاب 

املسيح الدجال لنيتشيه يب� بوضوح كيف يؤّله الغرب الحديث القوة: 
«ما هو الخ�؟ـ  إنه شعور اإلنسان بالقوة ورغبته بها، إنه كل ما يزيد القوة.

«ما هو الرش؟ إنه كل ما ينبع عن الضعف.
«ما هي السعادة؟ إنه اإلحساس بتنامي القوة وبتجاوز العقبات.

الحرب؛  بل  السلم  ليس  عام  وبشكل  القوة؛  من  املزيد  بل  الشبع  «ليس 
ليست الفضيلة بل املوهبة.

«يجب عىل الضعفاء عاثري الحظ أن يرحلوا: هذا هو املعيار األسايس لحبنا 

لإلنسان ويجب مساعدتهم (؟!) يف فعل ذلك».
تتصف  التي  الحداثة  بعد  ما  أما  أخالقية،  املادية ال  الوضعية  الحداثة 

بالنسبية وترى بأن «الكل عىل حق» فهي عدوة لألخالق.
ما قل وجود  فبقدر  الحديث  الصاعدة يف عرصنا  القيمة  األخالق هي 

يشء بقدر ما ارتفعت قيمته.
أربعة أمور أفسدت أخالق املسلم� وهي: 

القيم.  محل  نفسه  يحل  ألنه  األخالق  يفسد  التعصب  التعصب:   .1
مكان  يف  فعالة  تكون  أن  لألخالق  �كن  وال  العقل  يعطل  والتعصب 

تعطل فيه العقل.
2. االستبداد: االستبداد يفسد أخالق املجتمع. يقول مثل تريك «القوة 
الفظة تفسد النظام» ونحن نرى أن هذا ليس صحيحا بل الصحيح هو 

أن «القوة الفظة تفسد األخالق».
مكان  ويف  التقليد  وجود  مع  شعور  عن  البحث  �كن  ال  التقليد:   .3
يتعطل فيه الشعور ترتكب الالأخالقيات بجميع أشكالها بل وحتى أنها 
ترتكب باسم «األخالق». ليكون ترصف ما أخالقيا فإن الشعور هو أول  

رشط له.
4. الدنيوية: وُتبنى عىل مفهوم يرى ال�وة ملكية وليست أمانة واإلنسان 
البحث  يتحول إىل إنسان «مملوك» وليس «مالك» وال �كن  الدنيوي 

عن أخالق لدى شخص أصبح مفعوال به للعامل.
«األخالق  بأن  يبرش  الذي  الوحيد  األمل  وهو  الحياة  نظام  هو  اإلسالم 

مل �ت».
   ألن غاية جميع أوامر ونواهي اإلسالم هي بناء «منظومة أخالقية».

فاإلسالم ينهى عن النفاق؛ ألن النفاق يجرد اإل�ان من األخالق.
اإلسالم يأمر بالتسرت؛ ألن التسرت يبني أخالق العالقات.

اإلسالم يرى أن ال�وة أمانة وليست ملكية؛ ألن عكس ذلك يجرد ال�وة 
من األخالق.

�كن  ال  القوة  أخالق  ألن  واألهلية؛  بالجدارة  السياسة  يرهن  اإلسالم 
بناؤها إال بذلك.

اإلسالم يأمر باحرتام الجهد ومراعاة الحق؛ فهكذا تبنى أخالق العمل.
من  وضعها  تعيد  أن  البرشية  عىل  يجب  قي�  ليست  األخالقية  القيم 
القرآن  عليها  وأطلق  البرشية  بالفطرة  الله  جبلها  قيم  هي  بل  جديد 
الكريم اسم املعروف وسمى القيم املضادة التي تهدمها املنكر. يجب 
البرشية  الفطرة  عليها  ُجبلت  التي  القيم  اكتشاف هذه  قبل كل يشء 
ومن ثم تطويرها وهذا األمر ال �كن تحقيقه إال بتوجيه من الله أعلم 

العامل� باإلنسان الذي خلقه.
والوحي هو ذلك التوجيه اإللهي بعينه. �

ترجمة: مروة داغستاين بارسيك
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Kur’ani Hayat
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SAYI 18

MURAT 
SÜLÜN

Ahlakî Çözülüş ve 
Kur’an-ı Kerim

hlakî çözülüş ve Kur’ân başlıklı bir yazıda, 
Kur’ân’ın ferdî ve toplumsal hayatımızın 

her alanındaki ahlakî öğretilerine temas edil-
mesi beklenebilir: İnanç ahlâkı, iş ahlâkı, çalış-
ma ahlâkı, aşk ahlâkı, basın ahlâkı, idarî ahlâk, 
cinsel ahlâk vs. Ancak bunlar, müstakil olarak 
işlenmesi gereken devasa konular olduğundan, 
aşağıda, ahlâk ve Kur’ân çerçevesinde genel bir 
anlatım tercih edilecektir.

Kur’ân; Kullanılmayan Kılavuz

Dışarıdan bakıldığında, bir toplum ya da me-
deniyetin, kutsal kitabından dolayı o dereceye 
ulaştığı -ya da o derekeye yuvarlandığı- dü-
şünülebilir. Meselâ Batılı bir Hıristiyan ya da 
Doğulu bir Budist/Şintoist Müslümanların, 
Kur’ân’a iman ettikleri için, yani onu anlayıp, 
benimseyip, uyguladıkları için bu halde bulun-
duklarını düşünerek, “İyi ki Müslüman deği-
lim!” diyebileceği gibi, İslâm dünyasındaki bazı 
safdiller de, Batıdaki gelişmeleri Hıristiyanlıkla 
ilişkilendirerek, bu köhne inanışa gizliden giz-
liye öykünebilir… Her iki medeniyete mensup 
entelektüeller ise durumun böyle olmadığının 
farkındadır; Müslümanların, ismen Müslüman 
oldukları için; Batılıların da ismen Hıristiyan 
oldukları için bu halde bulunduklarını pekâlâ 
bilmektedir. Buna göre; İslâm âlemi olarak ni-
telendirilen ve ayıp olmasın diye “gelişmek-
te olan” denilen üçüncü sınıf ülkelerin idarî 
ahlâk, çalışma ahlâkı, ticaret ahlâkı vb. alan-
larda yaşadıkları ihlâller, insan hakları, adalet, 
şeffaflık, gelişme ve ilerleme gibi nimetlerden 
nasipsizlikleri Kur’ân-dışı etkilere dayanırken, 
diğer ülkelerin hemen her açıdan sahip olduk-
ları gelişmişlik Hıristiyanî imana yabancılaşıp, 

A

E L E Ş T İ R İ

Ahlakî Çözülüş 

ve Kur’an-ı Kerim

Kur’ân Piramidinin 

Temeldeki En Hacimli 

Tabakası Ahlâk 

Ayetlerinden Oluşmaktadır.

Murat SÜLÜN

İlahiyatçı
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hatta onu reddedip aklın ve bilimin ışığında 
gerçekleştirdikleri bir şeydir. Ancak insanlar 
eylemden ziyade söyleme bakarlar: “Değil mi 
ki Müslümansınız, değil mi ki Kur’ân’a iman 
ettiğinizi söylüyorsunuz, o halde, demek ki 
sizi geri bırakan odur!..” Bu algı; üzerinde 
durup düşünmemiz gereken hayatî önemi 
hâiz son derece kritik bir husustur. Kur’ân’ın 
sonsuz nuru Müslümanlar yüzünden insanla-
ra ulaşamamakta; insanlar onun kendilerine 
sunduğu imkânlardan yararlanamamakta; 
hatta onlar yüzünden Kur’ân’a düşman ol-
maktadır. Yani bir bakıma, Müslümanlar ken-
di kitaplarına zulmetmektedir…

Ahlakî değer ve hükümler yumağı olan 
Kur’ân-ı Kerim akıl-can-mal-namus-din gü-
venliği, sorumluluk bilinci, 
kalite, çalışma, inceleme-
araştırma, adalet ve -günah 
ve düşmanlıkta değil- iyilik-
te yardımlaşma gibi evren-
sel prensipleri uygulayan 
herkesi, ismine bakma-
dan, başarıya götüren bir 
rehberdir; sistematik bir 
kanun belgesi olmaktan 
çok ahlakî yanı ağır ba-
san ilahi bir rehberdir. Beş katmanlı Kur’ân 
piramidinin temeldeki en hacimli tabakası 
ahlâk ayetlerinden oluşmaktadır; dolayısıyla, 
Kur’ân’ın kılavuzluğundan istifadede öncelik 
bunlardadır…

Kişiye ahlakî; arı-duru, tertemiz bir yapı ka-
zandırmak (tezkiye/tezekkî) dinin temel amacı 
olup, peygamberin en aslî işlevlerinden biri-
dir. Çünkü Allah katında önemli olan, O’na 
kalb-i selîm ile ulaşmaktır. Bu ahlakî yapı, 
daha ziyade “vererek” kazanılabilmekteyse 
de “verme” ile sınırlandırılmamıştır. İnsanın 
davranış ve hareketleri, inanış, duygu ve dü-
şüncelerinden kaynaklandığı için, tezkiye-i 
nefs büyük önem arz etmektedir; insanın iç 
âlemi ne kadar arı-duru olursa, bu tertemiz 
yapı o kadar iyi sonuçlar doğuracak; o kadar 
güzel ameller üretecektir... Dindarlık çerçeve-
sindeki bütün emir-yasak ve tavsiyeler de bu-
nun araçlarıdır; bu esnada, Allah’la ve mümin 
toplumla sürekli ve kaliteli bir irtibat kurul-

ması gerekir. İbadetler, ilâhî kudretin varlığını 
ruha perçinlemek için emredilmiş olup, insan 
ahlâkının düzelmesinde son derece etkilidir 
(Kırca). Sözgelimi namaz Kur’ân’ın açık ifa-
desine göre, insanı kötülüklerden ve çirkin 
davranışlardan men’eder. Ancak dinin direği 
olarak bu ahlakî seviyeyi kazandıran namaz, 
bâtınî ve zâhirî tüm şartlarına riayetle kılınan 
namazdır; gönlün Allah rızasını kazanma ga-
yesi gütmekten gafil olarak türlü dünyevî ga-
ileler içinde huşudan uzak bir şekilde yapmış 
olduğu bedenî hareketlerden ibaret değildir.

Dinin temel gayesi, fert ve toplumu arıtmak 
olduğu için, Kur’ân’ın mekkî ayetlerinde bire-
yi esas alan, ona sorumluluk ve hesap endişesi 
aşılayan, ahlakî ve itikadî açıdan arı-duru bir 

yapı kazandırmaya çalışan 
ayetler çoğunluktadır; bu 
dönemde ferdî, ahlakî ve 
enfüsî konulara toplum-
sal konulardan daha fazla 
ağırlık verilmiştir. Mekkî 
Kur’ân, bir yandan ahiret 
düşüncesi, hesap endişe-
si vb. hususlar üzerinde 
durup fertlere iman şuu-
ru kazandırarak medenî 

Kur’ân’ın emir-yasak ve tavsiyelerine altyapı 
hazırlamayı, mümin zihinlere bunları kolayca 
benimsetebilmeyi hedeflerken, bir yandan da 
ahlakî, iktisadî konularda tenkit ve teşvikleri-
ni sürdürmek suretiyle, mensuplarını belli bir 
ilkeler bütünü çerçevesinde örgütleme yoluna 
gitmiştir. Bunun sonucu olarak -son medenî 
dönemdeki kadar tavizsiz bir tevellî-teberrî 
ölçüsünde değilse de- müminler, yaşadıkları 
küfür toplumunun ahlakî-imânî değerlerin-
den yavaş yavaş kopmaya başlamış; böylece 
akrabalık ve kabile bağlarının, yerlerini iman 
bağına bıraktığı bir süreç ortaya çıkmıştır. 

Kur’ân’ın hukukî emir, yasak ve tavsiyele-
ri de ahlakî nitelik arz eder. Kur’ân’ın ahlâk 
kanunu Kant’taki gibi soğuk ve formel bir 
‘kesin buyruk’tan ibaret değildir; aynı zaman-
da, eşzamanlı olarak korku ve ümide, sevgi 
ve bağlılığa dayanır (Ülken); hiçbir anayasa, 
taraftarlarını kendisine gönülden bağlayan 
Kur’ân kadar âmir olamaz (Meriç). Çünkü 

KUR’ÂN SİSTEMATİK BİR 

KANUN BELGESİ OL-

MAKTAN ÇOK AHLAKÎ 

YANI AĞIR BASAN İLA-

Hİ BİR REHBERDİR.
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siyasî kanunlar, kendi başlarına yetersiz, ça-
resiz ve dinin hazırladığı bir ahlâk üstüne 
yerleşmedikçe askıda kalırlar. Nitekim dinî 
talepler, içimizden gelen hakiki arzular üzeri-
ne yayılmıştır. Sözgelimi zekât kelimesindeki 
dinî/ilahî/ahlakî boyut, hemen daima gönül-
süz ödenen vergilerde bulunmaz. Oysa zekât 
gönüllü ödenmediği takdirde, “arınma işlemi” 
gerçekleşmemekte; zekât eylemi tahakkuk et-
memektedir. 

Söylem Değil Eylem…

İmanın tasdikten ibaret zannedildiği Müs-
lüman toplumlarda, amel ve ahlâka yönelik 
ciddi bir lâkaytlık ortaya çıkmış; “Benim şe-
faatim ümmetimin büyük günah işleyenlerine 
mahsustur!” şeklindeki rivayet de bu gevşek-
liği pekiştirmiştir. Oysa pskolojik bir gerçek-
tir ki; kişi zamanla yaşadığı gibi inanmaya 
başlamaktadır… Kişinin 
gerek zihnî-hissî-fikrî ha-
reketleri gerekse zahirî 
eylem ve davranışları, 
iman ya da inkârın ortaya 
çıkmasında, hatta iman 
ve inkârın devamında et-
kilidir. Ferdin nezih bir 
yaşam sürmesi hidayetini 
kolaylaştırır; zira getirilen 
emir ve yasaklar sürdürdüğü yaşantıya zaten 
uymaktadır; hırsızlık, zina, gasp, rüşvet, riba 
vb. eylemlerden uzak durmakta; yardımsever-
lik vb. özellikleri zaten taşımaktadır. Böyle bi-
rinin hesaba-kitaba iman etmesi, bu hususla-
ra riayetkâr bir yaşam sürmeyen birine oranla 
daha güçlü bir ihtimaldir. Allah, Kur’ân, Pey-
gamber gibi dinî ilke ve kutsallara karşı takı-
nılan dostane tavırların yanında, alçakgönül-
lülük, yardımseverlik, hakperestlik gibi ahlakî 
özellikler, kişinin hidayete ermesinde büyük 
rol oynamaktadır. Kur’ân ilahî ayetleri ancak 
fasıkların inkâr edebileceğini ve fasıkane ya-
şantının, kişiyi sonunda tekzîbe götüreceğini 
bildirirken bu realiteye işaret eder. İstisnalar 
bir yana, ahlakî açıdan tefessüh etmiş kişile-
rin imana gelme ihtimaliyle salih davranışlar 
içinde bulunanların imana gelme ihtimali el-
bette aynı kuvvette değildir.

Türkiye’ye Gelince…

Resmî politikaların yanı sıra sözel ve gö-
rüntülü basının da marifetiyle millî değerler 
aşağı kesimlerin kültürü olarak algılanma-
ya başlamıştır. Türk gençliği aslî dokularına 
yabancılaşmış; her şeyin başında maddiyatın 
geldiği, nikâhsız birlikteliklerin normal kar-
şılandığı bir yaşam tarzına imrenir olmuştur. 
Ancak din, yine de kültürün kendisinden 
soyutlanması ve ayrılması mümkün olmayan 
bir parçası olmaya devam etmektedir. Çünkü 
din kültür ağacının dalı değil gövdesidir; ‘kut-
sal’; iyi, gerçek ve güzel gibi değerlere ekle-
nen dördüncü bir değer olmayıp bu değerlere 
kaynaklık etmektedir (Günay). Ülkemiz insa-
nı, hâla -büyük oranda- İslâm maneviyatıyla 
dolu semtlerde doğmakta; kulaklarına ezan 
okunmakta; dinî içerikli ninnilerle büyümek-

te; evlerinin odalarında 
namaza durmuş anneler, 
nineler görmekte; ilk ders 
olarak besmeleyi öğren-
mekte; mübarek gecelerde 
Kur’ân okuyup dinlemek-
te; cami, çeşme, türbe vb. 
mekânların duvarlarında, 
evlerinde, işyerlerinde 
Kur’ân âyetleri ile yüz 
yüze gelmekte; gündelik 

konuşmalarında Kur’ân kaynaklı atasözü, ke-
lime ve deyimlere yer vermektedirler. Bu ba-
kımdan, devrimlerle Türkiye’de İslâm’ın yok 
edildiğini sanmak yanıltıcıdır; gerçekte yok 
edilen, İslâm’ın Osmanlı devletindeki devlet-
din bileşimi örneği içindeki yeri (Berkes) ve 
dinin temel kaynak ve ilkeleri çerçevesinde 
geliştirilen yanlış yorumlardır. Din ve dinî 
kültür hemen hemen Abbasîlerin son dönem-
lerinde eriştiği şekliyle gelenekselleştirildiği, 
hayatın dinamizmine ayak uydurulamadığı, 
taklitçilik esas alındığı için, toplumsal haya-
tın böylesine dondurulmuş bir zihniyetle din 
adına kontrol edilmek istenmesinin sonuçları 
çok ağır olmuştur (Günay). 

Aslına bakılırsa, son iki asırda yaşanan çeşitli 
ıslahatlar sonucu, daha sahih bir din algısı or-
taya çıkmıştır. Evvelce dinî birer vecibe imiş 
zannıyla riayet edilen âdetler, hurafe veya ba-

HİÇBİR ANAYASA, TA-

RAFTARLARINI KENDİ-

SİNE GÖNÜLDEN BAĞ-

LAYAN KUR’ÂN KADAR 

ÂMİR OLAMAZ (MERİÇ).



22

tıl itikatlardan çoğunun terk edilmesinin se-
beplerinden biri, toplumun dine ilişkin değer 
yargılarını edindiği kaynakların değişmesidir 
(Turhan): Kur’ân’a, din ve hayata dair kanaat-
lerini, bizzat Kur’ân’a ve onun sahih yorum-
larına dayanarak değil, köy odası sohbetlerin-
deki ve vaaz kitaplarındaki olağanüstülükler-
le ve akıldışılıklarla dolu, sıhhatleri kuşkulu, 
‘bilgi’ ve ‘menkıbe’ler aracılığı ile oluşturan 
halk, 1950’lerden sonra büyük oranda, -nite-
likli Kur’ân kurslarının yanı sıra- İmam-hatip 
okulu, yüksek İslâm enstitüsü ve İlâhiyat fa-
kültesi mezunları tarafından eğitilme fırsatı 
bulmuştur. Bu kurumların Kur’ân’a ve dine 
yaklaşımları ise daha sahihtir. Bu bakımdan, 
zararlı inanç ve düşüncelerini  dinî eğitimi 
zayıf körpe beyinlere zerketmeye çalışan bâtıl 
akidelerin, sahte tarikatların, sosyopolitik va-
kıf ve derneklerin büyük maddî imkânlarla 
yürüttükleri misyonerlik ve propaganda çalış-
malarının bütün hızıyla devam ettiği ülkemiz-
de, sahih bir din algısına sahip, aydın fertler 
yetiştirecek ciddi ve sistemli bir din eğitimine 
olan ihtiyaç her geçen gün kendini daha fazla 
hissettirmektedir.

Hulâsa; Kur’ân-ı Kerim, kültürümüzün en et-
kili unsuru olmakla birlikte, Kur’ân’ın kültür 
yapıcılığı doğrudan değildi: Toplum, dinî öğ-
retileri Kur’ân dışı kaynaklardan adeta rafine 
edilmiş (!) olarak öğreniyor; Kur’ân’ın içine 
fazla giremiyordu. Bizzat Kur’ân ayetleriyle 
ilgili bilgileri de tefsirlerdeki İsrâîliyyâttan, 
Grek felsefesi vb.lerinden oluşmaktaydı. [Bu-
nun en önemli sebeplerinden biri, Kur’ân’ı 
Türkçeye çevirme teşebbüslerine sürekli 
“böyle bir şeyin, Kur’ân’ı Kur’ân olmaktan 
çıkaracağı” iddiası çerçevesinde yaklaşılmış 
olmasıdır. Asıl önemli olanın Kur’ân’ın edebî 
değeri değil, mesajı (zikr) olduğu ve Cenâb-ı 
Hakk’ın esas bunu korumayı garanti ettiğine 
dikkat edilmemiş; ayrıca, Kur’ân’ın lâfzındaki 
i‘câzın temelinde, anlamındaki eşsizliğin yat-
tığı görülememiştir.] Bugün ise Türkiye’de di-
nini bilenlerin, ‘öteki’ne bakışı daha mutedil 
olduğu gibi, cumalarda, teravihlerde eğitilen 
cami cemaatinin Kur’ân’a yaklaşımı da daha 
sağlıklıdır. Dolayısıyla, din öğretimi yapan 
kurs, lise ve fakülte seviyesindeki kurumları-

mızın, -ikinci, üçüncü sınıf beşerî kaynakla-
rın öğretilerini değil- dinin temel metni olan 
“Kur’ân-ı Kerim’in evrensel ahlâk normlarını 
ve inanç ilkelerini sahih bir anlayışla hayata 
geçirme” amacıyla hareket etmesi gerekmek-
tedir. 

Sonuç Olarak… 

Bir dine mensubiyet iddiasında bulunduğu 
halde, o dinin emir, tavsiye ve yasaklarını hiçe 
sayarak gayr-ı ahlakî bir yaşam sürdürenlerin, 
imanın zihnî ve hissî boyutlarına sahip olabil-
mesi ve dinin itikadî esaslarını benimsemesi 
hiç de kolay değildir. Dolayısıyla fısk, kişiyi 
kategorik olarak imandan çıkarmasa da, böy-
le birinin yavaş yavaş kendiliğinden imandan 
çıkması, önemsenmeyecek bir ihtimal değil-
dir. 

İnsanlar yabancı bir inancı benimserken, 
genelde onun teorik öğretilerinden değil, o 
inancın sahiplerinden etkilenmektedir. Bu 
konuda ahlakî üstünlük büyük bir müspet et-
ken, ahlakî düşüklük de büyük bir menfî et-
ken olduğu gibi, güç/kudret ve zaaf da önem-
lidir. İnsanoğlu daima güçlüye imrenir. Öte-
den beri, İslâm’a girenlerin genellikle, ahlakî 
açıdan kemale ermiş alperen ve tüccarlardan 
etkilendiği, ilk devir Arap kabilelerinden pek 
çoğunun Mekke’nin zapt edilmesinden son-
ra Mekke müşriklerinden pek çoğunun da 
Müslümanların Medine’de kurmuş oldukları 
sosyal ve idarî yapıyı gördükten sonra fevç 
fevç İslâm’a girdiği görülmektedir. İki örnek 
de iyi etüt edilecek olursa esasında insanla-
rı bu iki unsurun; güç ve ahlâkın ortaklaşa 
etkilediğini söylemek daha isabetli olacaktır. 
Çünkü kişiler ahlakî açıdan kemale erdikçe 
güç ve kudretçe de ilerlemekte; ahlakî açıdan 
düştükçe bünyeleri de zaafa uğramaktadır. O 
halde, Müslümanların dünyanın en temiz, en 
şeffaf, en kaliteli, en eğitimli, en zengin, en ile-
ri, insan haklarına en saygılı toplumları olması 
gerekmektedir. Çünkü evrensel kitap da ni-
hai hakikat de bizim elimizdedir… Maalesef 
insanlık İslâmiyeti teoriye göre değil, pratiğe 
göre, yani bu mübarek kitaba bakarak değil, 
bizim hâl-i pür-melâlimize bakarak değerlen-
dirmektedir.  
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“Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma?” 
(Mayası bozuk olana üniforma bir seçkinlik/

üstünlük sağlamaz) (Ziya Paşa)

- Giriş 

Ama güzel ahlâk sağlar. 

Ahlâkı güzel olan hem şereflidir, hem sevimli-
dir. Onun değeri hem İslâm katında yüksektir, 
hem insanların gözünde...

İslâmda şerefli, değerli, üstünlüğe sahip olma-
ya ‘kerem/keramet’denir. 

Kerâmet deyince de pek çoklarının aklına 
veli/evliyâ konusu gelir. Kerâmeti olağanüstü 
(harikulâde) bir olay kabul eden bu açıklama 
biçimine göre; o, veli (evliyâ) adı verilen seç-
kinlerin bir özelliğidir veya yalnızca onlara ve-
rilen bir üstünlüktür.  

Hâlbuki Kur’an kerâmeti farklı anlamda kul-
lanıyor. 

‘Kerem ve ikram sahibi’ Allah (c) Kur’an-ı 
Kerim’i, ‘ekrem ve kerim’ bir elçi olan Hz. 
Muhammed’i insanları ‘kerem olan’ davranış-
lara davet etmek için gönderdi. Böylece in-
san kendi bünyesinde otantik olarak var olan 
kerâmetini korusun ve daha ‘ekrem/keremli’ 
ya da ‘mukremun’dan olsun diye.

Kur’an insanın zaten keremli yaratıldığını söy-
lüyor. (İsra, 17/70) İlgili âyetin baş tarafı in-
san varlığının, onun tabiatının, taşıdığı insani 
sıfatlarının ve misyonunun keremli olduğuna; 
âyetin son kısmı ise insanın sonradan kendi 

İ N C E L E M E

Mü’minin Kerâmeti 

Güzel Ahlâkıdır

KERÂMETE (YÜCE VE 

DEĞERLİ OLMAYA, 

ALLAH’IN İKRAMINA) 

KAVUŞMANIN YOLU, 

OLAĞANÜSTÜLÜKLER 

DEĞİL, YANLIZCA 

TAKVA BİLİNCİDİR.  

HÜSEYİN K. ECE

İlahiyatçı
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çabasıyla kazanabileceği ulaşabileceğe üs-
tünlüğe (kerâmete) işaret etmektedir. Demek 
ki insanın fitri yapısının üstün, değerli, şeref-
lidir. Her insan doğuştan keremli/kerâmetli 
olmaya adaydır (tıpkı herkesin ‘halife’ adayı 
olması gibi). O kendi seçimi ve çabasıyla bu 
keremini daha da yükseltebilir. Daha doğru-
su zımnen yükseltmelidir deniliyor.

Her bir insanın kendi aslında saklı olan 
kerâmeti (üstünlüğü) koruyup korumadığı, 
yükseltip yükseltmediği onun davranışla-
rına, onun ahlâkına ve onun hem Yaratıcı, 
hem vahiy, hem de insanlara karşı duruşuna 
bağlıdır.   

Bu nedenle diyoruz ki; mü’minin kerâmeti/
keremi (şerefi/değeri) onun güzel 
ahlâkıdır. 

- Kerâmet ve türevleri

Kerâmet, kerem kökün-
den gelir ve aşağılıktan, 
zelil olmaktan arınmış 
olarak üstün, değerli, gü-
zel olmak gibi anlamlara 
gelir. (Ece, H. K. Takva Bi-
linci, sayfa: 121)

Kerem, Allah’a nisbet edi-
lirse, O’nun kullarına ih-
san edici ve nimet verici olduğunu;  insana 
nisbet edilirse, güzel ahlâk ve davranışları 
ifade eder. (Isfehâni, R. el-Müfredât, s. 646)

‘Kerem, ikram, kerim, kerâmet, kirâm, ek-
rem, mükerrem, mukrem (mukremûn)’ gibi 
kavramlar aynı kökten türemişlerdir ve ara-
larında anlam bağı vardır.

‘İkram’, birisine bir şey vermek, iyilik etmek, 
cömert davranmak demektir. Bu taltif, hem 
ikram sahibinin cömertliğini, hem de veren 
el olduğu için değerli ve hanedân olduğunu 
ifade eder. Allah (c) en geniş anlamıyla ‘ik-
ram’ sahibidir. (Rahman, 55/27, 78) 

‘Kerem’, iyilik, bağış, üstünlük, şerefli olmak, 
cömert olmak demektir. Müslümanlarda bu-

lunması gereken en güzel huylardan biridir.  

‘Kerim’, değerli ve şerefli olmak, iyilik sever 
olmak, çok cömert, serefli ve itibarlı gibi an-
lamlarına gelir. (İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 
13/45)

Kerim, Kur’an’da çeşitli formlarda yirmiyedi 
defa geçmektedir. 

el-Kerim, Allah’ın güzel isimlerinden birisi-
dir. O, çok ikram sahibidir, cömerttir, insan-
lara bağışı ve affı bol olan demektir. (Neml, 
27/40. Dûhan, 44/49. İnfitar, 82/6) 

‘Ekrem’, en cömert, en şerefli ve yüce, en 
değerli demektir. Kur’an bu sıfatı bir âyette 
Allah (c) hakkında kullanmaktadır. Ki, her-
hangi bir karşılık almadan ve beklemeden 

sınırsızca veren demek-
tir. (Alak, 96/3) 

İnsanlar Allah’ın kulla-
rı olmaları yönünden 
eşittirler. Bu açıdan bir-
birlerine karşı bir üstün-
lükleri yoktur. İnsanların 
‘en ekremi’, en üstünü ve 
en şereflisi Allah’a karşı 
sorumluluk bilincini en 
iyi duyandır, yani takva 
sahibi olandır. (Hucurât, 

49/13) 

‘Mukrem ve Mükerrem’, kendisine ikrama 
edilmiş, şerefli ve değerli kılınmış manasın-
dadır. ‘Mukrem’, Kur’an’da beş âyette çoğul 
olarak geçmektedir. (Enbiya, 21/26. Saffat, 
37/42. Mearic, 70//35. Yâsin, 36/37. Zariat, 
51/24)

Müslümanlar ‘mukremûn’durlar, yani kendi-
lerine çok cömert davranılan, bol bol ikram 
edilen, Cennetlerde ağırlanan, değer verilen 
şerefli kimselerdir. 

- Kerâmet nedir?

Kerâmet için üç çeşit açıklama biçimi 
vardır: 

KUR’AN’IN İNSANLARA 
SUNDUĞU HAYAT 

PROĞRAMINI TAKİP 
ETMEYENLER; ASLA 

NE VELİ OLABİLİRLER, 
NE DE KUR’AN’DA 

ANLATILAN KERÂMETE 
ULAŞABİLİRLER. 
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a-Değerli/üstün olma anlamıyla kerâmet

Kur’an, takvayı kerâmetin tek odak noktası 
olarak saymaktadır. Nitekim Allah (c) kendi 
katında üstünlük ölçüsünü böyle bir kerem’e 
(kerâmet’e) bağlamıştır. (Hucurât, 49/13)

Bir kimse ilâhí ölçülere dikkat ederek kö-
tülüklerden uzaklaşır ve güzelliklerle do-
nanırsa keremli (kerim) olur, kerâmete ula-
şır. Kerâmetin varlığı ve yokluğu  takvanın 
varlığına ve yokluğuna bağlıdır. Kerâmetin 
azlığı veya çokluğu da takvanın zayıflığına 
ve kuvvetli oluşuna göre belirlenir. (Amûlí, 
C. Kur’an’da Kerâmet, s.  
39-41) 

Kerâmete (yüce ve değerli 
olmaya, ya da Allah’ın ik-
ramına) kavuşmanın yolu, 
olağanüstülükler değil,  
yanlızca takva bilincidir.  

 Ahiret hayatına göre de-
ğersiz ve geçici olan yer-
yüzü hayatı Dünya’dır. 
Dünya hayatı, kerâmetin 
(üstün ve değerli olma-
nın) karşıtı olarak deni’dir, 
yani değersiz ve kerâmete göre aşağıdır. İnsa-
nın kerâmeti (üstünlüğü), bu deni (değersiz/
aşağı) olan dünya lezzetleriyle, dünyalık ma-
kamlarla, ya da dünyaya ait ölçülerle ortaya 
çıkmaz. Onun değeri, Kerím olan Allah’ın 
davetine uyarak, eksikliklerden ve yanlış 
olan şeylerden uzaklaşma gayreti ve O’nun 
öğrettiği kerâmet dersini almakla mümkün-
dür. 

Beşerin mayasındaki toprak unsuru; onun, 
kendi değerini çamur/toprak seviyesine 
düşürebileceğini, ona üflenen ilâhí ruh ise 
onun kendi keremini/kerâmetini (değerini) 
ma’rifet, takva bilinci ve salih amelle/güzel 
aklâkla yükseltebileceğini işaret ediyor. 

İnsan, benliğine yerleştirilen takvayı ve 
fücûru (günah işlemeyi) (Şems, 91/7-10) ta-

nıdığı oranda kerâmete yönelir. Benliğinde 
bir kabiliyet olarak saklı olan takva yönüne 
adım atan herkes kerim (kerâmetli) olur. En 
çok takvalı olan da ‘ekrem (en yüce)’ olur. 

Allah (c) ekrem (en üstün) olandır (Ekremu’l-
ekremin’dir). Keremli (kerâmetli) olmanın 
yollarını, ya da neyin kerem olduğunu yal-
nızca O (c) bilir. O (c), insanlara gönderdiği 
vahiyle kullarına kerâmet (yüce ve değerli 
olma) dersi vermektedir. Kerem sahibi bir 
öğretmen elbette kerâmet dersi verir. Allah’ın 
dostları (velileri) mü’minler de Kerím olan 
Allah’ın kerâmet öğrencileridir.

Peygamberler bu üstün-
lüğü (kerâmeti) aracısız 

olarak Rablerinden alır-
lar.  Mü’minler de pey-
gamberlerin öğrettiklerini 
uygulayarak, onlara tabi 
olarak, onları örnek ala-
rak keremli (kerâmetli) 
olmaya çalışırlar.

Kur’an, ‘kerím’ bir kitaptır 
(şerefi yücedir, kıymetli-
dir). (Vakıa, 56/77)

Bunun anlamı, Kur’an şe-
refli ve üstün bir kitap olduğu gibi, kulların 
kerâmete (ilâhí ikrama) nasıl ulaşacağını, nasıl 
keremli olabileceğini gösteren, kerim olmanın 
(kerâmete kavuşmanın) proğramını sunan bir 
kitaptır. Kur’an’ın insanlara sunduğu hayat 
proğramını takip etmeyenler; asla ne veli ola-
bilirler, ne de Kur’an’da anlatılan kerâmete ula-
şabilirler. 

Ebu Hurayra’nın anlattığına göre Peygamber 
(s) şöyle buyurdu: “Kur’an, Kıyamet günü ge-
lir ve kendisini öğrenip onunla amel eden için 
der ki: “Yarabbi, onu giydir.” Bunun üzerine ona 
kerâmet (değerlilik/şeref) tacı giydirilir. Sonra; 
“Ey Rabbim, ona verileni artır” der. Bu sefer ona 
kerâmet (üstünlük) elbisesi giydirilir. Sonra; “Ya-
rabbi, ondan razı ol’ der. Allah (c) da; “Ondan 
razı oldum” der. Bunun ardından ona “oku ve 

ALLAH KULLARINA 
HER ZAMAN İKRAM 
EDİYOR. ONLARIN 

GÖZÜ ÖNÜNDE 
MİLYARLARCA 

OLAĞANÜSTÜ OLAY 
YARATIYOR. İNSAN 
BU OLAYLARI HER 

GÜN GÖRDÜĞÜ İÇİN 
FARKINDA OLAMIYOR.
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yüksel” denir. Ona her âyet karşılığı bir hasene 
verilir.” (Tirmizi, F. Kur’an/18, no: 2915)          

Semüra (r) Peygamber’in (s) şöyle dediğini 
rivayet ediyor: 

“Haseb (insanlara göre asalet) maldır, kerem 
(kerâmet) ise takvadır.” (Tirmizî, Tefsir/50,  
no: 3271)

Kur’an kişileri imanları ve takvaları sebebiyle 
metheder; küfürleri, fasıklıkları veya  isyan-
ları sebebiyle de kötüler. (İbni Teymiyye, et-
Tefsiru’l Kebir,  4/42)  

Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına saygı gös-
teren bir kimse elbette, Rabbine, kendisine, 
ailesine, çevresindekilere ve bütün insanlığa 
karşı görevlerini en iyi şe-
kilde yerine getirecek ve 
görevindeki başarısı nis-
betinde de Allah’ın katında 
derecesi (kerâmeti) yüksek 
olacaktır. Bunu da en iyi 
takdir edecek ve bilecek 
olan da Allah’tır.  

Allah Teâla’ya göre halkın 
en kerâmetlisi (en üstün 
olanı), dili Allah’ın zikrin-
den ayrılmayan kimsedir. 
Çünkü o Allah’ın emrini 
yerine getirmede ve yasaklarından kaçın-
mada takva bilinciyle hareket eder. Devamlı 
O’nu hatırlar, O’nun huzurunda olduğunun 
şuurundadır.  (İbni Kayyim el-Cevziyye, el-
Vâbilu’s-Sayyib, s. 68)

Allah’ın elçileri insanlara kerâmet (değerli 
olma) dersi veren mürşidlerdir (öğretmenler-
dir). Ahlâkí keremlerin (güzelliklerin) hepsini 
ve en en mükemmel örneğini insanlığa gös-
termek için de Hz. Muhammed (s) son elçi 
olarak gönderiliyor. Buna göre ilâhi davet de, 
insanları kerim olmaya (kerâmete) bir çağrı-
dır.  (Amûlí, C. Kur’an’da Kerâmet, s. 18-20)

b-Allah’ın ikramı anlamında kerâmet

Yukarıda geçtiği gibi, kerem Allah’a nisbet 
edilirse, O’nun ikramı, nimet vermesi, ihsan-
da bulunması anlamına gelir.

Öyleyse ‘kerâmet’ Allah’ın el-Kerim isminin 
sonucu olarak kullarına ikramda bulunması, 
lutfetmesidir. İnsanlar bu türlü ikramlara, bu 
ilâhi hediyelere her zaman kavuşabilir, ola-
ğanüstü zannedilen bir olayla karşılaşabilir, 
beklenmeyen yardımlara ulaşabilir. Hiç umul-
mayan bir anda sıkıntıdan kurtulmak, zor 
durumlarda birdenbire çıkış yolları bulmak, 
beklenmedik bir yerde başarı göstermek gibi. 

Bu çeşit bir yardımlara, yani Allah’ın ikramı-
na kavuşanlara hemen -klasik anlamda- veli 

ünvanı vermek doğru ol-
madığı gibi, Allah’ın veli-

lerinden sayılmak için de 
bu gibi olağanüstü özellik-
lere sahip olmak gerekmez. 
Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci ile kulluk yapan ih-
laslı mü’minler kerâmete 
(ikrama ve değere) her 
zaman ve çeşitli şekillerde 
kavuşabilirler. 

 Bazıları demiştir ki, 
Allah’ın iyi kullarına verdiği her türlü iyi hal-
ler, onlara yaptığı ikramlar, olağanüstü olma-
salar bile kerâmettir. Tekrar belirtelim ki ava-
mın zannettiği gibi kerâmet göstermek veli 
olmanın şartı değildir. Bilâkis bütün takva 
sahibi müslümanlar, bütün veli mü’min kul-
lar her zaman ilâhî kerem’e (kerâmete) kavu-
şurlar. Bu ikramın da olağanüstü bir şekilde 
görülmesi şart değildir.  

Kimileri de kerâmeti, ‘Bazı şeylerin zamanı 
geliyor ve Allah da onları ortaya çıkarıyor. En 
büyük kerâmet sizde olan kötü huyların ye-
rini iyi huylara bırakmasıdır’ şeklinde açık-
lamışlardır. 

ONUN RASUL-İ EKREM 
(EN KERAMETLİ, EN 
KERİM ELÇİ) OLUŞU, 
AHLAKININ GÜZEL, 

ŞAHSİYETİNİN ÖRNEK, 
KULLUĞUNUN 

MÜKEMMEL 
OLUŞUNDANDIR.
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c-Olağanüstü olay anlamında kerâmet

Akaid kitaplarında kerâmet olayı peygambe-
re iman konusu ile birlikte anlatılır.  Bu an-
lamıyla kerâmet, Allah’ın bazı salih kullarına 
verdiği bir ikram, onların yanında/eliyle gös-
terdiği harikulâde/olağanüstü olaylardır.

Âlimlere göre mu’cize kerâmet için asıl, 
kerâmet ise mu’cizenin bir fer’idir  Kişinin 
eli üzere kerâmetin zuhur etmesi, o kişinin 
peygambere ittibâının bereketiyledir  Böylece 
kerâmetler, aslında peygamberlerin mucize-
lerine dahildirler. (İbn Teymiyye, el-Furkan, 
sayfa: 124) 

Tarihen ve tecrübeyle sabittir ki bazı insan-
ların hayatında, diğerlerine göre olağanüstü  
olaylar görülmüştür. Bü-
tün bunları yok saymak, 
kabul etmemek mümkün 
değildir. İnsan ister âlim 
olsun, ister cahil, ister 
takva sahibi olsun, isterse 
din konusunda gevşek ol-
sun; böyle olaylarla karşı-
laşabilir, şahit olabilir. 

Aslında insanın yaratılı-
şından tutun da, evrenin 
muazzam düzenine kadar 
her şey Allah’ın mucizesidir. Allah (c) tara-
fından yaratılan her şey insana göre olağa-
nüstüdür. Bu insanüstü şeylere mucize veya 
kerâmet dememiz fazla bir şeyi değiştirmez. 
Allah (c) kullarına her zaman ikram ediyor. 
Onların gözü önünde milyarlarca olağanüstü 
olay yaratıyor. İnsan bu olayları her gün gör-
düğü için pek farkında değildir.

Halbuki güneşin doğuşundan, bir örümce-
ğin hayatına, bir bebeğin dünyaya gelişin-
den, elmanın tadına kadar her şey mucize-
dir. Bu olağanüstü olayların bir müslümanın 
yanında görülmesi mümkündür ve bu ona 
Allah’ın bir ikramıdır. (Ece, H. K. Kur’an’da 
Üç Evliyâ, -özetle- s. 126-143)

Kerâmeti, bazı veli ünvanı verilen kimselerde 
görülen olağanüstü hal veya bunu onların ta-
sarrufu zannedenlere Ebu Ali el-Cûzcânî’nin 
şöyle dediği rivâyet ediliyor: “Sen istikamet 
(dinde dosdoğru olma) iste, kerâmet isteme. 
Çünkü nefsin kerâmet için uğraşmakta, halbu-
ki, Rabbin senden “istikamet” istemektedir.”

Ebu’l Hasan Eş-Şâzelî de bu hususta şunları 
söylüyor: “Gerçek anlamda ‘kerâmet’: Dos-
doğru bir istikametten ibarettir. Bu istikame-
ti de tam olgunluğa eriştirmektir. Bu ise iki 
temele dayanır. Allah’a gerçek manada iman 
etmekle ve Allah’ın Rasulünün getirdiklerine 
zâhirî ve bâtîni manada tabi olmakla sağlanır 
Kişiye düşen görev, bunları elde etmek için 
gayretini sarfetmesidir. ... Olağanüstü olay an-

lamında Kerâmete gelince, 
muhakkık âlimler nezdin-
de buna itibar olunmaz.” 

(http://www.sevde.de/is-
lam_Ans/K/keramet.htm)

Şüphesiz Allah’tan (c) 
başka hiç kimsenin yapa-
mayacağı şeyleri; ‘Allah 
dilerse veli kullarına güç 
verir, izin verir, onlar da 
yaparlar’ mazeretine sığı-

narak yapabildiklerini savunmak, kerâmeti 
Allah’ın kullarına ikramı olmaktan öte, kimi-
lerinin gücü ve makamı zannetmek İslâmın 
tevhid inancıyla bağdaşmaz. 

- Müslümanın kerâmeti (değeri/üstünlü-
ğü) güzel ahlâkıdır

İslâm; “Allah’a saygı duymak (ibadet et-
mek),

Ve O’nun yaratıklarına güzel davranmak-
tır” şeklinde tarif edilse, doğrudur.

Bu da İslâmın güzel ahlâka ne kadar önem 
verdiğini gösterir.

Kur’an ibadet etmeye ve güzel davranışta bu-
lunmaya ‘salih amel’ diyor.  Kur’an’ın salih 
amel dediği davranışların bir kısmı İslâmdaki 

“NE İRFANDIR VEREN 
AHLÂKA YÜKSELİK, 

NE VİCDANDIR; 

FAZİLET HİSSİ 
İNSANLARDA ALLAH 
KORKUSUNDANDIR. 

(M. AKİF ERSOY)
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ibadetler, bir kısmı ise güzel ahlâktır.

Güzel ahlâk İslâmın tâ kendisidir. 

Kerem, söz ve davranışla, maddi yardım veya 
ikramla insanlara iyi davranmayı ifade eden 
çok geniş kapsamlı bir ahlâk kuralıdır. Güzel 
huylardan sayılan, bağışlamak, iyi davranış, 
ihsan etmek, cömertlik yapmak, infak etmek, 
paylaşmak, güler yüzlü olmak gibi davranış-
lar ‘kerem’ sahibi olmak diye anlatılmıştır.

Kerem sahibi olmak, müslümanların en 
önemli özelliklerindendir.  

Peygamberimizin asıl görevi insanlara güzel 
ahlâkın, iyi insanın nasıl olduğunu öğret-
mekti. Kendisi şöyle bu-
yuruyor:

“Ben, ahlâkın güzellikleri-
ni (keremini) tamamlamak 
için (Allah tarafından pey-
gamber olarak) gönderil-
dim.” (Muvatta, Husnü’l-
Hulk/8. Müsned 2/381)

Hz. Muhammed’e, he-
nüz peygamber olmadan, 
cahiliyye döneminde ‘el-
Emin’ denilmesinin, onun 
müslümanlar tarafından 
çok çok sevilmesinin bir sebebi de onun 
ahlâkının güzelliğidir. 

Onun Rasul-ü ekrem (en kerametli, en kerim 
elçi) oluşu, ahlakının güzel, şahsiyetinin ör-
nek, kulluğunun mükemmel oluşundandır.

Sahabeler Peygamber (s) hakkında şöyle de-
diler: 

“Allah’ın Rasûlü, yüz bakımından da insan-
ların en güzeli idi, ahlâkımından da insanla-
rın en güzeli idi.” (Buharî, Menakıb/23, no: 
3549. Müslim, Fedâil/93, 6066) 

Kur’an, Peygamberimizin ahlâkını methettiği 
gibi (Kalem, 68/4), hanımlarından Hz. Aişe 
(r) O’nun ahlâkının Kur’an olduğunu söylü-
yor.  (Müslim, Müsafirîn/139, no: 1739)

Ahlâkla ilgili bir kaç hadis

Hz. Muâz İbnu Cebel (ra) anlatıyor: 
“Resûlullah (s) bana: “Ey Muâz, insanlara 
karşı iyi ahlâklı ol!” dedi.” (Muvatta, Hüsnü’l-
Hulk 1)

“Mü’minler arasında imanca en kâmil olanı, ah-
lakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine 
hayırlı olandır.” (Tirmizî, Rad/11, no: 1162.  
Ebu Dâvud, Sünnet 16, no: 4682)

“Kıyâmet günü, mü’minin mizanında güzel ah-
laktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah 
Teâla hazretleri, (çirkin, düşük söz ve davra-
nış) sahiplerine buğzeder.” (Tirmizî, Birr/62, 

no: 2003. Ebu Dâvud, 
Edeb/8, no: 4799)

“Bana en sevgili olanınız, kı-
yamet günü de bana mevki-
ce en yakın bulunacak olanı-
nız, ahlâkça en güzel olan-
larınızdır. Bana en menfur 
olanınız, kıyamet günü de 
mevkice benden en uzak bu-
lunacak olanınız, gevezeler, 
boşboğazlar ve yüksekten 
atanlardır.” (Cemaatte bu-
lunan bâzıları): “Ey Allah’ın 

Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir?” diye sor-
dular. “Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) 
kimselerdir!” cevabını verdi.” (Tirmizî, Birr 
/77, no: 2019)

Nevvâs İbnu Sem’an (r) anlatıyor: 
“Resûlullah’a (s)  iyilik (birr) ve günah hak-
kında sordum. Bana şu cevabı verdi: “İyilik 
(birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız 
eden ve başkasının muttali olmasından kork-
tuğun şeydir.” (Müslim, Birr/15, no: 2553. 
Tirmizî, Zühd/52, no: 2390)

Peygamber (s); “en çok neyin insanları cennete 
sokacağı sorusuna;  “takva ve güzel ahlak”  ce-
vabını vermiştir. (Tirmizi, Birr/62, no: 2004)

Peygamber (s) sahabilere sordu:

“Sizin en iyinizin kim olduğunu haber vereyim 

VELI OLMANIN, 
‘EVLİYAU’LLAH’TAN 
OLMANIN ŞARTI 

İMAN VE TAKVADIR. 
HERKES, İMAN VE 

TAKVASI DERECESINDE 
ALLAH’IN 

DOSTLUĞUNA 
ERİŞEBİLİR. 
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mi?” Yanında olanlar dediler ki; “Haber ver ey 
Allah’ın peygamberi.” “Uzun yaşayan ve ve gü-
zel ahlâklı olanınız sizin en iyinizdir” buyurdu. 
(A. B. Hanbel, Müsned, no: 9257)

- Kerâmetli olmanın görüntüleri

Kerâmete ulaşmanın, değerli ve üstün olma-
nın, şerefli ve necip olmanın müslümanın 
hayatında bazı görüntüleri vardır. Bunlardan 
en önemlileri şunlardır: 

1- Takva bilinci

Keremli bir mü’min sürekli takva bilinci ile 
hareket eder. Onun ibadetine bu bilinç yön 

verdiği gibi, davranışlarının yöneticicisi de 
bu bilinçtir.

Kur’an, takva sahibi olanlara (Allah’a karşı 
sorumluluk bilinciyle hareket edenlere)  

‘muttaki’ diyor. Onlar, Allah’ın koyduğu sı-
nırları aşmaktan kaçınan, nefislerine zarar 
verecek bütün davranışlardan ve günahlar-
dan Allah’ın korumasına sığınan kimseler-
dir.

Muttakiler, öncelikli olarak Kelime-i Tevhid’e 
bağlanırlar. Nefislerinin gösterdiği ‘fücûr-
günaha dalma’ yoluna uymazlar. Kendilerini 
hataya ve isyana götürecek bütün tehlikele-
re, saptırmalara, şeytanın aldatmalarına karşı 
Allah’tan  korkup çekinirler.

Fâcir olanlar, insanı hata, günah, isyan ve az-
gınlıklara karşı koruyan Din elbisesini yırtıp 
atan, korumasız kalan, Allah’ın korumasını 
istemeyen, sonra da isyana ve günahlara da-
lanlardır. Muttekiler ise, işte o koruyucu el-
biseyi ve bütün koruyucu tedbirleri kuşanan 
insanlardır.

Keremli mü’minler takva sahibidirler. Onlar 
Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket 
ettikleri için Allah (c) onlara değer verir, on-
ları keremli kılar, onlara şeref ve izzet bağış-
lar. Şüphesiz ki erdemin derecesini yürekler-
deki Allah korkusu ve Allah sevgisi belirler. 

Şairin dediği gibi.

“Ne irfandır veren ahlâka yükselik, ne vic-
dandır; 

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundan-
dır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi 
Yezdan’ın... 

Ne irfanın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vicda-
nın. » (M. Akif Ersoy)

Muttakiler, Allah’ın indirdiği Kitab’a ve 
‘imam’ olarak gönderdiği peygambere inan-
dıkları için  hidayet üzerindedirler. Onlar, 
hayra davet etme, iyilikleri yaygınlaaştırma 
ve kötülüklerle mücadele açısından  insan-
lar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ‘üm-
met’ olurlar.  Muhammed ümmeti arasın-
dan bu görevi yerine getirecek daha özel bir 
cemaatın-ümmetin olmasını bizzat Kur’an 
emrediyor. (Âl-i İmran, 3/104) 

Ümmet kelimesinde ‘önderlik’ anlamının 
olduğunu hatırlarsak, müslümanların niçin 
muttakilere ‘imam-önder’ olmak istedikleri 
daha iyi anlaşılır.  Onlar, dindarlık ve salih 
amel bakımından önde olmayı, insanlara  
rehberlik yapmayı, dünyada fazilet ve takvayı 
yaymada öncülükte bulunmayı arzu ederler.  

“İmam, kendisine uyulan, önde olan kim-
sedir. Yalnız takva sahibi olmak değil, takva 
sahiplerine önder olma arzusu gerçekten ulvi 
bir gayedir. Rahman’ın kullarının ruhundaki 
büyüklüğü gösteren bu duanın içinde bulun-
durduğu mana yüce ve toplayıcıdır. Bundan 
yüksek bir fikrí ilerleme, bundan yüce bir 
gayret düşünülemez.” (Elmalılı, Tefsir, 6/89)

Takva bilinci kişiye insanlar arasında bir 
saygı, bir değer ve şeref de kazandırır.

Çünkü takva ile hareket edenler, vakar, hay-
siyet, iyilik duygusu, ağırbaşlılık, hoşgörü, 
dostluk ve benzeri insaní özelliklere ulaşırlar. 
Halkın sevdiği ve itibar ettiği davranışları ka-
zanırlar. İnsanlar kendilerine iyilik edenleri, 



30

elleri ve dilleri ile zarar vermeyenleri, herke-
se faydalı olmaya çalışanları, adaletli kimse-
leri sever, onlara değer verirler. 

Muttakiler, Allah’ın kendilerine ikram ettiği 
kerâmetle (üstünlük ve değerle)  saygıdeğer 
kimseler olurlar. Allah (c) onlara insanlar 
arasında bir şeref nasip eder. 

Allah (c) muttakileri mahşer gününde şerefli 
bir misafir olarak güzel bir karşılama ile hu-
zuruna toplayacaktır.  

“Takva sahiplerini onurlu bir konuk (vefd) ola-
rak Rahman (olan Allah’ın huzurun)a topla-
yacağımız gün. Suçlu günahkârları da, susa-
mışlar olarak cehenneme süreceğiz.” (788)  19 
Meryem/85-86)

Onlar Allah’ın huzuru-
na, O’nun rahmetini ve 
rızasını kazanmış, ken-
dilerine değer verilmiş 
olarak çıkacaklar. Tıpkı 
şerefli elçilerin  yüksek bir 
makama kabul edilmele-
ri gibi. (İbni Kesir, Muh. 
Tefsir, 2/465. Zamahşerí, 
el-Keşşâf, 3/41)

Bazılarına göre bu âyette 
geçen ‘vefd’ kelimesi he-
yet halinde veya binek 
üzerinde demektir. Buna göre âyetin anlamı; 
“Muttakiler binek üzerinde (heyet halinde), 
kendilerine ikram edilerek, nimet ve değer 
verilerek Allah’ın huzurunda toplanacaklar” 
olur. (İbni Kesir, Muh. Tefsir, 2/465. Bağaví, 
Tefsir, 3/209. S. Ateş, Tefsir, 5/401) 

2- Veli (evliya’dan) olmak

Kerem sahibi mü’minler, imanlarındaki ih-
las,  ibadetlerindeki samimiyet ve 

ahlâklarındaki güzellik sebebiyle Allah’ın 
velisi olma derecesini kazanırlar. Bu ne-
denle onlar Allah’ın ikramına mazhar olup 
kerâmetli (değerli ve yüce) olurlar. 

“Unutmayın ki, Allah’a yakın olanların 
(Allah’ın velilerinin) korkmaları için bir 
sebep yoktur; onlar acı ve üzüntü çekme-
yecekler. 

Onlar, imana erişip Allah’a karşı hep bilinç-
li ve duyarlı kalmaya çalışan kimselerdir. 

Onlar için hem bu dünya hayatında hem de 
sonraki hayatta müjdeler var. Ve Allah’ın 
vaadlerinde asla bir değişme olmayacak 
[olduğuna göre], işte budur en büyük za-
fer, en büyük başarı!”  (Yunus, 10/62-64)

Veli olmanın, yani ‘evliyâu’llah’tan olmanın 
şartı iman ve takvadır.

Allah’ın dostları, ancak Allah’tan korkup-
sakınan ve emirlerini ye-
rine getirmeye çalışanlar 
olduğuna göre, herkes, 

iman ve takvası derece-
sinde Allah’ın dostluğuna 
erişebilir. İman ve takva 
konusunda daha ileri de-
recede olanlar, elbette ki 
Allah’ın en yakın dostları 
arasında bulunmaktadır. 
Bir başka deyişle, insanlar 
imanları oranında Allah’a 
yaklaşır ve O’nun dostu 
olurlar. Küfürleri oranında 

da O’nun gazabını kazanırlar.” (İbni Teymiy-
ye, Velâyet Risalesi, s. 24)

Takva sahibi mü’minler, Hakk’ın canlı şahit-
leridir. Onlar, İslâmın güzelliklerini pratik 
hayatlarında gösterirler. Onlar İslâmı öylesi-
ne güzel yaşarlar ki, onlara bakıldığı zaman 
Allah hatırlanır. O’nun âyetleri akla gelir, 
O’nun ölçülerine uymanın, O’nun emirlerine 
yerine getirmenin insana kazandırdığı güzel-
likler görülür. 

İşte Allah’ın veli kulları, müttaki 
mü’minlerdir.

Allah (c) Hz. Muhammed’i, onu kendi dost-
larıyla, düşmanları arasında  bir ölçüt kıldı. 

KUR’AN’A GÖRE 
ÜSTÜNLÜK, ŞEREF 
VE İZZET; SOYLA, 

ZENGİNLİKLE, BİR 
ÜLKEYE MENSUP 

OLMAKLA, DİPLOMA 
İLE DEĞİL; İMAN VE O 
İMANIN GETİRDİĞİ 

AHLÂKLA KAZANILIR.
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İnsanlardan hiç bir kimse, onun getirdiği 
gerçeklere iman etmedikçe ve ona bütünüy-
le bağlanmadıkça, Allah’ın dostu/yakını (veli) 
olamaz. Bundan dolayı, Allah’ın Rasûlünü 
sevmeden evliyâ olduğunu söyleyenler yalan-
cıdır. (İbni Teymiyye, Velâyet Risalesi, s. 10)

Peygamber’e Allah’ın velileri kimlerdir 
diye sorulmuş, O da şöyle buyurmuştur: 
«Evliyau’llah (Allah’ın veli kulları), Allah (c) 
için severek birbirlerine dost, yârân, ahbab olur-
lar.» (Ebu Davud, Sünne, no: 459. Bir benze-
ri Tirmizî, Zühd/53, no: 2390)

Hz. Ömer’den gelen bir rivâyete göre Pey-
gamber (s) şöyle buyurmuştur:          

“Allah’ın kulları içinde kendileri şehid veya 
nebi olmadıkları halde nebilerin ve şehidlerin 
bile gıpta ettiği nice kullar vardır. Denildi ki; 
Onlar kimlerdir, belki onlara sevgi duyarız? 
Allah’ın Rasûlü şöyle buyurdu: “Onlar, arala-
rında ticaret ve akrabalık olmadığı halde birbir-
lerini Allah için seven bir gruptur. Yüzleri nur 
(gibidir) ve nurdan tahtlar üzerindedirler. İn-
sanların korktukları ve üzüldükleri gün, bunlar 
ne korkar ne de üzülürler.” Sonra da  bu âyeti 
okudu. (Yunus/62)” (Müstedrek, 4/170. nak. 
Elmalılı, Tefsir, 4/495. Ebu Davud bu hadis 
Ebu Hureyre’den aktarıyor. nak. İbni Kesir, 
Tefsir, 2/199)

Peygamber de kendi velileri/yakınları ve 
dostları hakkında şöyle diyor: “Doğrusu fa-
lan soy benim dostlarım değildir.  Benim gerçek 
dostlarım Allah ve salih mü’minlerdi.” (Müslim, 
İman /366, no: 366.)

Buhari’de geçen bir hadise göre bir insan 
Allah’a en fazla farz kuılınan ibadetlerle ya-
kın olabilir. Eğer bir kul farzların dışında çok 
nafile ibadet işlerse, Allah (c) onun (mecazi 
olarak) tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı 
olur. (Buharî, Rikak/38, no: 6502)

Şüphesiz bu ödül, müslümanın henüz dün-
yada iken ulaşabileceği derece, şeref ve 
kerâmettir.

Bazılarına göre velinin özel bir anlamı vardır. 
Veli, Allah’ın sevgisi ile olgunlaşmış, bencil-
lik duygularını kırmış, tam anlamıyla Pey-
gamber ahlâkını kazanmış kişidir. 

3- İffet (namus) ve hayâ

Allah’a karşı sorumluluk duygusuyla hare-
ket eden mü’minleri; iffet (namus) ve haya 
kerâmeti ile ödüllendirir. Zira bunlar erde-
min, şerefli olmanın, kaliteli karaktere sahip 
olmanın göstergesidir. 

Namus, bir ahlâk terimi olarak insanlar ara-
sında şerefli ve lekesiz bir şekilde yaşama 
karşılığıdır. Türkçe’de namus kelimesi yay-
gın bir biçimde ırz, iffet, edep, haya, doğru-
luk, itibar, güvenilirlik, şeref ve haysiyet gibi, 
yüksek erdem ifade eden huylar yerine kul-
lanılmaktadır. 

Kur’an’da ve hadislerde ‘namus’ kelimesi ye-
rine daha çok ‘iffet, haya ve mahrem yerle-
rini koruma’ şeklindeki ifadeler kullanılmış, 
bu gibi sıfatlara ve ahlâka sahip mü’minler 
övülmüştür. (Bakınız: Mearic, 70/28-31. 
Mü’minûn, 23/1-8)

Kur’an, mü’minleri iffetli olmaya davet edi-
yor (24/Nûr, 30-31). Mü’minler namus ve 
iffetlerine düşkün olmak zorundadırlar. Bun-
lara gölge düşürecek, onların iffetsiz ve na-
mussuz tanınmasına sebep olacak her türlü 
aşırı davranışlardan kaçınırlar.  

Mü’minin şerefini artıran, onu faziletlerle 
donatan, onun değerini yücelten, yani onu 
kerâmetli kılan elbette iffet anlayışı, namus 
duygusudur. Mü’min, aşağı ve bayağı dav-
ranışlardan uzak durur. O, insanlar arasında 
ahlâk ve fazilet yönünden seçilmiş insandır. 
Kimsenin iffetine ve namusuna kötü gözle 
bakmaz. Kendi namus ve iffetini değerli bil-
diği gibi, diğer mü’min kardeşlerinin namu-
sunu da öylece değerli bilir ve korur. 

Her türlü kötü ahlâk, çirkin davranışlar 
mü’minin kalitesini düşürür. Harama bak-
mak, zina etmek, zinaya sürükleyen yollara 
girmek; şüphesiz iffete zarar verir. İffet ve 
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namusu koruyan en güzel duygulardan biri 
de utanma (ar) duygusudur. Peygamber bu-
yuruyor ki: 

“İnsanlar peygamberlerin sözünden şunu da öğ-
rendiler: Utanmasan dilediğini yap.” (Ebu Da-
vud, Edep/6, no: 4797) 

4- İzzet ve vakar

İzzet ve vakar, güzel ahlâlı müslümanların 
karandığı bir kerâmet, şeref ve yüceliktir.

Kur’an şöyle diyor:

“... Ama asıl izzet, Allah’a, O’nun Elçisi’ne 
ve inananlara aittir: fakat münafıklar bu-
nun farkında değiller..” (Münafikûn, 63/8)

‘İzzet’; kişinin şerefinin 
yüceliğini ve değerini 
anlatır. Onu zillete (al-
çaklığa, şerefsizliğe) düş-
mekten alıkoyan bütün 
üstünlükler, yücelikler ve 
sahip olunan imkanlardır. 
İzzetin karşıtı ‘zillet’tir.

Kur’an’a göre üstünlük, 
şeref ve izzet soyla, zen-
ginlikle, bir ülkeye men-
sup olmakla, diploma ile değil; iman ve o 
imanın getirdiği ahlâkla kazanılır. Mü’min, 
fakir de olsa izzet sahibidir. 

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten 
inanıyorsanız, muhakkak üstün olan siz-
sinizdir.” (Âl-i İmran, 3/139)

Öncelikle izzet, uydurma tanrıları terkedip 
Âlemlerin Rabbine kulluk yapmaktır (Mer-
yem, 19/81. Bakara, 2/206). Peygamber ve 
mü’minler de Allah’ın emrine itaat ettikleri 
için O’nun yanında değer kazanırlar, İslâmı 
hayat ve ahlâk olarak yaşadıkları için de 
dünya hayatında ‘izzet-üstünlük’ elde etme 
imkânına kavuşurlar.

İslâm, insan fıtratına aykırı, insanın değeri-
ni düşürecek bütün davranışları yasaklıyor. 

İçki içmek, zina etmek, hırsızlık yapmak 
gibi. Bunlar ve bunlara benzer bütün fiiller 
insanın kalitesini düşürür. 

Müslüman vakar ve izzet sahibidir. Yalan, üç 
kağıtçılık, dalavere, küfürlü sözler, sokak ser-
sileri gibi sövmek, çirkin sözler, ayıp ifadeler, 
cıvıklık, sulu şakalar, malâya’ni, kahkaha ile 
gülmek, insanları güldürmek için şaklabanlık 
yapmak, dilenmek, çıkar için kalıptan kalıba 
girmek, yağcılık yapmak, hakkı olmayan şeyi 
almak için araya torpil koymak veya rüşvet 
vermek, ayak oyunları, başkasının aleyhine 
ileri geri konuşmak, başkalarını küçümse-
mek ve kibirlenmek, ayrımcılık yapmak ve 
asabiye (kabilecilik) davası gütmek, koğu-

culuk, haset etmek, alay 
etmek, başkalarını çirkin 
lakapla anmak, iffetsiz 

ve şerefsiz olmak, şehvet-
perest olmak, başkasının 
namusunda gözü olmak, 
yolsuzluk yapmak  gibi 
davranışlar kötü ahlâktır 
ve mü’mine yakışmaz.

İşte bu hatalardan sakı-
nanlar izzet, vakar, şeref 
ve haysiyet sahibi olurlar.  

Bunları yapanlar ise şereflerini kaybederler, 
itibarsız, zelil-değersiz (kerâmetsiz, meyme-
netsiz) olurlar.

Gerçek mü’min, şeref ve izzetini kaybetme-
mek için küçültücü davranışlardan uzak ka-
lır. Adi ve boş işlerin peşinden gitmez, ufak 
çıkarlar, ucuz kazançların peşinde koşmaz. 
O küçük değil büyük hedeflerin adamıdır. 
O, çıkarının karşısında eğilmez ve kimsenin 
karşısında iki büklüm olmaz. Hele hele za-
limlerin karşısında  başı dik ve onurludur. 
Onun davranışları orta halli, sözleri doğru ve 
oturaklı, ahlâkı güzel, duruşu ağır başlı (va-
kur), hedefi yücedir. 

Mü’minler, kendi kardeşleri olan müslüman-
lara karşı gayet alçak gönüllü (zelil), müte-

GÜZEL AHLÂKLI 
OLMAK İSLÂM’DA BİR 
İBADETTİR. İNSANA 

YAKIŞAN GÜZEL 
DAVRANIŞLARDIR, 
EFENDİ VE İYİ BİR 
İNSAN OLMAKTIR.
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vazi ve merhametli, ama düşmanlarına kar-
şı ‘izzet’ (güç ve şeref) sahibidirler. Onların 
karşısında pısırık, sünepe, teslimiyetçi ve 
hakkını bile savunamayacak kadar korkak 
değildirler. (Maide, 5/54) 

Allah, dilediğini aziz (izzet sahibi) kılar, diledi-
ğini zelil (zillet sahibi) eder. (Âli İmran, 3/26)

Kur’an, Vahyi’in  davetine uyarak iman edenle-
re ve salih amel işleyenlere, ahlâklarını düzell-
tenlere, iki dünyada da kurtuluş ve mutluluğun 
yanında izzet de verileceğini duyuruyor. 

Mü’minler gerçek izzet ve vakar sahibidirler 
ve onlar her bakımdan üstün ve şereflidirler. 
Yani böyle olmak görevindedirler.

5- Sevgi ve saygı

Ebu Zerr’in (ra) rivayetine göre Peygamber 
(s) şöyle buyurdu:

“Görüyor musun, kişi hayr olan amel işler ve in-
sanlar da onu överler.” Sonra ekledi; 

“Bu da mü’min için acil bir müjdedir.” (Müslim, 
Birr/51, no: 2642)

Buradaki müjdenin anlamı, Allah’ın salih 
amel işleyen kulundan razı olduğuna, onu 
sevdiğine, onu insanlara da sevimli kıldığına 
işaret etmektedir. (Müslim, 4/2034, dipnot)

“İman edip de iyi davranışlarda bulunanla-
ra (salih amel işleyenlere) gelince, onlar için 
çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir 
sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 19/96)

Vahy’in gösterdiği şekilde iman ettikten son-
ra Allah’ın razı olacağı amelleri işleyen kimse 
için O (c) insanların kalbinde onlara karşı bir 
sevgi yaratır. Bunu siz saygı, sempati, hayran-
lık, takdir ve güven duygusu, örneklik diye 
de anlayabilirsiniz. 

Âyetin mesajı gayet açıktır. Allah (c) zaman, 
yer ve grup ismi vermiyor. Sadece ‘müslü-
manların kalbinde onlara karşı bir sevgi ya-
ratırım’ da demiyor. “Gönüllerde bir sevgi 
yaratacaktır” diyor.  Bu kesin bir ifadedir. 

Âyette bunun Allah’ın merhametiyle bağlan-
tılı ifade edilmesi de ilginç. Rahmet sahibi Al-
lah, iman edenlerin amellerinden razı olduğu 
için, hem onlara bir mükâfat olması, hem de 
insanlardan iyi muamele görebilmeleri için, 
gönüllerde bir sıcaklık, bir yakınlık, bir sevgi 
meydana getirir. Ancak dikkat edilirse bura-
daki birinci şart iman ve salih ameldir. Salih 
amele elbette güzel ahlâk da dahildir.   

Peygamber’e hitap eden bir başka âyette gö-
nüllerin bir araya getirilmesi ancak Allah’ın 
kudretiyle olur deniliyor. Yoksa sen dünyala-
rı harcasan ne bir gönül satın alabilirsin, ne 
de gönüller arasında bir ülfet yaratabilirsin. 
(Âli İmran, 3/159)

Âyet iman edip salih amel, yani bütün işle-
rini, ilişkilerini, sözlerini, çalışmalarını ve 
davranışlarını en güzel şekilde, kendine ve 
başkalarına salah (veya maslahat), yani fayda 
ve güzellik kazandıracak şekilde yapanlardan 
insanlar memnun ve razı olurlar.

İstanbul’un fethi anlatılırken,  o günkü İstan-
bulluların “kardinal kavuğu görmektense, müs-
lüman sarığı görmeyi tercih ederiz” dedikleri 
rivâyet edilir. Eğer doğru ise bu, yukarıdaki 
âyetin müjdesinin somut göstergesidir. O gü-
nün müslümanları imanın gereği yaptılar ki, 
gayri müslimlerim gönüllerinde bir sevgi ve 
hayranlık kazandılar. (Keşke günümüzdeki 
iyi niyetli gayri müslimler de müslümanlar 
hakkında aynı şeyi diyebilseler.)

Üstün sıfatlara sahip olan bir mü’min, herke-
sin sevgilisi olabilir. İnsanın gönlünün mari-
fet (Allah’ı bilme), dili Allah’ı zikir, organları 
Allah’a ibadet ile dolmasından daha yüce bir 
makam yoktur. Kulda bu durumlardan birisi 
olursa diller onu över, gönüllerde ona ait bir 
sevgi olmaya başlar (S. Ateş, Yüce Kur’an’ın 
Çağdaş Tefsiri, 4/239). 

Güzel ahlâklı insanlar sevilir. Onlara güven 
duyulur. Bu insanların çok olduğu evlerde 
ve toplumlarda mutluluk olur. Çünkü güzel 
ahlâk insanı mutlu eder. 
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6- Muhsin olmak

İhsan; güzellik, uygunluk, güzel olan şeyi en 
güzel şekilde yapmak demektir.  Muhsin de 
bu işi yapandır. Müslümanın değerini (kere-
mini) artıran en önemli sıfatlardan birisidir. 

İhsan ahlâkı, adaletten daha kapsamlı bir gü-
zel huydur. Çünkü adalet anlayışında, karşı-
dakinin hakkını vermek varken, ihsanda ise 
daha fazlasını vermek, daha güzeli ile karşı-
lık vermek anlayışı vardır.

 “... İyilik edin (iyi davranın); Çünkü Al-
lah iyi davrananları sever.” (Bakara, 2/195. 
Mâide, 5/93). 

“O Allah’tan korkanlar ki, bollukta da dar-
lıkta da Allah için (mal) harcarlar, öfkele-
rine sahip olurlar ve insanları affederler. 
Allah da (işte böyle) güzel davrananları 
sever.” (Âl-i İmran, 3/134). 

Muhsin olan mü’minler; yıkmanın değil in-
şanın, korkutmanın değil sevindirmenin, 
ye’se düşürmenin değil ümit vermenin, düş-
manlığın değil dostluğunu, fesadın değil ısla-
hın, öldürmenin değil diriltmenin, soymanın 
değil paylaşmanın, egoizmin değil diğergâm 
olmanın, çıkarın değil infak etmenin, gönül 
yıkmanın değil yürek kazanmanın sembolü-
dürler.

Mü’min, insanlara güzellikle, ‘ihsan ahlâkıyla’ 
davranır. İbadetlerini ‘ihsan’ şuuruyla yapar. 
Kendisine yapılan ‘ihsan’ları -iyilikleri-, gerek 
Allah’tan gelsin gerek kullardan gelsin- inkâr 
etmez, ihsana ihsanla karşılık verir (Bakara, 
2/195). 

Muhsinler (ihsan sahipleri), bütün işlerini 
ahlâka uygun yaparlar. Onlar, çirkin, bayağı, 
kötü, zararlı ve faydasız amellerden, faaliyet-
lerden uzaktırlar. Muhsin olanlar, insanlar 
içerisinde güzel davranışların, işleri güzel 
yapmanın temsilcisidirler. 

İhsan üzere hareket eden mu’min; aynı za-
manda hayatın her alanına güzellikler, iyilik-
ler, dostluklar yerleşsin diye aktif olarak ça-
lışan kimsedir. O çok iyi bir hak savuncusu, 

iyi bir çevreci, iyi bir eğitimci, estetikten ve 
sanattan yana, temizlik sevdalısı, dostluk el-
çisi, barış mücahididir.

Bütün bunlar da onun için bir şeref, izzet, 
üstünlük yani kerâmet/kerem sebebidir.

- Son söz

İslâm dini insana hep güzel davranışları em-
reder, kötü davranışların yapılmamasını is-
ter. İyi davranışlar, hem insanlığın gereğidir, 
hem de insanlarla iyi geçinmenin yoludur.

Güzel ahlâk sahibi olmak, kişiye çok şey ka-
zandırır. Her şeyden önce iyi bir insan olur. 
Seveni çok, düşmanı az olur. Başkalarına gü-
zel davrandığı için, onlar da ona karşı güzel 
davranır. Başkalarına eliyle ve diliyle zarar 
vermez. Başkasına zarar vermeyenler de on-
lardan bir zarar görmez.  

Güzel ahlâklı olmak İslâm’da bir ibadettir. 
İnsana yakışan güzel davranışlardır, efendi 
ve iyi bir insan olmaktır. Güzel ahlâk kişi-
ye şeref ve itibar, kalite ve yücelik kazandı-
rır. Müslümanın kerâmeti de budur. Bu hem 
Allah’ın ona samimiyetinden dolayı bir ikra-
mıdır, hem de tercih ettiği güzel davranışla-
rın kendi üzerindeki sonucudur.

İman edenler, başkalarında olağanüstü an-
lamında ‘kerâmet’, ya da olağanüstü olayları 
gösterdiğini zannettiği üstadlar arayacağına, 
‘ahlâkın keremlerini göstermek için gönde-
rilen’ Hz. Muhammed’i örnek alarak, güzel 
ahlâkı kuşanarak, en keremli davranışları 
karakter haline getirerek kerâmetli) değerli 
ve yüce) olmanın yollarını aramalılar. Zira 
böylesi bir çaba hem sorumluluktur, hem de 
bitimsiz kazanç kapısıdır.   

Peygamber (s) şöyle dua ederdi:

 “Allahım! Bana ahlâkın en güzelini nasip et. 
Sendan başkası beni güzel ahlâka kavuşturamaz. 
Kötü ahlâktan da beni koru. Senden başka hiç 
kimse beni kötü ahlâktan koruyamaz.” (Müs-
lim, Müsafirín/201. Nesâí, İftitah/16,17). 
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* Bu makale, “Cahiliye Zihniyetini Değiştirmesi 
Bağlamında Kur’an’da Ahlak Hukuk ilişkisi” 
adlı doktora tezi çalışmasından bir bölümün 
özetidir.

hlâkın kaynağından kastımız, ahlâk ku-
rallarını belirleyen ve öğreten kaynağın 

ne olduğudur. Ahlâkın kaynağı, dayanağı ge-
nel olarak akıldır/ felsefedir veya vahiydir / 
dindir şeklinde iki görüş vardır.

1. Akıl ve Felsefe

Ahlâk olgusu, filozofların üzerinde düşünüp 
çeşitli teoriler ortaya atmalarından önce, en 
ilkel sayılan toplumlarda bile var olan bir 
gerçekliktir.1

Ahlâk, bireysel ve toplumsal hayatta, insanın gö-
zettiği veya gözetme zorunluluğu duyduğu ku-
rallar sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçek 
bir “iyi” ve gerçek bir “ahlâk”ın nasıl oluştuğu 
sorusunun cevabı ile ahlâk felsefesi (etik) ilgilen-
mekte, bu bilim dalı, kişilere göre farklı anlaşılan 
veya farklılaşan ahlâkın çağlara göre de nasıl de-
ğişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.2 

Ahlâk, felsefeciler tarafından devamlı tartışma 
konusu yapılmıştır. Bu tartışmalar çoğu za-
man birbiriyle çatışan teoriler olmaktan öteye 
gidememiştir. 

1 Bkz. Bedia Akarsu, Ahlâk Öğretileri, Mutluluk Ahlâkı, 
İst. 1998, s.8; Kıllıoğlu, a.g.e. s.148

2 Bu husus şöyle ifade edilmektedir: “Ahlâk ilkeleri, or-
tak olgusunda buluşsalar da, farklılığı hatta karşıtlığı 
yönünden, yalnız akla göre hareket eden filozoflara 
göre, ahlâk düşüncesinin daima bir belirsizlik için-
de olduğu söylenebilir.” Bkz. Akarsu, a.g.e., s.10-11; 
Nicolai Hartman da “Ahlâktaki bu rölativizm, insanı 
sonunda anarşiye götüreceği korkusu ile, bu değer-
lerden sıyrılmış ve kutsallığını yitirmiş bir dünyada 
yaşamaya kimse katlanmaz” diyor. a.g.e. s.13 (Ethik 
Berlin, 1949 s. 9’dan naklen)
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Felsefe, yalnız kişisel akıl ve muhakemeye 
dayandığı için, felsefî teorilerde çatışma ve 
tutarsızlıkların olması tabiidir. Çünkü her-
kes kendi zihninin bir ürünü olarak farklı 
fikirler, önermeler ve kıyaslar kurar, istid-
laller (önermede muhakeme) yapar; Bazısı 
tabiat olaylarına başvurur, bazısı da bedenî 
haz, lezzet, menfaat ve fayda (hedonizm) 
gibi ilkelere dayanır. Bunun içinde filozoflar, 
ahlâkı sağlam bir temele oturtamamışlardır. 
Oysa toplum düzeninin temelini oluşturan 
ahlâkî davranışlar, egoizme değil, fedakârlık, 
karşılıklı hak ve hukuka saygı gibi faziletlere 
dayanmalıdır. 

Ahlâk-felsefe ilişkisine örnek olmak ve fel-
sefenin bu konudaki 
çıkmazını göstermek 
üzere Jean Paul Sartre’ın, 
önemli bir ahlâk konusu 
olan özgürlük hakkında-
ki görüşlerine burada yer 
verelim: 

Jean Paul Sartre, özgür-
lük adına aşkın bir varlı-
ğın (Tanrının) olmaması-
nı savunur. Fakat bu, insanın her türlü fiili 
özgürlük adına kendinin yaratması, ceza ve 
mükâfatı kendinin vermesi ve böylece ken-
dini aşkın varlık yerine koyması anlamına 
gelir. Böyle bir görüş; tek bir güç ve irade sa-
hibi olan Tanrı’nın hâkimiyeti yerine, farklı 
birçok irade ve gücün (insan) çatışmasını ön-
görür ki, bu da düzeni değil kaosu doğurur. 
Tanrısızlaştırılan bir dünyada insan, sınırsız 
arzu ve ihtiraslarıyla başıboş, dayanaksız bir 
vaziyette terkedilmiş olmaktadır.3   

Sartre, aynı zamanda insanı “özgürlüğe tut-
sak” etmekle onun seçme özgürlüğünü or-
tadan kaldırmış olmaktadır.4 Özgürlüğe 

3 Gürsoy Kenan. S. P. Sartre, Ateizmin Doğurduğu 
Problemler, Etkileşim Yay. İstanbul 2007, s. 103

4 Bolay, Süleyman Hayri, Felsefeye Giriş, Akçağ Ya-
yınları, Ankara 2004, s. 283; Sartre (Paris 1905 - 
1980) Felsefecilerden olup varoluşculuk akımının 
öncülerinden bir ateisttir.(Rager Reneaux, Egzis-

mâhkum olunca insan, sınırsızca sorum-
lu olmuştur; sadece kendisinden değil tüm 
dünyadan sorumlu olmuştur. Bu bir tezattır. 
Yani özgürleşmesi beklenen insan sonuçta 
özgürlüğe mahkûm edilmiştir.5

Böylece Satre, hem hürriyete mahkûm ol-
manın, hem de saçma bir hayat içinde terke-
dilmiş olmanın doğurduğu sıkıntı ve huzur-
suzluk, kendini Aşkın Bir Varlık karşısında 
temellendirememiş6; yani Allah’a inanmamış 
olmasındandır der.

 Görüldüğü gibi sırf akla ve tecrübe verilerine 
dayanan felsefî teoriler üzerinde, her zaman 
şüphe bulutları dolaşır; hepsi de az bir in-

celeme sonunda çelişkiye 
düşmektedirler. Hâlbuki 
fert ve toplumlardaki 

ahlâkî davranışlar, şüphe 
ve tereddüde tahammülü 
olmayan kurallara dayan-
malıdır. Ve ahlâk da diğer 
metafizik kavramlar gibi 
bizce vahiy (din) tarafından 
tatminkâr bir izahı yapıla-
bilen kavramlardandır.7

Bunun için vahye dayandırılmayan bir ahlâk, 
aklî ve insanî realiteye uygun düşmemek-
te ve böylece ahlâkın dine ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır.8

2. Din / Vahiy

Yukarıda geçtiği üzere çeşitli düşünce ekol-
lerine mensup insanların, İlâhî bir vahye 
dayanmadan koyduğu ahlâk kuralları, yüz-
yıllar boyu süren tartışmaları da beraberinde 
getirmiştir. Çünkü her düşünce sahibi kendi 
sınırlı aklına ve bilgisine göre bir teori ortaya 

tansiyalizm Üzerine Notlar, çvr. Murtaza Korlaelçi, 
Kayseri, 1994,. s.74 vd.)

5 Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Lügatı, Remzi Kitabe-
vi, İstanbul 1993, s. 380

6 Gürsoy, a.g.e., a.yer

7 Ünal, a.g.tez, s. 35

8 Filiz Şahin, Ahlâkın Aklî ve İnsanî Temeli, Çizgi Ya-
yınları, Konya 1998, s. 66
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atmış, o teorinin en doğrusu olduğunu iddia 
etmiştir. 

“Aristo, Kant ve G.E. Moore gibi filozoflar da 
ahlâk prensiplerinin objektif ve genel geçer 
olmaları gerektiğini savunmalarına rağmen 
bu görüşlerini tutarlı bir şekilde temellen-
dirememişlerdir. Çünkü bütün insanlar için 
bağlayıcı objektif ve genel geçer karakterdeki 
ahlâk prensiplerinin varlığı, ahlâk değerleri-
nin mutlak olmasına bağlıdır. Ahlâkî değer-
lerin mutlak olabilmesi ise, “Mutlak Varlık”la 
irtibatlandırılmaları sayesinde mümkün olur. 
Ahlâkî değerleri “Mutlak Varlık” ile irtibatlan-
dıran ise ancak dindir.9 Çünkü tabiatı gereği 
hem ruhî, hem de fizikî şartlardan etkilenen 
bir varlık olan insanın koyduğu değerlerin, 
mutlak olmayacağı açık-
tır. 

Kant’a göre sınırsız öz-
gürlükle, “büyük bir kö-
tülük” yapılmış olması 
kaçınılmazdır. Çünkü ya-
sayla belirlenmemiş bir 
özgürlük istemek, “akılsız 
hayvanlar” olmayı istemek 
demektir.10 Bu sebepten 
Kant, “Bütün akıl sahibi varlıklar için genel-
geçer objektif ahlâk prensiplerini, ancak din 
ile temellendiren ahlâk teorilerinde bulma-
mız mümkündür” demek durumunda kal-
mış, böylece ahlâk ilkelerinin ısrarla evren-
sel olması gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü 
ahlâkî değerler mutlak olmadığı zaman, ahlâk 
ilkeleri de evrensel karakterde olmayacaktır. 
İşte Kant, pratik akılda temellendiremediği 
teorisini, dînî ahlâkın en temel kavramı olan 
“Tanrı” ile tamamlamak zorunda kalmıştır. 
Çünkü pratik akıl seviyesinde kalıp (Tanrı 
ile temellendirilme)diği müddetçe Kant’ın 
ahlâkı, insanı ümitsizliğe düşürecektir. Bun-
dan dolayı, bizzat kendi sisteminde Tanrı’ya 

9 Kılıç, Recep, Ahlâkın Dini Temelleri, T.D.V.Y. Anka-
ra 1996, s. 140

10 Akarsu, Bedia, İmmanuel Kant’ın Ahlâk Felsefesi, 
İnk. K., İst. 1999, s.61

inanmayan bir insan, en yüksek iyinin ger-
çekleşeceğine olan ümidini de yitirecektir.11 
Bu bakımdan Kant, “Tanrının var olduğunu 
kabul etmek, ahlâksal bakımdan zorunlu-
dur… En yüksek iyinin gerçekleşmesi ise, 
ancak Tanrının etkinliği aracı ile düşünüle-
bilir. Tanrının buyruğunu ahlâksal ödevlerde 
gördüğümüze göre, dinin özü de ahlâksaldır” 
demektedir.12 

Tarih boyunca ahlâkı dine ve Tanrı’ya dayan-
dıran birçok filozof gelmiştir. Mesela Emile 
Boutroux’a (1845 - 1921) göre “Din, hayatın 
kaynağıdır. Ahlâkın kökü de dindedir.13 Vol-
tair de (1694 - 1778) “Dini inancın değeri, 
ahlâkî hayata temel oluşundadır”14 demekte-
dir.

Tanınmış jeolog E. Brun-
ner “iyi, daima Tanrı’nın 

isteğini yerine getirmek-
tir. Öyleyse ahlâkî iyi’ye 
ancak, Tanrı’nın iradesine 
kayıtsız şartsız uyduğu-
muz zaman ulaşabiliriz. 
Başka bir deyişle insan-
lar, Tanrı’dan bir takım 
buyruklar alır ve onlara 

boyun eğmekle iyiliği elde etmeğe çalışırlar.” 
Bu görüş, tarih boyunca en çok savunulan 
görüş olmuştur. Ve J. Calvin de şöyle der: 
“Tanrı ne dilerse “iyi” olur; sırf o dilediği için 
iyidir.15 Exeter Bishop ve R.C. Mortimer’e 
göre ise, “bir şey kendisini istediğimiz veya 
yararlı olduğu için “iyi” olmaz, ancak Tanrı 
buyurduğu için “iyi” olur.”16 Demek oluyor 
ki, Allahın “iyi” dediği, razı olduğu şeyler 
“iyi” dir, ahlâkîdir veya ahlâk kanununun ya-
hut ahlâklı yaşamanın bir nedenidir. Tabiîdir 

11 Kılıç, A.g.e., s. 158-159

12 Akarsu, a.g.e., s.151-152

13 Balabaan, M. Rahmi, İlim - Ahlâk - İman. D. İ. Bşk. 
Yayınları. Ankara 1975 s. 144

14 Gökberk, a.g.e. s. 360

15 Aydın, S. Mehmet, Tanrı - Ahlâk İlişkisi, T.D.V.Y. 
Ankara 1991, s. 140

16 Aydın, A.g.e., s. 141
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ki Allah, neyi de yasaklamışsa o “kötü” dür. 
Bu bağlamda, vahye dayalı dinlerin gaye-
si, ahlâklı bir toplum meydana getirmektir. 
İlâhî dinlere mensup birçok düşünür de 
ahlâkî iyiyi, bu sebeple, Allah’ın iradesine 
bağlamaktadır.

Münih Üniversitesi hocası Prof. F.W. Föster 
“Okul ve Karakter, adlı kitabında; “Bugün 
dünyanın her tarafında itaat ve disiplin aza-
lıyorsa, bunun sebebi, ahlâkın / terbiye ve 
disiplinin, kuvvetini, gıdasını mânevîyatları 
olan imandan almamasındandır. Bu gün ço-
cuğun ruh halindeki kin, terbiye noksanlığı, 
hoşnutsuzluk, vicdansızlık ve güvensizlik bu 
eksikliktendir. Bütün bunlar, insanın, imanla 
dîni kalmadıkça hayatının ne hallere düşece-
ğini göstermektedir. Kökü imandan ayrılan 
itaat de/terbiye de zayıflar, çocuklar, ana-
baba ve öğretmenlerini saymazlar. Ruhun, 
maddî ve bedenî tutku-
larından sıyrılmak arzu-
su olmayan yerde hiçbir 
ahlâkî ve mânevî ilham 
mevcut olamaz. İman, in-
sana şunu anlatır:” Ruh en yüksek değerine 
/ olgunluğuna ancak, bedeni emri altına al-
makla ulaşır. Bunun için de en başarılı yol 
imandır. İman verilmeden onun yerine ahlâk 
verilmek istenen yerlerde, yalnız ahlâk bilgi-
leri, hem kalp ve vicdanı temizlememiş, hem 
de asla imanın yerini de tutmamıştır. Bunun 
için okullarda ciddî şekilde Tanrıya iman ye-
niden eğitime esas olmalıdır.”17

Mösyö Alferd Croiset’in yayınlamış olduğu 
“Ahlâkî Çöküntü” başlıklı raporda: Şimdi 
ahlâk dersi, bütün eğitim programlarında 
yani ilk ve ortaöğretimin bütün sınıflarında 
dinden bağımsız bir olgu imiş gibi öğretil-
mektedir. Bu durumda öğretmen hangi inanç 
dışı ilkeye dayanarak ahlâkı öğretecektir?” 
diyor. Birçok ahlâk çeşitleri var: Zevk ahlâkı, 
çıkar ahlâkı, sosyalist ahlâk, masonik ahlâk 

17 Balaban, Rahmi, İlmi - Ahlâk - İman,  D.İ.B.Y. Anka-
ra 1950, s. 74-75

ve diğerleri; Montaigne’in de dediği gibi” 
hepsi bir beyin fırtınasıdır.”18

Görülüyor ki, ahlâkın çelişkisiz temel kay-
nağı dindir ve dînin fıtrata uygun geliştirdiği 
vicdandır. Dinden soyutlanan, yani insanlar 
tarafından konmuş ahlâk kuralları, onun 
sosyal ve mânevî yaptırımının etkisini azal-
tır, gittikçe kutsal değerlerden uzaklaştırır ve 
insanı bireyselleştirir / yozlaştırır.19

Kaynağı dîne dayanmayan ahlâk, yani lâik 
ahlâk sistemi, insanın karakterini şahsi çıkar 
esasına bağlar. Onu tereddüt, korku, ihtiras 
ve menfaatleriyle baş başa bırakır. Bu sis-
temde insanın en güçlü silahı, aklı, zekâsı ve 
kurnazlığıdır. Herhangi bir dînî/ahlâkî mü-
eyyide tanımayan insan, akıl ve zekâ silahını 
kullanmak suretiyle her şeyi çıkarına göre 
yorumlayabilir, yaptığı gayri meşru işlere kı-
lıf bulur ve yakasını kanunun elinden kolay-

ca kurturabilir. Böylece 
bu insan, aklı ve zekâsı 
olmayan vahşi hayvan-

lardan daha tehlikeli hale 
gelebilir.   

Pastolazzi diyor ki: “Bizim hayvanî içgüdü-
müz kuvvetlidir. Bununla beraber bir de biz 
toplumsal bir varlığız. Bu ikisi arasındaki 
mücadelede toplumsal tarafımız, hayvanî 
içgüdüye galip gelmelidir. Aksi halde insan, 
vahşi ve egoist olur. Bu galibiyeti temin ettik-
ten sonra, işi daha sağlam yapmak için, dine 
dayanan ahlâk temeli koymalıdır.20 

Şu halde dîne dayanmayan ahlâk, diğer in-
sanların gözlerinden uzak olduğu veya ken-
di başına bulunduğu yerlerde, kişiyi kontrol 
etme imkanına sahip değildir; hatta dîne da-
yanmayan bir terbiye ile yetişen kişiler, bir 
arada bulundukları zaman bile ahlâksızca 

18 Le Bon, Gustave, Gerçeklerin Yaşamı, Çvr. Vural Al-
tın, İst., 1998, s. 69

19 Yılmaz, Hasan Kamil, “Ahlâksız Olmaz” Altınoluk 
Dergisi, Ağustos 2002, sayı 198 / 12

20 Fikret, Halil, Pastalozzi, M.E.B.Yay., İstanbul 1931, 
s. 46

İSLÂM, SOSYAL GAYELİ 
BİR AHLÂK DÎNİDİR.
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davranabilirler ve birbirlerinin hatalarını da 
göremezler. Böylece lâik / seküler bir terbi-
ye, insanlara, câhil denen müslüman ailenin 
vermiş olduğu ahlâk terbiyesini bile vereme-
mektedir. Çünkü bu terbiyede haram - helâl 
ve günah - sevap öğretilmez. Bundan dolayı 
da kalıcı ve güven verici olmaz.21  

Genel olarak ahlâkın kaynağının felsefe de-
ğil, din/ilâhî vahiy olması gerektiğini delil 
ve örnekleriyle açıkladıktan sonra şimdi de 
ahlâkı, asıl kaynağı olan İslam Dini’ne göre 
açıklayalım.

Kur’an ve Sünnet 
Yönünden İslam 
Ahlâkının Kaynağı

İslam’da ahlâkın asıl kay-
nağı, Kur’an ve onun ışı-
ğında oluşan sünnettir. 
Nitekim Hz. Aişe (r.a), bir 
soru üzerine, “Hz. Pey-
gamber (s)in ahlâkının Kur’an ahlâkı”22 ol-
duğunu belirtmiştir. Onun hadisleri de/ sün-
netleri de örnek ahlâk öğretileridir. 

Kur’an-ı Kerim, ihtiva ettiği diğer kanunlar 
gibi ahlâk kanunlarını da, bir ahlâk kitabı 
gibi sistematik olarak ele almamakla bera-
ber, eksiksiz bir ahlâk sistemi oluşturacak 
zenginlikle nazarî (teorik) ve amelî (pratik) 
kurallar ortaya koymuştur...

Ahlâkın menşeinin Kur’an oluşundan kas-
dımız onun, iyi olarak nitelendirdiği işleri 
yapmaya, kötü olan şeylerden de sakınmaya 
insanı sevkeden faktörü tesbit etmektir. Baş-
ka bir ifadeyle, Kur’an’a göre, insanın ontolo-
jik olarak iyi olanı yapma kötü olanı yapmama 
zorunluluğuyla yüz yüze olduğunu ortaya 
koymaktır.23 Kur’an bu zorunluluğu “insa-

21 Kandemir, Yaşar, Ahlâk üzerine makale. a.g.drg. 
s.14-15

22 Sahîh-i Müslim, Misafirîn 139 ve bkz. Kurtubî, el - 
Câmi’ liahkami’l - Kur’an, Beyrut 1985, XVIII, 228

23 Hukuk/olgu alanındaki doğru-yanlış kavramı ahlâkî/
mânevî alanda iyi ve kötü olarak ifade edilmektedir. 
Batı ahlâk felsefesinde de,  çok farklı hatta birbiriy-

nın akıl sahibi olarak yaratılmış olma”sına 
bağlıyor.24 

Kur’an’da ahlâKın Muhtevası ve nıtelıKlerı

Daha önce de belirtildiği üzere ahlâk, keli-
me olarak Kur’an’da iki yerde (26/137, 68/4) 
geçmekle beraber, pek çok âyette yer alan 
amel teriminin kapsamı, ahlâkî davranışları 
içine alacak şekilde geniş tutulmuştur;25 yani 
hayr-şer, ceza-mükâfat, sevap-günah, adalet-
zulüm, isyan-itaat, yalan-doğruluk, iyilik-
kötülük etme gibi kelimelerle ilgili fiiller 
amelî ahlâkı teşkîl ederler.

Kur’an’ın temel noktası, 
tevhid olduğu kadar da 

ahlâktır. İnsan, Allah’ın 
koyduğu kurallara bo-
yun eğmek zorundadır. 
Allah’ın emirlerine boyun 
eğip itaat etmeye, onları 
uygulamaya, ibadet veya 

Allah’a kulluk adı verilir. Kur’an, ahlâk ka-
nununa son derece önem vermiştir.26 Ancak 
Kur’an’da yani İslâm ahlâkında temel ilke,  
cennet ümidi,  cehennem korkusu ya da hoş 
gözükmek için yapılan çıkarcı ahlâkî hare-
ketler değil, sırf samîmî olarak Allah rızası 

le çelişkiler içeren ahlâk telakkileri olmakla birlik-
te “her zaman iyiyi seç!”, iyi bilineni kötü bilinene 
üstün tut!” “iyi bilinenin varoluşunu varolmayışına 
üstün tut!” “iyi değerli nesneden bir bölümü, öteki-
nin bütününden daha değerliyse onu tercih et.” şek-
linde insanın akli melekelerine dayanan görüşler de 
vardır. (Sosyal Bilimler Ansiklopedisi. I, 253, Değer 
md.) Fakat sırf akla ve tecrübenin verilerine dayana-
rak incelemeye çalıştığı için felsefe, ahlâk kavramını 
sağlam bir temele oturtamamıştır. 

24 Kur’an düşünüp ibret almayan insanın hayvandan 
daha aşağı olduğunu bildirmektedir: “Andolsun biz 
cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennemlik 
yaptık. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramaz-
lar; gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları var-
dır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; 
hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” 
(A’raf, 7/179)

25 Çağırıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlâk, Birle-
şik Yayınları, İstanbul 2000, s. 25

26 FazlurRahman, İslam, Çvr. Mehmet Dağ - Mehmet 
Aydın. Selçuk Yay. Ankara 1996, s. 44

İSLAM AHLÂKI, FERDÎ 

VE SOSYAL İHTİYAÇLA-

RI KARŞILAR, BİRBİRİNE 

YABANCI GİBİ DURAN 

GÖRÜŞLERİ BİRLEŞTİRİR.
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için yapılan iş ve hareketlerdir. Bu hususta 
Kur’an, Medîne’ye hicret eden Mekkelilere, 
Medinelilerin yardımı hakkında “…Onlara 
verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir 
ihtiyaç (bir sıkıntı) duymazlar. Kendi ih-
tiyaçları olsa bile onları kendi canlarına 
tercih ederler.”27 

Âyette de görüldüğü gibi İslâm, sosyal gayeli 
bir ahlâk dînîdir. İslam’a göre fertler, bencil-
likten / nefsîlikten, çıkarcılıktan kurtuldukça 
mutlak varlık kapısında arındıkça, sorumlu-
luklarını yerine getirdikçe insanlık özelliğini 
taşır.

Bundan dolayı F. Rauh’ın dediği gibi “Ahlâk 
hakkında yazanlar, konu-
şanlar, onu hayatında gö-
rünür hale getirmezlerse, 
bu bir öğünme ve muğala-
tadır; çünkü temelsizdir.28 
Ahlâkın, davranışlara yan-
sımadığı durumlarda salt 
ibadetler, tam tersine so-
nuç vermeye mahkûmdur. 
Düzenli ibadet eden, ama ahlâkî disiplin 
konusunda teslimiyetçi tavır göstermeyen 
kimse, gideceği yöne iki saat gittikten sonra, 
dönüp dört saat aksi istikâmete giden kimse 
gibidir; gittikçe esas ulaşmak istediği yerden 
daha da uzaklaşmış olacaktır.29 

“İslam Ahlâkı, Kur’an’a dayanan teolojik ve 
rasyonel yani İlâhî ve aklî bir ahlâktır. Bu 
ahlâk, temel kavramlarını, Allah sözü olan 
Kur’an’dan alır. Ve bu temel kavramlardan 
sapmadan aklın süzgecinden geçirerek, top-
lumun ihtiyaçlarına, bilimin gerçeklerine 
göre düzenler. Hz. Peygamber Muhammed 
(s)’in sözleri ve yaşayış prensipleri, yani sün-
netleri de pratik ahlâk alanında, İslâm’ın bü-
tün işlerinde örnek ahlâkî kurallar oluşturur-

27 Haşr, 59/9, krş.  İnsan, 76/8-9

28 Rauh, F. Ahlâk Tecrübesi, çvr. Ziyaeddin Fahri, Fın-
dıkoğlu. İstanbul, 1937, s. 78

29 Rafiuddin, Muhammed, Geleceğin İdeolojisi, çvr. B. 
Tuna Akabe Yayınları, İstanbul 1998, s. 144

lar. İslam Dini, ahlâk için en büyük otorite 
kaynağıdır. Bu otorite, ne felsefede ne ilim-
de, ne başka dinlerde, ne de sanatta bulu-
nur. Tabiî ki dîne yabancı olan ahlâk zayıflar, 
zenginliğini ve genişliğini kaybeder; faydacı, 
zevkçi, bencil, câhilî bir ahlâk yaşayışı ortaya 
çıkar. İslam, insanın her türlü fiil ve hareket-
lerinin Allah tarafından bilindiğini ve “amel 
defteri” ne yazıldığını bildirir. Bundan dolayı 
dünyanın hiçbir yerinde beşeri kanunlar, bu 
İlâhî denetleme kadar insanı yakından gözet-
leyip kontrol edemez. Toplumdaki kamuoyu 
ve kanunlar, dış görünüşe bakarak hüküm 
verirler.  Acıma ve hoşgörüleri yoktur. Top-
lum yaşayışı da insanların erdemlerini ödül-

lendiremez. Yalnız İslâm 
dînidir ki, ahlâka en uy-
gun ve en doğal destek 

olur; her ikisi de nitelik-
leri bakımından kutsal de-
ğerlerdir; ikisi de insanın 
önce kalbine / vicdanına 
seslenir. Bundan dolayı, 
insanları ve toplumları 

daha yüksek ve daha erdemli bir yaşayışa 
doğru yükselten en doğru ve uygun vasıta, 
ancak bu din ve ahlâktır.”30   

Bütün ahlâk sistemleri, vazife ahlâkı, hayır 
ahlâkı diye iki büyük cepheye ayrılırken 
İslam ahlâkı, vazife ve hayır ahlâkı olarak 
birlikte bütün halinde konulmuştur. İslam 
ahlâkı; sorumluluk, yükümlülük, yaptırım 
ve çaba hakkında koyduğu prensiplerle bü-
tün ahlâk sorunlarına cevap veren, hatta kar-
şılaşılan her problemi çözümleyen geniş ve 
evrensel bir sistemdir. 

İslam ahlâkı, hem ferdî hem sosyal ihtiyaçla-
rı karşılar, hem de birbirine yabancı gibi du-
ran görüşleri birleştirir. O bir yönden liberal 
gözükürken bir yandan da sıkı bir disiplin 
kurar. Realist görüşler yanında idealist bir 
manzara gösterir. Gerekli olan âdet ve gele-
nekleri koruyarak muhafazakâr gözükürken, 

30 Pazarlı, a.g.e. s.53

İMAN, AHLÂKLI OLMAYI 
GEREKTİRİR. KÂMİL İMAN 
ANCAK YÜKSEK AHLÂKLA 

VE ONUN KEMÂLE ER-
MESİYLE MÜMKÜNDÜR.
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geniş esaslar dahilinde yeni hükümler de 
koyarak büyük bir yenilik hamlesi taşır. Bu-
nunla beraber aklî, rasyonel elemanların ya-
nına mistik görüşleri de ilave eder. Bu genel 
karakterleri ile İslâm ahlâkı, evrensel uzlaştı-
rıcı ve birleştirici rolünü tam başarı ile yapar. 
Ayrıca İslam ahlâkı, akla uygun teşkilatlı bir 
yapıya benzer. Bu yapıda bütün insanlar iş 
birliği içinde çalışır. Çünkü akıl, imanın için-
de tanımlanır, iman da akılla sağlamlaşır. Bu 
prensip ve sistemin merkezinde de “takva” 
bulunur.31 Bundan dolayı son mükemmel din 
olan İslâm’ın getirdiği ahlâk sisteminin, vic-
danla beslendiğinde, her türlü ahlâkî dokt-
rinden daha başarılı olacağı açıktır. Ancak 
imanı, ahlâkını desteklemeyecek kadar zayıf 
kimseler için ahlâk, müeyyide (yaptırım) ve 
hukuk ile desteklenmiştir. Yani Kur’an, insa-
nın iyi bir ahlâka sahip olması için, hukuk 
yaptırımını da öngörmüştür.32 

İman- Ahlâk İlişkisi

İslam’da iman ve ahlâk ilişkisini üç yönden 
inceleyebiliriz. 

Birincisi: İman ahlâkın en büyük desteği ve 
en önemli esası sayılır; hatta iman olmaksızın 
fonksiyonel bir ahlâkî hayat sağlamak müm-
kün olmaz.. Bu görüşü savunan birçok bilgin 
ve filozof vardır. Bunlardan biri Alman filo-
zof Kant’tır. Bu konuda şöyle diyor. “Allah’a 
inanmadan ahlâklı hayatın gelişmesi müm-
kün değildir.33 Voltair de “Ahlâkın birinci 
desteği, yaratıcısı Allah’a inanmak, ikincisi 
de ictimaî faziletleri yapmaya çalışmaktır”34 
der.

İkincisi: İman, ahlâklı olmayı gerektirir. 
Bundan dolayı Peygamber efendimiz, bir-

31 Pazarlı, a.g.e., s. 75-76

32 Aydın Ömer, Kur’an-ı Kerim’de İman - Ahlâk İlişki-
si, İşaret Yayınları. İstanbul 2007, s. 23-24

33 Yalçın, Mikdat,İman ve Ahlâkın Hayatî Değeri, Hik-
met Yay., İst. 1981., s. 153( Cimis Koliniz, Allahu 
fi’l - Felsefeti’l-Hadise, Arapçaya çvr. Fuad Kâmil, 
Kahire 1973, s. 268 den)

34 Yalçın, a.g.e. s. 153; (el - Ahlâk ve’t-Terbiye Kahire 
ts. S.13-14 den)

çok hadis-i şeriflerinde iman eden herkesin, 
ahlâk kurallarına bağlı kalmasının şart oldu-
ğunu ifade etmiştir. Bunlardan bir kaçı şun-
lardır.

“Kim ki Allah’a ve âhirete iman ediyorsa, 
komşusunu üzmesin, ona ikramda bulunsun. 
Kim ki, Allah’a ve âhirete iman ediyorsa, ko-
nuştuğu hayırlı olsun değilse, konuşmasın.35

“Hiç kimse kendisi için arzu ettiğini kardeşi 
(veya komşusu) için istemezse, kâmil iman 
etmiş olmaz.”36

“Zina eden, zina ederken kâmil imanlı değil-
dir. Hırsız çalarken, (kâmil) imanlı değildir. 
İçki içen, içerken (kâmil) imanlı değildir.”37

Üçüncüsü ise, kâmil iman ancak, yüksek 
ahlâkla ve onun kemâle ermesiyle mümkün-
dür. Çünkü imanın asıl amacı, insanı Allah’a 
bağlamak ve O’na yükseltmektir. Bu da iki 
şekilde olur. Birisi, insanın Allah’a olan gö-
revlerini güzelce yerine getirmesi, diğeri de 
diğer insanlara karşı da insanî ve İslamî va-
zifelerini yerine getirmesi ve bütün kötülük-
lerden ve utanılacak işlerden kaçınmasıdır; 
çünkü utanma duygusu da, Allah’tan kork-
makla ve imanla ilgilidir. Bunun hakkında 
Peygamberimiz (s) de “Hayâ imandandır” 
buyurmuştur.38



35 Müslim, Kitabu’l-iman. Bab. 18, h. 73-74, 77

36 Müslim, K. İman. B. 17, h. 71

37 Müslim, K. İman. B. 17, h. 57

38 Müslim, Kitabu’l-İman, Bab. 12; Şuabu’l-İman, 
h.58
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Ahlakın anlam ve önemi

Sözlük anlamıyla ahlak, halk veya hul-
kun çoğuludur. Halk ve hulk aynı manada 
kullanılır. Halk, gözle görülebilen siret, şekil 
ve durumlara, hulk da gönülle anlaşılabi-
len kuvvetlere ait olmuştur.1 Ahlakiyatçılar 
ufak nüanslarla ahlak kavramını tanımla-
mışlardır. Ahlak; insanın doğuştan bera-
berinde getirdiği veya sonradan kazandığı 
davranışlardır.2 Ahlak; insanın doğuştan be-
raberinde getirdiği veya sonradan kazandığı 
davranışlardır.3 Ahlak, iyi ve kötü erdemleri 
ifade eden genel bir deyimdir.4 Ahlak, insan 
topluluklarınca zamanla benimsenen, fert-
lerin birbirleriyle, aile-toplum-devlet ve bü-
tün insanlarla ilişkilerini düzenleyen ilkeler 
ve inançlar bütünüdür.5

 Ahlakî olmak, insanı diğer varlıklardan 
ayıran en önemli özelliktir. İslâm, en çetin 
şartlarda bile yüce ahlakî değerlerle bezen-
meyi, en acı neticelere yol açsa da doğruyu 
söylemeyi, doğruluktan ayrılmamayı, ken-

1 Ahlak tarifleri için bkz; er-Râğib el-İsfehâni, Ebu’l-
Kasım b. Muhammed, Müfredât, s.297; Cürcâni, 
Seyyid Şerif, et-Tarifât, Beyrut, 1990, s.113.

2 Bkz. Salih b. Muhammed b. Humeyd ve Abdur-
rahman b. Melluh. Mevsuatu Nadreti’- Neim fi 
Mekârim-i Ahlakî’r-Resül, Cidde, 1999, s.61. 

3 Bkz. Salih b. Muhammed b. Humeyd ve Abdurrah-
man b. Melluh, Mevsuatu Nadreti’l-Neim fi Meka-
rimi Ahlaki’r-Resül, Cidde, 1999, s. 113.

4 Sena, Cemil, Hz.Muhammed’in Felsefesi, İstanbul, 
1993 s.416.

5 Bolay Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler ve Terimler 
Sözlüğü, Ankara, 1973, s.4.

İ N C E L E M E

Ahlakta İtidal ve Aşırılık

GÜVEN İLE OLUŞMAYAN 

BİR İLİM, CEHALETTEN 

DAHA ZARARLIDIR.

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek 
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Ahlakta İtidal ve 
Aşırılık

di çıkarlarından fedakârlık etmeyi, dürüst 
davranmayı öngörmektedir. Hz. Peygam-
ber. “Ben ahlakî erdemleri tamamlamak için 
gönderildim.”6 “En erdemliniz, ahlaken en iyi 
olanınızdır.”7 “Yalanı terk etmeyen biri iman 
etmemiştir.”8 demek suretiyle, ahlakın öne-
mini ve gönderiliş gayesini özetlemiştir. 

Ahlak, dindarların da sekülerlerin de üzerin-
de birleştikleri bir olgudur. Alman filozofu 
Ferberg, “Din, evrene ahlaksal bir düzen ver-
me inancıdır” demektedir.9 İslâm, mitolojik 
ahlakı değil, insanın tüm edimlerini kuşatan, 
insanın ruhunu disiplin altına alan bir ahlak 
önerir. Güven ile oluşmayan bir ilim, ceha-
letten daha zararlıdır. 
Söz gelimi güvenirli-
likleri tartışılan idare-
ci ve bilim adamlarının 
toplum için zararları 
yararlarından fazladır. 
Ferdin kişilik oluşumu, 
ancak ahlakî değerlerine 
dayalı olarak gerçekle-
şebilir. Kitlesel aktivite de ahlakın etkinliği-
nin artmasına ve eksilmesine paralel olarak 
artar veya eksilir. Binlerce insanın ölümüne 
sebebiyet verecek bir proje veya yapının 
çökmesi, belirli bir kuşağı etkilerken, ilimde 
gayri ahlakî davranmak gelecek tüm kuşak-
ları etkiler boyuttadır. İkisi de gayri ahlakî 
davranışlar olmasına karşın ilimde gayri 
ahlakîliğin zarar ve etkisi daha fazladır. 

AHLAKIN TASNİFİ
A- Mutedil ahlak
Ahlakta itidalden gayemiz, herhangi bir 
ahlakî tutum karşısında değişmeyen, sabit ve 
açık ahlakî ölçülere örtüşen ahlaktır. Başka 
bir ifadeyle Hz. Peygamberin hayatıyla öz-
deşleşen İslam ahlakıdır. İman özerine bina 
edilmiştir, iman ahlakı olarak da tarifi müm-

6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.

7 Buhari, Edeb, 39.

8 Müsned, (el-Fethu’r-Rabbâni ile beraber) Beyrut, ts, 
19/268.

9 Sena, a.g.e, s.394.

kündür. Yani Söz konusu ahlakta duygu ve 
kişisel arzular niyet ve davranışları etkilemez; 
sahibini kah sağa, kah sola sürüklemez. 

Mutedil ahlakî ölçüler, kuşkusuz hak, ada-
let, hayır ve iyiliği gözeten kurallardır. İnsan-
ların bir konuya ‘mutedildir’ veya ‘mutedil 
değildir’ demeleri, onu terk ettirmeyi gerek-
tirmez. Bunun için şu iki örneği verelim. Biri 
arkadaşının belli bir suçla cezalandırılacağını 
öğrenir. Delil ve şahitlerin tümü onun suçu 
işlediği yönünde olmasına rağmen, arkadaşı 
söz konusu suçu işlemediğine kesin olarak 
bilmektedir. Buna rağmen, şahsın arkadaşı-
nı kurtarmak için hilelere başvurması, ya da 

ifadelerini değiştirmeleri 
için şahitlere rüşvet ver-
mesi kabul edilmez. Keza, 

bir yargıcın önüne suç iş-
leyen bir adamın dosyası 
gelir. Deliller ve şahitlerin 
ifadeleri sanığın suçlu ol-
duğunu gösterir. Yargıç rü-
yasında, Hz. Peygamber’in 

kendisine şöyle dediğini iddia eder: ‘Bu ki-
şinin aleyhindeki deliller geçersizdir, şahitler 
de yalancıdır. Yargıç ne yapacağını şaşırır. 
Yörenin meşhur âlimlerini toplar ve kendi-
lerine danışılırsa da şu kararı vermeleri ge-
rekir: “Rüyalara göre hüküm verilmez. Delil, 
kanun ve şahitlerin ifadesine göre verilir. Sen 
zahire göre kararını ver. Bilinmeyen gizli du-
rumları Allah bilir ve ona o hüküm verir.”

Müslüman birinin, fakir, muhtaç ve zor du-
rumda olan bir komşusu olduğunu varsaya-
lım. Kendisi de fakir olduğu için komşusuna 
herhangi bir yardımda bulunamıyor. Zengin, 
cimri bir komşuları da vardır. O muhtaç ve fa-
kir komşusunun ihtiyacını gidermek için zen-
gin adamın yolunu kesip malını alması doğru 
olmaz. ‘Ahlakta İtidal’in anlamı budur. 

Müslüman’ın tüm hareket ve davranışlarında 
itidalli davranması asıldır. İtidal, iki kötülük 
arasındaki iyiliktir, yani ifrat ile tefritin arası-
nı bulmaktır. İslam, kötülüğün düzeltilmesi-

MÜSLÜMANIN 
TÜM HAREKET VE 

DAVRANIŞLARINDA 
İTİDALLİ OLMASI 

ASILDIR.
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ni emreder, ancak onu düzeltirken daha bü-
yük bir kötülüğün meydana gelmesini caiz 
görmez. Çünkü aşırılık ıslah değil, ifsattır, 
kötülüğü körükler. “Aşırıya kaçmadan dos-
tunu sev; ola ki bir gün düşmanın ola. Keza, 
aşırıya kaçmadan düşmanına nefret et; ola ki 
bir gün dostun ola. “İblis dedi ki: Öyle ise 
and olsun, beni azdırmana karşılık ben de 
onları saptırmak için senin doğru yoluna 
oturacağım. Sonra onlara önlerinden ar-
kalarından, sağlarından sollarından soku-
lacağım. Sen de çoğunu şükredici olarak 
bulmayacaksın.”10 âyetinin de işaret ettiği 
gibi, Şeytan insanları mutedil yoldan sap-
tırmak için devamlı pusuya yatmaktadır. İlk 
adım olarak inkâra yönlendirir. Bunda muvaf-
fak olamayınca bid’at, hurafeyle karışık amel 
ettirmeye çalışır. Onda da netice alamazsa iki 
dürtüsünden biri ile saptırır: İnsanı ifrat ve 
tefritten birine; yani aşırılığa saptırmaya çalı-
şır. Şöyle ki: Ya sünnetle belirlenmiş sınırları 
aşmaya, ona ilaveler yapmaya ya da emirleri 
eksik yapmaya yönlendirir. Bunu gerçekleş-
tirmek için de şu yönteme başvurur: İtidal 
çizgisinden saptırmak için eğildiği kişinin 
sapmaya elverişli olup olmadığına dikkat 
eder. Muhatap sapmaya elverişliyse onu iti-
dal çizgisinden saptırıp, aşırılığa yönlendirir. 
Amelde onu ifrata kaçmaya zorlar, fazlasıyla 
ibadet ettirir, sünnetten ayrılmasını sağlar. 
Bununla da tatmin olmazsa, ruh ve bedenine 
işkence ettirmeye başlar, uyumamaya, isti-
rahat etmemeye özendirir. İfrat konusunda 
başarılı olamazsa eksik ibadet yapmaya, yani 
tefrite yönlendirir. Amelin önemli olmadığı-
nı, iyi niyet ve kalp temizliğinin önemli ol-
duğunu işlemeye çalışır ve itidal çizgisinden 
tefrite doğru saptırır. Konuyla ilgili olarak 
İbn Teymiyye şöyle der: “Şeytan her konuda 
insanı itidalden saptırıp aşırılığa; yani ifrat 
ve tefrite düşürmeye çalışır. Mesela merha-
met duygusunu ortaya koyan birinin Allah 
için nefret etme, Allah için buğzetme, haram 
ve münkerler karşısında reaksiyon göster-

10 A’râf, 7/16,17.

me duygularını köreltmeye çalışır. Birisinde 
kabalık ve katılık görse, onun bu özelliğini 
Allah rızası dışına kayırmaya çalışır; ihsan, 
merhamet ve esnekliği unutturur.11

 Mutedil ahlakı, insanı taş, ağaç, hayvan vs. 
gibi başıboş gören anlayış ile onu insan olma 
vasfının üzerine çıkarılıp tanrılaştıran anlayış 
arasında vasat yolu ortaya koyar. İnsan, akıl, 
ruh ve irade sahibidir. Bu değerlerini iyilikte 
kullanabileceği gibi, kötülükte de kullanabi-
lir. “Biz ona iki yolu -doğru ve yanlışı- göster-
medik mi?”12 ayetinin de belirttiği gibi, insan 
yaratılışıyla iki yola da koyulabilir. Kur’an, 
insanı melek gören ifratçı duruşla onu hay-
van seviyesine indiren tefritçi duruş arasın-
da mutedil bir duruş sergiler; “İnsan ruhu, 
beden zindanının tutsağıdır” anlayışını red-
deder. Bedenin topraktan yaratılmış olması 
insanın madde tarafına, “Bunun için ben 
onu muntazam bir insan kıvamına getirip 
içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal 
onun için secdeye kapanın.”13 âyetinde 
belirtildiği gibi, ruhun üfürülmesi de mane-
vi yönüne işarettir. Mutedil ahlak dünya ve 
ahiret arasına bir ayırım yapmaz. Bu ahlakta, 
“Sezar’ın hakkı Sezar’a, tanrı’nın hakkı tanrı-
ya.” anlayışı yoktur. Yer gök ve içindekilerle 
hepsi Allah’ındır. “Deki : Allah’ın kulları 
için ziyneti ve temiz hoş rızkları kim ha-
ram etmiş?”14 âyetinin de işaret ettiği gibi, 
hepsi insanın yararlanması içindir. 

İslam mutedil bir ahlakı önermektedir. Hz. 
Peygamber bu tür,yani erdem vasfına haiz 
mutedil ahlakı tamamlamak için gönderildi-
ğini beyan etmişti.15 İslam, düşmana bile adil 
davranmamızı emretmiştir. Sağ yanağa tokat 
atana sol yanağı göstermek görünürde ahlakî 
bir tavsiye gibi gelse de uygulanması nerdeyse 

11 İbn Teymiyye, Şeyhulislam, Ahmed b. Abdulhakim, 
Mecmûu-l-Fetâvâ, Mısır,1972, 28/213.

12 Beled, 90/10.

13 Hicr,15/29.

14 A’raf, 7/32.

15 Bkz. Malik, Muvatta’, Husnu’l-Huluk, 8.
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imkânsız bir temennidir; tefrite götürür. Zira 
bu tavsiye genelleştirilir ya da uyulması gerekli 
bir kural halini alsa, art niyetlere malzeme olur, 
istismara alet edilir. “Kötülüğün cezası yine 
onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affedip 
ıslah ederse onun mükâfatı Allah’a aittir. 
Şüphesiz o zalimleri sevmez.”16, “Eğer ceza 
ile karşılık verecek olursanız, ancak size 
yapılan cezanın misli ile cezalandırınız. Şa-
yet sabrederseniz, andolsun ki bu, sabre-
denler için elbette daha hayırlıdır.”17 Affet-
mede veya intikam alma konusunda insanlar 
değişik yapılara sahiptirler. Kimileri af ve hoş 
görüyü tercih ederken, kimileri de haksızlığın 
önüne geçmek için meşru müdafaa ve misil-
leme hakkını kullanır. Sabır, iffet, cesaret ve 
adaleti; sabırdan sapma ise 
aceleciliği, tahammülsüz-
lüğü beraberinde getirir. 
İffetten yüz çevirme, arsız-
lık ve hayâsızlığa, utanma 
duygusunun körelmesine; 
cesaretten sapma, canavar-
lığa veya korkaklığa, kana-
atten yüz çevirmek, açgöz-
lülüğe, hırsa, gayri meşru 
yollardan mal edinmeye, 
hırsızlığa, rüşvete götürür.

Müslüman’ın mutedil ahlaka sarılması-
nın arkasındaki gaye, Allah’ın rızasıdır. 
Müslüman’ın ahlakî davranışları bu gaye-
ye uygun ve onunla iç içedir. Örneğin tüm 
insanlar tarafından beğenilen bir ahlak olan 
cömertlik hususunda şunu görüyoruz: Veren 
kişi Müslüman ise, tanınmaması için malın-
dan gizlice vermektedir. 

Mutedil ahlakı sabittir; yani yöreden yöre-
ye, ya da kişiden kişiye değişiklik arz etmez. 
İslam’dan önceki dönemde, Arap toplumun-
da ırkçı bir ahlak anlayışı hâkimdi. Ahlaki bir 
değer olan adalet, hürlere karşı farklı, kölelere 
karşı farklı idi. İslam’ın mutedil ahlakındaki 

16 Şûrâ, 42/40.

17 Nahl, 16/126.

bu evrensellik sadece insanla sınırlı değildir. 
Hayvan ve diğer cansızları da kapsar. Ahlaki 
bir değer olan merhamet hem insana hem de 
hayvana yöneliktir. İnsana karşı haram olan 
sertlik ve şiddet, hayvana karşı da haramdır. 
İslam ahlakî, kötülüğün düzeltilmesini em-
reder, ancak onu düzeltirken daha büyük bir 
kötülüğün meydana gelmesini caiz görmez. 
Çünkü her konuda olduğu gibi, ahlakta da 
aşırılık ıslah değil, ifsattır; kötülüğü körükler. 

B- Aşırı ahlak 

Aşırı ahlak, mutedil ahlak dışında kalan ah-
laktır. Söz gelimi, aşırı ahlak, ruhun yücel-
mesini bedenin işkencesiyle bağlantılı görür. 
Ruha rahatı yasaklar, rahat bir bedende ru-

hun barınamayacağını sa-
vunur. “Onlar, bu dünya 
hayatının dış yüzünü 

bilirler; ahiretten ise hep 
gafildirler.”18 âyeti, ahlakî 
değerlere riayet etmeden 
faaliyetlerde bulunan-
ların portrelerini ortaya 
koymaktadır. Aşırı ahlak 
anlayışında haya ve iffet, 
Allah’tan korkma, acıma 
vb. olgular yoktur. Nite-

kim Alman parlamentosu 9.6.1971 tarihinde 
a) Eş değiştirmeyi, b) Homoseksüelliği, c) 18 
yaşını geçmiş herkese porno resim ve fotoğ-
raf ticaretini serbest bırakmıştır. İngiltere’de 
ise kilise yetkilileri homoseksüelliğe ruhsat 
vermişlerdir.19 Hz. İsa’ya nispeti tartışılan, 
“Düşmanınızı seviniz; sağ yanağına tokat 
atana sol yanağını gösterin; merhamet ve şef-
katten sapmamak için et yemeyin; kurban 
kesmeyin; gömleğinizi çalana entarini tak-
dim edin.” gibi anlayışlar ahlakta tefritin;yani 
aşırılığın yansımalarıdır. Bu nedenle Kur’an 
ve sünnette destek görmemiştir. 

Allah’a, kitaplarına ve peygamberine inan-
mayı gerekli görmeyen materyalist ahlak da 

18 Rûm, 30/7.

19 Bkz. Salâbi, Ali Muhammed, el-Vasatiyye, s. 410.
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CAİZ GÖRMEZ.
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aşırı ahlak cümlesindendir. Genelde hiçbir 
kitap veya vahye inanmayan bu zümre haya-
tın maneviyatından ve ruhtan uzak olduğu-
na, Allah, Peygamber, kitap, diriliş, sevap ve 
cezanın olmadığına inanır. Hayata böyle ba-
kanlar doğal olarak sadece dünya hayatı için 
çalışırlar, arzularını tatmin için, meşru, gayri 
meşru her yönteme başvurur. Çevresiyle iliş-
kilerinin tek ölçüsü, kişisel çıkardır. Öyleleri, 
maddi çıkarlarını korumak veya kazanmak 
için faizden, hileden, yalandan, iftira ve iha-
netten, cinayet ve komplodan asla çekinmez. 
Ahlakî yapıları inkâr ve nifak üzerine kurul-
muştur. Mutedil ahlak sahipleri ise değişik 
vesilelerle, “Gayemiz Allah’tır.” şiarını tekrar-
larlar. Bundan maksatları, yaptıkları ibadet, 
verdikleri sadaka, harca-
dıkları çabanın gayesinin 
Allah rızasını kazanmak 
olduğunu ifade etmektir. 

Aşırı ahlakın iki şubesi 

1. Küfür/inkâr ahlakı

 Küfür veya inkâr ahlakı 
inkâr üzerine kurulmuş-
tur. Allah’a kitaplarına ve Peygamberine ima-
nı reddeder. İnkâr ahlakını benimseyen gü-
ruh, hayatın maneviyatından ve ruhtan uzak 
olduğuna, Allah, Peygamber, kitap, diriliş, 
sevap ve cezanın olmadığına inanır. Hayata 
böyle bakanlar doğal olarak sadece dünya 
hayatı için çalışırlar: Arzularını tatmin için, 
meşru, gayri meşru her yönteme başvurur-
lar. Çevresiyle ilişkilerinin tek ölçüsü, kişisel 
çıkardır. Bunlar, maddi çıkarlarını korumak 
veya kazanmak için faizden, hileden, yalan-
dan, iftira ve ihanetten, cinayet ve komplo-
dan asla çekinmezler.

2. Nifak ahlakı

 Nifak üzerine kurulmuş ahlak biçimidir. Bu 
ahlak yapısıyla bezenenlere münafık denir. 
Münafıklar tutumlarında açık değillerdir. 
Neye inandıkları, ne yaptıkları net değildir. 
Ne kâfir ne de mümindirler. Her toplumda 

bulunan bu zümrenin ne kendilerine ne de 
insanlıklarına saygıları vardır. Onlarda ne ce-
saret, ne kişilik ne de haysiyet vardır. Muhtaç 
oldukları zaman boyun eğerler, dalkavuktur-
lar, korkaktırlar, gece karanlığında bozguncu 
ve komplocudurlar. İnanmadıkları şeyleri 
söylerler, açıkta söz verirler, gizliden hainlik 
ederler. 

Sonuç

Genel anlamda ahlak, mutedil ve aşırı olmak 
üzere ikiye ayrılır. İslam, mutedil bir ahlakı 
önerir. Mutedil ahlak, rant ve çıkar karşısın-
da değişmeyen erdemli ölçülerle bezenen 
ahlaktır. Müslüman’ın mutedil ahlaka sarıl-
masının arkasındaki gaye, Allah’ın rızasıdır. 
Müslüman’ın ahlakî davranışları bu gayeye 

uygun ve onunla iç içedir. 
Mutedil ahlak sabittir, yö-

reden yöreye, ya da kişiden 
kişiye değişiklik arz etmez. 
Mutedil ahlak evrenseldir. 
Bu evrensellik sadece in-
sanla sınırlı değildir. Hay-
van ve diğer cansızları da 
kapsar. Doğruluk, sabır, 

güvenirlik, adalet, hayır, vefakârlık, ihlâs, se-
bat, özveri, merhamet, şefkat, iffet, temizlik, 
cömertlik, hikmet, ağırbaşlılık, açıklık, teva-
zu vb. güzel vasıflar mutedil ahlakın özellik-
leridir. Bunların dışında kalan/olan vasıflar 
ise, müminin uzak durması gereken aşırı 
ahlak vasıflardır. Yalancılık, sahtekârlık, hile, 
ihanet, iki yüzlülük zulüm, fuhuş, açgözlü-
lük, gıybet, dalkavukluk, saldırganlık, cim-
rilik bu cümledendir. Aşırı ahlak, ıslah değil, 
ifsattır; kötülüğü körükler. 



MUTEDİL AHLÂK, RANT 

VE ÇIKAR KARŞISINDA 

DEĞİŞMEYEN, 

ERDEMLİ ÖLÇÜLERLE 

BEZENEN AHLÂKTIR.
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ur’an’da ortaya konulan dinî hükümler; 
itikadî, amelî ve ahlâkî hükümler olmak 

üzere üç kategoride sunulmaktadır. Bu hü-
kümlerin tamamı “eşref-i mahlûkat” olarak 
yaratılan varlık olarak insanın yaratılış ama-
cına uygun olarak kimliğini oluşturması ve 
bu anlamda kemale ermesini hedeflemekte-
dir. Söz konusu sıralamayı bir ağaca benze-
tecek olursak, bunun kökleri itikat, dalları 
amel, meyvesi ise güzel ahlâktır. Bir insa-
nın ulaşabileceği en üst mertebede kemale 
ermiş olan Hz. Peygamber’in mükemmelli-
ğini güzel ahlâkıyla ifade etmek mümkün-
dür. Bu nedenle Kur’an onun ahlâken üstün 
olmasını ön plana çıkararak “Sen en güzel 
ahlâk üzeresin”1 buyurmaktadır. Bu âyette 
sözü edilen ahlâkın ne olduğu Hz. Aişe’ye 
sorulduğunda; “siz hiç Kur’an okumaz mı-
sınız? Onun ahlâkı Kur’an’dı”2 cevabını ver-
miştir. Buna göre Kur’an’ın önerdiği ahlâkî 
prensipleri anlamak aynı zamanda Hz. 
Peygamber’in ahlâkını, dolayısıyla en güzel 
ahlâkı anlamaktır.

Kur’an’da sıklıkla iman, amel ve ahlâk ara-
sında sıkı bağlantıların kurulduğu görül-
mektedir. Söz gelimi Maûn Sûresi’nde “dini 
yalanlayan adam”3 örneği verilmektedir. 
Gönül ve zihin donanımı açısından dinî 
hükümleri reddeden bir tavır içinde bulun-

1 el-Kalem, 68/4.

2 İbn Mâce, “Ahkâm”, 14.

3 el-Mâûn 107/1.
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duğundan “yetimleri itip kakmak”4 ve “mis-
kinleri yedirmeyi teşvik etmemek”5 suretiyle 
amel ve ahlâk açısından da negatif bir tavır 
içine girmektedir. Bu örnekte inancın amel 
ve ahlâk üzerinde etkisi ön plana çıkarılır-
ken Leyl Sûresi’nde tersinden bir etkileşimin 
olduğu görülmektedir. “Kim de (Allah’ın 
verdiğinden) verip, takva yolunu edinirse ve 
güzel söz (olan Tevhidi) benimserse; onu en 
kolay olana iletiriz.”6 Görüldüğü gibi bura-
da cömert davranan, takva yolunu tutan ve 
tevhid inancını benimseyenin kurtuluşa ere-
ceği vaat edilerek; bunun için, ahlâka işaret 
eden cömertlik, amele 
işaret eden takva ve inan-
ca işaret eden tevhid bir-
likte şart koşulmaktadır. 
Bu anlamda Kur’an’dan 
birçok örnek getirmemiz 
mümkündür. 

Kur’an’da ısrarla üzerin-
de durulan bir husus da 
sosyal ahlâktır. Mümin bi-
reylerin içerisinde bulun-
duğu toplumun genel ahlâkı karşısında da 
sorumlu olduklarının bilincinde olmaları, 
bunun gereğini yerine getirmedikleri takdir-
de toplumdaki bozulmanın negatif neticele-
rinden kendilerinin de etkilenecekleri7 ifade 
edilmektedir. Kur’an’da müminlerin birbir-
lerinden sorumlu oldukları ve birbirlerini 
iyilikler yapmaya teşvik, kötülüklerden men 
etmeleri gerektiği belirtilerek bu sorumlulu-
ğu yerine getirmenin kardeşliğin bir gereği 
olduğu kaydedilmektedir.8 Kur’an’da zikre-
dilmesine ilave olarak Hz. Peygamber’in söz 
ve uygulamalarında da, bu sorumluluk ısrarlı 
bir şekilde vurgulandığından Mûtezile “Emr 

4 el-Mâûn 107/2.

5 el-Mâûn 107/3.

6 el-Leyl 92/5, 6, 7.

7 el-Enfâl 8/25. “Sadece içinizden zulmedenlere eriş-
mekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin 
ki Allah, azabı çetin olandır”.

8 et-Tevbe 9/71. “Mümin erkeklerle mümin kadınlar 
da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, 
kötülükten alı korlar.”

bi’l-mârûf nehy ani’l-münker (iyiliği emretmek 
kötülükten menetmek)” prensibini mezhep-
lerinin beş temel esasından (el-usûlu’l-hamse) 
biri olarak kabul etmiştir. Sünnî anlayışta 
ise her ne kadar usûl esaslarından biri ola-
rak değerlendirilmemiş ise de, Hz. Ömer 
döneminden itibaren İslâm devletleri “Hısbe 
Teşkilâtı”9 adı altında devletin en önemli ku-
rumlarından birini tesis etmişlerdir. Bu uy-
gulama sosyal ahlâkın tesis ve muhafazasının 
ne kadar önemli bir konu olarak değerlendi-
rildiğinin açık bir göstergesidir.

Bireyin ahlâkı ile toplumun ahlâkını, birbi-
rini tamamlayan unsur-
lar olarak takdim eden 
Kur’an’ın ikisini peş peşe 

ve birbirine bağlı olarak 
zikrettiği örneklerden 
biri de mahremiyet ve 
nikâh konusudur. Nûr 
Sûresi’nde Yüce Allah 
önce mümin erkeklerden 
bakışlarını indirmek sure-
tiyle gözlerini nâmahrem 

hanımlara bakmaktan ve ırzlarını meşru ol-
mayan yollarla tatmin etmekten korumaları-
nı10 istemektedir. Kur’an’da çoğu zaman ka-
dın erkek ayrımı yapılmadan hükümler be-
lirlenmesine rağmen ehemmiyetine binaen 
takip eden âyette mümin kadınların da aynı 
hassasiyeti göstermeleri istenmekte ve böyle-
ce bahse konu korunmanın ne denli önemli 
olduğuna işaret edilmektedir.11 Her iki cin-

9 İslam hukukuna göre iyiliği emretmek ve kötülük-
ten yasaklamak üzere kurulan bir teşkilat.

10 en-Nûr 24/30. “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini 
haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu dav-
ranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah 
onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”

11 En-Nûr 24/31. Mü’min kadınlara da söyle, gözleri-
ni haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz 
ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)
lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının 
üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini, kocalarından 
yahut babalarından yahut kocalarının babaların-
dan, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, 
yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşle-
rinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğulla-
rından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip 

NÛR SURESİ 32. ÂYETİN 
DİKKAT ÇEKTİĞİ 

EN ÖNEMLİ HUSUS 
BEKÂRLIĞIN SOSYAL 
BİR SORUN OLARAK 

KABUL EDİLMESİ 
GEREKTİĞİDİR.
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sin de karşıt cinse karşı birtakım sınırları 
koruması gerektiği, bu anlamda birey olarak 
bütün müminlerin sorumlu oldukları hatır-
latılmaktadır. Ayrıca ikinci âyette hanımların 
belirli ölçüler içinde kalmakla beraber nispe-
ten yanlarında daha rahat davranabilecekle-
ri kimseler de (mahrem), hiçbir tereddüt ve 
tartışmaya yer kalmayacak şekilde tek tek sa-
yılarak belirlenmişlerdir. Her iki âyette ilgili 
hususta (göz ve ırzı koruma) mümin erkek 
ve mümin kadınların bu sorumluluklarını 
yerine getirmeleri, bu konuda her hangi bir 
gevşeklik durumunda tövbe etmeleri, bunu 
da yerine getirmedikleri 
takdirde Allah’ın bunun 
hesabını soracağı kayde-
dilerek önemi vurgulan-
maktadır.

Yukarıda kısaca değinilen 
iki âyetten hemen sonra, 
ilgili hususlarda risk gru-
bunda yer alan tarafların, 
kendilerinden daha çok 
içinde yaşadıkları toplu-
mun sair bireyleri tarafından korunmaları 
için gereken tedbirlerin alınması istenmekte-
dir. Yüce Allah her konuda olduğu gibi bu 
konuda da kişilerin kendilerini korumalarını 
emrettiği gibi onların bu anlamda korun-
malarını zorlaştıracak sebeplerin de ortadan 
kaldırılmasını talep etmektedir. Bunu halk 
diliyle ifade edilen “sinek öldürmek kadar 
bataklığı kurutmak da önemlidir” darb-ı 
meseliyle bağlantı kurmamız mümkündür. 
Âyette şöyle buyrulmaktadır: “Sizden bekâr 
olanları evlendiriniz. Kölelerinizden ve ca-
riyelerinizden durumu uygun olanları da 
evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah 
onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu ge-
niş olandır, (her şeyi) hakkıyla bilendir.”12 

oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hiz-
metçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem 
yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başka-
larına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin 
diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep 
birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!

12 en-Nûr 24/32.

Görüldüğü gibi Yüce Allah ilk iki (en-Nûr 
30 ve 31.) âyette öncelikle mümin erkek ve 
mümin kadınların kendilerini korumalarını 
istemekte, mümin erkeklerle mümin kadın-
ları ayrı ayrı zikrederek bu anlamda meydana 
gelebilecek her hangi bir kusurun önüne ge-
çilmesini ön görmektedir. Son (en-Nûr 32.) 
âyette ise bu anlamda işlenebilecek suçlar 
açısından en fazla bekârların risk grubunu 
teşkil ettikleri dolaylı olarak ifade edilmek-
tedir. Onları korumak için de müminlerin 
tamamının toplum olarak sorumlu oldukları 
kaydedilmektedir. Evlilik müessesesinin et-

kili bir şekilde işletilmesi 
emir kipiyle ifade edile-
rek sosyal ahlâkın tesis ve 

muhafazasındaki önemine 
işaret edilmektedir.

 Nûr Sûresi 32. âyetin dik-
kat çektiği en önemli hu-
sus bekârlığın sosyal bir 
sorun olarak kabul edil-
mesi gerektiğidir. Buna 
göre ümmeti oluşturan 

müminlerden hiçbir kimse kendisini bu so-
runun dışında tutma lüksüne sahip değildir. 
Birey ve kurum olarak bütün müminlerin bu 
anlamda imkân ve ihtiyaçlarını değerlendire-
rek sorunun çözümüne yapabileceği katkı-
ları tespit etmesi gerekmektedir. Toplumun 
ortak görev ve sorumlulukları kapsamına 
giren sair alanlarda yapılan faaliyetlerin bu 
alanda da gösterilmesi istenmektedir. Söz 
gelimi günlük ihtiyaçlarını karşılamayacak 
derecede ihtiyaç sahibi olanların hayatlarını 
sürdürebilmesi için toplumun onlara yar-
dım etmesi sosyal bir görevdir. Bu görev ifa 
edilmediği takdirde ilgili toplumun tüm bi-
reyleri sorumlu kabul edilirler. Aynı şekilde 
okul, çeşme, yol, köprü, cami gibi toplumun 
ihtiyaç duyduğu kurumların inşa ve imarı da 
bütün toplumun sorumluluğu kapsamında-
dır. Tarih boyunca Müslümanlar bu anlayışın 
gereği olarak buralara yapılan harcamaları 
sadaka-i câriye13 kapsamında değerlendirerek 

13 Sadaka-i câriye, öldükten sonra da, sahibinin amel 
defterine sevap yazdıran sadakadır. Cami, çeşme, 

POZİTİF MERHAMET 
SORUNLAR 

KARŞISINDA VAZİYET 
ALAN VE MÜMİNLERİN 

PROBLEMLERİNİ 
ÇÖZEN BİR 

MERHAMETTİR.
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büyük bir teveccüh göstermişlerdir. İslâm ta-
rihinin ilk dönemlerinden, hatta Hz. İbrahim 
döneminden itibaren, yapılan vakfiyeler ve 
yüzyıllarca ayakta kalan soysal kurumlar bu 
teveccühün sayesinde meydana gelmişlerdir. 
Kur’an’ın anılan âyeti dikkate alındığında 
aslında bekârların evlendirilmesinin de aynı 
şekilde sadaka-i câriye olduğu sonucu orta-
ya çıkmaktadır. Zira böylelikle toplumun en 
çok ihtiyaç duyduğu aile kurumu tesis edil-
mekte, toplumun ahlâk, refah ve mutluluğu-
na doğrudan katkı sağlanmaktadır.

Müslümanların karşılıklı ilişkilerinde esas 
alınması gereken unsur merhamettir. Müs-
lümanın müslümana merhameti tüketen, 
negatif bir merhametten daha çok üreten, 
güzelleştiren, olgunlaştıran, dönüştüren po-
zitif bir merhamettir. Pozitif merhamet so-

yol yapmak, ağaç dikmek, faydalı ilmi eser bırakmak 
gibi insanlara faydası dokunan her çeşit hayırlı işler 
sadaka-i câriye kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bu tabir Müslim’in rivâyet ettiği, Hz. Peygamber’in 
şu hadisinden alınmıştır:  “İnsan ölünce, üç şey ha-
riç ameli defteri kapanır: Sadaka-i cariye, faydalı 
ilmi eser veya talebe bırakmak, kendisi için dua ve 
istiğfar edecek sâlih evlat bırakmak.”

runlar karşısında vaziyet alan ve müminlerin 
problemlerini çözen bir merhamettir. Günü-
müzde toplum olarak birçok sorun olmak-
la beraber bunların en başında geleni ailevi 
sorunlardır. Mevcut ailelerin mutlu bir şekil-
de varlıklarını sürdürmeleri için gerektiğin-
de desteklenmeleri bir sosyal görev olduğu 
kadar aile kurmaları gerektiği halde bunu 
gerçekleştiremeyenlere de destek vermek 
toplumsal problemlerimizin çözümü için ka-
çınılmaz olduğu gibi dinimizin de bir gereği-
dir. İstatistikler evlilik yaşının her geçen gün 
yükseldiğini göstermektedir. Bu durum aynı 
zamanda gayr-ı ahlâkî temayüllere de daveti-
ye çıkarmaktır. Toplumun bu anlamda yanlış 
bir istikamete gitmesi sadece ilgililer açısın-
dan değil, toplum olarak herkesi ilgilendiren 
bir felâkettir. Bunun dünyevî sonuçları hepi-
mizi kuşatacağı gibi uhrevî sorumluluğu da 
hepimizi ilgilendirecektir. Sorunun çözümü 
olarak imkân sahiplerinin yıllık programla-
rına evlenecek gençlere yardımcı olmayı da 
yerleştirmeleri, iş sahiplerinin eleman alır-
ken bunu göz önünde bulundurmaları gibi 
hassasiyetler sosyal bir görev olmaktan öte 
uhrevî bir ecir kaynağı da olacaktır. 
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FO: Amsterdam’da Recep Kılıç Hocamla 
sohbet ediyoruz. Hocam, öncelikle Ahlâkın 
Dini Temeli… Öncelikle sizin bu çalışma-
nızdan, kitabınızdan bahsetmek istiyorum. 
Bu çalışma aynı zamanda sizin doktora te-
ziniz… Çalışmaya nasıl karar verdiniz, nasıl 
bir ihtiyaçtan ortaya çıktı, hangi sonuçlara 
ulaştınız?

RK: “Ahlâkın Dini Temelinin Önemi” idi bu 
çalışmanın tez adı. Ahlâk meselesi bilindiği 
gibi insan ile ilgili bir mesele… Çünkü canlılar 
arasında ahlâka konu olan insandan başka bir 
varlık yoktur. Sadece ve yalnızca insan ahlâka 
konudur. Peygamberimiz, “Ben ahlâkî güzel-
likleri tamamlamak üzere gönderildim” buyu-
rurken de ahlâkın bu çok temel, insanlık için 
vazgeçilmez paydasına işaret emiş oluyor. Do-
layısıyla “ahlâkın dini temelinin önemi” derken 
biz şunu kurgulamıştık çalışmaya başlarken:

Ahlâkın başka temelleri de olabilir, bu temeller 
arasında acaba din, ahlâka ne kazandırıyor? 
Ahlâkî alana dinin katkısı ne oluyor şeklinde 
bir soruyla başladık. Ahlâk,  felsefenin en temel 
sorunlarından bir tanesi… Descartes’ın dediği 
gibi felsefeye başlarken ahlâkla başlanıyor, bi-
terken de sonuçta ahlâkla bitiyor ve felsefenin 
gayesi ahlâk olmuş oluyor. İslam filozoflarının 
en temel kitapları da ahlâkla ilgilidir. Çünkü 
ahlâk, insan hayatının gayesini soruşturan bir 
alan… Yani, nasıl yaşamalıyım, hangi değerler 
üzerine hayatımı ikame ve idame ettirmeliyim, 
hayatın sonuna doğru yaklaştığımızda geriye 
döndüğümüzde “Eyvah!” dememek içindir bir 

S Ö Y L E Ş İ

Recep Kılıç ile Ahlâk Üzerine…

Fatih Okumuş

Ahlâk, 
İnsan 

Hayatının 
Gayesini 

Soruşturan 
Bir Alandır
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anlamda ahlâkî değer ve ilkeler… Düşünce ta-
rihinde insanlar, nasıl ahlâklı olunur sorusunun 
cevabını aramışlardır; daha doğrusu “insanlık 
nasıl gerçekleştirilebilir” sorusudur ahlâk ala-
nında cevabı aranan soru… Nasıl insan olunur? 
İnsanî bir hayat nasıl gerçekleştirilir? Bu soru-
lara cevap olmak üzere de değişik formülas-
yonlara gidilmiş ve değişik arayışlara girilmiş-
tir. Çalışmalarım sırasında şunu gördüm ben: 
Ahlâk insanın özüyle alakalı olduğundan, insa-
nı insan yapan en temel faktör olduğu için, fi-
lozoflar bütün insanlar için geçerli olan ahlâki 
ilkelere nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabını 
aramışlardır.

Çok tekrar edilen bir söz var, “Pireneler’in beri 
yakasında iyi olan bir şey öbür yakasında kötü 
müdür?” Eğer bir davranış bir coğrafyada (bir 

kültürde, bir zamanda) “iyi” iken öbür coğraf-
yada “kötü” ise veya bazı insanlar için “iyi” olan 
bir davranış diğer insanlar için “kötü” kabul 
ediliyorsa, o zaman sadece bir toplumda (bir 
kültürde, bir coğrafyada) iyi olan bir davranışı 
gerçekleştirmek için insanlar hayatlarını neden 
feda etsinler? Yani böyle bir durumda “fazilet 
mücadelesi” adı verilen mücadelenin bir anla-
mı kalır mı? Hani bizim dilimizde, doğru söyle-
yen dokuz köyden kovulur sözüyle ifade edilen 
durumu hatırlayalım; iyi ve kötü’nün değişken 
olduğu bir durumda neden insanlar dokuz köy-
den kovulmayı göze alsınlar ki? İyi ve kötünün 
toplumdan topluma değişken olduğu bir du-
rumda fazilet mücadelesi anlamını kaybeder; 
ahlâklılık ile aptallık arasında fark kalmaz. 

Filozoflar “evrensel ahlâk ilkelerine nasıl ulaşı-
labilir?” sorusunun cevabını insandan yola çıka-
rak aramışlardır. Burada cevabı aranan anahtar 
soru, “bir insanlık ortak paydasından söz edi-
lebilir mi?” sorusu olmuştur. İnsanın insanlık 
özünü akılda görenler, ahlâkın temeline aklı 
yerleştirmek istemişlerdir. Yani insanlık ortak 
paydası akıldır diyenler, akılla biz ahlâkî ilke ve 
değerlerin bilgisine ulaşabiliriz şeklinde bir tez 
ileri sürmüşlerdir. Sokrat’tan itibaren, Eflatun, 
Aristo, Descartes, Kant; bizim düşünce dünya-
mızda Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Miskeveyh, Kına-
lızade gibi düşünürlerin hepsi, insanın dünyevî 
ve uhrevî mutluluğunun kazanılmasında aklın 
ölçüt/mi’yar olarak alınmasını kabul etmişler 
ve akılla ahlâkın ilk prensiplerinin bulunabile-
ceği kanaatine varmışlardır. Dolayısıyla işaret 
ettiğimiz düşünürler ve takipçileri ahlâkı, akılla 
temellendirme yoluna gitmişlerdir.

Düşünce tarihinde insanlık ortak paydasını 
duyguda, tutkuda, hazda bulanlar da vardır. 
Onlar ahlâkı daha çok insanın duyular dünyası 
üzerine bina etmişlerdir. Yani “insanın gayesi 
nedir?” sorusuna ilk çağda Epikür, “hazzı elde 
etmektir” şeklinde cevap verdi. Zaman içinde 
bireysel hazcılık adı verilen bu anlayış, olduk-
ça fazla eleştiriye maruz kaldı. Bu çerçevede 
genel olarak denmiştir ki, bireysel hazcılığın 
ahlâklı kişisini tatmin olmuş domuzdan ayırt 
etmek -çok affedersiniz- imkânsızdır. Çünkü 
domuz da mümkün olabildiğince fazla haz elde 
etmenin peşindedir ve acıdan kaçmaktadır. 

İYİ VE KÖTÜNÜN 
TOPLUMDAN TOPLUMA 

DEĞİŞKEN OLDUĞU 
BİR DURUMDA FAZİLET 
MÜCADELESİ ANLAMINI 
KAYBEDER; AHLÂKLILIK 
İLE APTALLIK ARASINDA 

FARK KALMAZ. 
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Sonuç itibariyle haz peşinde koşmak, insanlık 
ortak paydası değil de hayvanlık ortak paydası 
olarak gözükmektedir. Dolayısıyla bu bireysel 
hazcılıktan bir üst seviyeye çıkma aşamasında 
Batı düşünce tarihinde David Hume ile karşı-
laşırız. David Hume, daha sonra faydacılık adı 
altında geliştirilecek ahlâk anlayışının da fikir 
babalarından birisidir. O, bireyin değil de top-
lumun hazzının veya menfaatinin insan için 
esas alınması gerektiğini savunmuştur. “Kendi 
faydama olan şeyi başkalarının faydası uğruna 
neden terk edeyim ki?” sorusu ahlâk felsefe-
sinin anahtar sorularından birisidir. Hume bu 
soruyu cevaplamak üzere “sempati” kavramına 
müracaat etmiştir. Hume’un düşüncesinde, ben 
toplumun hazzını veya faydasını esas almalı-
yım, çünkü başkalarına verilen zarar sonuçta 
beni de etkileyecektir şeklinde bir anlayış var-
dır. Toplumun menfaatine duyulan bu sempati 
kavramı ile söz konusu soruya tatminkâr bir 
cevabın verilip verilemeyeceği ayrı bir mesele-
dir ama Hume’un verdiği cevabı yeterli bulma-
yanların sayısı oldukça fazladır. 

Hume ahlâkî değerlerin bilgisinin nasıl elde 
edileceğiyle ilgili yaklaşımında tutkuların ve 
duyguların esas alınması gerektiğini söyledi. 
Aklın, ahlâkî olanın bilgisinin edinilmesinde ye-
terli olmayacağını, eksik olacağını; esas olanın 
duygu ve tutku olması gerektiğini iddia etti. 
Hume’un düşüncesinde ahlâkilik, bir anlam-
da duyguların tatminine indirgenmiş oluyor 
ki sonra bu anlayış faydacılığa dönüşecektir. 
Henüz Hume’un döneminde bu ahlâk teorisi 
faydacılık adını almamıştır; “maximization of 
pleasure and minimization of pain” diye for-
müle edilen, bir taraftan hazzın mümkün ola-
bildiğince çoğaltılması öbür taraftan da acının 
mümkün olabildiğince aza indirilmesi prensi-
bini esas alan ahlâk anlayışıdır faydacılık. Fay-
dacılığın modern dönemde savunucusu Stuart 
Mill’dir. Gerek Hume gerekse Mill, bireysel haz-
dan toplumsal hazza doğru giden bir yaklaşımı 
benimseyerek ahlâkî bilginin temelini duygu ve 
tutkulara indirgemişlerdir.  

Düşünce tarihinde bir de ahlâki sezgicilik vardır. 
Buna göre biz ahlâki iyi veya kötüyü, herhangi 
bir akli çıkarıma, duygusal bir tatmine müra-

caat etmeden doğrudan doğruya kavrarız. Tıpkı 
duvarın sarı, beyaz, kırmızı rengini doğrudan 
doğruya kavrıyorsak ahlâki iyi veya kötünün 
bilgisini de o şekilde kavrarız der bu yaklaşım. 

Şimdi ahlâki bilginin temeli veya temellendiril-
mesi konusundaki bu teorik, felsefi meselelerin 
ayrıntısına girmeyeyim. Sözünü ettiğimiz bu 
yaklaşımların hepsinde müştereken karşılaşılan 
ahlâki bir sorun vardır. O sorun da şudur: Bütün 
insanlığı bir cemaat olarak farz edelim; bu ce-
maat, yedisinden yetmişyedisine, mesela akılla 
ahlâki iyinin bilgisine ulaşılabilineceği konu-
sunda icma etmiş olsun ve sonuçta da mese-
la “Y”nin ahlâken iyi olduğuna karar versinler. 
Böyle bir durumda bile, müştereken oybirliği ile 
verilen bu karardan sonra, bir kişi dönüp “Biz, 
Y’nin ahlâken iyi olduğuna karar verdik, ama 
acaba ‘Y’ gerçekten iyi mi?” sorusunu sorabilir 
ve sorduğu bu soru da, oybirliği ile verilmiş bir 

kararın olmasına rağmen, hala anlamlı bir soru 
olur. Bu bize neyi gösterir? Konumuz açısından 
değerlendirdiğimizde bu bize ahlâk alanında 
söz konusu seviyede kaldığımız sürece şüphe-
cilik ve rölativizminden kurtulamayacağımızı 
gösterir. Yani ahlâkı akıl ile duygu ile, sezgi ile 
veya benzer bir unsur ile temellendirmemiz 
durumunda ahlâki şüphecilik ve görecelik-
ten kurtulmak mümkün görünmemektedir. Bu 
durumda da ahlâki ilke ve değerler ona göre, 
şuna göre, o kültüre göre, bu kültüre göre, bu 
coğrafyaya göre, o zamana göre, bu zamana 
göre değişecek demektir. Oysa ahlâki iyi veya 
kötü insan olan herkes için geçerli olmalıdır ki 

AKIL, AHLÂKÎ 
OLANIN BİLGİSİNİN 

EDİNİLMESİNDE 
YETERLİ DEĞİLDİR, 

EKSİK KALIR; BURADA 
ESAS OLAN DUYGU VE 
TUTKUDUR. (HUME) 
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ahlâklı olmanın bir değer ve anlamı olabilsin. 

Ahlâk alanında duruma göre değişen değiş-
kenlikler olamaz mı? Öyle durumlar olabilir ki, 
bazen bazı doğruları söylemeyebiliriz bir takım 
maksatlara ulaşabilmemiz için. Ama bu, o du-
rumdaki her birey için geçerli olmalıdır, aksi hal-
de ahlâki olmaz. Mesela bir aileyi kurtaracaksak 
eğer, eşlerden birine öbür eş için güzel şeyler 
söylenebilir, aslı olmayan güzel şeyler söylene-
bilir. Bazen bu durum, bu konularla ilgili yazıp 
çizen arkadaşlar tarafından, ahlâk ilkelerinin 
duruma göre değişeceği şeklinde, rölâtivist bir 
yaklaşıma uygun gelecek şekilde yorumlanabi-
liyor ki buna katılmak mümkün değildir. Çünkü 
burada rölâtivist bir yaklaşım söz konusu değil-
dir; zira bu durum aynı şartları taşıyan herkes 
için geçerlidir. Oysa ahlâki rölativizm, ahlâki 
olanın kişiden kişiye/toplumdan topluma değiş-
mesi demektir. 

Kant’ın ahlâkla ilgili güzel bir sözü vardır: Fizik 
yasaları nasıl herkes için geçerliyse ahlâk yasaları 

da aynı şekilde herkes için geçerli olmalıdır. İşte 
bu herkes için geçerlilik nasıl sağlanabilir soru-
su burada anahtar bir sorudur. Ben doktora te-
zimi hazırlama aşamasında ahlâkın dini temeli-
nin önemini özellikle orada gördüm. Bir konuda 
Allah-u Teala, ayet-i kerime ile ya da peygam-
berimiz vasıtasıyla bize bir konuyu açıklamışsa, 
Allah’a inanan bir insanın dönüp de “Fatihçi-
ğim, Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de ‘Z’yi açık bir 
şekilde yasaklıyor ama acaba ‘Z’ gerçekten kötü 
mü?” şeklinde soracağı bir soru kendi içinde tu-
tarsız olur. Çünkü böyle bir soru, Allah’ın mutlak 
bilgi ve iradesini sorgulayan bir sorudur ki iman 
hali ile bağdaşmaz. Dolayısıyla ahlâk alanındaki 
rölativizmden ve ahlâki şüphecilikten ancak din 
ve vahiyle kurtulunabiliniyor. 

Şuna da işaret etmek istiyorum; ahlâkla ilgi-
li konuşmalarda ahlâkın töreyle, örfle, adetle, 
gelenekle ve görenekle ilişkisi karıştırılıyor ve 
karıştırıldığı için de nasıl örf ve adetler top-
lumdan topluma değişiyorsa ahlâkın da de-
ğiştiği zannediliyor. Oysa ahlâk değişmeyen 
esasları barındırıyor; gerçekte toplumdan top-
luma değişenler ise o toplumun geleneği, örfü 
ve âdetidir. 

FO: Hocam, peygamberlere vahiy gelmeden 
önce de onlar ahlâklı insanlar -belki bunun 
üzerinde de biraz konuşuruz- Dolayısıyla, 
ahlâk dinden önce var fakat din bu kavramın 
ölçülerini getiriyor. Mesela hırsızlığın kötü 
olduğunu biliyoruz. Bu mesele dinle kesin bir 
hale getirilmiş olunuyor. Bizim zaten genel 
anlamıyla bildiğimiz ama ucu açık olarak bil-
diğimiz, nereye kadar, sana göre bana göre 
bildiğimiz bazı değerleri din görerek herkes 
için tartışılmaz hale, standart hale getiriyor. 

RK: Şimdi Amsterdam’da konuşuyoruz. Nikâh 
örneği üzerinde duralım. Nikâh her yerde var. 
Kimlerin kimlerle nikâhlanacağı vb bir hayli 
mesele var, değil mi? Mesela aynı cinsten in-
sanların, yani erkekle erkeğin, kadınla kadının 
nikâhlanmasının hukuken onaylandığı bir coğ-
rafyadayız. Bu memlekette bu türden nikâh 
akidleri “meşru” sayılıyor. Kime ne diyeceksi-
niz? Bu durum ahlâki rölativizmin canlı bir ör-
neğidir. İşte daha önce bahsettiğim ahlâkî rö-
lativizmden, bu örnekte olduğu gibi, ancak din 

FİZİK YASALARI NASIL 

HERKES İÇİN GEÇERLİYSE 

AHLÂK YASALARI DA AYNI 

ŞEKİLDE HERKES İÇİN 

GEÇERLİ OLMALIDIR. (KANT)
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vasıtasıyla kurtulunabilir. Allah Teâlâ nikâhın 
kimler arasında hangi şartlarda akdedileceğini 
ayet-i kerime ile açık bir şekilde bildirmiştir; 
Allah’ın gönderdiği bu dine inananlar arasında 
artık nikah ile ilgili bu coğrafyada veya başka 
yerlerde yapılan bu türden tartışmalar anlamı-
nı kaybeder. Böylece konu, kişi ve topluma göre 
değişken olmaktan kurtulmuş olur.  

FO: Hocam, Searl’ün kitabında iki çeşit ku-
ral var: inşâî kurallar ve düzenleyici kural-
lar… Evlilik kurumu ile ilgili kurallar burada 
yerini nerede alıyor? Bundan da biraz bah-
seder misiniz? 

RK: Kuralları iki kısma ayırıyorlar. Bazı kural-
lar var, onlar düzenleyici kurallar… Düzenle-
yici kurallarda düzenlenen alanın varlığı bu 
kurallardan bağımsızdır. Mesela görgü kuralı… 
Eğer siz Amsterdam’da yaşayan insanların -ki 
Hollandalıların bir yemek yeme adabı vardır- 
yemek yeme adabını bilmeseniz bile karnınızı 
doyurabilirsiniz, aç kalmazsınız. Size en fazla 
görgüsüz derler. Fakat şöyle düşünelim mesela 
satranç oynuyoruz, satranç adı verilen oyunun 
gerçekleştirilebilmesi satranç oyunun kuralları-
na bağlıdır. Satranç oyununun kurallarına bağlı 
kalmaksızın satranç oyunu oynayamazsınız. Ya 
da futbol oynuyorsunuz mesela voleybol oynar 
gibi futbol oynamaya kalkarsanız sizi oyundan 
atarlar. Ahlâk, din ve hukukun kuralları inşa 
edici kurallardır; neyi inşa ederler? Bu kurallar, 
kalabalıkları bir toplum halinde inşa eden ku-
rallardır. Bu kurallar olmaksızın sosyal organi-
zasyonunu tamamlamış, medeni ve huzurlu bir 
toplum vücud bulamaz.  

FO: Şimdi, evlilik satranca mı benziyor, ye-
mek yemeye mi benziyor?

RK: Efendim, evlilik satranca benzer. Çünkü evli-
liği mümkün kılan kurallara uyulmaksızın “meş-
ru” bir evliliği inşa edemezsiniz. Nikâh olmadan 
da insanlar cinsel ihtiyaçlarını hayvani seviyede 
giderebiliyorlar. Ama nikâh olmadan bu ihtiya-
cın giderilmesi insani bir seviye kazanamıyor.  

FO: Yani geleceğe yönelik, nesil emniyetiyle 
ilgili problemler çıkıyor. Kim bakacak çocuk-
lar meydana geldiği gibi… Veya bir kadına 
birkaç erkek talip olursa aralarında kavga 

çıkıyor. Belgesellerde görüyoruz hayvanlar 
bir dişi üzerinden kavga edip birbirlerini öl-
dürebiliyorlar.      

RK: Az önce de dediğimiz gibi bu inşa edici ku-
rallar ve inşa edici değerlerle ancak, kalabalık-
lar medeni bir toplum haline gelebiliyorlar.  

FO: O zaman sosyal varlık olmasıyla, ahlâki bir 
varlık olması arasında çok sıkı bir ilişki var.

RK: Evet, aynen öyle. Dediğiniz gibi nikâh ku-
rallarına uyulmaksızın da insanlar çocuk sahi-
bi olabilirler, cinsel ihtiyaçlarını giderebilirler. 
Ama oradan kalabalıklar ve kargaşa doğar; 
medeni, dolayısıyla huzurlu bir toplum çıkmaz; 

medeni bir toplumun olmadığı yerde de insa-
nın mutluluğundan söz edilemez. Dolayısıyla, 
az evvel sizin de söylediğiniz gibi, insanın esa-
sen varoluşsal anlamda fıtraten sahip olduğu 
3-4 tane temel özelliği var, ahlâkı üzerinde 
temellendirebileceğimiz. Bunları şu şekilde sı-
ralayabiliriz: 

1) İnsan bir akıl varlığı, 
2) İnsan medeni bir varlık, 
3) İnsan hür bir varlık, 
4) İnsan ben merkezli bir varlık.

Yani insanda kendini koruma içgüdüsü var. 
Şimdi bu dört özelliğini dikkate aldığımızda 
insan hür olduğu için aklını, kendi menfaati-
ne olacak şekilde, beraber yaşadığı insanların 
aleyhine kullanma imkân ve kabiliyetine sa-
hiptir. Bu durum insanın hürriyetinin ve aklı-
nın sınır taşlarının belirlenmesine olan ihtiyacı 
gösterir. Dinin koymuş olduğu günah ve sevap, 
ahlâkın getirdiği iyi ve kötü, hukukun üzerin-
de durduğu yasak ve ceza kavramları insan 
hürriyetinin bir anlamda sınır taşları demektir. 
 

AHLÂK ALANINDAKİ 

RÖLATİVİZMDEN VE 

AHLÂKİ ŞÜPHECİLİKTEN 

KURTULMAK ANCAK DİN 

VE VAHİYLE MÜMKÜNDÜR. 
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FO: Ben bunu bugünkü İsrail’e benzetiyo-
rum. İsrail güvensiz ve sınırsız... Hâlbuki bir 
yere sınır koysa şurası benim sınırımdır dese, 
sınırın beri tarafı güvenli olacak. Yayılmak 
istediği için sınır belirlemiyor, hem kendisini 
sıkıntıya sokuyor hem de başkalarını… İnsana 
bu sınırlar sistemler tarafından mı dayatıla-
cak, yoksa insan kendisi mi bunu bilecek?   

RK: Bu varoluşçu felsefenin en temel sorula-
rından bir tanesi… İnsan kendisini aleme atıl-
mış bir vaziyette buluyor. İnsanın acaba önce-
den belirlenmiş bir özü mü var, yoksa insanda 
önceden belirlenmiş bir öz yok da hürriyetinin 
bir gereği olarak insan, kendi özünü zaman 
içinde kendisi mi tayin ediyor? Varoluş felsefe-
si bunun, varoluşun özden önce geldiğini, yani 
önce insan var, sonra bu insan ne olması gerek-
tiğine kendisi karar veriyor. 
Varoluş felsefesinin temel 
karakteristiği bu… Az önce 
söylediğimiz insanın akıl 
varlığı olması, ben merkez-
li hareket etmesi, kendini 
koruma içgüdüsüne sahip 
olması, hür olması ve sos-
yal, medeni bir varlık ol-
ması bence insanın özüyle 
alakalı bir şey. Her insan bu 
şekilde doğuyor. Mesela 
Kant diyor ki, zihnim bu 
şekilde kurgulandığı için 
ben âlemi bu şekilde kavrı-
yorum. Bundan hareketle şu söylenebilir: İnsa-
nın bir özü var, bu öz insanı diğer varlıklardan 
ayıran bir öz -ki buna fıtrat diyebiliriz-. Şimdi, 
din getirmiş olduğu kuralları acaba o öze rağ-
men mi getiriyor, yoksa o öze uyumlu bir paket 
olarak mı getiriyor, belki bunun üzerinde dura-
biliriz. 

Tabii, din deyince “hangi din?” sorusu da önem-
lidir burada. Biz İslam merkezli konuşuyoruz. 
Niye onu söyleme ihtiyacı duyuyorum? Çünkü 
insanın fıtratının bozulduğunu düşünen dinler 
de var. 

FO: Tabi İslam’ın en önemli farkı herhalde 
sizin de ima ettiğiniz; insanı temiz bir fıtrat 
üzere var edildiğini görüyor. Hıristiyanlığa 

baktığımızda, bir mukayese yapacaksak, Hı-
ristiyanlık insanı baştan suçluyor. 

RK: Yani o fıtratın bozulmuş olduğunu düşü-
nüyor. Belki ateist varoluşçu filozofların varo-
luş özden önce gelir derken işaret etmek iste-
dikleri nokta da burası olmalıdır. Hakikaten de 
eğer siz insanı daha doğarken suçlu, günahkâr 
kabul ederseniz, insan için ve insana rağmen 
önceden belirlenmiş bir özün de varolduğunu 
kabul etmiş olursunuz; böylece de insan hürri-
yetinden söz etmeyi anlamsız hale getirmiş 
olursunuz. İslam, insanın temiz bir fıtrat üzere 
yaratılmış olduğunu kabul ediyor. Bu fıtratta 
akıl var, duygular, tutkular ve sezgiler var. Bu-
rada aklın İslam’da çok önemli bir konuma sa-
hip olduğunu bir de biz vurgulayalım, bu vesi-
leyle. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de hep, “aklet-

mez misiniz?” diye sorar, 
insanı sürekli tedebbür et-
meye, tezekkür etmeye, 
tefekkür etmeye, basireti-
ni kullanmaya davet eder; 
Kur’an’da akıl sahibi olan-
lara özel atıflar vardır. Do-
layısıyla Kur’an-ı Kerim 
insanın akıl gücüne itimat 
ediyor. Bu çerçevede de 
insanın normalde akılla bir 
yere kadar iyiyi, güzeli, 
doğruyu, yanlışı bulabile-
ceği kanaatinde.

İslam düşüncesinin ana damarlarından birine 
göre -bana da makul gelen anlayış budur- Al-
lah eşyayı iyilik ve kötülük nitelikleriyle yüklü 
olarak yaratmaktadır; insan sahip olduğu akılla 
o nitelikleri zaten kavrayabilecek güçtedir, do-
layısıyla vahiy ya da nübüvvet kurumu tergib, 
teşvik ve terhib içindir; yani insanı zaten aklıyla 
ulaşabileceği iyiliklere teşvik etmek, kötülük-
lerden de uzaklaşmasına yardımcı olmak üzere 
Allah Teâlâ peygamber gönderiyor. Peygamber 
iyilikleri davranışlara dönüştürerek değerleri 
içleri boş zihinsel birer kavram olmaktan çı-
kartıp onları ete kemiğe büründürüyor, böylece 
insanlara da örneklik etmiş oluyor, diğer taraf-
tan da değerlerin bilgisini herkesimden insa-
nın anlayabileceği bir dille insanlara ulaştırmış 

EVLİLİK SATRANCA 

BENZER. ÇÜNKÜ 

EVLİLİĞİ MÜMKÜN 

KILAN KURALLARA 

UYULMAKSIZIN 

“MEŞRU” BİR EVLİLİĞİ 

İNŞA EDEMEZSİNİZ.
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oluyor. Bu düşünce biçimine karşılık İslam dü-
şüncesinde Eş’ari kanat, insanın iyiyi ve kötüyü 
kavrayabilmesi için her halükarda vahye ihtiya-
cının olduğunu savunur. İmam Gazali’nin Eş’ari 
düşüncenin çok önemli bir temsilcisi olduğu-
nu bu vesileyle hatırlatmış da olalım. Bununla 
birlikte hangi kanadı söz konusu olursa olsun 
İslam ahlâk düşüncesinde dinin çok belirgin bir 
konumunun olduğu son derece açıktır.  

FO: Türkiye’deki ahlâk tartışmalarında ba-
zen seküler ahlâk var mıdır diye tartışılıyor, 
bazı yazarlar da…

RK: Batı’da da var bu tartışmalar…

FO: Türkiye’deki tartışmalar şöyle bir şey, 
deniliyor ki biz eskiden ahlâk ve dinimizi 
beraber yaşıyorduk, din 
bize bir ahlâk sağlıyor-
du biz yine reddettik 
dinden uzaklaştık, mo-
dern Türkiye’de böyle-
ce ahlâkı da reddetmiş 
olduk yerine başka bir 
ahlâk da bina etme-
dik Türkiye’deki birçok 
problem bundan kay-
naklanıyor diyorlar. Bu 
durumda aklıma şöyle 
bir şey de geliyor, insa-
nın özünde bir ahlâk var 
din bu ahlâkı teyit edici 
ve düzenleyici kurallarla 
geliyor fakat sonra in-
sanlar o dinin felsefe-
sinden uzaklaşıp o kurallara şekil olarak ya-
pışıyorlar aslında insanda doğal olan bir şeyi 
yapay hale getiriyorlar. Bu haliyle din bir af-
yon gibi de kullanılmış oluyor. Öze inmeyip 
şekilde kalıyorlar ve sonra bu din duygusu 
zayıfladığı zaman ya da uzaklaşıldığı zaman 
ahlâk da güme gitmiş oluyor. 

RK: Bu bakış açınıza göre değişen bir durum-
dur. Onu da söyleyebiliriz öbür türlü de söyle-
yebiliriz, yani din de bir ahlâk meselesidir esa-
sen. Kur’an-ı Kerim’de biliyorsunuz bizzat iman 
bir ahlâk meselesi olarak takdim edilir. Ahlâklı 
insanlar inanmak durumundadır. Yine dinin 
yaşanması da bir ahlâk meselesidir. Çünkü 

dindarlığın da ahlâki bir boyutu vardır. Mese-
la riya, hased, nifak… Bunlar dini kavramlardır 
ama ahlâki içeriklidir. Din ile ahlâkın hangisi-
nin daha temel olduğu tartışması bence çok 
da verimli bir tartışma değildir. Çünkü din ve 
ahlâkın her ikisinin de merkezinde insan vardır. 
Din insanı ‘insan-ı kâmil’ seviyesine getirmeyi 

hedefliyor, ahlâk da insan 
için var. Yani din de ahlâk 
da müştereken insanın 
“insanî” yönünü geliştir-
mek, diri ve canlı tutabil-
mek için var gibi gözükü-
yor; bunun için de insanın 
Allah ile canlı ve dinamik 
bir iletişim içinde olması 
gerekiyor. Demek istediğim 
şudur: İnsan hayatını ya 
O’nu görüyormuşçasına ya 
da O’nun tarafından görül-
düğünün bilincinde olarak 
yaşamadığı sürece fıtraten 
sahip olduğu insaniliğini 
veya ahlâkiliğini muhafaza 
etmesi mümkün gözükmü-

yor. Çünkü Dostoyevski’nin dediği gibi eğer bir 
insanın hayatında Tanrı yoksa o insan için her 
şey neden mubah olmasın ki? 

FO: Çok teşekkür ederiz. 

RK: Bu konuları konuşma imkânı sağladığın 
için ben teşekkür ederim, Fatih Hocam.     
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zellikle son yıllarda pozitivist anlayış 
insanı inançlardan ve ahiret bilincinden 

uzaklaştırmıştır. Günümüzde birçok değer yar-
gısı değişmiş ve bunun sonucu olarak ahlâkî 
erozyon hızla devam etmektedir. Dünyevileşen 
insanın elinden tutulup Rabbiyle buluşturulma-
ya ve ahiret bilincine ulaştırılmaya muhtaçtır. 
Her türlü kötülüğün temelinde inançsızlık var-
dır. Allah’a ve ahirete iman şuurundan yoksun 
olan insanlar, daha kolay kötülük yapabilmekte 
ve günah işleyebilmektedirler.  

Tirmizi’nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şe-
rifte Sevgili Peygamberimiz: “En büyük mahke-
mede hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesa-
ba çekiniz.”1 buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifte 
Efendimiz aleyhissalatü vesselam en büyük 
mahkemede hesaba çekilmeden önce daha 
dünyadayken nefsi sık sık sorgulamayı akıllılık 
ve mü’minlik emaresi olarak zikretmiştir. Hz. 
Ömer Efendimiz de Allah Resulü’nden işittiği 
bu hakikati farklı bir üslupla seslendirerek şöy-
le buyurmuştur: “Ahirette hesaba çekilmeden 
evvel kendinizi hesaba çekiniz. Ahirette amel-
leriniz tartılmadan önce onları burada kendiniz 
tartınız. En büyük arz ve mahkeme için şim-
diden gerekli hazırlıkları yapınız. Biliniz ki, o 
gün huzura alındığınızda, size ait hiçbir şey giz-
li kalmayacak ve bütün sırlarınız bir bir sayılıp 
dökülecektir.”2

Dünyevileşme gün geçtikçe artmakta, insan 
zevk peşinde koşmaya başlamakta ve sadece 
tatmin arayışına girmektedir. Dünyevileşen gü-
nümüz insanı, nefsini tatmin için her türlü yola 

1 Tirmizî, Kıyame, 25.
2 Gülen, Fethullah, İkindi Yağmurları, (Kırık Testi 5), Nil 

Yayınları, İzmir, s. 345-346.
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başvurmaktadır. Zevk ve sefa, insanımızı 
hızla tembelliğe, atalete itmektedir. 

Günümüz inanan insanı da öyle bir hale 
gelmiştir ki, öncelikleri tamamen değişmiş-
tir. İnsanın dünya ve ukba hayatı adına bi-
rinci sırada yer vermesi gerekli olan şeyler 
maalesef olması gereken konumda değildir. 
Her nedense günümüz insanları, en çok dü-
şünmeleri gerekli olan şeyleri en az düşünür 
hale gelmişlerdir. En önemli ve hiç unutul-
maması gereken şeyleri de en son sıraya koy-
maktadırlar. Mesela, insanın hiç unutmama-
sı gereken şeyler;

- Allah’ın varlığı, birliği, büyüklüğü ve O’nun 
rızası,

- Dünya hayatının geçici olduğu ve bir gün 
gelip her canlı gibi ölümü tadacağı, 

İnsanın bu iki hususu daima zihninde canlı 
tutması gerekirken bu hususları hiç hatıra 
getirmemektedir. Bu dünyada ebedi olarak 
yaşayacakmış gibi hareket etmektedir.

Günümüz insanını dikkatli bir şekilde tahlil 
edip incelediğimizde, şu özelliklerin günü-
müz insanlarının hayatında hâkim olduğunu 
görmekteyiz:

1. İman Zafiyeti

Asrımızdaki insanlarda büyük bir iman zafi-
yeti mevcuttur. Günümüz insanının imanı, 
taklidi imandan öteye geçmemektedir. Yani 
imanları bir bilgi üzerine değil de sadece ana-
dan babadan duyduklarına göredir. İşte sağ-
lam bilgiye bağlı olmayan iman da elbette za-
yıf olmaktadır. O halde imanın doğru bilgiyle 
iman-ı hakikiye dönüştürülmesi gerekmekte-
dir. Çünkü zayıf iman, insanı salih amellere 
yönlendirememektedir. Şunu iyi bilmeliyiz 
ki, ancak sağlam iman ve salih amel, insanı 
kurtuluşa götürür. Nitekim yüce Allah; “Asra 
yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. 
Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler müstesnadır.”3 buyurmaktadır.  

3 Asr, 103/1-3.

2. Allah ve Resulüne Bağlılık 
ve Güvenin Az Olması

İnanç zayıflığı, Allah ve Resulüne güven ve 
bağlılığın azalmasına ve hatta yok olmasına 
sebep olmaktadır. Allah ve Resulüne güven 
ve bağlılığın olmaması, insanı stres denilen 
çeşitli sıkıntı ve buhranlara itmektedir. Allah 
ve Resulüne güven ve bağlılığı kuvvetli olan 
mümin kesinlikle stres ve sıkıntıya düşmez. 
Çünkü kim Allah’a güvenir ve Ona tevekkül 
ederse Allah ona yeter. Her kim üzerine dü-
şen çaba ve gayreti sarf ettikten sonra Allah’a 
tevekkül eder, işini ona havale ederse dünya-
da ve ahirette başına gelecek gam ve kedere 
karşı Allah ona yeteceğinden o insanın stres 
ve sıkıntıya girmesi söz konusu olmaz.  

3. Yapılan İşlerde Birinci Amaç ve 
Gayenin Madde, Menfaat ve Çıkar Olması

Bugün insanlar yaptıkları işlerde daima 
madde ve menfaati esas almakta ve ona göre 
hareket etmektedir. Yüce Allah; “Hâlbuki 
onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve 
hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz 
kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu.”4 
buyurmaktadır. Demek ki, söylenen sözler-
de, yapılan işlerde hatta atılan her adımda 
temel ve ana gaye Allah rızası olmalıdır. Al-
lah rızası gözetilmeden yapılan amellerden 
bir sevap alınması mümkün değildir. Çünkü 
Allah Teâlâ, ancak ihlâs ve samimiyetle yapı-
lan amelleri kabul eder. 

4. Dünyevileşme, Ahireti Unutmanın 
Hayata Hâkim Olması

Günümüz insanları, hırsla dünyaya yönel-
mekte sürekli dünya malı ve serveti peşin-
de koşmaktadır. Bugün insanların geçimden 
başka bir endişeleri yok gibidir. Dünyevileş-
me asrımız insanının en önemli hastalıkla-
rından biri haline gelmiştir. İnsanları bu has-
talıktan kurtarmanın en kestirme yolu, on-
lara ahiret bilincini vermektir. Çünkü ahiret 
bilinci kuvvetli olan kimse, ahiret hayatında, 

4 Beyyine, 98/5.
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bu dünyada işlediği işlerin karşılığını göre-
ceğine inanır. Bu sebepten, işlerini Allah’ın 
emirleri çerçevesinde yapar. Daima O’nun 
rızasını kazanmaya çalışır. Ne hemcinslerine 
ne de yaratılmışlara kötülük yapar. Bu dün-
yada başına gelen felaketlere sabreder. Böyle-
ce ahirete inanan ve orada mutluluğa ermeye 
çalışan kişinin bu inancı, dünya hayatına da 
tesir ederek, onun dünyada da iyi ve meşrû’ 
yollarda yürüyen Salih bir insan olmasını te-
min eder. Ahirete inanan kimse bir taraftan 
Allah için ibadet ve taatini yerine getirirken, 
diğer taraftan da Rabbinin rızasını kazanmak 
için, O’nun gösterdiği yolda aşk ve şevkle 
çalışarak hem kendine ve hem de insanlara 
daha faydalı olur.   

5. Kanaatsizlik Duygusunun 
Yaygın Olması

Günümüz insanında, adeta aza kanaat etmek 
ve haline şükretmek diye bir özellik kalma-
mıştır. Daima gözler kendinden yukarısında, 
aşağılara hiç bakılmamakta, hırsla dünya malı 
ve mülkü toplamak ve çoğaltmak peşinde ko-
şulmaktadır. Hâlbuki Peygamber Efendimiz, 
bizlere mutluluğun formülünü bir hadis-i 
şeriflerinde şöyle vermektedir: “Dünya işle-
rinde kendinizden daha aşağı olanlara, ahiret 
işlerinde ise kendinizden daha yüksek olan-
lara bakınız.”5 İnsan bu hadiste buyrulduğu 
gibi dünya işlerinde kendisinden aşağıda 
olanlara baksa sahip olduğu nimetlerin kad-
rini bilecek ve onlar için daima Allah’a şükür 
içerisinde olacaktır. Ahiretle ilgili hususlarda 
da kendinden yukarıda olanlara baksa yaptı-
ğı ibadet ve taati az bulacak mümkün mer-
tebe ibadet ve taatini artırmak için çalışacak 
ve böylece hem dünyada huzurlu bir hayat 
sürecek hem de ahirette gerçek ve sonsuz 
saadete erişecektir. Demek ki, huzur ve mut-
luluğu sağlayan faktörlerin başında, verilen 
nimetlere kanaat etmek nimete şükretmek 
gerçeği gelmektedir.

5 Müslim, Fiten, 18.

Günümüz insanında dünya sevgisi, gün geç-
tikçe artmakta, bu sevgi, onun zevk peşinde 
koşmasına ve sadece tatmin arayışına girme-
sine sebep olmaktadır. Hatta insan, nefsini 
tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. 
Zevk ve sefa, toplum sağlığını tehdit eder 
bir boyuta ulaşmıştır. Zevk kültürü, insanlar 
arası ilişkileri bir mücadele zemininde ele al-
maktadır. Bugünün gençliğine baktığımızda 
çoğunluk itibariyle aşırı bir hırs ve büyük 
bir tutku içerisinde dünyaya yöneldiğini gör-
mekteyiz. Özellikle bazı zengin aile çocukla-
rı satanizm ve ateizm gibi sapık yollarla tat-
min arayışına girebilmektedirler. Bazı fakir 
aile çocuklarının ise, misyonerlerin ve illegal 
örgütlerinin ağına düşebildiklerini görmek-
teyiz. Bugünün genç nesillerinde ideal yok-
tur. Çünkü popüler kültür, gençlerin idealsiz 
yetişmelerine sebep olmaktadır.

6. İsrafın Alabildiğine Yaygınlaşmış Olması

Günümüz insanı çok müsriftir. Bundan do-
layı Allah’ın vermiş olduğu nimetleri ölçülü 
kullanmayı bilmemektedir. İsraf, günümüz-
de yaygın bir hale gelmiş olan manevi bir 
hastalıktır. Allah’ın insana vermiş olduğu ni-
metler; mal, mülk, vakit, gençlik, sağlık ve 
ilim, Allah’ın istediği gibi istediği yerlerde ve 
miktarda kullanılmamakta israf edilmekte-
dir. Hâlbuki Kur’an ahlakının yaşandığı bir 
toplumda israf olmaz. İsraf edenler Kur’anî 
tabirle şeytanın kardeşleridir.6 Adalet, yar-
dımlaşma ve dayanışma sayesinde insanların 
ekonomik güç seviyesi yükselir. Zengin bir 
toplum oluşur. Kur’an ahlakının yaşandığı 
“Asr-ı Saadet” dönemi bu gerçeğin en açık 
delillerindendir.  

7. Bencillik Duygusunun Artmış Olması

İnsanlarda yaygın olan bir başka manevi 
hastalık da bencilliktir. Zira günümüzde in-
sanlar, sadece kendilerini düşünür hale gel-
mişlerdir. Çevrelerindeki insanların durum-
ları onları hiç ilgilendirmemektedir. Hâlbuki 

6 İsra, 17/26-27.
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Hz. Peygamber Efendimiz: “Sizden biriniz 
kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din karde-
şi için de sevip arzu etmedikçe gerçek an-
lamda iman etmiş olmaz.”7 buyurmaktadır. 
Başka bir hadis-i şerifte de Hz. Peygamber, 
müminleri bir insanın vücuduna benzetmiş 
ve şöyle buyurmuştur: “Birbirlerini sevmede, 
birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkat-
te müminlerin misali, bir bedenin misalidir. 
Ondan bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar 
uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler.”8 
Kişi kendisi için istediği şeyleri, Müslüman 
kardeşi için de istemedikçe, imanın hakika-
tine eremez. Müslüman’ın, diğer Müslüman-
ların da sıkıntı ve sevinçlerine ortak olması 
gerekir. Müslümanlar bir vücudun organları 
gibidir, birbirini desteklerler. Bencillik mü-
minde olmaması gerekin bir duygudur. 

8. İnsani İlişkilerin Madde, Menfaat ve 
Çıkara Göre Düzenlenmiş Olması

Asrımızda insan ilişkilerinde pragmatist ve 
materyalist bir anlayış hâkimdir. İlişkiler 
tamamen menfaat ve çıkara göre düzenlen-
mekte, menfaat ve çıkarın bittiği yerde ilişki-
ler kesilmektedir. Bugünün insanları öyle bir 
hale gelmiştir ki, tanımadığı bir insana selam 
bile vermemektedir. Hâlbuki İslam’ın bu ko-
nuda getirmiş olduğu prensip Allah için sev-
mek, Allah için buğz etmektir.

Nitekim bu konuda Efendimiz (s) bir hadis-i 
şerifinde “İman etmedikçe cennete giremez-
siniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 
olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbi-
rinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? 
Aranızda selamı yayınız!...”9 buyurmaktadır.

9. İnsanlar Arasında Sevgi, Saygı ve 
Hoşgörünün Azalmış Olması

İnsanlarda sevgi, saygı ve hoşgörü kalmamış-
tır. İnsanlar birbirlerine tahammül edemez 

7 Buhârî, İmân, 7; Müslim, İmân, 71-72.
8 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 17; Ahmed b. Han-

bel, el-Müsned, IV, 268.
9 Müslim, İman, 93.

hale gelmiş, bu sebepten de toplumda şiddet 
ve terör olayları gittikçe artmaktadır. Sevgi-
sizlik ve saygısızlık, toplumda insanlar arası 
yardımlaşma ve dayanışmanın yok olmasına 
sebep olmaktadır. Sevgi, saygı ve hoşgörü-
den yoksun bir toplum ise patlamaya hazır 
bir bomba haline gelmektedir.

Peygamber Efendimiz (s): “Küçüklerimize 
merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı gös-
termeyen bizden değildir.”10 buyurmuştur. 

10. Araştırma ve Çalışmaya 
Önem Verilmemesi

Günümüzdeki bazı insanlar, çalışmadan, 
emek sarf etmeden, helal-haram demeden 
kolay yoldan köşe dönme planları kurmakta-
dır. İnsanlar, hakkına razı olmamakta haksız-
lık, yolsuzluk, kapkaç ve hırsızlık gün geç-
tikçe hızlı bir şekilde artmaktadır. Hâlbuki 
ahiret bilinci kuvvetli olan insanlar, daima 
muhasebe şuuruyla dopdolu hayatlarını ya-
şamaya çalışırlar. Yüce Allah: “Bilsin ki insan 
için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve 
çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona kar-
şılığı tastamam verilecektir.”11 buyurmuştur.

Ahiret inancı, en iyi bir oto kontrol sistemi 
olarak kabul edilebilir. Bu inanca sahip olan 
kimse kanun ve polis korkusundan uzak 
olan yerlerde dahi kötü söz ve davranışlarda 
bulunmaz. Dâima insanlara yardım ve hayra 
koşmayı prensip edinir. Çünkü kendisinin 
başıboş yaratılmadığını, kontrol edildiğini 
bilmektedir. Bu inanca sâhip olan kimse, bu 
dünyada zulüm ve haksızlıklar karşısında 
kalabilir. Böyle bir durumda, mücadele gü-
cünü kaybetmeden çalışmasına devam eder, 
sabretmesini bilir.

11. Gösterişin Artmış Olması

İnsanlar olduğu gibi görünmemekte, hal ve 
hareketlerine riya/gösteriş hâkim olmaktadır. 
Amellerinde ihlâs ve samimiyet yoktur. Göste-
riş için bin bir çeşit yapmacık hareket, tavır ve 

10 Tirmizî, Birr, 15; Ebu Davud, Edeb, 66.
11 Necm, 53/39-41.
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davranış içine girmektedirler. Toplumsal iliş-
kilerde maalesef, samimiyet yerine ikiyüzlülük 
ve gösteriş hâkimdir. Hâlbuki İslam inancına 
göre bu dünyada yapılan amellerin değer ka-
zanabilmesi için ihlâsla yapılması şarttır. Yani 
yapılan işler Allah rızası için yapılmalı, riya ve 
gösterişten uzak durulmalıdır. 

12. Dini Konulara Yeteri Kadar Önem 
Verilmemesi ve Cehaletin Artmış Olması

Günümüz insanları, dini konulara yeteri ka-
dar önem vermemektedirler. Bütün gayret-
ler, dünya ve dünya ile ilgili hususlara yö-
nelmektedir. Marksist düşünceye sahip bazı 
kesimlerce, din, insanları uyuşturan atalete 
sevk eden bir afyon olarak değerlendiril-
mekte, insanların geri kalmalarının yegâne 
sebebi olarak düşünülmektedir. Dine ve dini 
konulara teveccüh olmayınca insanlarda din 
ve dini konular hakkında büyük bir cehalet/
bilgisizlik mevcuttur. Bu sebepten insanlar 
arasında hurafe ve batıl inançlar alabildiği-
ne yayılmaktadır. Hâlbuki İslam dini ilme, 
araştırmaya ve çalışmaya çok önem veren bir 
dindir. İnananları daima akıllarını kullanma-
ya, araştırmaya ve çalışmaya sevk etmekte-
dir.

Nitekim Kur’an’da birçok ayet; “Hiç düşünmez 
misiniz?”12, “Aklınızı kullanmıyor musunuz?”13, 
“Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalp-
leri kilitli mi?”14, “Hiç düşünmüyorlar mı?”15 
şeklinde bitmekte ve insanlara akıllarını 
kullanmayı, araştırmayı ve çalışmayı emret-
mektedir. Demek ki Müslümanların geri kal-
malarının sebebi, din/Kur’an değildir. Eğer 
bir eksiklik ve hata varsa o da düşünmeyen, 
çalışmayan, araştırma ve inceleme yapmayan 
insandadır. 

12 En’am, 6/50.
13 Bakara, 2/44, 76; Al-i İmran, 3/65; En’am, 6/32; 

A’raf, 7/169; Yunus, 10/16; Hud, 11/51; Yusuf, 
12/109; Enbiya, 21/10, 67; Müminun, 23/80; Ka-
sas, 28/60; Saffat, 37/138.   

14 Muhammed, 47/24; Nisa, 4/82.
15 Yasin, 36/68.

Görüldüğü gibi asrımızdaki insanlarda 
hâkim olan bu özellikler, bizlere adeta cahili-
ye devrini hatırlatmaktadır. Zira günümüzde 
olduğu gibi cahiliye devrinde de insan hak 
ve hürriyetleri ayaklar altına alınmaktaydı. 
İnsanlara hak değil zorbalık hâkimdi. Çünkü 
kim güçlü ise haklı olan ve insanlar üzerinde 
egemenlik sağlayan oydu.

Sonuç

Netice itibariyle şunları söyleyebiliriz ki, 
insanlık, ilahî ışıktan uzaklaştıkça yine eski 
cahiliye devri örf ve adetlerine dönmeye 
başlamıştır. Çağımızda ilim ve teknik ilerle-
mesine rağmen, insanlığa gerçek mutluluğu 
getirememiştir. İnsanlığın vardığı ahlakî du-
rum pek iç açıcı değildir. İnsanlık yine ca-
hiliye döneminde olduğu gibi sıkıntı, stres 
ve buhran içindedir. Yine gücün kuvvetlinin 
elinde olduğu; zulüm, haksızlık, hırsızlık ve 
yolsuzluğun alabildiğine yayıldığı bir çağda 
yaşıyoruz. İnsanların unvanına, parasına ve 
gücüne göre değer verildiği, insan haklarının 
çiğnendiği günümüzde, insanlık bir arayış 
içindedir. İnsanlık içine düştüğü bu buh-
randan kurtulmak için bir kurtarıcıya ihti-
yaç duymaktadır. O kurtarıcı da Kur’an ve 
sünnettir. İnsanların vardığı bu kötü sonuç 
bu ihtiyacı pek açık ve net olarak ortaya koy-
maktadır. İnsanlar gerçek kurtuluşa erişmeyi 
istiyorsa o zaman örneğini ve rehberini iyi 
tayin ve tespit etmeli, ona göre hayatına yön 
vermelidir.

İşte insanlığın kurtuluşuna vesile olacak ilke-
ler, Kur’an ve Sünnette mevcuttur. Bu ilkeleri 
hayatında en mükemmel bir şekilde uygu-
layan ve insanlığa örnek olan Allah Resulü 
Hz. Muhammed (s)’dir. O halde örneğimiz 
ve rehberimiz Allah Resulü Hz. Muhammed 
(s) olmalıdır. 

Rabbim bizleri, Kur’an ve Sünneti iyi öğre-
nip o Yüce Peygamber’in izinde O’na doğru 
gidenlerden eylesin. Âmin.
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Ahlakî Bir Zaaf Olarak 
Haset

aset (kıskançlık) başkalarının elindeki 
nimeti çekememek, bu nimetin, o şahsın 

elinden alınmasını istemektir. Gıpta (imren-
mek) ise başkasının sahip olduğu imkânları 
beğenmek, sevmek ve meşru yollardan o 
imkânlara kavuşmayı istemektir. Gıpta gü-
zel bir haslettir. Haset, fertlerin gelişmesini 
önleyen, insanı içten içe yıkan, pek müz-
min, pek çirkin bir huydur. Bunun için di-
nimizde haset, haram kılınmış ve ahlâk-ı 
rezîlelerden sayılmıştır.

Gıpta, insanın başkalarından, ibret alarak 
başkalarının güzel hallerini kendisine ör-
nek yaparak çalışması, gayret göstermesine 
imkân verdiği için pek güzel bir haslettir. 
Gençlerin, gıpta damarlarını harekete ge-
çirmek, haset damarlarını körletmek bir 
terbiye işidir ve son derece lüzumludur. 
Haset, ilim adamlarını da mahveder. Nice 
harika zekâlar, haset yüzünden, kendileri-
ni yükseltme yerine, başkalarını alçaltmak 
için çalışmıştır. Nice imkânlar insanların ve 
cemiyetin hayrına kullanılma yerine, haset 
yüzünden ziyan edilmiş veya yıkıcılıkta har-
canmıştır. 

D E N E M E

Ahlakî Bir Zaaf Olarak Haset

ÖYLE KURNAZ BİR CANİDİR 

Kİ, HER CİNAYETİ İŞLER; 

FAKAT HİÇBİR ZAMAN YAKAYI 

ELE VERMEZ. ONU SUÇLU 

OLARAK YAKALAYANLAR BİLE 

ONU ASLA CEZALANDIRAMAZ.
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Hasetçi, eğeyi yalayan kedi gibi kendi kanı-
nı içtiğinin farkında bile olamaz. Evet, bir 
hadis-i şerifte de açıklandığı gibi, hasetçi 
başkalarına zarar verirken, kendisini de yer 
bitirir. 

İnsan, doğuştan başkalarının saadetinden 
zevk alan, başkalarının iyiliği, hayrını kendi 
iyiliği ve hayrı bilen bir yaratılıştadır. Fakat 
hasetle bozulan, çözülen kimse hep başkala-
rının felâketinden hayvanî bir zevk duyacak 
hale gelir. 

Haset öyle bir kurttur ki, genç-ihtiyar, âlim-
cahil, hoca- talebe demeden herkesin içinde 
kendisine rahat bir ba-
rınak bulabilir. Musallat 
olduğu her bir ruhu ke-
mirir durur. 

Bu tilki yapılı mahlûk, 
peygamber evladına bile 
söz geçirebilmiştir. Giz-
li şirk gibi bir şeydir bu. 
Başka başka çehreler gös-
termeğe ve masum tavır-
lar takınmaya da muvaf-
fak olabilir. Tarihte nice 
âlimler, nice âbidler, nice 
kahramanlar, nice devlet adamları haset yü-
zünden âleme maskara olmuşlardır. Bunlar-
dan hâlâ ibret almayanlara, ne demeli? Fakat 
unutmamalı; tarihte hasede metelik verme-
yenler de yok değildir. Yoksa dünyamız bu-
güne kadar ayakta durabilir miydi? 

Kardeşi kardeşe, arkadaşı arkadaşa, komşu-
yu komşuya, âlimi âlime, kaynanayı geline, 
gelini kaynanaya düşman yapan yine hep 
bu fitnedir. Birlik, beraberlik içinde görünen 
nice dostlar, bunun tekme tokatlarıyla nasıl 
da darmadağınık olmuşlardır. 

Araştırınız; tarihte birçok cinayetin asıl suç-
lusunun haset olduğunu anlayacaksınız. 
Ama nice masumlar, onun yerine suçlu san-
dalyesine oturmuş, hesap vermiştir. Bu, öyle 

kurnaz bir canidir ki, her cinayeti işler; fakat 
hiçbir zaman yakayı ele vermez. Onu suçlu 
olarak yakalayanlar bile onu asla cezalandı-
ramaz. O her işin içinden sıyrılıp çıkması-
nı bilir. Ama hangi taşı kaldırırsanız altında 
onu bulursunuz. 

Mikroplar, bedenen zayıf düşmüş insanlara 
musallat oldukları ve kendilerine yem olarak 
öylelerini buldukları gibi, haset mikrobu da 
ruhen fakir düşmüş, ruhen çökmüş insan-
lara musallat olur; bu suretle onların zaten 
yıkılmaya yüz tutmuş ruhlarında bir müddet 
saltanat kurar. Mikropla haset arasında ne de 
büyük benzerlik var. Leş kargaları gibi her 

ikisi de yıkılmış vücutla-
rın mirasına konuyorlar. 

Bu ahbap çavuşlar, birbir-
lerine o kadar sadakatle 
bağlıdırlar ki, birbirlerinin 
menfaatlerini gözetmede 
hiçbir ihmalleri olmaz. 
Çünkü mikrobun yerleş-
tiği vücut zayıflayınca, 
hasede zemin haline gelen 
bir ruh tablosu ortaya çı-
kar. Hasedin, sahip çıkıp 

delik deşik ettiği ruh ise bedeni zayıf düşü-
rür, onu mikropların yemliği haline sokar.

Haset, hırs ve kinle pek kolay dost olur, o 
ne yapıp yapıp hırslı ve kindar kimselerin 
ruhlarını hemen buluverir. Ve bu zavallı 
ruhların sağlam kalan taraflarını da bir güve 
gibi kemirmeye devam eder durur. Vücuda 
yerleşip vücutta şahlanan bazı mikropların, 
mikrobiyoloji uzmanlarını aciz bıraktığı gibi, 
haset de en yetişkin, en maharetli irşatçıları 
aciz bırakmış ve mağlup etmiştir. 

Kim bilir belki de kimsenin haberi olmadan 
birbiri ile anlaşıp geri kalmış milletleri ara-
larında paylaştıkları ve sömürdükleri iddia 
edilen süper devletler gibi, bunlar da bizim 
hiç haberimiz olmadan varlığımızı araların-
da paylaşmışlardır. 

SALİH İNSANLARIN 

UFAK TEFEK KUSURLA-

RI KATİYEN NAZAR-I 

DİKKATE ALINMAMALI. 

HER FIRSATTA ONLARIN 

KEMALLERİ, GIPTA EDİ-

LECEK ÖRNEK YÖNLERİ 

ORTAYA KONMALIDIR.
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Sakın insanların haset damarlarını tahrik 
etmeye kalkışmayınız. Haset damarı tahrik 
olmuş bir insan şehvetine, şöhretine ve ser-
vetine mağrur ve mahkûm olmuşlar gibi pek 
gülünç durumlara düşmekte, neticede her 
yıkılıştan ayrı bir öfke ile doğrulup çevresini 
yakıp yıkmaktan geri durmayan bir dehşet, 
bir felaket kaynağı olmaktadır. 

Bu davetsiz misafir, bizim kapımızı da çala-
bilir. Bizim içimizde de kendisine bir çevre 
bulabilir. Bunun için kendimizi bir “suje” 
yerine koyup deneyelim. Acaba arkadaşla-
rımızın başarı ve mutluluğunu kendi başarı 
ve mutluluğumuz bilip sevinebiliyor mu-
yuz? Dostumuzun meşrû ticaretinden büyük 
kârlar elde etmesine dayanabiliyor muyuz? 
Hatta bundan büyük bir zevk alabiliyor mu-
yuz? İşte bu sorunun cevabı, haset karşısın-
daki yerinizi tayin edecektir. 

Komşumuzun, tanıdığımızın, çoluk çocu-
ğuyla çok mesut bir aile hayatı sürdüğünü 
görünce “Ne güzel, Allah bunu herkese na-
sip eylesin” diyebiliyor muyuz? Çünkü bu da 
çok önemlidir; içimizden bir kimseye nasip 
olmuş bir saadetin herkes tarafından erişil-
mesini, paylaşılmasını arzu etmek bir ruh 
zenginliğinin işaretidir. Haset böyle ruhlara 
saldırmayı göze alamaz. 

Haset ateşi içimizde alevlendiği zaman, he-
men Cenâb-ı Mevlâmıza sığınalım. Bir ta-
raftan da abdest alarak onu söndürmeye 
çalışalım. Hasedi en çok yıldıran şey kadere 
imandır. Haset, içimizde ne kadar şahlanırsa 
şahlansın, kadere imanımızı takviye ettiği-
miz zaman, onun derhal dizlerinin feri ke-
silir. Hulâsa iman ve ibadet nurundan o çok 
yılar. Çünkü onun çok iyi bildiği gibi bu nur 
mutlaka onun belini kırar. 

Hasetçinin de bize şerri dokunabilir; ama 
ondan korkumuz yoktur. Çünkü Felâk 
Sûresi’nin son ayetinde, “Haset ettiği zaman 
hasetçinin şerrinden Allah’a sığının” buy-

rulmaktadır. Dikkat ettiniz mi haset, haset-
çi işte böyle ayetlere konu olmuştur, bunu 
hiç unutmayalım. Her şeyin dizgini Cenab-ı 
Hakk’ın elindedir. Allah dilemedikçe bize 
hiçbir fenalığın tesiri dokunmaz. O halde 
Rabbimizle dost olalım, her korkudan, her 
sıkıntıdan her felaketten, her musibetten 
böylece kurtulalım. 

İnsanın hayatı dindar, namuslu, şerefli, fa-
ziletli, yüksek ilim ve irfan sahibi kimselere 
gıpta ile geçmeli, şuna buna haset ile heba ol-
mamalıdır. Salih insanların ufak tefek kusur-
ları katiyen nazar-ı dikkate alınmamalı. Her 
fırsatta onların kemalleri, gıpta edilecek ör-
nek yönleri ortaya konmalıdır. Her cemiyetin 
en çok muhtaç olduğu şey, mihver insandır. 
Yeni nesillerin örnek alabileceği, kalıbına dö-
külebileceği insanlar her cemiyette sayılı ve 
sınırlıdır ve bunların şahsiyetlerini korumak 
için üzerlerine titremeli ve kendilerine gıpta 
etmeliyiz. 

Netice itibariyle haset; ahlakî bir zaaf olup 
şeytanın amellerinden bir ameldir. Bu ne-
denle de biz müminler, şeytan işi olan bu 
kötü amelden Rabbimize sığınmalıyız. Ger-
çek mümin, kendisi için istediğini başkaları 
için de isteyen, kendisi için istemediğini baş-
kaları için de istemeyen kimsedir. 
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mniyet, “e-m-n” kelimelerinden mey-
dana gelmektedir. Korkunun karşıt 

anlamlısıdır.1 Kelime olarak insanın ken-
dini güvende hissetmesi, korkunun gitme-
si, nefsin itmi’nanda olması anlamlarına 
gelmektedir.2 Istılah anlamı ise; Gelecekte 
her türlü rahatsızlığın meydana gelmesin-
den emin olma hali ki3 bu ihtiyaç duyulan 
ve özlenen bir haldir. Modern dünyanın 
yoksulluğu ve yoksunluğunu yaşayıp mak-
simum seviyede ihtiyaç duyduğu, hem fert-
lerde hem de toplumda olmazsa olmaz bir 
sıfattır güven.

Taşlara taşlar arasından, çiçeklere çiçekler 
arasından, meyvelere meyveler arasından, 
vb. bazı özelliklerinden dolayı “farkında-
lık” gösterenler olduğu gibi, insanlarında 
insanlar arasında “farkındalık” ve “görü-

1 İBNU'L-ESİR, Mecduddin Ebu's-Seâdât el-
Mûbârek; en-Nihâye Fi Garibi'l-Hadis Ve'l-Eser, 
Beyrut, 2002, 1/70.

2 el-İSBAHÂNİ er-Rağıb Ebu’l-Hüseyin b. Muham-
med; el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'ân, Kahraman 
Yayınları, İst. 1986,  “E-M-N” Maddesi, s. 31; er-
RAZİ  Zeynuddin  Ebu Abdillah Muhammed b. Ebi 
Bekr b. Abdi'l-Kadir; Tefsiru Garibi’l-Kur’âni’l-Azîm, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Tahkik, Hüseyin 
ELMALI, Ankara, 1997, “E-M-N” Maddesi, s. 484.

3 el-CÜRCÂNİ,  Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-
Şerif;  Kitabu't-Ta'rifât, Beyrut, 1987, s. 59.

İ N C E L E M E

Ahlâkî Liderliğin Dinamosu; 

Güven

Günümüz Dünyasının En 

Büyük Bunalımı Nedir? 

Sorusuna Verilecek Cevap 

Ahlâkî Çözülmedir.   

Zeki TAN

Yrd.Doç.Dr., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
zekitan64@windowslive.com
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Ahlaki Liderliğin 
Dinamosu; Güven

nürlük” ifade eden unsuru sıfatlarıdır. Bu 
sıfatların bazılarının da hem ferde hem de 
topluma bakan yönleri vardır. Bunlar sosyal 
ahlâk olarak ifade edilir. Modern dünyanın 
yoksulluğunu yaşadığı değerlerin başında da 
ahlâkî özellikler gelir. Hatta günümüz dün-
yasının en büyük bunalımı nedir sorusuna 
verilecek cevap ahlâkî çözülmedir denebilir. 
Çünkü günümüzde en çok konuşulan ko-
nular arasında ahlâk gelmektedir. Bu sadece 
lokal değil evrensel çapta konuşulmakta ve 
çözüm arayışları sürmektedir.4 Çok yoğun 
bir ahlâkî kirlenmenin yaşandığı yerkürede 
acil tedbirlerin alınması 
kaçınılmazdır. 

Fert, aile ve toplum ha-
yatında yaşanan problem-
lerden küresel ısınma ve 
çevre sorunlarına; açlık 
ve yoksulluktan eğitim-
sizlik ve cehalete; temel 
hak ve hürriyetlerin ihla-
linden terörizm ve savaşlara varıncaya kadar 
bireysel; toplumsal ve uluslararası ölçekte 
karşı karşıya kalınan pek çok sorun, aslında 
çağımız insanının yaşamakta olduğu “ahlâk 
bunalımının” çeşitli alanlarda ortaya çıkan 
yansımalarından ibarettir.5  

Bu açıdan yaşadığımız yerkürenin karşı kar-
şıya kaldığı ahlâk krizinden modern dünya-
nın tek başına sorumlu tutulmayacağı, ilahi 
mesajın ahlâkî değerlerini yeni bir formla 
“asrın idrakine” sunulması gerekmektedir. 
Çünkü Müslümanların günümüz dünyasına 
vereceği en büyük değeri ahlâkî yaşam tarz-
larıdır. İslam ahlâkını temsil eden şahitlikle-
re dünyanın ihtiyacı vardır. Yeniden şekille-
nen modern dünyaya muhtevaları boşaltılan 
ahlâkî değerlerin verilmesi bir iyilik değil 

4 KÖYLÜ Mustafa, Küresel Ahlâk Eğitimi, Dem Ya-
yınları, İst. 2006, s. 81-146.

5 Küresel çaptaki ahlâkî krizler için Bkz. Çağımızın 
Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Tartışmalı 
İlmi Toplantılar Dizisi, Ensar Neşriyat, İst. 2009, s., 
458.

aynı zamanda bir problematikin başlangıcı-
dır. İnanan insanların günümüz dünyasında 
yaşanılan ahlâkî çözülmelere kayıtsız kalma-
sı mümkün değildir. Çünkü batı paradigma-
sının ürettiği bilginin insanlığın ahlâkî za-
aflarını tedavi edici özelliği bulunmadığı ve 
batı hümanizminin ürettiği yaşam tarzı gün 
gibi ortadadır. Kendisini her şeyin sahibi ve 
kaynağı gören egoizm sahibi bir dünyanın 
kendisi dışındaki dünyayı beraber yaşaya-
bileceği bir komşu görmekten kaçınması 
ürettiğinin tükendiği anlamına gelmektedir. 
Bundan sonra kadim kültürün arşivine yö-

nelerek “yeni bir ahlâk 
teolojisi” teşekkülüne 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bunu yaparken, elbette 
çağa tanıklık eden bizle-
rin gözlerimizi ne geçmişe 
çevirerek nostaljiye kapıl-
ma ne de uzaklara dikip 
umutsuzca ufka dalma 

lüksümüz vardır; aksine diyalektik bir geçir-
genlikle çağı doğru okuyarak çağı anlamaya 
çalışma sorumluluğumuz vardır.6 Dünya’da 
yaşanmakta olan bu ahlâk bunalımında dini 
dışlayarak sonuca ulaşmak mümkün görün-
memektedir. Bu da ibadetlere yapılan vurgu 
kadar ahlâka vurgu yapılması gerektiğinin 
bilinmesi ile mümkündür. Hz. Peygamber’in 
(s) “mekârim-i ahlâkı tamamlama7” işlevi 
çağa yeniden sunulmalıdır. 

Bunu temin tesis etmenin yolu da güven in-
sanı olmaktır. Bu da iç ve dış bütünlüğü sağ-
lamakla mümkündür. Her düzlemde güveni 
karakter haline getirme her insanın temel 
misyonu olmalıdır. Çünkü Mü’min emniyet 
abidesidir. İmanın heykelini güvenle dikmek 
mümkündür. Cenab-ı Hak: “Ey iman eden-

6 1 Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları,  
s. 462.

7 Hz. Peygamber (s) “Ben, güzel ahlâkı tamamla-
mak için gönderildim.” Buyurmuştur Muvatta, 
Hüsnü’l-Huluk, 8.

FERTLERİN SAHİP 
OLDUĞU GÜVEN KİŞİYİ 

TALİP OLMAKTAN 
MATLUP OLMAYA 

GÖTÜRÜR.
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ler! İman ediniz…8” derken böyle bir iddi-
ası olanın iddiasını ispata çağırıyor. Güven/
itimat ilkesinden soyutlanmış bir dünyaya 
seslenirken Ali Köse’nin ifade ettiği gibi en 
iyi argüman güvendir. Köse kendisiyle ya-
pılan bir söyelişde bunu şöyle bir anekdotla 
anlatır: 

İslam’ın tek bir nüvesi bile batılıları etkile-
yebiliyor. Ama bu etkinin gerçekleşmesi için 
Müslümanların Batılılara karşı kompleksten 
sıyrılmaları gerekiyor. Fas’tan Endonezya’ya 
kadar birçok İslam ülkesi Batı’nın sömürge-
si olmuş. Batı hep medeniyet taşıyıcısı, hep 
efendi olarak algılanmış. Batı’da yaşayan 
Müslümanların çoğu bu psikolojiden sıyrıla-
bilmiş değil. Kendilerini 
hiçbir alanda Batılılardan 
üstün göremiyorlar. Üs-
tün gördükleri tek alan 
var, o da din. En önemli 
araçları bu... Ve bu aracı 
doğru kullananlar Batılı-
ları etkiliyor. Bu aracı iyi 
kullanmanın yollarından 
biri “güvenilir” olmak. Yani “el-Emin” ol-
mak. Güvensizlik ne yazık ki çağın hasta-
lığı. Bu çağdaş zaafı kendi hanelerinde bir 
erdeme dönüştüren Müslümanlar Batılıları 
etkileyebiliyor. Bunun en güzel örneğini bir 
İngiliz mühtedinin hikâyesinde buldum. 
Bu İngiliz, İslam’la 1955 yılında asker ola-
rak gittiği Süveyş Kanalı’nda tanışmış: “Bi-
zim kışlada Mısırlı bir müstahdem vardı. 
Adı Abdullah’tı. Bir gün beni çok etkileyen 
bir olay oldu. Saatimi komodinin üzerinde 
unutmuştum. Geri geldiğimde saatin yerinde 
yeller esiyordu. Bana tembihlenen “Mısırlıla-
ra asla güvenme!” sözünü hatırladım. Biraz 
sonra Abdullah geldi. Odayı temizlerken sa-
ati görmüş ve çekmeceye koymuş. Saatimi 
çekmeceden çıkarıp bana verdi ve şöyle dedi: 
“İslâm’da hem hırsızlık yapmak hem de hır-
sızlığa teşvik edecek şekilde kıymetli eşyayı 
ortalığa koymak yasaktır.” Hırsız zannetti-

8 Nisa, 4/136.

ğim bu insan bana çok farklı bir ahlâk dersi 
vermişti.” Artık orduların değil, imajların sa-
vaştığı bir çağda yaşıyoruz. Bu savaşı en fazla 
kaybedenler arasında ise maalesef biz Müslü-
manlar varız. Küreselliği her geçen gün daha 
fazla hissettiğimiz bir dünyada, başkalarının 
bizleri daha gerçek halimizle tanıyacağını ha-
yal ederken, negatif imajlar bir heyûlâ gibi 
bırakmıyor peşimizi…9”  

Sadece günümüz dünyasında değil geçmiş 
ümmetlerin tarih sahnesinden çekilme ne-
denlerine bakıldığında çok rahat bir şekil-
de ahlâkî değerlerin seviye olarak minimize 
edilmesinin olduğu görülmektedir. Hz. Lut 
(as) kavminde cinsel ahlâksızlığın toplum 

fertlerini sarması, Hz. Şu-
ayp (as) kavminde ticari 
ahlâksızlığın fazlaca gö-

rünür olması, Hz. Salih’in 
(as) gönderildiği kavimde 
toplumsal duyarsızlık ve 
kamu malına/deveye olan 
saldırının önlenemez ol-
ması hususları bunlardan 

sadece birkaç örnek. Hatta Hz. İsa’nın nü-
zulündeki maksadın “emniyeti” tesis etmek 
olduğuna dikkat çekilir.10 

 Kur’an-ı Kerim’in ısrarla vurguladığı he-
men hemen bütün peygamberlerin olmazsa 
olmaz bir özelliği olarak takdim ettiği temel 
argüman güvendir. Bunu şu âyetlere baktığı-
mızda rahatlıkla görebiliriz; 

“..Nûh onlara şöyle demişti: “Hâla inkâr 
ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bi-
lin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir 
elçiyim. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten 
sakının da bana itaat edin. Bu hizmet-
ten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyo-
rum. Benim ücretimi verecek olan, ancak 
Rabbülâlemîn’dir.11”

9 KÖSE, Ali, “Neden Müslüman Oluyorlar?”, Za-
man, 31/10/2010. 

10 İbnu’l-Esir, en-Nihaye, 1/73.

11 Şuara, 26/106-109

HZ. PEYGAMBER’İN 
ÜMMETİNE BIRAKTIĞI 

“EN MUKADDES 
EMANETİ” ÖRNEK 

AHLÂKIDIR.
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 “…Hûd onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve 
isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki 
ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da 
bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden 
hiç bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi 
verecek olan ancak Rabbülâlemin’dir.12”

“…Salih onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr 
ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin 
ki ben size gönderilmiş güvenilir bir el-
çiyim. Öyleyse Allah’a 
karşı gelmekten sakı-
nın da bana itaat edin. 
Bu hizmetten dolayı 
sizden hiçbir ücret iste-
miyorum. Benim ücreti-
mi verecek olan ancak 
Rabbülâlemin’dir.13”

“…Lût onlara şöyle 
dedi: “Hâlâ inkâr ve is-
yandan sakınmayacak 
mısınız? Bilin ki ben 
size gönderilmiş gü-
venilir bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karşı 
gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu 
hizmetten ötürü sizden hiç bir ücret is-
temiyorum. Benim ücretimi verecek olan 
ancak Rabbülalemindir14.”

“Şuayb onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve 
isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size 
gönderilmiş güvenilir bir elçiyim! Öyleyse 
Allah’a karşı gelmekten sakının da bana ita-
at edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir 
ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek 
olan, ancak Rabbülâlemin’dir.15” Âyetlerin 
formlarına baktığımızda peygamberlerin gön-
deriliş süreçlerinin uzun olmasına16 rağmen 
mesajın şekli de içeriği de hiç değişmemiştir.       

12 Şuara, 26/124-127.

13 Şuara, 26/143-145

14 Şuara, 26/161-164.

15 Şuara, 26/177-180.

16 Hz. Nuh için “…Nuh onlar arasında dokuz yüz 
elli sene kaldı…” Ankebut, 29/14.

Hz. Musa’yı (as) izleyen ve sonradan eşi ola-
cak kadının dikkat çektiği temel iki esas; “en 
güçlü” ve “en güvenilir17” olmasıdır. Hz. 
Musa’nın “emin” olduğunu nasıl bir gözlem-
le çok kısa bir sürede anladı. Muhtemelen; 
Hz. Musa’nın aksiyona dönüşen emniyeti iç-
selleştirmesi olsa gerek! 

 Hz. Hatice’nin de Hz. Peygamberle yaptığı 
ticari ortaklıkta dikkatini çeken husus “gü-
venilir” oluşu değil miydi? Habeşistan’a 

hicret edenlerin Necaşi’ye 
naklettikleri bilgilerde Hz. 
Peygamber’in (s) milletler 

arasında dile getirilen en 
bariz ve görünür özelliği 
güvendir.18 Heraklius’un 
Ebu Süfyan’dan Hz. Pey-
gamber ile ilgili aldığı bil-
gilerde “emanete riayeti” 
dile gelirken Heraklius 
şunları söylemekten ken-
dini alamamıştır: “Eğer bu 
söyledikleriniz doğru ise 

şu benim ayağımın altındaki topraklarda 
yakında onun olacaktır. Ben bu sıralarda 
bir peygamberin ortaya çıkacağını biliyor-
dum. Fakat sizden olacağını zannetmiyor-
dum. Eğer ona ulaşabileceğimi bilseydim, 
kendisiyle karşılaşmak için bütün güçlük-
lere katlanırdım. Eğer yanında olsaydım, 
ayaklarını yıkardım” der.19

Hz. Peygamber (s) toplumda sosyal kriz ve 
bunalımların “emaneti” ehil olmayanların 
üstlenmesi ile meydana geleceğine dikkat 
çekmiştir20. Yine emanete riayet imanın ikizi 
ve ayrılmaz bir bütünlüğünü gösterdiğini ifa-
de eder21. Ahnes b. Şerik, Ebu Cehil’e şöyle 

17 Kasas, 28/26.

18 İBN KESİR,  Ebu'l-Fidâ İsmail; el-Bidâye Ve'n-
Nihâye, Beyrut, 1990, 3/66-70.

19 Buhari, Bedu'l-Vahy 6.

20 es-SUYUTİ, Celaluddin Abdurrahman b.Ebi Bekr; 
el-Fethu'l-Kebir fi Dammi'z-Ziyâdeti İlâ'l Camii's-
Sağir, Beyrut, t.y., 1/159.

21 Müsned, 3/135.

YERKÜRENİN YAŞADIĞI 
AHLÂK KRİZİNDEN 

KURTULABİLMESİ İÇİN, 
İLAHİ MESAJIN AHLÂKÎ 
DEĞERLERİNİN YENİ 
BİR FORMLA “ASRIN 

İDRAKİNE” SUNULMASI 
GEREKMEKTEDİR.
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dedi: Ya Eba’l-Hakem! Muhammed yalan mı 
söylüyor? Yoksa doğru mu söylüyor? İkimi-
zin arasında kalmak şartıyla bana söyle:

”Vallahi! Muhammed doğru söylüyor. Haya-
tında da hiç yalan söylemedi. Fakat Ka’be’ye 
ait, liva, sikaye (hacılara su hizmeti sunma), 
hicabe (Ka’be’nin örtüsünü değiştirme), ned-
ve, gibi bütün işleri Kusay oğulları üstlendi. 
Bize yapacak bir şey kalmadı.22 Meysere şöyle 
dedi: Ebu Cehil Hz. Peygamber’e (s) rast ge-
lince “Biz seni asla ya-
lancılıkla itham etmiyo-
ruz, fakat biz, getirdiğin 
şeyleri yalanlıyoruz23” 
dedi. Bu sözü üzerine 
En’am Sûresi’nin 33. âyeti 
inmiştir. Düşmanlarının 
bile peygamberimizde tas-
dik etmekten çekinmediği 
fazilet; emniyettir. Bu sıfat 
Hz. Peygamber (s)’de bir 
karakter ve kişilik haline 
gelmişti. Çünkü gökteki 
emniyetin yeryüzündeki tecessümü ve emni-
yet abidesi olduğu izahtan varestedir. 

Hz. Yusuf; kıssası bir bütün halinde bir su-
rede anlatılan ve sureye de ismi olarak veri-
len bir peygamberdir.  Kardeşleri tarafından 
kuyuya atılması, oradan köle olarak satıl-
ması, sarayda iftiraya uğraması ve neticede 
“Mısır’da sultanlığa” giden yolda görünür 
olan en büyük özelliği “emin”liğidir ki bu 
hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum 
fertleri tarafından ifade edilmektedir24. Hatta 
bir anlamda toplumdaki ekonomik krizin de 
çözümü adresi olarak ahlâkî normların top-
luma taşınması olduğunu da görmekteyiz. 
Kur’an-ı Kerim bunu şöyle anlatır: ”Hüküm-
dar: “Onu yanıma getirin, özel danışman 
edineyim” dedi. 

22 Nisaburi Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed, Esbabu 
Nüzul, s. 176.

23 Nisaburi Hâkim, Müstedrek Alas'Sahiheyn, 2/315.

24 Yusuf, 12/54-55.

Onunla konuştuktan sonra da: “Sen artık 
bundan böyle, nezdimizde yüksek bir ma-
kam sahibi, tam itimat edilen bir müste-
şarsın” dedi.

- Yusuf: “Beni ülkenin hazine işlerinden 
sorumlu bakan olarak görevlendir.” dedi. 
“Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve 
yönetimi iyi bilirim” dedi.25 

Hz. Yusuf’a kapalı kapıları açan sahip olduğu 
güvendir. Fertlerin sahip olduğu güven kişi-

yi talip olmaktan matlup 
olmaya götürür. Bugün 
modern dünyanın ihti-

yaç duyduğu en büyük 
eksiklik emniyettir. Bunun 
da insanlığa sunulması 
inanan insanların eliyle 
olmalıdır. Çünkü bizi ya-
ratan Allah’ın isimlerinden 
biri de “el-Mü’min26”dir. 
el-Mü’min olan Allah’tan 
“el-Beledu’l-Emin’e27” em-
niyet içerikli vahyi getiren 

Meleğin ismi “Cibril-i Emin28, Cibril’in in-
sanlığa emniyet ve asayişi sunacak zatın ismi 
“Muhammed’u-l-Emin, Muhammedu’l-Emin 
terbiyesi ve tezkiyesi altında yetişen altın 
neslin adı da “Mü’min” olup ahirette yerle-
şecekleri mekanın adı “Makam-ı Emin”dir.29 
Bütün bunların meydana getirdiği halkanın 
yeryüzünü kuşattığını düşünmek bile “ha-
yali cihan değer”dir. Bugün inanan insanlar 
toplumda milli hâsılayı değil emniyetin ib-
resini yukarılara çıkardıkları zaman aşama-
yacakları yokuş, çözmeyecekleri problem 
yoktur. Hz. Yusuf sahip olduğu güven ilkesi 
sayesinde Mısır’a sultan olmuş, Melik, tacını 
ve tahtını Hz. Yusuf’a vermek istemiş hatta 
Tabiin müfessirlerinden Mücahid’in ifadesi 

25 Yusuf, 12/54-55.

26 Haşr, 59/23. (İbadet etme anlamında değil, ahlâkî 
anlamında güvenmeyi ifade etmektedir). 

27 Tin, 95/3.

28 Tekvir, 81/21

29 Duhan, 44/51.

İBADETLERE YAPILAN 
KADAR AHLÂKA DA 

VURGU YAPILMALI VE 
HZ. PEYGAMBER’İN 
“MEKÂRİM-İ AHLÂKI 
TAMAMLAMA” İŞLEVİ 

ÇAĞA YENİDEN 
SUNULMALIDIR.



73

Kur’ani Hayat
MAYIS’11
SAYI 18

ZEKİ
TAN

Ahlaki Liderliğin 
Dinamosu; Güven

ile Hz. Yusuf sahip olduğu güven Melik’i de 
Müslüman yapmıştır.30 Belki de bunlardan 
mülhem olarak Bediüzzaman’ın “eğer biz 
ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniye-
nin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, 
sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle 
İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın 
bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete 
dehâlet edecekler.31”  ifadeleri inananlar 
topluluğunun modern dünyada temsil ede-
ceği en büyük sermayelerinin ahlâkî özelli-
ğin zirvesi olan güven ol-
duğunu göstermektedir. 

Kitab-ı Mukaddes’te Me-
lik Hz. Yusuf’a şunları 
söyler: “Sarayımın yöneti-
mini sana vereceğim. Bü-
tün halkım buyruklarına 
uyacak.” Mısırda senden 
izinsiz kimse elini ayağını 
oynatmayacak.32” Mevdudi 
bu hususta şöyle der: “…
Tek bir Müslüman’ın bile 
yalnız başına İslami saf-
vetiyle imanı, aklı ve hik-
metiyle tüm bir ülkede 
İslami bir değişim oluş-
turabileceğini; gerçek bir Mü’min’in, ahlâkî 
seciyesini gerektiği gibi kullanarak, bütün 
bir ülkeyi ordusuz, cephanesiz ve donanım-
sız fethedebileceğini öğretmektedir33.” İnsan 
tamamıyla şartların kurbanı değildir. Hz. Yusuf 
her türlü olumsuzluğa rağmen kölelik bağın-
dan yöneticilik şerefine nail olur. Ayrılık zah-
metinden vuslat izzetine, kuyudan yüksek ma-
kama sahip olduğu sıfatlar sayesinde çıkar.34

30 İzahlar için bkz. er-RÂZİ,  Fahruddin Muhammed 
b. Ömer; et-Tefsiru'l-Kebir, Beyrut, 1982, 18/162; 
el-KURTUBİ,  Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed 
el-Ensâri; el-Câmi' li Ahkami'l-Kur'ân, Daru'l-Fikr, 
Beyrut, 1985, 9/213, 217.

31 NURSİ Said, Hutbe-i Şamiye, İst. 2000, s. 25.

32 Yaratılış, 41/40-45.

33 MEVDUDİ,  Ebu'l-Ala; Tefhimu'l-Kur'ân, (Trc. He-
yet), İnsan Yayınları, İst. 1991, 2/473.

34 KURT Yaşar, Hz. Yusuf’un Tarihsel Hayatı, Muka-

Hem Dosta Hem De Düşmana Güven Verme

Fertlerin sahip olduğu güven sıfatı sadece 
dosta değil düşmana karşı da etkili bir güç-
tür. Hiç kimseye korku vermez. Herkese gü-
ven verir. Huzeyfe b. Yeman, Medine’ye hic-
ret ederken müşrikler tarafından yakalanmış,  
o da Müslümanlara destek vermeyeceğine ve 
Mekke’lilere karşı savaşmayacağını söyle-
yerek yakasını kurtarabilmişti. Sonra Bedir 
savaşı çıkınca Huzeyfe de katılmak istedi, 

ama Hz. Peygamber (s) 
Kureyş’e verdiği sözü ha-
tırlatarak orduya katılma-

sına izin vermedi35. “Siz 
savaşa katılmayın! Biz 
her şeye rağmen onlara 
verdiğimiz sözü tutalım. 
Ama onları yenmek için 
de Allah’tan yardım is-
teyelim36” dedi. Hz. Pey-
gamber (s) en güç anında, 
müşriklere bile verdikleri 
sözde durmalarını iste-
mesi onun doğruluğu, 
güvenirliği ve ahde vefa-
ya verdiği önemi ortaya 
koymaktadır.37 

Hayber fethinde Hz. Peygamber (s)’in yanı-
na, Yesar adında siyahî birisi gelir. Kendisi-
nin Amir’in çobanı olduğunu söyleyerek: 
“Ya Muhammed, diye sesleniyordu. Me-
ğer efendisi Amir ve ar kadaşları savaşa 
hazırlanırken o da kulak misafiri olmuş; 
“Şu pey gamber olduğunu iddia eden kişi 
ile çarpışacağız.” ifadelerini du yunca Efen-
dimiz’ e karşı kalbinde bir alaka meydana 
gelmişti. 

yese ve Değerlendirme, Araştırma Yayınları, Ank. 
2005, s. 131.

35 İbn Hanbel, 5/395.

36 ZEHEBİ, Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. 
Osman, Siyeru A’lami’n-Nubela, Beyrut, 1985, 
2/361.

37 SARIÇAM İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel 
Mesajı, Ank. 2003, s. 158.

Hz. Yusuf sahip 
olduğu güven ilkesi 

sayesinde Mısır’a 
sultan olmuş, Melik, 

tacını ve tahtını 
Hz. Yusuf’a vermek 

istemiş hatta Tabiin 
müfessirlerinden 

Mücahid’in ifadesi 
ile Hz. Yusuf sahip 

olduğu güven 
Melik’i de Müslüman 

yapmıştır.
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- Ya Resülullah! Ben, siyah tenli, çirkin yüzlü, 
kokusu hoş ol mayan ve varlıksız bir adamım; 
bugün şu Yahudilerle çarpışır ve öl dürülürsem 
cennete girer miyim, diye sordu. 

- Evet, diye cevapladı Allah Resulü. Anlaşılan 
Yesar, gözünü cennete dikmiş, oraya ulaştı-
racak bir vesile arıyordu! Efendimiz’e bir kez 
daha döndü; yeniden: 

- Ya Resülullahl Şu koyun ve davarlar, benim 
yanımda emanet tir; ben onların sahibinin 
işçisiyim. Şimdi bunları ben ne yapayım? 
Maksadını anlamıştı Allah Resulü (s): 

- Onları önce karargâhtan çıkar! Sonra da 
onlara bağır ve küçük taşlar at; Yüce Allah 
sana emanetini eda ettirecek ve onlar da sa-
hiplerinin yanına döneceklerdir, buyurdu. 

Hz. Peygamber (s)’in tarif ettiği şekilde he-
men yerden küçük taşlar top lamaya başlayan 
Yesar, onları koyun ve davarların üzerine atı-
yor ve: “Ben artık sizinle ilgilenmeyeceğim; 
hemen sahibinizin yanına geri dönün, diye 
bağırıyordu. Gerçekten de koyun ve davar-
lar, sa hiplerine doğru gitmeye başladılar. 
Artık Yesar, sadece kendisinden sorumlu bir 
kuldu ve Hz. Ali’nin askerleri arasına katıla-
rak savaş maya başladı. Çok geçmeden, kale-
den mancınıkla atılan taşlardan birisi Yesar’a 
isabet etmiş ve o da şehit olmuştu; bir vakit 
namaz bile kıla madan “emanette” emin bir 
şekilde huzur-u ilahiye gidiyordu38! Daha 
fazla söze hacet olmasa gerek!

Netice

Hz. Peygamber (s)’in inşa ettiği toplumda 
tesis etmek isteği hususun başında güven 

38 Bkz. İBN HİŞAM,  Ebu Muhammed Abdulmelik; 
es-Siretu'n-Nebeviyye, Beyrut, 1990, 4/316; İBN 
HACER, Şemsuddin Ahmed b. Ali, el-Askalani; 
el-İsâbe fi Temyizi's-Sahabe, Mısır, 1328, 1/19; 
Süheyli, Ravdu’l-Unf, 4/87; İbn Esir, Üsdu’l-Ğabe, 
1/47, 3/129; Vakıdi, Meğazi, 1/650; Toplu değer-
lendirme için bkz. HAYLAMAZ Reşit, Gönül Tah-
tımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz, İstanbul 2007, 
2/428-430.

gelmektedir. Bu özellik sudaki dalgalar gibi 
bütün cemiyeti sarar. Bu da gökyüzünden 
yeryüzüne olan rahmet ve bereketin sağnak 
sağnak yağmasına vesile olur. 

Hz. Peygamber’in (s) parmakları ısırtacak 
seviyede ümmetine bıraktığı “en mukaddes 
emaneti” ahlâkıdır. Sahip olduğu ahlâkın ol-
mazsa olmaz özelliği de güvenidir. Bu sıfat 
hayatın her karesinde başarı getirir. Handi-
kapları aşmanın, gönüllerde taht kurmanın 
yolu da güvenden geçiyor. Çünkü modern 
dünya güvensizlik problemi ile kendini tü-
ketmektedir. Kimsenin kimseye güvenmedi-
ği bir dünyada işlerin rast gitmesi mümkün 
değildir. Fertte yerleşecek bu özellik tek başı-
na bile çok kapı açacak potansiyele sahiptir. 
Belki de bu sıfat sahip olanın önünde kapılar 
ardına kadar açılır.  O halde kapanan kapı-
larını açmanın yollarını arayanların mutlaka 
uğraması gereken kapı “el-Emin’in” kapısı-
dır. En büyük yitiğimiz ve sermayemiz gü-
ven. Modern dünyanın muhtaç olduğu en 
büyük özellik güvendir. Ebeveynin evladına, 
amirin memuruna, işçinin patronuna, öğ-
retmenin öğrencisine, esnafın müşterisine,  
inanmayanın inanana, yöneticinin tebasına, 
tebanın yöneticisine, hâsılı bütün canlıların 
insana güvendiği bir dünyanın el-Emin’in 
mesajı ışığında yeniden inşası dileğiyle.
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hlâk kelimesi tabiat, yaratılış ve seciye 
anlamındaki hulk kelimesinin çoğuludur 

(İbn Manzur, X: 85). Hulk veya hulûk insanın 
beden ve ruh bütünlüğü ile alâkalıdır. Ahlâk 
bu çerçevede, “İnsanın bir amaca yönelik ola-
rak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup 
kötülüklerden uzak olmasıdır” şeklinde ta-
nımlanmaktadır (Şamil İA, I: 111). Başka bir 
tanıma göre ise ahlâk, insanın iyi veya kötü 
olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi 
nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle or-
taya koyduğu iradeli davranışlar bütünüdür 
(Çağrıcı, II: 1). Ahlâk duygusu; adaletli, mer-
hametli, bağışlayıcı, kötülükten tiksinen iyiliği 
seven, göz ucuyla yapılan bakışları ve gönülle-
rin gizlediklerini dahi bilen bir ilaha inanma-
nın doğal hali ve sonucudur (Kutub, X: 553).

İslam, peygamberler aracılığıyla insanlara 
yapılmış ilahi bir vahiy inancını temel alır. 
İslam’ın kanunu ve ahlâkı, tıpkı imanı gibi, 
ilahi emirlere dayanır. Ahlâk konusunda insan 
aklının vahyedilmiş kanunla aynı sonuçlara 
varması mümkündür fakat İslam’da önemli 
olan asıl itibarıyla vahyedilmiş kanundur. Yok-
sa bir filozofun, bir hukukçunun bir ahlâkçının 
akıl yürütmesi değildir. Çeşitli bireylerin akıl 
yürütmeleri farklılık gösterebileceği ve tama-
men zıt sonuçlara varılabileceği için bu husus 
son derece önem taşır. İslam ahlâkı Allah’tan 
başkasına her türlü tapınmadan vazgeçmekle 
başlar. Yani insanın kendisine tapmasından 
(egoizm/bencillik), elleriyle yaptıklarına (put-
lar, batıl inanışlar vb.) ibadet etmekten ve in-
sanın değerini düşüren her çeşit tavırdan uzak 
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durmaktan (ateizm, zulüm vb.) vazgeçmek 
(Hamidullah, ts.: 152-153).

Bu girişin ardından ahlâk konusuna dair 
Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an adlı eserinde 
Araf, Yunus ve Nur surelerini tefsir ederken 
getirilen yorumların bir kısmını merkeze 
alarak şeytanın kötü ahlâkı nasıl teşvik etti-
ği, ahlâk ile ahiret arasında nasıl bir ilişki ol-
duğu, faydacı ahlâkın niteliğinin ne olduğu, 
Kur’an’ın ahlâk karşıtlığıyla nasıl mücadele 
ettiği ve zinanın toplum ahlâkına ne şekilde 
zarar verdiği konusunda bazı değerlendir-
melerde bulunacağız.

A. Şeytanın Kötü Ahlâkı 
Teşviki Karşısında İnsan

İnsana karşı çekemez bir 
tavır içinde olan şeytan, 
insanın hiçbir yönüyle 
kendisine üstünlüğünün 
olmadığını ispatlamak is-
tedi. Nitekim, yasak mey-
veden yemesi için onu al-
dattı. Şeytan insanın Rab-
bine karşı isyan etmesinde 
başarılı olduysa da, yine 
de genellikle insan şeytana 
olan ahlâkî üstünlüğünü 
kanıtladı. Bu üstünlüğü 
maddeler halinde ifade et-
mek mümkündür: 

1) İnsandan üstün olduğu iddiası ile şeytan 
gururunu açığa vurdu. Fakat insan böyle bir 
iddia ileri sürmedi. 

2) Şeytan herhangi bir dış etki olmaksızın, 
sadece gururundan dolayı Allah’a karşı geldi. 
Diğer taraftan insan, kendiliğinden Allah’a 
karşı gelmedi. Bilakis o kandırıldı. 

3) İnsanı aldatan şeytan iyiliksever birisinin 
tavrı ile yaklaşarak bu aldatmayı gerçekleş-
tirdi. Hatta o zaman bile insan, onun dedik-
lerini daha üstün bir duruma yükseleceği 
umuduyla yaptığı için saptırıldı. 

4) Şeytan günahından dolayı uyarıldığı za-
man o, ne hatasını itiraf etti, ne de itaat yo-

luna döndü. Aksine daha da inatçı bir tutum 
sergiledi. Buna karşılık insan, günahı karşı-
sında uyarıldığında ne inat etti ne de kibir 
gösterdi, aksine hayâ ve üzüntü duydu, gü-
nahından dolayı pişman oldu. Rabbine kar-
şı itaat yoluna girdi ve Allah’tan affını diledi 
(Mevdudi, II: 22).

B. Ahiret-Ahlâk İlişkisi ve Faydacı Ahlâk

İnsanı diğer yaratıklardan ayıran şey, yalnız 
konuşma yeteneği ve toplumsal oluşu de-
ğil, bununla birlikte ahlâkî sorumlulukları, 
Allah’ın kendisine verdiği irade, iktidar ve 
bunlardan Allah’a karşı (ahirette) hesaba çe-
kilmesi olacaktır. Bu, insanın bu dünyadaki 
hayatı konusundaki görüşünü tüm olarak 

değiştirecek, netice ola-
rak insan, farklı bir hayat 

anlayışına, ahlâk sistemi-
ne, hukuk ve medeniyete 
talip olacaktır. O zaman 
insan, kendisi için haya-
tını bayağılaştıran sefil 
faktörler yerine, hayatına 
anlam verecek olan yüce 
prensipleri arayacaktır 
(Mevdudi, II: 16).

Yaşanan tecrübelerin gös-
termektedir ki, kendileri-
ni sorumlu hissetmeyen 

ve Allah Teâlâ’nın huzurunda hesap vere-
ceğini düşünmeyenlerin kendilerini kontrol 
edememeleri, ahlâksızlık etmeleri, Allah’ın 
arzını zorbalık ve kargaşayla doldurmaları 
yüzünden yoldan sapmışlar, dolayısıyla Ce-
hennemi hak etmişlerdir: “Bizimle karşılaş-
mayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar 
ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimiz-
den habersiz olanlar. İşte bunların, kazanmakta 
olduklarından dolayı barınma yerleri ateştir.” 
(Yunus, 10: 7-8). Bu pasaj, hem bir iddia-
yı hem de bir delili ihtiva eder. İddia şudur: 
Ahiret öğretisini inkâr edenler kaçınılmaz 
olarak cehenneme gideceklerdir. Delil ise şu-
dur: İnkâr edenler ya da gafil olanlar bu kötü 
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amelleriyle kendilerine cehennem ateşinden 
başka birşey hazırlamış olmuyorlar. Bu ka-
çınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Eğer bir 
insan, hayatını, öte dünyanın olmadığı zan-
nı üzerine kurarsa bu dünyadayken işlediği 
amellerin hesabını verme korkusunu hiç bir 
surette taşımayacaktır. Bu yüzden dünyada-
ki tüm amacı çalıp çırparak kazanmak, re-
fah, mutluluk, iktidar ve şöhret olacaktır.1 
Dolayısıyla bu maddeci tutumlar insanları 
Allah’ın ayetlerinden gafil kılacak ve onları 
sonu cehennem olan yanlış yollara götüre-
cektir (Mevdudi, II: 290).

Cennet hayatı ile ilgili bu vakıalar iman 
edenlerin nasıl yüksek düşünceli oldukları-
nı ve nasıl asil nitelikle-
re sahip bulunduklarını 
açıkça göstermek içindir. 
Müminler bu dünya imti-
hanını başarıyla verdikten 
sonra cennete girdikle-
rinde bu dünyada sahip 
oldukları yüksek seciye 
örneğini aynen orada da 
gösterecekler. Lüks eşya-
lar, müzik aletleri, şarap 
ve kadın gibi hemen iste-
necek şeyler yerine onlar, 
Rabblerine hamdü sena 
ilahileri söyleyecekler.2 Bu 
birtakım çarpık fikirli insanların çizdikleri 
cennet resmini de yalanlamaktadır. Gerçek 
şu ki, müminlerin bu dünyadayken sergile-
dikleri yüksek kişilikler, yüce düşünüş bi-
çimleri, bu dünyadayken biçimlendirdikleri 
ahlâkî seciye, duygu, istek ve arzularını tâbi 
tuttukları tavizsiz eğitim, cennetteki hayatta 
daha da bariz hale gelecektir. Tıpkı dünya 
hayatındayken yaptıkları gibi ve hatta daha 

1 Ahirete inanmayanların tümünün amacının çalıp 
çırpmak olduğunu söylemek, müminlerin tümü-
nün işlerini helal yollardan gerçekleştirdiklerini 
söylemek gibi bir genelleme içermektedir.

2 Müminler cennette şöyle diyecekler: “Bizden tasayı 
gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok ba-
ğışlayan, çok nimet verendir.” (Fatır, 35: 34).

fazlasıyla orada da Allah’a hamdedici ve 
O’nun ismini yüceltici, tesbih edici ilahiler 
söylemekten hoşlanmalarının nedeni bu-
dur. Onların Cennet’teki en büyük istek ve 
arzuları, tıpkı dünya hayatındayken cemaat 
içinde yaptıkları gibi birbirilerine selam ver-
meleridir (Mevdudi, II: 293-294).

Ahirete inanmanın gerçeğe ilişkin bir boyutu 
olmasaydı, bu inancı red ya da kabul etme-
nin sonuçları da asırlar boyunca ortaya çık-
mamış olacaktı. Bir öğretinin kabulü halinde 
sonuçlarının doğru, reddi halinde de yanlış 
olması, o öğretinin doğru olduğunu göste-
rir. Her ne kadar yukarıdaki delilin öncülleri 
ve bunlardan çıkarılan sonuçlar açık seçik 

ve birbiriyle yakın ilişki 
içindeyse de, bu öner-
meyi kabul etmeyen bazı 

insanlar bulunmaktadır. 
Böyleleri şuna benzer bir 
değerlendirmeyi benimse-
mektedirler: “Ahireti inkâr 
eden ahlâk felsefelerini ve 
davranış kurallarını bu 
inkâr üzere temellendiren 
birçok insan vardır. Ama 
buna rağmen onlar hala 
yüksek ahlâkî seciyelere 
sahiptirler ve her türlü 
kötülükten kaçınmakta-

dırlar. Kısacası işlerinde erdemlidirler ve in-
sanlara büyük hizmetleri dokunmaktadır.” 
Fakat biraz durup düşünmek gösterecektir 
ki, bu zayıf bir iddiadır. Eğer maddeci felsefe 
ve sistemleri incelersek tüm bunların manevi 
olgunluk ile doğru ameller için sağlam temel-
ler olmadığını görürüz. Gerçekten bu felse-
felerde doğruluk, tevazu, hakbilirlik, adalet, 
şefkat, kerem, fedakârlık, muhabbet, safiyet, 
görev ve yükümlülükleri icra, emanetleri ifa 
gibi ahlâkî nitelikleri oluşturmak üzere itici 
hiçbir etken yer almaz. Bu öğretilerin yegâne 
alternatifi “Tevhid” olduğu gibi, “faydacılık” 
(utilitarianism)ın da yegâne alternatifi ahiret 
inancıdır. Apaçıktır ki, faydacılığın ahlâk de-
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ğerlerine sevk edici gücü oldukça sınırlıdır 
çünkü kişiyi bizzat fayda kavramının sınırla-
rı içine hapseder. Böylece bu felsefeye inanan 
bir kimse gerçeği, yalnızca kendi yararına, 
ailesi ve toplumu vs. yararına gördüğü ölçü-
de “gerçek” kabul edecektir ve tüm çabasını 
refahını, mutluluğunu artırmaya hasrede-
cektir. Aynı şekilde manevi-ahlâkî nitelikleri, 
yalnızca kendisinin veya halkının çıkarlarına 
hizmet ettiği sürece benimseyecektir. Fakat 
bu “gerçek”lerin zararlı olmaya başladığı-
nı düşündüğü zaman, onları terk edecektir. 
Bunun nedeni faydacının mutlak bir ma-
nevi sisteme inanmaması, yalnızca amacına 
uygun ve çıkarlarına hizmet eden şeyleri 
doğru-yanlış, namusluluk-namussuzluk, 
güvenilir-güvenilmez... biçiminde benimse-
mesidir. İngiliz toplumu faydacı ahlâka, en 
yatkın toplumdur. Onların ortaya koyduğu 
örnek, amacımızı ortaya koymamıza yardım 
edecektir. Allah’ın varlığını ve ahireti inkâr 
etse bile bir insanın yüksek bir ahlâkî seci-
yeye sahip olabileceğini ileri sürenler, iddia-
larını desteklemek üzere İngiliz toplumunu 
zikrederler. Çünkü onlara göre genelde İngi-
lizler maddeci olmalarına rağmen diğer ulus-
lardan daha hakkaniyetli, daha adil, daha 
güvenilir ve daha mütevazıdır. Oysa gerçek 
şudur ki, İngiliz halkı faydacı ahlâkın güve-
nilmezliği konusunda en canlı örneği teşkil 
eder. Nitekim uluslararası ilişkilerde İngiliz 
temsilcilerinin sefil ahlâk şovları sergileme-
si bunun kanıtıdır. Onlar insanın gözünün 
içine baka baka yalan söylerler, düzenbazlık 
yaparlar; zorbalık, zulüm ve kaypaklık; ne 
ararsanız vardır onlarda. Bütün bir İngiliz 
ulusu bu ahlâkın savunucuları olarak onla-
ra arka çıkabilmektedir. Eğer onların sağlam 
ahlâkî temelleri olsaydı bu diplomatların tek 
tek haktanır, mütevazı, adil, doğru, sözünde 
durur olmamaları mümkün müydü? Demek 
ki ahlâk değerlerini ulus olarak terk etmişler. 
Bu durum İngilizlerin ahlâk değerlerine yal-
nızca kendi çıkarlarına hizmet ettiği zaman 
inandıklarının kesin delilidir. Aksi takdirde 

gerek birey gerekse ulus olarak iki zıt duru-
mu birden benimseyememeleri gerekir. Oysa 
ahlâk mutlak olduğunda ahlâktır. Aksi halde 
politikadır, makyavelizmdir (Mevdudi, II:  
290-291).

Bütün bunlara karşılık Allah’ı ve ahireti 
inkâr edenler arasında mutlak ahlâk pren-
sipleri olduğunu savunanlar varsa, onlar bu 
değerleri faydacı felsefeden almamışlar, far-
kında olmadan yüreklerine yerleşip kalmış 
olması muhtemel olan gizli dini etkilerden 
çıkarmışlardır. Bu durumda olanlar manevi-
ahlâkî olgunluklarının her ne kadar seküla-
rizme ve materyalizme bağlıyorlarsa da, ger-
çekte dine borçludurlar. Çünkü bu felsefeler 
içinde kendilerini bu değerlere sevkeden bir 
dürtü (saik) göstermeleri mümkün değildir 
(Mevdudi, II: 291). 

C. Kur’an’ın Ahlâk Karşıtlığı ile 
Mücadelesi

Allah Teâlâ’nın insanların mutluluğu için 
gönderdiği ayetler karşısında ahirete inan-
mayanlar inkârcı bir tavır sergilemektedir-
ler: “Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak 
okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayan-
lar, derler ki: Bundan başka bir Kur’an getir 
veya onu değiştir.” (Yunus, 10: 15). Onlar bu 
sözleriyle iki şeye atıfta bulunmaktadırlar: 
“Muhammed’in ilahi vahy olarak sunduğu 
şey aslında kendi aklının bir ürünüdür fakat 
onu, sırf iddiasını güçlendirmek için Allah’a 
bağlıyor.” İkinci olarak da şunu kastetmek-
teydiler: “Eğer kavmine lider olmak istiyor-
san onlara öyle bir mesaj sun ki, bu dünyada 
mülk içinde yaşasınlar. Ayrıca Tevhid akide-
sinden, ahiret inancından ve öğretinde yer 
alan ahlâkî kurallardan vazgeç. Bu mümkün 
olmayacaksa, Kur’an’da öyle değişiklikler yap 
ki, bizimle senin aranda değiş-tokuş usulü 
bir uzlaşma meydana gelsin. Bu değiş-tokuş 
öyle gerçekleşmeli ki, senin Tevhid’in için-
de bizim şirkimize bir yer açılabilsin; kendi 
ibadetlerimizi yapabilelim; ahirette kurtu-
luşumuz sağlansın, dünyada yaptıklarımıza 
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da bakılmasın. Senin mutlak ahlâkını kabul 
etmediğimizi de bilesin. Bu yüzden önyargı-
larımıza, ibadet törenlerimize, gelenekleri-
mize, bireysel ve kavmî çıkarlarımıza ve dahi 
şehvetlerimize meşruiyet vermelisin. Biz kar-
şılıklı ittifakla, bu dini taleplerin bir listesini 
çıkarmalıyız, bu ittifakın Allah’ın haklarını 
icra etmek üzere üzerimizde bir yaptırımı 
olmalı; bununla birlikte de dünya işlerimizi 
kendi istediğimiz gibi özgürce yönetebilme-
liyiz. Böyle bir uzlaşma zorunludur çünkü 
insan hayatının tüm yönlerini Tevhid öğre-
tisinin ve ahiret inancı-
nın gereklerine ve İslami 
şeriatın düzenlemelerine 
göre tanzim edilmesini ön-
gören isteğini kabul etme-
miz imkânsız.” (Mevdudi, 
II: 296).

Onların, alışkanlıklarını, 
ahlâk sistemlerini, sosyal 
sistemlerini kısaca hayat-
larının her yönünü ıslah 
edip, Hz. Rasul’ün (s) 
mesajına göre biçimlen-
dirmeye ve inanmayan hiç niyetleri yoktu. 
İnanmaya niyetleri olmayınca, mucizeyle 
karşılaşsalar bile, kendilerine mucize falan 
gösterilmediğini söyleyeceklerdi.3 Kendile-
rini mutlak ahlâk ilkelerine bağlayan gaybı 
(yani Tevhid ve Ahiret inancını) kabul etme-
yip, arzu ve şehvetlerini tatmin ettikleri “öz-
gürlük” fikrinden vazgeçmeyecekleri apaçık-
tı (Mevdudi, II: 301).

D. Zina ve ahlâk

Zina, aralarında karı-koca ilişkisi olmayan 
erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkidir. Bu 
suçun cezası Kur’an’da şöyle belirtilmekte-
dir: “Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her 

3 Toplumların peygamberlerinden önce muci-
ze talebinde bulunup sonra da genellikle nasıl 
inkârcılıklarını sürdürdükleri konusunda birtakım 
değerlendirmeler için bkz. Kayacan, 2004: 180-
188.

birine yüzer değnek vurun.” (Nur, 24: 2). İn-
sanlık tarihinin en eski günlerinden bugüne 
değin bu fiilin ahlâkî açıdan kötü, dini açı-
dan günah ve sosyal açıdan şerli, kabul edil-
mez olduğu konusunda tüm sosyal sistemler 
görüş birliği halindedir. Akıl ve mantıklarını 
şehvetlerine uydurmuş veya yolsuz düşünce-
lerine “orijinal” yaklaşımlarında felsefî olma 
çabasında görünen sapmış bireylerin dışında 
hiçbir aykırı ses de çıkarmamıştır.4 Bu konu-
daki evrensel görüş birliği, insan fıtratının 
zinadan nefret ettiği gerçeğine bağlıdır. Ger-

çekten, insan soyunun 
ve medeniyetin geleceği, 
karı-koca ilişkisinin, ka-

lıcı ve kırılmaz bir sadakat 
bağına dayanmasına bağ-
lıdır. Bu olmadan insan 
türü varlığını sürdüremez. 
Çünkü, çocuk yaşaması 
ve gelişmesi için yıllar-
ca sürecek bir bakıma ve 
şefkate muhtaçtır. Kadın, 
çocuğunun doğum nede-
ni olan erkeğin işbirliği 

olmadan bu yükü tek başına taşıyamaz. Aynı 
şekilde, insan medeniyeti de bir erkek ve bir 
kadının birlikte geçen hayatının, bir ev ku-
rup, bir aile oluşturup, aileler arasında iliş-
kilere ve bağlantılara girmelerinin ürünüdür. 
Eğer erkekler ve kadınlar bu temel gerçeği, 
yani bir ev ve aile kurmayı gözardı ederler ve 
yalnızca zevk ve şehvetlerinin doyumu için 
serbestçe bir araya gelecek olurlarsa, insan 
toplumunun yapısı bütünüyle çöker. Böyle 
bir durumda, gerçekten insan medeniyeti ve 
kültürünün üzerine oturduğu temeller yıkıla-
cak ve sosyal hayat kavramının tüm ana öğesi 
kaybolacaktır. İşte bu nedenledir ki, erkek-
lerle kadınların kabul edilmiş ve değişmez 
sadakat bağları olmadan serbestçe bir arada 

4 Zina şeklindeki gayr-ı ahlâkî suçun topluma, bireye 
verdiği zararlar ve İslam’ın onu yasaklamasının ne-
denleri ve insanları ondan alıkoymak için aldığı ted-
birler konusunda bkz. Mustafa Sabri Efendi, 1994.
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yaşamaları, insan fıtratına bütünüyle iğrenç 
gelen bir şeydir ve yine bu nedenledir ki zina 
her çağda ahlâkî bir şer ve dini terminoloji-
de ağır bir günah sayılmıştır. Dolayısıyla, her 
çağda sosyal sistemler evlilik kurumunu ka-
bul etmiş ve benimsenen önlemlerin şekli ise 
farklı sosyal, kültürel ve dinî sistemlere göre 
değişiklik göstermiştir. Bu farklılık, zinanın 
korkunç etkilerinin çeşitli derecelerde kav-
ranmasının sonucudur (Mevdudi, III: 411).

Her ne kadar zina her zaman çirkin bir şey 
olarak görülmüşse de, yasal açıdan ceza ge-
rektirici bir suç olup olmadığı noktasında 
farklı farklı görüşler ortaya çıkmış ve İslâm 
bu açıdan diğer din ve hukuk sistemlerinden 
ayrılmıştır. İnsan fıtratına yakın olan sosyal 
sistemler erkekle kadın arasındaki gayri meş-
ru ilişkiyi ciddi bir suç saymış ve karşılığın-
da ağır cezalar öngörmüşlerdir. Fakat, ahlâkî 
ölçülerde bozulmalarla birlikte bu ahlâkîlik 
gittikçe zayıflamış ve bu suça karşı çok daha 
hoşgörülü bir tutum takınılmıştır (Mevdudi, 
III: 411). Ağır cezaya Yahudi hukukundan 
örnek vermek gerekirse, bir hahamın kızı 
ahlâksızlık yaparsa yakılarak cezalandırılır ve 
ahlâksızlığında kendisine ortak olduğu belir-
tilen erkek de boğulur. (Everyman’s Talmud, 
s. 319-320.) (Mevdudi, III: 412).5

İslam özgür kadınlara nispetle zina fiilin-
den beri olma açısından dezavantajlı ca-
riyeleri bu gayr-ı ahlâkîlikten korumayı 
hedeflemektedir.6 Kur’an, statüsü özgür mü-
min kadınlar gibi olmayan cariyeler hakkında 
onların sahiplerine şöyle bir uyarıda bulun-
maktadır: “Dünya hayatının geçici metaını elde 

5 Mevdudi’nin Yahudi hukukuna dair aktarımına kay-
naklık ettiğini söyleyebileceğimiz Tevrat ayeti şöyle-
dir: “Ve bir kâhinin kızı fahişelik ederek kendisini 
bozarsa, babasını bozmuş olur, ateşle yakılacaktır.” 
Tevrat, Levililer, 21: 9.

6 Câriyeliğin kaynağı, savaş esiri kadınlardır. İslâm 
hukukunda câriyeler diğer kadınlardan farklı bir 
statüye tâbidirler. Efendileri nafakalarını ödemek 
ve iffetlerini korumak mecburiyetindedir. Onlara 
iyi davranılması da Kur'an'da (Nisa, 4: 36) emredil-
mektedir  (Şimşek, I: 355).

etmek için -ırzlarını korumak istiyorsa -cariye-
lerinizi fuhşa zorlamayın.” (Nur, 24: 33). Bu, 
“Cariyeler iffetli ve faziletli bir hayat yaşamak 
istemezlerse, fuhşa zorlanacaklardır.” demek 
değildir. Denmek istenen, bir cariye kendi 
iradesiyle ahlâksızlıkta bulunursa, bundan 
onun sorumlu olduğu ve kanunun yalnızca 
kendisine karşı uygulanacağıdır. Buna kar-
şın, eğer sahibi cariyeyi ahlâksızlığa zorlarsa, 
bu durumda sorumluluk onun olur, kanun 
da ona karşı işleyecektir. “ Dünya hayatı-
nın geçici metaını elde etmek için” ifadesi ise, 
“Efendinin cariyesinin gayri ahlâkî kazan-
cına ortak olmadığı takdirde cariyeyi fuhşa 
zorlamakla günah işlemiş olmaz.” anlamında 
bir şart ve sınırlama getirmek için değildir. 
Burada amaç, bu yolla elde edilen her türlü 
kazancın, gayri meşru ve gayrı ahlâkî yollar-
dan geldiği için haram olduğunu açıklamak-
tır (Mevdudi, III: 484).
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Nûn ve’l-kalem
Nûn…

Kalem şahit olsun
Yazdıkları da
Rabbinin nimeti sayesinde
Değilsin mecnûn
Çünkü sen muhteşem bir
Ahlak üzeresin
Göreceksin, görecekler
Hanginizdeyse cünûn
Rabbin elbette iyi bilir
Kimin saptığını yolundan
Ve kimdir doğru yolda olan
Boyun eğme yadsıyanlara
Gevşemeni arzularlar ki sana karşı yumuşasın-
lar
Sakın pabuç bırakma
Beş para etmez yeminciye
Çekiştirip koğulayan,
Hayra mani olan günahkâra
Kaba üstelik sırnaşık
Sırf malı ve oğulları var diye
Ne zaman okunsa âyetlerimiz
Der ki: “Geçiniz…
Bunlar evvelkilerin efsaneleri”
[-Ya, öyle mi?]
Yakında onu, hortumunun üzerinden dağlaya-
cağız. (Kalem, 68/1-16)

***

Kur’an-ı Kerim’in ilk nâzil olan beş 
sûresinden biri “Nun ve’l-Kalem” sûresidir. 
Bu sûrenin hemen başında Hz. Peygamber’e 
hitaben “sen muhteşem bir ahlâk üzeresin!” 
buyrulur (Kalem: 4). 

D E N E M E

Nebevi Ahlâk Mucizesi

O, Doğumundan Ölümüne 

Kadar Özel Bir Terbiye 

İle Yetiştirilmiş, İlâhî 

Koruma Altında Bulunmuş, 

Zamanı Geldiğinde İse 

Vahye Mazhar Olmuştur.

Fatih OKUMUŞ
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Hz. Muhammed’e (s) henüz vahiy inmeye 
başlamıştır; yani fiilen peygamberlik sıfatını 
henüz kazanmıştır. Bir başka ifadeyle, Hz. 
Muhammed (s) henüz peygamber olarak 
görevlendirilmeden önce de “muhteşem bir 
ahlâk” üzere bulunuyordu.

Bir hadis-i şeriflerinde ise “beni Rabbim 
edeplendirdi ve ne güzel edeplendirdi” bu-
yurmuşlardır. O, doğumundan ölümüne 
kadar özel bir terbiye ile yetiştirilmiş, ilâhî 
koruma altında bulunmuş, zamanı geldiğin-
de ise vahye mazhar olmuştur. Peygamber-
liğinden önceki yaklaşık 40 yıllık ömrünü 
bir ahlâk abidesi olarak 
yaşamıştır.

Kendi misyonunu tanım-
lamak için “ben yalnızca 
güzel ahlâkı tamamla-
mak üzere gönderildim” 
buyurmuştur (Muvatta’, 
Husnü’l-hulk, 8; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 
381).

Hz. Enes (r) şöyle der:

“Allah’ın elçisi’ne (s) 10 yıl hizmet ettim; 
bana bir kez olsun öf demedi. Yaptığım bir 
şey için bunu niçin yaptın?; yapmadığım bir 
şey içinse şunu yapsaydın ya! demedi. O, in-
sanların ahlâkı en güzel olanıydı. Allah’ın 
elçisi’nin (s) elinden daha yumuşak ne atlasa 
ne de ipeğe dokundum. Allah’ın elçisi’nin 
(s) terinin kokusundan daha hoş ne bir misk 
ne de başka bir koku kokladım.” (Buhari ve 
Müslim)

Hz. Aişe’ye (ra) Allah’ın elçisi’nin (s) ahlâkı 
sorulduğunda “Onun ahlâkı Kur’andı” şek-
linde cevap vermiştir. Yani Allah’ın elçisi (s) 
yürüyen Kur’an, yaşayan Kur’an olarak nite-
lendirilebilirdi. Peygamber, Kitabın hayata 
tercümesinden ibaretti. (Allah’ın elçisi’nin sav. 
güzel ahlâkını anlatan hadis-i şerifler için bkz. 
Müslim, Müsâfirîn, 139; Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 
26; Tirmizî, Birr, 69; Nesâî, Kıyâmu’l-leyl, 2; 
İbn Mâce, Ahkâm, 14; Dârimî, Salât, 165.).

Hz. Muhammed’in (s) peygamberliğinin, 
ilâhî vahye mazhar oluşunun en büyük delil-
lerinden birisi de sahip olduğu güzel ahlâktır. 
Nitekim henüz Peygamber’in kendisi başına 
geleni, Hira mağarasında gördüklerini an-
lamlandırmakta güçlük çekerken, eşi Hz. 
Hatice (ra) ona iman etmiştir. Hz. Hatice’nin 
ve bilâhare Hz. Ebubekir’in (ra) tereddütsüz 
iman etmelerinde en önemli etken kuşkusuz 
Hz. Muhammed’in (s) güven verici şahsiye-
ti ve ahlâkıdır. Nitekim Hz. Hatice (ra), ilk 
vahye mazhar olduktan sonra şaşkınlık ve 
korku içinde evine dönen Peygamber’i, ür-

pertisi geçip konuşabile-
cek hale geldikten sonra 
(s) şu sözleriyle teskin 

etmişti:

“Allah seni üzmez ve utan-
dırmaz. Vallahi sana bir cin 
musallat olmuş olamaz. 
Çünkü sen güzel ahlaklı-
sın: emanete riayet eder, 
akrabayı gözetir, misafire 

ikram eder, acizleri kollarsın.”

Hz. Hatice’nin (ra) muhakeme biçimi, fıtratı 
bozulmamış bütün insanlara model olacak 
bir nitelik taşımaktadır. Bugün de Allah’ın 
elçisinin (s) hayatını tedkik eden, ailesinden 
başlayarak yakınlarına davranışını inceleyen 
birinin aynı sonuca varmaması için hiç bir 
sebep yoktur.

Hz. Muhammed’in (s) nübüvvetini ispat eden 
en güçlü delillerden biri onun muhteşem 
ahlâkıdır. Öyle ki, ahlâkı, mucizelerinden 
dahi önde gelmektedir. Çünkü ahlaki zaafları 
bulunan birisinden olağanüstülükler sadır ol-
saydı, bu bir istidraç olmuş bulunurdu.

Said Nursi nübüvvetin ispatında önce biz-
zat Kur’an-ı Kerim’in kendisini, sonra pey-
gamberin ahlak-ı hamîdesini, ardından da 
şeriat-ı İslâmiye’nin muhkem hükümlerini 
öne sürmektedir.

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 
Kur’andan sonra en büyük mu’cizesi, ken-
di zâtıdır. Yani onda içtima’ etmiş ahlâk-ı 

HZ. MUHAMMED’İN 
NÜBÜVVETİNİ İSPAT 

EDEN EN GÜÇLÜ 
DELİLLERDEN BİRİ 
ONUN MUHTEŞEM 

AHLÂKIDIR.
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âliyedir ki; herbir haslette en yüksek taba-
kada olduğuna, dost ve düşman ittifak edi-
yorlar.” (Mektubat, 19. mektup, 17. işaret; s. 
258).

Kalem Sûresi’nde, Hz. Peygamber’in (s) güzel 
ahlâkı, aynı zamanda ona “deli, mecnun” di-
yen Mekke müşriklerine bir cevap sadedinde 
zikredilmektedir. Fakat hitap doğrudan doğ-
ruya Hz. Peygamber’in (s) kendisinedir. Bu 
âyetler, öncelikle Hz. Peygamber’i (s) ruhen 
takviye etmektedir. Mekke müşriklerinin sa-
taşmalarına da dolaylı bir cevaptır. Hem on-
ların doğrudan muhatap alınmamış olması, 
böyle muhteşem bir ahlâka sahip bir zâtı de-
lilikle suçlamalarının ciddiye alınamayacak 
bir iddia olduğuna işaret eder.

Nûn ve’l-Kalem Sûresi’nin 
ilk âyetlerinden şu so-
nuçları çıkarmamız müm-
kündür:

1. Hz. Peygamber deli veya 
mecnun değildir; çünkü 
muhteşem bir ahlâka sa-
hiptir. 

2. Hz. Muhammed (s) he-
nüz vahye mazhar olup fiilen peygamber sı-
fatını kazanmadan önce de bu ahlâka sahipti. 
40 yıl Mekkelilerin arasında, onlardan biri 
olarak yaşamıştı ve onlar Hz. Muhammed’in 
(s) ahlâkının şâhitleriydiler.

Şunu da belirtmek icap eder ki Mekkeliler, 
peygambere “Muhamed el-Emin” diyorlardı. 
El-Emîn güvenilir demektir. Bu, yalnızca bir 
lakaptan ibaret de değildir. Bir tür kurumsal 
yönü bulunan bir isimlendirmedir. Mekke 
toplumundaki “emanet” sistemi bir tür no-
terlik veya günümüzdeki yed-i emin benzeri 
bir fonksiyon icra etmektedir (Muhammad 
Hamidullah). Hz. Muhammed’in (s) güveni-
lir, inanılır bir kimse oluşu kişisel güvenin 
biraz daha ötesinde, kurumsal ve bir tür 
resmî hüviyet taşımaktadır. Zaten, onun da-
vetine en şiddetli bir üslûpla karşı çıkanlar 
dahi, işin başında “biz sana yalancı demiyo-

ruz; fakat bu senin getirdiğin şey, toplumda 
ikilik meydana getirdi; gel bu davadan vaz-
geç” diyorlardı.

3. Din binası ahlâk temeli üzerine kurul-
muştur. Hz. Peygamber’in (s) örnekliği 
evrenseldir. Peygamber insanlığın ufkudur 
(Sezai Karakoç). Cenâb-ı Hak, Kur’an; Hz. 
Peygamber’in örnekliği, şeriat-ı İslâmiye gibi 
araçlarla insanlığı inşâ etmektedir. Ancak bu 
inşa faaliyetine katılım zorunlu olmayıp, bir 
yönüyle insanın irâdesine bırakılmıştır.

Fıtrat güzel ahlâka müheyya olmakla birlikte, 
kusursuz bir örneğin rehberliğine (üsve-i ha-
sene) muhtaçtır. İnsan iyiyi de kötüyü de ör-
nekle öğrenir. “Bir çocuk küçüklüğünde kuvvet-

li bir ders-i îmânî alamaz-
sa, sonra pek zor ve müş-
kül bir tarzda İslâmiyet ve 

îmânın erkânlarını rûhuna 
alabilir. Âdetâ gayr-i müslim 
birisinin İslâmiyeti kabul et-
mek derecesinde zor oluyor, 
yabânî düşer.” (Nursi, Emir-
dağ Lâhikası, s. 39).

4. Güzel ahlâkta pazarlık 
olmaz. Güzel ahlâk timsâli olan bir zatın tu-
tumu, ancak hüsn-i hâlini devam ettirmek-
ten, hak üzere sebât etmekten ibarettir. Bilge 
Kral Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi “düş-
manlarımız bizim öğretmenlerimiz değildir”. 
Dolayısıyla biz düşmana, onun bize davran-
dığı gibi değil, bizim ahlâkımızın gerektirdi-
ği şekilde davranırız. Haksızlığa uğramış ol-
mak, bize haksızlık yapma hakkı vermez.

İşte şu birkaç âyet-i kerimenin envârından 
iktibas ettiğimiz birkaç inci numune olarak 
serdedildi. Bu öyle bir deryadır ki hiçbir ğav-
vası boş savmaz. 

Beyt:

“Şu gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter

Bahçeden haber vermeğe bir tek gül yeter!” 



FITRAT GÜZEL AHLÂKA 
MÜHEYYA OLMAKLA 
BİRLİKTE, KUSURSUZ 

BİR ÖRNEĞİN 
REHBERLİĞİNE (ÜSVE-İ 
HASENE) MUHTAÇTIR.
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hlak Arapça hulk sözcüğünün çoğulu-
dur. Hulk ise; insanın yaratılıştan sahip 

olduğu huy, din, tabiat, seciye, karakter, 
mizaç, adet, alışkanlık, yaradılış, insa-
nın ruhsal-zihinsel halleri anlamındadır.  
İnsanın fiziki yapısı için çoğunlukla halk, 
manevi yapısı için ise hulk kelimesi kulla-
nılmaktadır. Bir terim olarak ise “insanın iyi 
veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan 
manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle 
ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütü-
nüne” verilen addır.1 Başka bir ifadeyle ahlak, 
insanın yaratılışından gelen ve zamanla ruhu-
na yerleşen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar, 
toplum içerisinde yaşanarak kazanılan güzel 
ve iyi huylarla, kötü huylardır.

Ahlak kelimesinin anlamı, Almanca’da 
Moral, Fransızca’da Morale, İngilizce’de 
Morals’dir. Bu kelimenin batı dillerindeki 
karşılığı olan “etika’, ethig’ ve “moral” keli-
meleri, çoğunlukla “yaşama kuralları” anla-
mında kullanılmaktadır.2 

1 Bkz., Dini Kavramlar Sözlüğü, Kurul, Diyanet İş-
leri Başkanlığı Yay. Dr. Mehmet Canpolat, Ankara 
2007, s. 13-14.

2 Bkz., Prof. Dr. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Söz-
lüğü, Savaş Yay. Ankara 1984, s. 2.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an ve Sünnette Ahlaka Dair

İnsanın Fiziki Yapısı İçin 

Çoğunlukla Halk, Manevi 

Yapısı İçin İse Hulk Kelimesi 

Kullanılmaktadır.

Ekrem DEMİR A
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Kur’an ve Sünnette 
Ahlak’a Dair

İslam ahlakçıları hulk’u iki kısma ayırmışlar-
dır:

1) Hulk-i Tabii: İnsanın yaratılışı, tabiatıy-
la uyuşan veya insanın yaratılışında gizli ve 
saklı olan ahlaktır.

2) Hulk-ı Kesbi: Fiil ve davranışlar şeklinde 
meydana gelip istikrar kazanarak, sırf görü-
şüp kaynaşmaya, âdete dayalı huydur.

İslam ahlak sistemi, (İbn Bâcce ve Farabi’ye 
göre) üç başlık altında ele alınır: 

1) İnsanın iç dünyasının 
düzenlenmesi (tedbiru’l-
mutevahhid), 

2) Ailenin düzenlenmesi 
(tedbiru’l-menzil), 

3) Sitenin/toplumun dü-
zenlenmesi (tedbiru’l-
medine).  

Ahlak, Kur’an-ı Kerim’de 
çoğu ayette “hulk” olarak, 
hadislerde ise hem “hulk” 
hem “ahlak” olarak geç-
mektedir.

Dünyadaki bütün hak dinlerin temeli güzel 
ahlak üzerine kurulmuştur. Allah’ın yeryü-
züne gönderdiği bütün peygamberler, kötü 
eylemlerin insanlar tarafından yapılmaması 
ve güzel eylemlerin yaygınlaşması için ça-
lışmışlar, ahlaki değerlerin güçlenmesi için 
çabalar göstermişlerdir.

Yeryüzünü iyi işleyerek dünyaya ekonomik 
düzeni, Kur’an-ı Kerim’i de iyi anlayarak 
ahlaki ve sosyal düzeni kurma görevi, Yara-
tıcı tarafından yalnız insana verilmiş onurlu 
bir görevdir. Bu görev sırasında insanın iki 
önemli yardımcısı akil ve vicdandır. 

Bireyin ahlak ile ilişkileri dinsel yaşama bi-
çimini oluştururken; iyi veya kötü niyetle, 
ya da iyi veya kötü diye değerlendirilebile-

cek tarzda sergilediği davranışlar ahlaki birer 
nitelik taşır. Bu bağlamda ahlaklılık insanin 
evrensel boyutudur. 

İnsanlığın sahip olduğu “yüksek değerler” 
arasında sevgi, dostluk, güven, vefa, çalış-
kanlık, bilgi, inanç, saygıyı sıralayabiliriz. 
“Araç değerler” olarak insan ilgi-çıkar ala-
nının kuşku, çekememezlik, kıskançlık gibi 
değerlerine sahiptir. Araç değerler tarafından 
yönlendirilen eylemler yüksek değerlerin 
eylemlerine müdahale edebilir. Örneğin; in-
sanın mesleğini çok sevdiği için ya da kendi-

sini çok ilgilendirdiği için 
değil de, daha çok maddi 
kazanç ya da itibar ola-

nağı için seçmesi araç de-
ğerlerin, yüksek değerlere 
müdahalesidir. Buradan 
çıkaracağımız sonuç; yük-
sek değerlerin birleştirici, 
yapıcı araç değerlerin ise 
ayrıştırıcı, yıkıcı olması-
dır. 

“Alışılan değerler” dediği-
miz üçüncü tip değerler ise, 

insanın toplum ve kültür çevresinde bulduğu 
değerlerdir. Moda, gelenek, zevk ve alışkan-
lıklar, zamanla değişen ya da otomatikleşen, 
öznesi belirsiz buyrukların rol oynadığı bu 
tür değerlere birer örnektir. Alışılan değerler 
maddi ve manevi kültür kalıpları olup çağ-
dan çağa, toplumdan topluma değişir. Oysaki 
yüksek değerler çağdan çağa veya toplumdan 
topluma değişmez. Verilen sözü tutmanın, 
iyilik yapmanın ya da insaflı olmanın anlamı 
her çağ ve toplumda aynıdır. 

Kur’an ahlaki Allah merkezli bir ahlaktır. 
Bununla söylemek istediğimiz Hz. Peygam-
berin ve bütün inananların dar ve geniş an-
lamdaki bütün kulluk eylemleri, yaşam faa-
liyetleri Allah içindir. En’am Suresi 163. ayet 
bunu şu şekilde dile getirir: “ De ki: ‘Benim 
namazım, ibadetlerim/kurbanlarım, hayatım, 

İSLAM AHLAKI 

AHİRET İNANCINI 

DEVREYE SOKARAK 

İNSANIN EYLEM VE 

DAVRANIŞLARINI 

İSTİKRARA 

KAVUŞTURUR.
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ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.’” 

Kur’an Hz. Peygamber’i ahlakî nitelik olarak 
şöyle tanıtır: “Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sa-
hipsin.” (68/4) Bu, O’nun sonradan edindiği 
bir şey değil, vahiyden önceki halidir.  

Ancak bu anlamda vahyin ne dediğini tam öğ-
renebilmek için, fıtrat’ı; yani yaratılıştan gelen 
“ilahi formatı” bilmemiz gerekir. Çünkü söz-
cüğün kökeni “yaratılış”la ilgilidir. Bu insanın 
yaratılıştan gelen “ahlaki altyapısı”dır. Kur’an 
sözlüğünde, “ahlak” anlamına gelen “hulk”, 
“yaratılış” anlamına gelen “hılk” ve “yaratılmış” 
anlamına gelen “halk”, hep 
aynı kökene aittir. 

Kur’an’da bildirilen 
ahlak değerleri ev-
rensel olup bütün 
insanlığa hitap eder. 
Maide Suresi 8. ayet-
te “ Ey iman edenler! 
Adalet ve dürüstlüğün 
tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler 
olun. Bir topluluğa kininiz sizi adaletsiz davran-
maya asla itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya/
korunup sakınmaya daha uygundur. Allah’tan 
korkun. Allah, yapmakta olduklarınızdan ha-
berdardır.” Bakara Suresi 267. ayette ise: “ Ey 
iman edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin 
için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzelle-
rinden infak edin. Kendinizin göz yummadan 
alıcısı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye 
kalkmayın. Bilin ki Allah Gani’dir, cömertliğine 
sınır yoktur, Hamid’dir, bütün övgülerin sahibi-
dir/övgüye layık olanları gereğince över.” şek-
linde bu evrensellik açıklanmaktadır. 

Kaynağını Kur’an-ı Kerim’den alan ahlak il-
keleri toplumdan topluma, çağdan çağa özü 
değişmeden çeşitli isimlerle karşımıza çıkar. 
Tevrat’ta “ On Emir” diye adlandırılan bu il-
keler Yahudi ve Hıristiyan dininin en açık ve 
belirgin ilkeleri olurken Kur’an-ı Kerim’de 
On Emir’e karşılık gelen emirler İsra Suresi 

22-37. ayetlerde su şekilde sıralanır: 

1 - Allah’tan başkasını Tanrı yapma, O’ndan 
başkasına tapma.

2 - Anana, babana iyilikte bulun ve iyi davran.

3 - Akrabaya, yoksula, yolda kalana hakkını 
ver.

4 - Harcamalarında orta yolu tut, saçıp sa-
vurma.

5 - Geçim kaygısı, yoksulluk korkusuyla ço-
cuklarını öldürme.

6 - Zinaya yaklaşma! 
Çünkü o iğrenç bir 
iştir.

7 - Allah’ın saygın 
kıldığı cana kıyma, 
onu öldürme.

8 - Yetimin malına 
iyilik dışında yaklaş-

ma.

9 - Verdiğin sözü yerine getir.

10 - Ölçü ve tartıda hile yapma.

11 - Hakkında kesin bilgin olmayan şeye 
uyma.

12 - Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

Ahlak ilmi, insanların gerçek davranış yolu-
nu belirleyen, ruhun güçlerini ıslah etmek ve 
olgunlaştırmak için, insanı gerçek mutluluğa 
ve arzulara ulaştıran kuralları ortaya koyan 
ilimdir.

Ahlak’ın konusu, insanın eylem ve davranış-
larıdır. Çünkü insan, yaratıkların en seçkini 
olarak yaratılmış, akıl ve irade yetenekleri ile 
bütün canlıların en mükemmeli ve üstünü 
olmak niteliğini kazanmıştır.

Ahlak, insanın kötü işlerinden korunması, 
iyi ve güzel davranışlar kazanması için gere-

AHLAK İLMİNİN AMACI, 

İNSANIN İKİ DÜNYA 

SAADETİNİ SAĞLAMAKTIR.
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ken yolları göstererek ruhu temizler ve kötü-
lükleri iyiliklere çevirir. Bkz. Al-i İmran: 104 
ve 110.

Ahlak ilminin amacı, insanın iki dünya saa-
detini sağlamaktır.

Ahlak ilminin kısımları; a) Nazari ahlak 
(Teorik ahlak), b) Ameli ahlak (Pratik ah-
lak),

HADİSLERDE AHLAK

“Güzel ahlak, Allah’ın yüce ahlakıdır.” (Taba-
rani)

“Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınız-
dır.” (Müslim, Tirmizi)

“İman bakımından mü’minlerin en olgunu, ah-
lakı en güzel olup, ailesine karşı en yumuşak, en 
cömert davranandır.” (Tirmizi)

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderil-
dim.” (Müsned)

Hz. Aişe (ra)’nin rivayetine göre “Hz. 
Peygamber’in ahlakı Kur’an idi.” (Müslim, 
Müsafirin 139)

İSLAMIN GETİRDİĞİ 
AHLAK ANLAYIŞI:

1. İnsanın manevi hayatını, bireysel ve sos-
yal davranışını gözetip kollayan bir Allah 
inancını içinde barındırır.

2. İnsanın kendisiyle hesaplaşmasını hedef-
leyen bir irade eğitimi sağlar.

3. Geniş bir ümmet birliği ve kardeşlik ruhu 
oluşturur.

4. Hak, adalet ve eşitlik gibi evrensel değer-
lere yöneltir.

5. İnsanı küfür ve şirke düşmekten alıkor.

6. İslam ahlakı ahiret inancını devreye soka-
rak insanın eylem ve davranışlarını istik-
rara kavuşturur.

7. İslam ahlakı gerçekçi ve dini bir ahlaktır.

8. İslam ahlakı bütün ahlak problemlerine 
cevap verir.

9. İslam ahlakı akla uygundur.

AHLAK KISSASI:

Eski zamanlarda bir gün su, ateş ve ahlak 
askere gitmeye karar vermişler. Bir gün tat-
bikatta birbirlerini kaybettiklerinde nasıl 
bulacaklarını sormuşlar, bunun üzerine; 
Ateş, nerede bir duman görürseniz beni 
orada bulabilirsiniz oraya gelin demiş. 
Su ise nerede bir şırıltı duyarsanız ora-
ya gelin beni orada bulabilirsiziniz demiş. 
Ahlak ise beni bir kere kaybederseniz bir 
daha bulamazsınız boşuna aramayın demiş.
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örüldüğü kadarıyla Batı insanı, Allah’ın 
kendisine inanç öğretmesini, helal ve ha-

ramlar belirlemesini, kurallar koymasını, kısa-
ca hayatına nizamat vermesini içine sindireme-
mektedir? Dünyaya getirmesi ve ihtiyacı olan 
her şeyi vermesi karşılığında insanın cahiliye 
müşrikleri gibi onun varlığını ve yaratıcılığını 
tanımasıyla yetinmeyip Allah’ın ayrıca ölçüler 
ve sınırlar belirlemesini işine müdahale olarak 
düşünmektedir. 

Allah’ın olmadığını söyleyen felsefeleri bir yana 
bırakırsak, varlığını kabul etmekle beraber ha-
yatlarının düzenlenmesinde kendisine rol ver-
meyen doğulu ve batılı felsefelerin Allah-insan 
ilişkisine bakışı budur. Bu felsefeler Allah’ın 
varlığını kabul etmekle beraber ya onu etliye 
sütlüye karışmayan emekli gibi algılayıp haya-
tın dışına itmekte ya da kamu sistemimizdeki 
gibi alan olarak iman ve ibadet gibi moral şey-
leri onun belirlemesini kabul ederken, dinden 
arındırdığı hukuk, siyaset, ticaret, sanat, eği-
tim, eğlence, vd. şeyleri belirlemeyi kendisine 
ayırmaktadır. Bu da Allah’a rol vermediği bu 
alanlarda kendi krallığını veya tanrılığını ilan 
etmektir. Yüce Allah’ın “Hevesini kendisine tanrı 
edineni gördün mü?”(25 Furkan/43) dediği in-
san budur. Muharref hıristiyanlık ve yahudilik 
çıkmazlarından kurtulmak için dini dışlayan, 

G

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Hadımlaştırma Yasası 

ve Ahlakımız

ALLAH, 
İNSANOĞLUNUN 
TASAVVUR 
EDEMEYECEĞİ 
KADAR ŞEFKATLİ VE 
MERHAMETLİDİR.

İbrahim SARMIŞ
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Kur’an vahyinden de habersiz yaşayanların 
oluşturduğu doğulu ve batılı bu Deist Felse-
feler Allah’ı da insanı da gereği gibi anlamış 
değildir.

Bu felsefenin, büyük çoğunluğu müslüman 
olan bir ülkede bile toplumun en güçsüz 
bireyleri olan çocukları ve kadınları şiddet, 
taciz, tecavüz ve ensest ilişkiden korumak 
için hadımlaştırmak gibi ağır cezalar öngö-
ren bir yasa çıkarmaya mecbur kalacak ka-
dar toplumu uçurumun kenarına getirdiği 
ortadadır. Çünkü deist, ateist, nihilist,  pozi-
tivist, seküler, laik vd. felsefeler mikrop üre-
ten birer bataklık olup sahipleri de doktor 
gibi bunlarla mücadele 
etmek için sürekli labo-
ratuvar çalışması yaparak 
panzehir üretmeğe mec-
bur kalmaktadır. Oysa bir 
yandan mikrop üretirken 
diğer yandan onları öldür-
mek için ilaç üretmeye ça-
lışmak çıkar yol değildir. 
Onun için örneğin kadı-
nın da erkeğin de can ve namus emniyetini 
koruyarak yaşaması için vahyin öngördüğü 
tedbirlerden biri olan tesettürü okullarda 
ve kamu kurumlarında yasaklarken dönüp 
kadınları ve çocukları şiddet, taciz, tecavüz 
ve ensest ilşikiden korumak için böyle bir 
yasa çıkarmak lahana turşusu yemeye devam 
ederken perhiz yapmaya benzemektedir. 

Deist felsefeyi kamuda egemen kılmanın 
sonucunun bu olacağı dünden bellidir. “La-
tif ve habir olan Allah yaratıcı bilmez mi?”(67 
Mülk/14). Terör ve eşkiyalık, alkol ve uyuş-
turucu, hırsızlık ve öldürme, iftira ve fuhuş, 
tefecilik ve sömürü gibi suçlarla mücadele et-
mek için  sistemin sürekli yasa değiştirmeye 
mecbur kalması bunun göstergesidir. 

Demek ki toplumda Allah korkusu, İslam 
eğitim ve öğretimi, İslam ahlakı ve edebi, 

helal ve haram duyarlılığı, dünya ve ahiret 
sorumluluğu gibi etkenler çocuğa ve kadına 
tacizi, tecavüzü, ensest ilişkiyi, kısaca zina-
yı artık önleyemeyecek kadar yetersiz, etki-
siz ve anlamsız olmuştur. Demek ki büyük 
çoğunluğu müslüman olan toplumun içine 
düştüğü durum budur. Üzüntü verici olmak-
la beraber, rüzgar eken fırtına biçer, boşuna 
dememişlerdir.

Doğrusu, yüzyıllık batılılaşma, sekülerleşme 
ve laikleşme döneminde toplumu beklediği-
mizden de çok  değiştirebilmişiz ve hedef-
lenenden çok inançsız, helalsiz haramsız, 
ahlaksız, saygısız, acımasız, vicdansız, vd. 

nesiller üretmişiz. Öyle 
ya, uçkurunu yabancıla-

rın görmemesi için yıka-
dığı şalvarını evinin veya 
avlusunun tenha bir köşe-
sinde asıp kurutan nineler 
ve annelerden sonra  taci-
zi, tecavüzü, ensest ilşikiyi 
önlemek için hadımlaş-
tırma yasası gibi belki de 

benzeri Avrupa’da bile bulunmayan caydırıcı 
bir yasa çıkarmaya mecbur kalacak kadar bir 
mesafe almışız demektir. Resmen işletilen ge-
nelevlerde yahut gönüllü olarak yapılan zina 
için henüz bir yasaklama ve cezalandırma 
aşamasına gelmemiş olsak da, böyle bir yasa 
çıkarma aşamasına gelmiş olmamız da bir 
ilerlemedir! Çünkü hukuku, siyaseti, ekono-
miyi, ticareti, sanatı, eğitim öğretimi, eğlen-
ceyi helal haramdan veya dinden arındırmış 
batılı bir devlet ve toplum olduktan sonra bu 
fiilleri önlemek ve cezalandırmak için böyle 
bir yasa çıkarma aşamasına gelmiş olmak az 
bir başarı (!) değildir. Herhalde Avrupa bunu 
görür ve bize bir şampiyonluk ödülü verir.   

Allah, insanoğlunun tasavvur edemeyeceği 
kadar şefkatli ve merhametlidir. İnsanın var-
lığı da dâhil, her şey onun rahmetinin eseri 

İSLAM’IN BÜTÜN ÖĞ-

RETİLERİ İNSANIN HU-

ZURUNU VE MUTLU-

LUĞUNU SAĞLAYACAK 

KUR’ANİ BİR AHLAK 

OLUŞTURMAYI HEDEFLER. 
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olduğu gibi, nasıl inanacağını, nasıl davrana-
cağını, başkalarıyla ilişkilerini nasıl düzen-
leyeceğini, dünya ve ahiret hayatında nasıl 
mutlu olacağını öğreten vahiyle bilgilendir-
mesi de onun insana rahmeti ve lütfudur. 
Bunu anlamak için çok değil, sadece Fatiha’yı 
okuyup anlamak yeterlidir. Allah’ın rahmeti-
ni beğenmeyenler veya işlerine karışmasını 
istemeyenler güçsüzleri zalimlerin zulmün-
den korumak için şekil-A’da görüldüğü gibi 
kendilerini hadımlaştırma yasası gibi yasalar 
çıkarmaya mecbur kalırlar.

İslam’ın bütün öğretileri insanın huzurunu 
ve mutluluğunu sağlayacak bir ahlak oluştur-
mak içindir. Bunun adı vahiy veya Kur’an ah-
lakıdır. Ayetin, “Büyük bir ahlak sahibisin”(64 
Kalem/4) dediği Hz. Peygamberin ahlakının 
Kur’an’ın kendisi olduğunu belirten Hz.Aişe 
hadisini hatırlayalım. Bu ahlak bütün kötü-
lüklerden korumaya ve ahlaksızlıkları önle-
meye yeterlidir. Yeter ki toplum ve yönetim 
olarak bu ahlakı insanımıza öğretebilelim. 
Deist yahut müşrik bir anlayışla oluşturduk-
ları İslam adını taşıyanların veya heveslerine 
göre oluşturdukları yönetimlerine İslam adı-
nı verenlerin haline bakarak bu ahlakın da 
diğer sistemler gibi kötülükleri önlemeye 
yeterli olmadığını söylemek Allah’a haksızlık 
olur. Böylelerine verilecek en kestirme cevap, 
merhum Seyyid Kutub’un dediği gibi İslam’ı 
hayatınızda ya bütün olarak uygulayın yahut 
bırakın, olacaktır.

Bu ahlakın insana yasakladığı şeylerden biri 
zinadır. Çünkü zina bir bütün olarak utan-
ma, edep, iffet, namus, güven, sadakat, ema-
net, günah, haram, hıyanet, mülkiyetin do-
kunulmazlığı, vd. bütün değerleri yıkmakta, 
kadın-erkek ilişkisini, aile yapısını, toplum 
içindeki itibarını, eşler arasındaki saygı, sev-
gi ve güveni, emanet duygusunu, çocukların 
geleceğini, akrabalık bağlarını, toplumun 
barışını ve bir bütün olarak inanç değerle-

rini yok etmektedir. Tüketilen bir mal gibi 
kullanılıp atılmasına yol açtığı için de en 
büyük zararı kadına vermektedir. Zira kadın 
toplumda lekelenerek, dışlanarak, yuvası yı-
kılarak, çocuklarından ayrılarak yaşamaya 
mahkûm olmakta, travmalarla dünyası mah-
volmaktadır. 

Örneğin Batı felsefesi ve yaşam tarzının da-
yandığı Hıristiyanlıktan önceki putperest 
Roma İmparatorluğunda bu çöküşü görü-
yoruz. Putperest Roma’da fuhuş sektörünün 
toplumu kanser gibi sardığını ve bunun mal-
zemesinin kadın olduğunu Amerikalı yazar 
Dropper, Din ve İlim kitabında şöyle anlatır:

“Roma İmparatorluğu savaş ve siyasi nüfuz-
da zirveye ulaşırken uygarlık olarak ahlak 
bozukluğunda,  din ve edep yoksunluğunda 
en aşağı derecelere düştü. Romalılar azdılar, 
pozitivistleştiler ve çılgınlar gibi ahlaksızlaş-
tılar. “Hayat yaşamak için bir fırsattır, bolluk 
ve refah, zevk ve eğlence ile geçmelidir” an-
layışı onlar için ilke oldu. Bazen yaptıkları 
zühd ve tuttukları oruç bile, yemek şehvetini 
kamçılamak için olmuştur. Dengeli davran-
maları da zevk hayatının daha uzun sürme-
si içindir. Sofraları mücevherlerle bezenmiş 
altın ve gümüş tabaklarla süslenirdi. Erotik 
giyinmiş süslü güzel kadınlar, yaldızlı elbi-
seler giyinmiş hizmetçiler sofralarda hizmet 
ederdi. Lüks ve refahın yönlendirdiği yaşan-
tılarında eğlence için geniş hamamları ve 
meydanları vardı...”1

Roma İmparatorluğunun bu durumunu 
Mevdudi de şöyle anlatır: “Roma imparator-
luğunda ahlaki bağlar ve edep ölçüleri bu 
derece bozulunca müstehcenlik, ahlaksızlık 
ve fuhuş dalgası toplumu sardı. Tiyatro sah-
neleri erotizmin ve ahlaksızlığın sergilendiği 
yerler olduğu gibi, evler fuhşu ve ahlaksızlığı 
kışkırtan çıplak ve erotik resimlerle süslendi. 

1 -Seyyid Kutub, el-İslamu ve Müşkilatu’l-Hadara, 
56, Daru’ş-Şuruk, Kahire-Beyrut, tarihsiz.



91

Kur’ani Hayat
MAYIS’11
SAYI 18

İbrahim 
SARMIŞ

Hadımlaştırma Yasası 
ve Ahlakımız

Bu sebeple toplumda fahişelik bir sektör ve 
ekmek kapısı oldu. Ev kadınları bu akıntı-
ya sürüklendi. Bu durum Kral Tony Bieres’in 
(14-37) kadınların fahişelik yapmasını ve zi-
nanın kazanç kapısı olmasını yasaklayan bir 
kanun çıkarmasına kadar devam etti. Çırıl 
çıplak kadın yarışmalarının yapıldığı Flo-
ra tiyatrosu halk arasında büyük ilgi gördü. 
Aynı şekilde çıplak kadın ve erkeklerin halka 
açık karma hamam yapma adeti yayıldı. Bu-
gün müstehcen neşriyat dediğimiz ve çıplak 
bedenlerin sarmaş dolaş olduğu, öpüştüğü 
erotik sahneleri canlandıran yazıların yayın-
lanması ve sayfaların ha-
zırlanması ekmek kapısı 
ve kimsenin sakınmadığı 
sıradan işler oldu.”2

Allah’ın vahyi dışında, 
profan ve seküler ne kadar 
izm varsa egemen olup 
yönlendirdiği, putperest 
Grek ve Roma kültür ve 
medeniyetinin devamı 
olan ve bize kızıl elma olarak sunulan çağdaş 
Batı toplumunun bugün geldiği yer burası-
dır. Elbette onu örnek alan, dünya hayatının 
zevk ve eğlencesinden, egosunu ve şehveti-
ni tatmin etmekten başka kutsalı olmayan 
toplumların varacağı yer de bundan başkası 
olmayacaktır. Toplumumuzda bunu görmek 
için örneğin milyonların idol olarak gördü-
ğü ve onun gibi olmak, hatta onunla birlikte 
olmak için can attığı, bir zaman 500 kadınla 
birlikte olduğu iddia edilen, 5 kere evlenip 
boşanan, son eşi  (…)’den ayrıldıktan 2 ay 
sonra 19 yaşındaki (…) ile paparazzilere ya-
kalanan, birinci eşiyle iki kez evlenip boşa-
nan ve 30 yıldır ona nafaka ödeyen ve hala 
da görüşen, beş yıl bekâr (!) kaldıktan sonra 
evlendiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisin-

2 -Mevdudi, Hicab (Arapça çevirisi), 23-24’ten naklen 
Seyyid Kutub, Age. 567-57

den 1.5 yıl sonra 200 bin dolar vererek ve 11 
bin dolar eğitim masrafı ödeyerek boşanan, 
sonra evlendiği diğer eşinden boşanmak için 
aylık 10 bin dolar nafaka, 3 milyon dolarlık 
bir daire ve oturması için de 1 milyon do-
larlık daire, Bodrum’da 1 milyon dolarlık 
bir yazlık veren ünlü Şovmen için yazılan-
lara bakmak yeterlidir3. Onların dünyasında 
yaşamak için milyonların salyalarını akıttığı 
ünlü şovmen gibi örnekler burada sayılama-
yacak kadar çoktur. Bunlar herhalde Roma 
İmparatorluğu’na ve onun devamı olan Batı 
toplumuna benzemeye doğru nasıl yol aldı-

ğımızı da göstermektedir. 
Bunu yakından görmek 
için diğer cahiliye davra-

nışlarımız yanında mesela 
evlenme ve boşanma oran-
larının birbirine yaklaşmış 
olmasına ve belki de batılı 
hiçbir ülkede bulunmayan 
hadımlaştırma yasası gibi 
bir yasaya sahip olmamıza 

bakmak yeterlidir. 

Materyalist ve pozitivist felsefelerin egemen 
olduğu ve yönlendirdiği sistemler seks gü-
düsünü tatmin etmek için hayvanlar kadar 
özgürlük yolunu seçerler. Bunun için nere-
deyse bütün dizginleri salıverirler. Bu gibile-
rin yaşam felsefesi, değer yargısı ve hayattan 
beklentisi budur. Çünkü  Allah, helal-haram 
ve ahiret inancı olmayanların kaçınılmaz so-
nucu budur.  

“Şüphesiz Allah, inanan ve salih amel işleyen-
leri içinde ırmakların aktığı cennetlere koyar. 
Kâfirler ise zevk için eğlenirler ve hayvanlar 
gibi yerler, ama sonunda karar kılacakları yer 
ateştir.”(47 Muhammed/12). 

Tarihte bunun çok örnekleri olduğu gibi gü-
nümüzde de doğu ve batı kanatlarıyla Batı 

3 - Bakınız. Haber Türk, 53 Yaşındaki Uslanmaz Çap-
kın, 28 Ağustos 2010, sayfa 9, özet.

VAHİY, DOĞAL BÜTÜN 

İHTİYAÇLARIN GİDERİL-

MESİNE ÖLÇÜ VE SINIR-

LAR GETİRDİĞİ GİBİ, CİN-

Sİ TATMİN İÇİN DE ÖLÇÜ 

VE SINIRLAR KOYAR.
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bunun örneğidir. Seyyid Kutub, Allah inan-
cını ve hayat nizamını dışladıktan sonra Ki-
lise anlayışından ve boyunduruğundan da 
kurtulup iki cinsin ilişkisini salt hayvansal 
bir ilişki olarak gören Batı’nın nasıl bir ahlak-
sızlık bataklığına düştüğünü bizzat dinlediği 
iki örnekle şöyle anlatır:

“(Grily Colorado) adındaki Öğretmen 
Enstitüsü’nde Amerika’da sosyal hayatı tartıştı-
ğımız Amerikalı bir kız bana şöyle dedi: Cinsel 
ilişki meselesi salt biyolojik bir meseledir. Siz 
Şarklılar bu basit meseleye ahlak boyutunu ek-
leyerek zorlaştırıyorsunuz.  Atla kısrak, öküzle 
inek, koçla koyun, horozla tavuk… bunlardan 
hiçbiri cinsel ilişki kurarken bu ahlak hikayesini 
düşünmez. Onun için hayatları kolay, basit ve 
rahat geçer”.

“Vashington’da Yabancılar İçin Wilson Öğret-
men Enstitüsü’nde Latin Amerikalı öğrencilere 
İngilizce öğretmenliği yapan bir bayan Ameri-
kan toplumunda sosyal değerler/gelenekler ko-
nusunda bir ders anlatıyordu. Dersin sonunda 
Guatamala’lı bir öğrenciye Amerikan toplumu 
hakkındaki intibalarını sordu. Öğrenci, “Ondört 
yaşındaki kızlarla onbeş yaşındaki erkek ço-
cukların serbest seks yaptıklarını gördüm, oysa 
böyle şeyleri yapmak için bu çok erken bir yaş 
değil mi?” deyince,  kadın “Yeryüzünde haya-
tımız gerçekten çok kısa, ondört yaşından son-
rasını bekleyecek kadar vaktimiz yoktur” dedi. 
Tanık olduğum yüzlerce örnekten kahramanları 
bayan iki öğretmen olan bu iki örneği verdim. 
Böyle bir anlayışı aşılamada öğretmenlerin et-
kisinin başkalarından çok büyük olduğunu hepi-
miz biliyoruz.”4

Görüldüğü gibi, vahyin öğretilerine göre ha-
reket etmeyenlerin cinsel ilişkisinde ölçü ve 
örnek hayvandır ve onun cinsel ilişki şeklidir. 
İnanç, ahlak, helal haram,  ahiret, insan onu-
ru, erdemlik, nesil ve aile gibi hiçbir değer 

4 -Seyyid Kutub, Age.76

tanımadan sırf hayvanlar gibi çiftleşmek ve 
cinsel güdüsünü tatmin etmek yegâne amaç 
ve hedefleridir. Onlar gibi yaşamayı düşle-
yen bir kesimin akıldanelerinden ülkemizde 
meşhur bir gazeteci birkaç yıl önce değişti-
rilen ceza yasasında zinanın suç sayılması-
na karşı çıkanlar kervanına katılarak bunu 
“Hayvanlar kadar özgür olmak”5 sözleriyle 
dile getiriyordu. Muhammed Suresi 12. ayeti 
bunlar için “Kâfirler ise zevk için eğlenirler ve 
hayvanlar gibi yerler” dediğini hatırlayalım. 
Bu felsefeleri benimsemiş olan çevrelerde 
gülü koklamaya önce sahibinin hakkı oldu-
ğu tartışmasının yapıldığı ve ensest ilişkinin 
öncelikle aile bireylerinin hakkı olduğu tez-
lerinin savunulduğu bilinmektedir.

Uzmanların söylediklerine göre bu sınırsız 
cinsel özgürlük artık cinsellik güdüsünü 
tatmin edemediğinden, haliyle kadınlar ve 
erkekler olarak aynı cinsler arasında ve hay-
vanlarla çarpık cinsel ilişkileri alabildiğine 
yayılır. Bu hastalığın çürüttüğü helak olan 
Lut kavminin öyküsü insanlık tarihinin ibret 
belgesidir. Her iki cinsin kendi arasında cin-
sel ilişkisine ilişkin verilen istatistikler hayat 
felsefesi bu olan toplumlarda bunun ne bü-
yük boyutlara ulaştığını göstermektedir. Sey-
yid Kutub’un ellili yıllarda gittiği Amerika’da 
Washington otellerinden birinde bizzat tanık 
olduğu ve ancak edep ve hayanın elverdiği 
ölçüde aktardığı aşağıdaki örnek bunu gös-
termeye yeterlidir:

“Mısır’lı bir arkadaşımla Amerika’ya vardıktan 
iki gün sonra indiğimiz otelde rengimize bakarak 
ve siyahları horlamadığımızı düşünerek asansör 
görevlisi siyah işçi türlü cinsel ilişkileri de dâhil 
bizim için yapabileceği hizmetleri sıralamaya 
başladı. Anlatırken çok zaman bir odada iki 
erkek veya iki kadının olabildiğini ve çiftleşme 
halinde iken kendisinden cola istediklerini, içeri 
girdiğinde de pozisyonlarını hiç bozmadıklarını 

5 85 - Güneri Civaoğlu, Milliyet, 2 Eylül 2004 
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söyledi. “Hiç utanmıyorlar mı?” deyip bunu ya-
dırgadığımızı ve tiksindiğimizi görünce, “Niçin 
utansınlar ki? Özel zevklerini tatmin ediyorlar 
ve kendilerini eğlendiriyorlar” dedi. Tanık oldu-
ğum pek çok olaydan sonra öğrendim ki zorlama 
olmadıkça, hatta yasa olarak kağıt üzerinde suç 
olsa da, suç teşkil etmedikçe Amerikan toplumu 
insanın şehvetini istediği şekilde tatmin etmesini 
yadırgamamaktadır”6.

Avrupa bir tarihte bu bataklıktan kurtulmak 
istediyse de hidayetten/sağlam vahiyden 
yoksun olduğu için doğru yolu bulamadı. 
Hemen her şeyde tahakküm eden Kilise’nin 
boyunduruğundan kur-
tulmak için gerçekleştir-
diği reform, Rönesans ve 
aydınlanmanın sonunda 
birer çıkmaz olan poziti-
vizm, Marksizm, nihilizm 
gibi toplamda sekülarizm 
olan materyalist bir hayat 
felsefesine ve sosyal haya-
tı dışlayarak cinsel ilişkiyi 
kendine yasaklayan ruh-
banlığa geldi dayandı.

 “Şehvetin sel gibi sürüklediği ve iki cinsin bir-
leşmesinin sadece seks sayıldığı bu sınırsız iba-
hilikten kurtulmak için Avrupa karşı sahile geçti 
yahut Kilise geçmesini istedi. Ancak bu, aşağı-
lanan kadından kaçış ve Ruhbanlık sahili oldu. 
Ruhbanlıktan ve modern cahiliye çölünde demir 
atıncaya kadar Avrupa toplumunda egemen 
olan Kiliseden kurtulmak için yaşadığı çalkan-
tılardan sözetmiştik.”7

6 -Seyyid Kutub, Age. 77. Geniş bilgi için yazarın 
Gördüğüm Amerika kitabına bakınız.

7 -Seyyid Kutub, Age. 72. Kilise’nin kadını aşağılayan 
ve şeytanın fitne kapısı olarak gören bakışı hakkın-
da bilgi için bakınız, Age.73-74. Bugün Avrupa’da 
Kilise’nin toplumu yönlendirmek ve dine çekmek 
bir yana, dışlayan toplumda kendisine yer edinebil-
mek için ona ayak uydurduğu, eteklerinden tuttuğu 
ve her türlü rezilliğine göz yumduğuna ilişkin bakı-
nız, Age. 80-81

Oysa gerek Kilisenin tahakkümünden gerek-
se aklın kabul etmediği bozuk inanç ve hu-
rafelerden kurtuluş yolu olarak demir atılan 
sekülarizm ve pozitivizm olsun, sosyal ya-
şamdan soyutlanmak için başvurulan rahip-
lik olsun, başlı başına birer sapmadan baş-
ka bir yol değildi. Nitekim sekülarizmin ve 
pozitivizmin insanları getirdiği sınırsız cinsel 
bataklığında devlet başkanlarından başba-
kan ve bakanlarına kadar Batıda toplumun 
önündeki insanların zina ve aldatma skan-
dallarının sebep olduğu boşanma davaları, 
tazminat haberleri gündemden düşmediği 

gibi8, insanın fıtratını 
açlığa mahkûm ederek 
evlenmemeyi ilke edinen 

rahip ve papazların ay-
yuka çıkan ve Kiliselerin 
trilyonları bulan tazminat 
ödeme mahkûmiyetleriyle 
sonuçlanan sübyancılıkla-
rı da dünyada bilinmekte-
dir. Bunu görmek için şu 
habere bakmak yeterlidir:

“Katolik Kilisesi’nde teca-
vüz skandalı: Aralarında bir de piskoposun 
bulunduğu kilise papazlarının, 1950’den 
bu yana çocukların ırzına geçtiğinin ortaya 
çıkması, Vatikan yönetimi ile Kanada Kato-
lik Kilisesi’ni zor duruma soktu. Kanada’nın 
Nova Scotia eyaleti Katolik Kilisesi, Piskopos 
Raymond Lahey’in ve papazların skandalıy-
la sarsılıyor. Aralarında ülke genelindeki 5 
piskopostan biri olan Raymond Lahey’in de 
bulunduğu kilise papazlarının, 1950’den bu 
yana çocukların ırzına geçtiğinin ortaya çık-
ması, Vatikan ile Kanada Katolik Kilisesi’ni 
zor duruma soktu. 

8 -Daha dün (22 Mart 2011)  Batının orta doğudaki 
genç temsilcisi İrsal mahkemesinde cumhurbaşkanı 
Moşe Katsav taciz ve tecavüz suçundan yedi yıl hap-
se mahkûm oldu. (22 Mart 2011). Web sayfalarına 
ve basın haber ajanslarına bakınız.

MATERYALİST VE POZİ-

TİVİST FELSEFELERİN 

YÖNLENDİRDİĞİ SİS-

TEMLER CİNSİ TATMİN 

İÇİN HAYVANLAR KADAR 

ÖZGÜR OLMAYI İSTER.
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Mağdurlardan David Martin’in 2002’de inti-
har etmeden az önce yazıp bıraktığı mektup 
sonucu ortaya çıkan olayda, ilginç gelişme-
ler oldu. Maktulün ağabeyi Ron Martin’in 
2002’de açtığı davada suçlanan Rahip Hugh 
Vincent MacDonald, dava devam ederken 
2004’te öldü. Ron Martin’in, davada ısrar 
etmesiyle derinleşen soruşturmada, Nova 
Scotia Antigonish Katolik Kilisesi papazları-
nın, 1950’den bu yana onlarca çocuğa teca-
vüz ettikleri belirlendi. Bunun üzerine kilise 
yönetimi suçlamaları kabul ederek, mahke-
meye anlaşma teklif etti. Mahkeme ile kilise 
arasında mağdur ailelerine verilmek üzere 15 
milyon Kanada doları tazminatta anlaşmaya 
varıldı. 

Anlaşma metnine kilise adına imza koyan ve 
davada da suçlu bulunan Piskopos Raymond 
Lahey, Vatikan’a istifasını sunarak görevin-
den ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde ABD’ye gi-
den Piskopos Lahey, Kanada’ya dönüşünde 
Ottawa Havaalanı’ndaki polis araması sıra-
sında dizüstü bilgisayarında çocuk pornog-
rafisine rastlandığı için tutuklandı. Lahey’in 
çocuk pornografisi dağıtımı suçlamasıyla 
yakında hâkim karşısına çıkarılacağı açıklan-
dı. Raymond Lahey, hem Vatikan’a hem de 
mağdur ailelerine bir mektup yazarak yap-
tıkları için özür diledi. Mahkeme kayıtlarına 
göre bulunan mağdur sayısının 39 olduğu 
belirtiliyor.”9

İslam, doğal bir duygu olarak gördüğü cinsel 
ihtiyacı tatmin etmeyi yemek, içmek ve diğer 
doğal ihtiyaçlar gibi bir ihtiyaç olarak görür. 
Doğal bütün ihtiyaçların giderilmesine ölçü 
ve sınırlar getirdiği gibi, onun tatmin edilme-

9 -Haber sitesi 8Sütun, 01. 10. 2009. A.A. 10.09.2010 
tarihinde TRT Haber kanalının gece haber bültenin-
de verilen habere göre Belçika’nın Brudge kentinde 
bu yıl rahip ve papazların tecavüzüne uğradığı için 
kız ve oğlan çocuklardan 13 kişinin intihar ettiği, 6 
kişinin intihara kalkıştığı, onlarca kişinin de suçu 
örtbas ettiği resmi komisyon raporuyla tescil edil-
miştir. 

si için de ölçü ve sınırlar koyar. Bütün şe-
killeriyle zina ilişkisinin önüne geçmek için 
İslam eğitim öğretimin yanında diğer önlem-
leri de alır. Yerimiz müsait olmadığı için bu 
önlemleri bir başka yazıya bırakıyoruz. 

*“HADIMLAŞTIRMA YASA ÖNERİSİ” AK 
Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, AK 
Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan ve bazı 
milletvekillerinin imzasıyla cinsel suçlara 
yönelik cezaları artıran “Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 
TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, 
tecavüz suçu birden fazla ise zanlı ilaçla ha-
dım edilebilecek. Cinsel saldırı suçundan, ço-
cukların cinsel istismarı suçundan veya reşit 
olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli ha-
linden hapis cezasına mahkum olanlar, ceza-
nın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri 
takdirde, denetim süresi içinde; testosteron 
etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi 
tutulabilecekler, tedavi amaçlı programlara 
katılmakla yükümlü kılınabilecekler, suçun 
mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim 
bölgesi dışında başka bir yerde ikamet et-
mekle yükümlü kılınabilecekler. Bu suçların 
birden fazla işlenmesi halinde, bu kişilerin, 
söz konusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tu-
tulması zorunlu olacak. Bu kişiler ayrıca, 
mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan, 
çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir or-
tamda çalışmaktan, çocuklarla ilgili bir mes-
lek icra etmekten yasaklanacak…
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Kâbil’in Öldürme Ahlakı

u günlerde peygamberler tarihi kitapla-
rından alamıyorum kendimi. Sonra onlar 

yetersiz geliyor ansiklopedilere dikiyorum 
gözümü. Birini okuyunca diğerlerini me-
rak ediyorum. Ve bu böylece sürüp gidiyor. 
Belki de ilk insan/peygamber ile başlayan 
bu koca serüvende içimi çokça acıtan şey 
olduğundan, başka başka yerlere de bakma 
ihtiyacı hissediyorum. İlk hatanın bu kadar 
çabuk oluşundan, ilk cezadan, ilk ceza ola-
rak seçilen sürgün ve hasretten… Kısacık 
süren ilk sevinçten sonra bir daha kalkma-
mak üzere toprağa işleyecek olan acıdan… 
Ve bundan her bir insanoğluna düşen pay-
dan soyutlayamıyorum belleğimi. Ne acıdır, 
meleklerin haber verdiği, korktuğu o amel. 
İnsan denilince akıllarına gelen ilk amel. 
Kan dökmek… İnsanın ilk amellerinden 
biri olmuştur gerçekten. Toprağın bağrına 
ekilen o kan tohumu, sonsuza kadar mey-
veye durmuştur. En acı meyveyi veren o to-
hum, ne de velûddur.

Cana kast ederek dökülen ilk kan kardeş 
kanıdır. İlk kâtil, kardeş kâtilidir. Ve o sa-
lih bir kişinin veledidir. Peki, bu uzun tarih 
boyunca dökülen hangi kan kardeş kanı de-
ğildir? Tüm maktuller Âdem’in (as) oğulla-
rıdır, kâtiller de öyle.

Kâbil’in aklını ve kalbini işgal eden şeytan, 
ateşten değil kandan yaratılsa ancak bu ka-

D E N E M E

Kâbil’in Öldürme Ahlakı

SİLAHLAR ÇOK DEĞİŞTİ 

VE GELİŞTİ AMA HALA 

AYNI ÖLÜYOR İNSANLAR. 

YİNE AYNI DÜŞÜYOR 

KAN TOPRAĞA.

BNuriye ÇAKMAK 
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dar olurdu değil mi? Herkes düşmanını öl-
dürdüğünü zannederken tüm ölenler de, 
öldürülenler de bir başka düşmanın kazanç 
hanesine dâhil oluyor oysa. Her dökülen 
kanda hissesi var onun, aklına girdiğinin... 
Masumiyetin ilk kez vurulduğu o yerde buna 
sebep olan neyse, hepsi hâlâ aynı. Senaryo 
aynı. Hâbil öldü, öyleyse hepimiz Kâbil’in 
soyundanız diyen o adama hak verircesine 
ne çok çoğaldı Kâbil soyu. Ne de hevesli 
herkes Kâbil’i oynamaya! Ne çok sevdiler 
kâtillik rolünü…

Peki ya Hâbil, şeytanın ele geçiremediği 
Hâbil, savunma hakkını kullanmayan Hâbil, 
canına kast eden kardeşine elini dahi kaldır-
mayan Hâbil... “Kanı yerde kalan” Hâbil... 
Kanını veren, kan davası gütmeyen Hâbil. 
Silahsız, sivil Hâbil.

Kim yazdı onun öyküsünü. Kim öykündü 
ona veya. O kaybeden miydi, silinen, unutu-
lan, güçsüz olan, kader mahkûmu rolü mü 
uygun görüldü Hâbil’e? Bir kahraman değil 
miydi bizce. Cesur? 

Masumluğu onu güçsüz mü kılıyordu. Te-
vekkülü acizleştiriyor muydu onu. Ve bizde 
hikayeler ölümle mi bitiyordu. Kazanan ve 
kaybeden denklemi bu çürük dünyanın te-
razisinde mi tartılıyordu?

Bunlar zor sorular. Ancak çok daha zor olan-
ları var... Neden kıyar bir insan bir başka-
sının canına. Birinin hayatının geri kalanına 
el koyma hakkını kim verebilir ona. O bir 
çalar, bin olur çaldığı sonra. Birinin babası, 
birinin oğlu, birinin eşi, birinin kardeşi, biri-
nin sevdiği, arkadaşı, yeğeni.. Kaç kişilik bir 
gasptır bu? Hangi gerekçe haklı çıkarabilir 
bunu, hangi sebep. Kim izin verebilir, kim 
sevinebilir bu sonuca...

İnsanoğlunun ilk yaptığı şeylerden biri ne-
den silah üretmektir. Bu kimin aklına gel-
miştir. Geçtiği yeri daha iyi parçalasın diye 
sivriltilen oklar, kılıçlar. Daha iyi öldürmek 
için eğitilen, beslenen adamlar. Toprağın sa-
dece kanla alındığını kim söyledi bu insanla-

ra? Kullanım hakkını kaç yıllığına alabiliyor-
lar, tonlarca kan akıttıklarında? 

Dünyanın artık son dönemlerini yaşadığı şu 
zamanda, geçmişten en çok ibret alınması 
gereken şu zamanda yani, rekor kırıyor ca-
nilik. Ölüm bir teknoloji harikası artık. Sa-
vaşlar bir kâtillik panayırı. Savunma hakkı 
sınırlarını çoktan aştı! Kendi matematiğini 
kurdu ve tüm hesapları ölüme yazdı.

Düşünsenize, yıllarca öğretim görmüş, eği-
tim almış birileri bembeyaz önlükleriyle 
harıl harıl çalışıyor ve silahların nasıl daha 
öldürücü olabileceği konusunda kafa pat-
latıyorlar. Tonla para alıyorlar bunun için. 
Testler yapıyorlar. Saniyede en çok kaç tane 
kurşun atabiliriz etten kemikten bir bedene. 
Şu tuğladan örülmüş mahremiyet duvarları-
nı en kısa sürede nasıl yerle bir edebiliriz. 
Bir atışta en çok kaç bomba hediye edebiliriz 
toprağa. Hangi maddeyi üretirsek daha tesir-
li olur. Yakıcı... Suyun söndüremediği, ilacın 
kifayet etmediği bir ateş, sırf bir ten acı için-
de erisin diye...

Seyahat etmek için kullandığımız her şey bir 
ölüm yolculuğuna dönüşmeli. Uçaklar, ge-
miler, tanklar. Dört unsur da kullanılmalı ve 
her cihetten sarmalı düşmanları. Havadan, 
denizden, karadan. Başka bir yön daha bul-
salar, şüphesiz onu da kullanırlardı. En kısa 
sürede bir binayı nasıl yıkacaklarını hesap 
ediyorlar. İçinde kaç tane çocuk öleceğini 
de. Kaç tane anne. Ne kadar gözyaşı akacağı-
nı da elbette biliyorlar. Gözyaşını bilmedik-
lerini mi sanıyorsunuz, göz yaşartıcı bom-
bayı nasıl akıl ederlerdi, bunu bilmeselerdi. 
Biberden, sudan bomba yapmayı, toprağın 
bağrına ölüm tohumları saçmayı nasıl bile-
bilirlerdi. 

Onlar doğayı da, insanı da çok iyi tanır. Ve 
tüm doğayı, tek bir insanı öldürmek için nasıl 
seferber edeceğini şaşırır. İnsanlığın hizmeti-
ne verilmiş her şeyi, insanları yok etmek için 
kullanmak nasıl bir zihnin ürünü olabilir. 
Kişiler kişiler için, ülkeler ülkeler için silah-
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lanıyor. Tüm -milli- gelirlerden  büyük pay 
buna  ayrılıyor, kimin daha çok silahı varsa 
en büyük o oluyor. Herkesin birbirinin po-
tansiyel kâtil gördüğü bir zaman bu. Herkes 
kendisine isabet edecek bir ölüm için silah 
depoluyor. Ölümü öldürmeyi başaramayan 
insanoğlu, kendi ölümüyle baş edemezken 
tüm ölümlerin elinden çıktığını sanıyor..

Öldürdükçe semiriyor. Üç kuruşluk savun-
ma hakkı için hesapsız güç kullanıyor. Kime 
karşı neyi savunduğunu kimse kimseye sor-
muyor. Kimse üzülmüyor artık. Kimseyi kan 
tutmuyor... Her şey vatan için, her şey aşi-
retim için, her şey servetim için, her şey na-
mım için, her şey biraz daha para için. Peki 
bu “her şey”in içine kaç tane Hâbil sığdığını 
kim sayıyor?

Kâbil’in kanına giren sebeplerin hepsi hala 
geçerli. Kâtillik hala revaçta. Hala masumlar 
toprakta. Silahlar çok değişti ve gelişti ama 
hala aynı ölüyor insanlar. Yine aynı düşüyor 
kan toprağa. Ama Hâbiller az. Ama kim niye 
toprağa düştüğünü bile bilmiyor bu zaman-
da. Kim kimi niye öldürdüğünü bile bilmi-
yor. Tuttuğu silahı kimin için tuttuğunu, 
namluyu hangi kardeşine doğrulttuğunu, 
bazen mücahid oldum zannederken kâtil ol-
duğunu... 

Hâbil gibi olmayı seçenlerin ölümü değil di-
renişi seçtiğini bilmiyor insanoğlu. Elini dahi 
kaldırmamayı marifet olarak görmüyor. Kah-
raman deyince akıllarına savaşçılar geliyor, 
başarı denilince toprak. Zihnimizi kirletiyor 
şeytan. Ölerek dirildiğimizi unutturuyor. 
Allah’ın sabredenlerle birlikte olduğunu. 
Zalimlere karşı tek dayanağımızın O olduğu 
itikadımıza dinamit döşüyor habire. Yenilgi 
yenilgi büyüyen zaferlerimizi görmezlikten 
geliyor. Sis bombaları atıyor umudumuza. 
Yeise boğuyor bizi.

Allah biliyor. Biz onlar gibi değiliz ki! Onla-
rın kurallarıyla savaşamayız. O nedenle on-
ların kurallarına göre hep yeniliriz biz. Hep 
ölürüz. Biz onlar gibi öldüremeyiz. Kutsalı-

mız için masum cana kıymayız, can kutsaldır 
bizim için, masumiyet kutsaldır. 

Biz meleklerin korktuğu o ameli gecikmeden 
işleyen Kâbillere ve onların çoğunluğuna rağ-
men üstün gelen sebebin çocuklarıyız. Me-
leklerin Allah’ı tenzih ettikleri, bilmedikleri-
ni itiraf ettikleri o yüce sır içindir çabamız.

Kâbil olmak kolay. Öldürmek kolay. Tahrip 
kolay.

Sabretmek zor. Direnmek zor. Beklemek 
zor. Bizim silah fabrikalarımız sadece “dua” 
üretiyor, üzerinde “dua müminin silahıdır” 
yazıyor. Hiçbir düşmanın ve hiçbir ölümün 
korkutamadığı bizi, bir masuma zarar gelme-
si ihtimali titretiyor.  Sizin caniliğinizin yüzü 
gülüyor böylece. Bizim Allah’tan korkuyor 
olmamız size cesaret veriyor ki, tüm ölümleri 
deniyorsunuz masumların üzerinde. 

Su yerine kanla besleniyorsunuz, en çok da 
Müslüman kanıyla. Bıkmadan usanmadan 
cana kıyma talimleri yapıyorsunuz. Tüm 
varlığınızı kan üzerine bina ediyorsunuz. Ve 
dünyanın siz Kâbil’in torunlarına kalacağını 
sanıyorsunuz. Öyle mi?

Ne yazık! Keşke bilseniz, tüm hesapların 
döndüğü bir yer olduğunu. Size verilen 
mühletin ihmal değil imhal olduğunu. Sus-
kunluğumuzun masumiyetimizin peçesi ol-
duğunu. Ve sonunda hep masumların kazan-
dığını. Bilebilseydiniz…

İlk Hâbil’in kanı tutacak sizi. Kan tutacak. 
Masumların ahından yükselen dumanlar bo-
ğacak. Silahlarınızın öldüremediği ölümler 
yağacak üzerinize. Büyüklüğünüzün küçük 
kaldığı, kazandıklarınızın kar etmediği za-
manlar gelecek. 

Yani biz yeneceğiz. Çünkü bizim silahımız 
hedefi hiç şaşırmaz, bizim attığımız kurşun 
hiç sekmez. Bizim ürettiğimiz tek silah dua-
dır. Ve elbet bu dünyada Hâbil’in de yüz akı 
torunları vardır. Ve unutmayın ki, hep ma-
sum olanlar kazanır. 
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hlâk, insanın davranışlarını belirleyen 
değerler bütünüdür. Her insanın ahlâkı, 

‘genetik, din, gelenek, içinde yaşanılan or-
tam, eğitim ve bunların hepsini kuşatan ira-
de’ ile oluşur ve gelişir. Ortaya çıkan ve ahlâk 
adı verilen bu değerler manzumesi, her in-
sanın ömrü süresince güzelleşir, çirkinleşir, 
sıradanlaşır; beden ve ruhun hayatına ve 
ölümüne bağlı olarak, yaşar veya ölür. 

Kavram olarak ‘ahlâk’ yalnızca güzel nitelik-
ler için kullanılır. ‘Ahlâklılık’ kavramının zıd-
dı olarak ‘kötü ahlâklılık’ yerine, ‘ahlâksızlık’ 
kelimesinin kullanımı daha doğrudur. Çün-
kü bu kelime kökünü Allah’ın ‘Yaratıcılık’ 
vasfından alır. (Hâlık: Halk eden, yaratan; 
Hallâk: Sürekli olarak yaratan) Allah’ın sı-
fatlarının, insandaki tecellisi ise özünde gü-
zeldir. İnsanlar iradelerine göre kendilerine 
lütfedilen vasıfları ya bu vasıfların var ediliş 
ve veriliş gayesine uygun olarak kullanırlar 
ya da kullanamazlar.  

İnsan, kendisine verilen vasıfları doğru kul-
lanamadığı zaman atıl bırakmaz; onu en 
yanlış ve aykırı biçimde kullanmanın bir 
yolunu da illa ki bulur. 

‘Ben güzel ahlâkı kemale erdirmek için 
gönderildim.’şeklindeki meşhur hadis-i şerif 
de kemale ermenin, yani ahlâken en olgun 
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hale gelmenin merhaleleri olduğuna işaret 
eder. İnsan ahlâkının her bir cüzü için ayrı 
bir olgunlaşma süreci söz konusudur. Bu ol-
gunlaşma sürecinde insan, kendisinde bulu-
nan vasıfları doğru kullanabilmeyi bir süreç 
içerisinde öğrenir. 

Mesela; insanda ‘öfke’ vardır, yok edilmesi 
de mümkün değildir. Bu husustaki olgunlaş-
ma, bu niteliğin doğru yer, zaman ve mik-
tarda kullanılmasıdır. İnsan da sevgi vardır, 
nefret vardır, şefkat vardır, merhamet vardır; 
hepsinin olgunlaşması, yerinde, zamanında, 
gerekli olduğu kadar kullanılmasının öğre-
nilmesi ile mümkündür. 

Her hususta olduğu gibi, 
insanın ahlâkî olarak şe-
killenmesinde de ‘doğru 
bilgi, doğru eylemin ol-
mazsa olmaz şartıdır.’ Her 
bilginin davranışa dönüş-
mesi mümkün olmadığı 
gibi, davranışa dönüşebi-
lecek bir bilginin de uy-
gun bir süreci gerektirdiği 
unutulmamalıdır. Davra-
nış haline gelebilmiş bir 
bilginin ise alışkanlık haline gelebilmesi yine 
belli bir süreç gerektirir. Hiç kimse bu an-
lamda kendisinden veya başkalarından, bu 
süreci ihmal ederek oluşabilecek değişimler 
ve dönüşümler beklememelidir. Bu, fıtrata 
aykırıdır. İnsanın olgunlaşması da her mev-
simin diğer mevsime geçişi gibi zaman dilim-
lerine muhtaçtır. Yani ‘gel-git’lerin yaşandığı 
‘ara zamanlara.’ Bu zamanlarda kişi kendisini 
değerlendirirken iki gözü ve iki kulağını dik-
katlice açmalı, başkalarını değerlendirirken 
ise bir göz ve bir kulağını dikkatlice kapat-
malı, onların hataları üzerine odaklanmama-
lıdır. Çünkü tohum çatlamak, güneş doğ-
mak, çiçek açmak, meyve olmak, insan ise 
olgunlaşmak için zamana ihtiyaç hisseder.

Zamanın, insanların kullandığı kelimeler ve 
kavramlar üzerinde etkisi olduğu gibi, bun-
larla kastedilen anlamlar ve algılar üzerinde 
de etkisi vardır. Ahlâk kavramı da elbette 
bu değişimden nasibini almıştır. Temelde 
söylenen şey aynı olsa da zamanla tavır ve 
davranış olarak daha farklı şeyler kastedile-
bilmektedir. Hatta bu durum, bir kelime ve 
kavramın yaşayabilmesi için gereklidir. 

Mesela; ‘yoldan çalı-çırpı gibi ulaşıma zarar 
veren bir şeyi temizlemek’ şeklindeki iyilik-
ten, sadakadan yani güzel ahlâktan bir şube 
olan bu eylem; bugünün şartlarında daha 
farklı algılanabilir. Bu tavsiyeyi bugünün 

şartlarına taşırsak; trafik 
kurallarına uymak, yaya 

yollarını işgal etmemek, 
yollarda başkalarını sı-
kıntıya sokacak davranış 
ve engellemelerden uzak 
durmak, ses kirliliği yarat-
mamak… şeklinde algıla-
mak mümkündür.

Apartmanlarda oturanla-
rın komşularını, gürültüy-
le veya davranışla rahatsız 

etmemeleri, komşuluk hakkının günümüz-
deki birinci basamağı olacağı gibi, aynı dış 
kapıyı kullanan apartman mensuplarının 
birbirlerinin tüm haklarına saygı gösterme-
leri de güzel ahlâkın şubelerindendir. Karşı-
laştıkça selamlaşmak, tebessüm etmek, hatır 
sormak hem güzel ilişkiler başlatabilmenin 
ilk basamağı hem de güzel ahlâkın ilk mer-
halesidir.

İnsanın nerede olursa olsun, uygun herhan-
gi bir durumda, muhatabını kendisine ter-
cih edip ‘Siz buyurun.’diyebilmesi ise, ‘kendi 
kovasından onun kovasına boşaltması’ me-
sabesindedir. Bir kapıdan içeri girerken veya 
çıkarken, bir taşıta binerken veya inerken, 
bir alışveriş merkezinde ödeme için bekler-

BİR KİŞİNİN VEYA 

AİLENİN ZİYARETE 

GİTMEK İÇİN EN 

UYGUN ZAMANI, 

ZİYARET EDECEĞİ 

KİŞİ VEYA AİLENİN EN 

YOĞUN MEŞGULİYET 

DÖNEMİ OLABİLİR. 
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ken ya da bunlara göre daha önemli sayıla-
cak tüm durumlarda bu husus göz önünde 
bulundurulabilir. 

İnsanların, yeşillendirilmiş, çiçeklendirilmiş 
alanlardan, oralara zarar vermeden, hatta 
oraları severek ve koruyarak faydalanması, 
oralarda başkalarının hakkının olduğunun 
bilincinde olması da 
güzel ahlâktandır. Ya-
ratılmışları Yaratan’dan 
ötürü sevmek, bizim kül-
tür ve medeniyetimizin 
mensuplarının yabancı 
olmadıkları bir bilinç se-
viyesidir. 

Sivil toplum kuruluşla-
rının gerekli ve anlamlı 
eylemlerinde, katılanla-
rın, kaldırım taşlarına, 
çöp varillerine, ağaçlara, 
sokaklara, çevredeki iş 
yerlerine, park halindeki 
araçlara vs.ye zarar ver-
memesi ve çevreyi kirlet-
memesi de bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.

Şehir hayatının getirdiği 
ve gerektirdiği, eski ge-
niş aile ilişkilerini aynı 
şekilde devam ettirmeyi 
zorlaştıran yaşam tar-
zı sebebiyle akraba, dost ve arkadaş çevresi 
ile ziyaretleşmelerin ve diğer ilişkilerin de 
yeniden şekillendirilmesi gereklidir. Ziyaret 
adabı ve ahlâkı mevcut sosyal şartlar göz 
önünde tutularak yeniden tanımlanmalıdır. 
‘Gayeye uygun, yeterli, haberli, davetli’ ke-
limeleri bu tür ilişkilerde bir kez daha hatır-
lanmalıdır. Zaruret hali ve gerekli durumlar 
elbette istisna olarak kabul edilmeli ve gereği 
yapılmalıdır. 

‘İftara geldik, sahura da kalalım.’

‘Bir gün için geldik, bir hafta kalalım.’

‘Üç gün için geldik ama her zaman gelemiyo-
ruz, on beş gün kalalım.’

‘Çoluk çocuk tatile çıkmıştık da size de sürp-
riz yapalım dedik.’ gibi, muhatapları düşün-

meden şekillenen davra-
nışlar, insanları sıkıntıya 
sokan durumlara sebep 

olur.

Sosyal hayat baştan aşa-
ğı değiştiği ve neredeyse 
her evde kendisine göre 
meşgalelerin tüm zamanı 
doldurduğu bir yaşam bi-
çimi içerisinde ‘emrivaki’ 
sayılabilecek ziyaretler, zi-
yaret edilen yere memnu-
niyet değil sıkıntı yaşatır. 
Hâlbuki bir ziyaret, muha-
tapları sevindirmelidir. 

Kişilerin özel işleri veya ta-
til amacıyla muhatapların 
durumunu nazarı dikkate 
almadan yapılan ziyaretler 
(ki bu durumlarda “ziya-
ret” sözü asıl amacı örten 
bir kisvedir) ister akraba, 
ister dost, arkadaş, tanıdık, 
kim olursa olsun sıkıntıla-

ra sebep olabilir. Bazen bir kişinin veya ai-
lenin, ziyaretlerde bulunmak için en uygun 
zamanı, ziyaret edeceği kişi veya ailenin en 
yoğun meşguliyet dönemi olabilir. Herkes 
muhatabını da düşünerek hareket etmelidir. 
Ziyaret adı altında başkalarını zorlayarak tatil 
yapmak ziyaret ahlâkı ile bağdaşmaz. 

‘Davetsiz varan, döşeksiz kalır.’der ataları-
mız. İnsanlar ziyaretlerinin her türünü, ga-
yeye uygun olarak yapmalıdırlar. ‘Ziyaretin 

ŞEHİR HAYATININ 
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faziletlisi, kısa olanıdır.’ hadisini, insanların 
misafirken de hatırlamasında fayda vardır. 

Evlerin mimarî tarzının çekirdek aileye göre 
şekillendiği, ekonomik ve sosyal şartların 
tamamen değiştiği, meşgalelerin büsbütün 
farklılaştığı görmezden gelinmemelidir. Zi-
yaretçi, ‘ağır misafir’ olmayı şeref sayar ve 
özellikle ev sahibini maddi ve manevi an-
lamda yoracak bu telakkisine uygun beklen-
tiler içinde olursa, bu beklenti uzun vadede 
devam etmesi gereken ilişkilerin de kopma-
sına sebep olur. Hâlbuki akrabalık, dostluk 
ve arkadaşlık ilişkileri, insanların muhtaç ol-
dukları ilişkilerdir. Bu sebeple bu ilişkilerin 
sağlıklı bir şekilde devamı için doğru tavır 
ve davranışlar içinde olunmalıdır. Bugün bu 
ilişkilerin en aza indirilmeye çalışılması veya 
kopma noktasına kadar getirilmesi çalışılma-
sının temelinde, doğru yapılmayan ziyaret-
leşmeler vardır. ‘Yükü hafif misafir’ olmanın 
tavsiye edildiği bir daha hatırlanmalı ve ziya-
ret ahlakımız yeniden gözden geçirilmelidir. 
Nerede ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır.’diyenler. 

Büyük şehirlerde, yerleşim alanının genişliği 
sebebiyle yaşanan ulaşım sorununun getirdi-
ği bir başka sorun, randevulara zamanında 
gelememektir. ‘Söz verdiği zaman sözünde 
durmak’ kişinin inancının sağlamlığının bir 
nişanesi olduğundan, verilen sözlere riayet 
için her türlü tedbirin alınması ve ona göre 
davranılması da güzel ahlâkın önemli bir 
göstergesi sayılabilir.

İnsanın kendi ağzını güzel söze, hayır duaya 
alıştırması da güzel ahlâkın en önemli mer-
halesidir. Halkımız ‘Dilim, başıma giydirir 
kilim.’der; dünyanın da ahiretin de cennet ve 
cehennemine vesile olan bu organımız için. 
İnsanın, başkalarının söylediği gereksiz ve 
zararlı sözlere olduğu kadar, kendi dilindeki 
söylenmemesi gereken sözleri söylememe-

sine sabır da az bir erdem midir? ‘Sabır ve 
şükür, iki deve farz edilse, hangisine bin-
sem aldırmazdım.’diyor Hz. Ömer. Bizlere 
ise sanki sabır bineği daha zor gibi geliyor. 
Acaba bu sözü, üç dört adım daha yürütüp 
‘Sabır ve şükür, cennetin iki kapısı farz edil-
se, hangisinden girsem aldırmazdım.’ haline 
getirsek yanlış mı yapmış oluruz? Çünkü an-
cak böyle düşünülünce sabra, dayanmaya, 
tahammül göstermeye sebep olan hususlara 
bakış açısı, biçilen değer ve yüklenen anlam 
değişebiliyor. İnsanın yaşadığı her şey onun 
yüklediği anlam ile ‘kolaylaşır, zorlaşır, gü-
zelleşir veya çirkinleşir.’

İnsanın, ‘insanı, olayları, varlığı’ algılaması 
olgunlaştığı anda -ki bu ancak sağlam bir ahi-
ret inancıyla mümkündür- her şeyi algılama-
sı değişecektir. Bu algı ile her şeye bakışı da 
değişecek, bakış değişince ise tüm hayata ve 
hayat sonrasına yüklenen anlam değişecek-
tir. Kimi, bir budakta çiçeklerin efendisi güle 
bakacak, kimi budaktaki dikene bakacaktır. 
İşte her insana verilen şu dünya hayatı, esa-
sında ‘kimin, neye, nasıl bakıp, neresini gö-
receğine karar verdiği’ bir zaman diliminden 
başka bir şey değildir. Güzel ahlâkın kemali 
ise, baktığı her şeye güzel bir noktadan da 
bakabilmeyi ve baktığı her şeyde güzel ya da 
anlamlı bir şeyler görebilmeyi becerebilmek-
ten ibarettir, vesselam. 
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ur’an konuları ele alış bakımından birbi-
rine girift biçimde eklemli ve rabıt, üslup 

olarak dinamik, özgün, üst düzey, muhteva 
bakımından çelişkisiz / birbiriyle uyumlu ve 
tamamlayıcı, zengin ve hayati, verdiği mi-
saller bakımından kalıcılığı müessir, şuur 
uyandırıcı ve farklı, hedefleri bakımından 
çok ciddi ve samimi, verdiği haberler bakı-
mından gerçekçi ve yön verici bir beyan-ı 
şaheser.

Dili, dini, ırkı, rengi, sosyal statüsü ve top-
lumdaki yeri / durumu, eğitim düzeyi, 
milleti-memleketi, zekâ,  anlayış ve algılayış 
düzeyi ne olursa olsun herkese anlayacağı 
dilden konuşan, anlama ve uygulayabilme 
açısından herkese aynı seviyede bir yerde 
konuşlanan, ihmal ve itiraz için öne sürülen 
türlü iddiaları mantık, muhteva ve maksat-
larıyla geçersiz ve yetersiz kılan bir yapıya 
sahip olan Kur’an, akli, zihni, iradi ve hissi 
melekelerimizde kalıcılığını ve etkinliğini 
çok çeşitli ifade ve üsluplar kullanarak ger-
çekleştirmiştir. Bu çok çeşitli anlatım unsur-
larına bazı örnekler vermek gerekirse:

Kasem •  (belirli amaçlarla, belirli gerçek-
leri ve doğruları benimsemeye çağırmak 

İ N C E L E M E

Kur’an’da Beyan Unsurları

AĞIR YÜKÜ SIRTLANAN 

BÜYÜK ADAMIN UYKU 

VE KONFOR NEYİNE! EŞİ 

UYUMASINI ÖNERİNCE 

PEYGAMBERİMİZ “EY HATİCE, 

UYKU ZAMANI GERİDE KALDI” 

DİYE KARŞILIK VERMİŞTİ.

KÖmer Faruk KARATAŞ

omerfaruknoyan@hotmail.com
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için muhtelif lafız ve biçimlerde yeminli 
konuşma) 

Mukayese •  (muhtelif mefhumları, varlık 
tiplerini, inanç gruplarını karşılaştırma)

Nida • (muhtelif muhatap kitlelerine doğ-
rudan seslenme / ünlenme)

Teşbih •  (muhtelif kavram ve gerçekleri an-
lamayı kolaylaştırmak ve kalıcılığını sağ-
lamak için benzetme)

Temsil • (anlamayı kolaylaştırmak ve kalıcı-
lığını sağlamak için örneklendirme)

Tebşir - Tenzir • (rızası ve nizamı istikame-
tinde olanları müjdeleme-böyle olmayan-
ları uyarma)

Tergib - Terhib • (hayra, hakka ve salihata 
özendirme-hüsran, azab, gazab, lanet ve 
ateşe karşı çekindirme)

Tahsin - Takbih • (olanlardan hareketle ol-
ması gerekenler adına güzel görme-çirkin 
görme)

Tasdik - Tekfir • (Doğruları, gerçekleri, bilgi 
ve haberleri, söz ve işlerin uygunluğunu 
onaylamak - inkâr etmek)

Tes’il - Tecvib • (sorma - cevaplama)

Ta’lim •  (gerçekleri, doğruları, bilgi ve ha-
berleri öğretme)

Ta’rif •  (gerçekleri, doğruları, bilgi ve ha-
berleri tanıtma)

Tebyin •  (gerçekleri, doğruları, bilgi ve ha-
berleri anlatma)

Tavzih • (gerçekleri, doğruları, hüküm, bil-
gi ve haberleri açıklama)

Te’vil •  (meseleleri ve hakikatleri yorum-
lama)

Tefsir • (temel gerçekleri, doğruları, insana 
ve hayata dair irdeleme)

Tasrif •  (anlatım açısından geçişli anlatım)

Tefhim•  (anlatım açısından anlamayı sağ-
lama)

Tefrik •  (meseleleri, doğruları ve gerçekleri 
ayırma)

Tebyin•  (artı-eksi tüm zıtları ve safları ayırt 
etme)

Tenbih • (dünyevi-uhrevi hüsranlara, azab, 
gazab, lanet ve ateşlere karşı herkesi, indir-
diği kitaplar, seçitiği resulleriyle uyarma)

Tehyic •  (hayra, hakka ve salihata sevket-
mek için ya da bu özelliktekileri uhrevi 
müjdelemelerle heyecanlandırma)

Tehaddi • (meydan okuma)

Te’lif • (meseleleri ve haberleri uzlaştırma)

Te’yid • (örnek olaylarla, va’dlerle, daimi 
inayet hakikatleriyle destekleme)

Te’kid • (bilgi ve haberlerin doğruluk ve 
gerçekliklerini, meselelerin, hüküm ve 
talimatları sağlamlaştırma)

Tefrid • (çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekiller-
de fertlere ayırma)

Tecrid • -  Teşhis (bilgileri ve haberleri so-
yutlama - somutlama)

Teklim •  (olumlu-olumsuz karakterdeki 
tarihi şahsiyetleri, kevni eşyayı konuştur-
ma)

Tecsim • (soyut kavram ve olguları anlat-
mada cisimleştirme)

Teklif • (sorumlulukta ağırlık yükleme)

Tahmil • (sorumluluk yükleme)

Teşmil • (anlatılanları kapsatma)

Ta’mim - Tahsis • (mesele ve durumla-
rı, hüküm ve talimatları genelleştirme-
özelleştirme)
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Tesci’ • (uyaklı kılma)

Tenvi’ • (anlatımları, meseleri ve farklı tipo-
lojileri çeşitlendirme)

Tasnif • (inanç gruplarını, meseleleri, bilgi-
leri sınıflandırma)

Tasrih • (meseleleri ve hükümleri açığa ka-
vuşturma)

Ta’yin • (doğruları, gerçekleri, farklı inanç 
ve insan tiplerinin konumunu belirleme)

Tashih • (eski bilgi, anlayış ve uygulamaları 
düzeltme)

Tahkik • (anlatılmak ve hüküm olarak va-
zedilenlerin elzemiyet ve değerlerini ger-
çekleştirme)

Tahkim • (ayetleri, hakikatlerin gerçekliğini, 
verilen bilgi ve haberlerin doğruluğunu… 
sağlamlaştırma)

Taknin • (kanunlaştırma)

Takrin / Takrib • (meseleleri ve alakaları ya-
kınlaştırma)

Ta’dil •  (meseleleri, bilgi ve anlayışları den-
geleme)

Teysir • (anlamayı uygulamaya yönelik hü-
kümleri kolaylaştırma)

Tedvir • (konuları ve anlatımları döndür-
me)

Teşrif - Terzil • (müspet özelliklere ve fiillere 
sahip olanları değerli kılma)

Taltif • (müspet özelliklere ve fiillere sahip 
olanları manen ve uhrevi müjdeleme vs. 
olarak lutuflandırma)

Tahmil • (Allah’ı övme)

Tekbir • (Allah’ı, değeri büyük meseleleri ve 
durumları büyükleme)

Takdis • (Allah’ı ve ilahi rehberliğine delalet 
eden anlayış, bilgi ve gayretleri kutsallaş-
tırma)

Tesbih • (Allah’ı eksiklerden arılaştırıp artı-
larla anma)

Tahyir • (olanca gerçekliğiyle anlatıp mu-
hatapların seçimine bırakma, seçtirme, 
tercih ettirme)

Ta’mir • (eski bilgi, anlayış ve uygulamaları 
onarma)

Takyid - Tatlik • (hükümleri, meseleleri, bil-
gileri vs. kayıtlandırma-mutlaklaştırma)

Tahkiye • (önemli bilgi, mefhum ve mesele-
leri yaşanmış olayların çarpıcı noktalarıy-
la hikâyelendirme)

Teşvik • (hayra, hakka ve salihata va’dlerle 
şevklendirme)

Terfi’ - Tereddi • (derece ve değer yükseltme-
alçaltma)

Terfih • (müreffeh kılma)

Takrir • (olumlu-olumsuz kararlaştırma)

Tekrir • (değişik vurgularla konu ve mef-
humları tekrarlama)

Tavsif •  (olumlu-olumsuz vasıflandırma) 
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arlığın yetilerinin ve yetkinliklerinin en 
üst düzeye ulaşması kemali kabul edilir. 

İbn Miskeveyh’in de söylediği gibi her varlığın 
diğer varlıklar ile ortak ve yalnızca kendisine 
özgü nitelikleri vardır. Bu varlığın diğerlerin-
de ayrılıp özgün bir varlık olması bu nitelik 
veya nitelikler sayesinde mümkün olmaktadır. 
Bu netliklerin yitirilmesi varlığın yitip gitmesi 
sonucunu doğururken bu niteliklerin en üst 
düzeye taşınması varlığın kemaline karşılık 
gelmektedir. Bu bağlamda atın kemali en hız-
lı koştuğu, kılıcın kemali en keskin olduğu, 
ağacın kemali en güzel meyvelerini verdiği dö-
nemdir. Aynı şey insan için de geçerlidir. İnsa-
nın kemali, türüne özgü nitelikleri geliştirmesi 
ve buna uygun davranışlar geliştirme beceri-
sine sahip olmasında yatmaktadır. Ayrıştırma 
gücü en yüksek, düşüncesi en doğru olan ve 
tercihleri en üstün olan kişi insanlığı en yük-
sek olan kişidir. 

Varlığın yetkinliklerini geliştirmesi tartışma 
konusu edilmeyecek kadar masumdur. Ancak 
her doğan gün ile birlikte tükenmez bir ihti-
ras ile yetkinliklerini arttırma çabası içerisine 
giren bir varlığın gerçekte neyin peşinde ol-
duğunu sormak için hiç mi bir nedenimiz bu-
lunmamaktadır? Bu çabalar hiçbir yan amacı 
olmayan yalın bir kemali mi amaçlamaktadır, 
yoksa bastırılamayan isteklerinin doyumunu 
mu? Bu soruya bir çırpıda cevap vermek ve 
birinden birini tercih etmek oldukça güç de-
ğil mi? Özellikle de kemal arayışı ile ‘ben’in 

V

D E N E M E

‘Ben’in Temel Dilemması; 

Kemali mi Yoksa Doyum mu?

BİR VARLIĞIN HER 

DEVİNİMİNİN EN YETKİN 

HALİNE ULAŞMAYA DÖNÜK 

OLDUĞU DA KOLAYCA 

GÖZLEMLENEBİLİR.

Mehmet BİRSİN
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tatmini arasındaki geçişkenlik göz önüne 
alındığında acele cevaplardan kaçınmamız 
gerekmektedir.

Doğrusu eğer ‘kendini gerçekleştirmek’ şek-
linde adlandırılabilecek bir gelişim çizgisi 
varsa, bu gelişim, ancak varlığın doğasına 
nakşedilen yönelişin sekteye uğratılmama-
sıyla mümkündür. Bu gelişim çizgisi ters-
yüz edilmediği sürece bütün hayat sahibi 
varlıklar, doğalarına nakşedilen hedefe yani 
kendi ‘kemaline’ doğru yürürler. Bu neden-
le varlığın doğasında yer alan kendisini ger-
çekleştirme istidadının bir taraftan gelişimin 
yönünü belirlediği, diğer taraftan da gelişi-
min muhtaç olduğu dinamizmin membaı ol-
duğu söylenebilir. Genetiğiyle oynanmamış 
bir varlığın her deviniminin en yetkin hali-
ne ulaşmaya dönük olduğu da kolayca göz-
lemlenebilir. Söz konusu 
devinimin amaçsallığı 
nedeniyle hareket, daima 
sükûndan daha fazla ke-
mali çağrıştırır. Oturmak 
yatmaktan, ayakta olmak 
oturmaktan, yürümek 
oturmaktan, koşmak yürümekten daha ge-
lişkindir. Kompleks hareket basit hareketten 
daha mütekâmildir. Çünkü bu dizge yetile-
rin en üst düzeyde bulunması esasına göre 
sıralanmaktadır.

Şimdi sözü fazla dolandırmadan hemen so-
ralım: Bu yürüyüşün yani kemalin sınırlarını 
çizen standartlar var mıdır? Daha ötesi olma-
yan bir kemalden söz edilebilir mi? Varlığın 
olgunlaşması ile ‘ben’in doyumu’ aynı para-
lele düşen bir yürüyüş müdür? Aralarında 
doğrusal ve zorunlu bir ilişkinin kurulması 
kaçınılmaz mıdır? Varlığın ulaştığı bu zirve-
de ‘benin doyumu’ mutlaka gerçekleşir mi?

*‘Ben’in kemali ile ‘ben’in doyumu kavram-
larını farklılaştırıp karşı karşıya getiren şey, 
diğer tüm analizlerden önce zihinde oluş-
turdukları çağrışımdır. Yoksa her varlık için 
bir kemalden söz edilebileceğini söylemiştik. 
Hatta bir varlığı diğerlerinden ayrıştırıp özel 

kılan hususiyetlerin -ki onlar o varlığın ke-
malinin gerçekleştiği alandır.- yitirilmesi bı-
rakın mükemmelliği, bunun en asgari düze-
yi olan varoluşu dahi tehlikeye sokmaktadır. 
Her kemalin doyuma erdirici bir işlevinin 
olduğunu da reddetmek mümkün değilse 
de kavramın insan zihnindeki çağrışımlarını 
yabana atmak da olası değildir. Doğrusu ke-
mal kavramı ‘ulviyeti’, doyum kavaramı ise 
‘süfliliği’ çağrıştırmaktadır. İlki insanın ayırt 
edici özelliklerini hatırlatırken, diğeri, insa-
nın diğer varlıklarla ortak bedensel ve duy-
gusal isteklerine atıfta bulunmaktadır. Biri 
insandaki düşünce, temyiz ve doğru karar 
yetisine işaret ederken diğeri gazap ve şehvet 
eğilimini göstermektedir. İlkini doğru bilgi, 
yerli yerinde sarf edilen söz ve davranış yani 
hikmet takip eder. Diğerini ise hikmete ermiş 
akıl gücüne boyun eğmediği sürece azgınla-

şan ihtiraslar ve idraki 
körelten tutkular takip 

eder. 

Bu bakımdan ‘kemal’ ile 
‘doyumu’ aynılaştırmak 
mümkün değildir. Her 

doyumu kemal saymak da kabul edilebilir 
değildir. Ancak ulviyeti amaçlayan ben’in, 
aynı zamanda doyuma erdiğini söylememek 
haksızlık olmaz mı? Doyumu, yalnızca cis-
mani ve hayvani arzularla sınırlamak ulvi 
yönelişin verdiği doyumdan habersiz olmak 
anlamına gelmez mi? Üstelik yüce olana; in-
sani olana yönelen ‘ben’ doyum elde etme-
miş olsaydı ‘tatmin olmuş/İtminana ermiş 
nefis’ten söz edilir miydi? “Ey iç huzuruna 
ermiş (itminan) ben [insanoğlu]! Rabbin sen-
den, sen Rabbinden hoşnut olarak dön; gir 
[sadık] kullarımın arasına ve gir cennetime” 
(Fecr, 89/27-30)  çağrısı yapılır mıydı?  Bu 
durumda kemalin doyumu kapsadığı ama 
doyumun kemali kapsamadığını söylemek 
sadra şifa olmazsa da varılacak ilk sonuçtur.

Çok söz söyledik ama hala sormamız gere-
ken birçok soru yerinde duruyor. Bunları 
sormadan durmak yuvasına çomak sokul-

HER DOYUMU KEMAL 

SAYMAK DA KABUL EDİ-

LEBİLİR DEĞİLDİR.
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muş arıları sakinleştirmekten farksızdır. Zih-
nimize üşüşen sorulara istediğimiz netlikte 
cevaplar bulamazsak da daha yetkin cevap-
lar için pandoranın kapağını açmaktan başka 
bir çaremizin olduğunu sanmıyorum. Sesli 
düşünmek pahasına da olsa, ‘kemali’ kutsa-
yan biz insanlara ‘kemale ermenin’ mahiyeti-
ni sorgulama fırsatı vermeli değil miyiz? Eğer 
kemale ermeyi en tepe noktada bulunmaya 
benzetirsek, tekâmül, ihtiraslardan arınmak 
anlamına mı gelmektedir? Yoksa kazandı-
ğı konumu koruma isteği yeni ihtiraslar mı 
oluşturur? İhtiraslarını, daha mülayim bir ifa-
deyle amaçlarını tüketmiş bir ‘ben’in tekâmül 
yolculuğu nihayet mi bulmaktadır? Eğer ke-
male ulaşmak beklentileri tüketmek sonucu-
nu doğuruyorsa ulaşılan 
bu doygunluk yolculuğun 
sonunu mu haber vermek-
tedir? Yoksa yolun sonu 
doygunluk hissi, hadi daha 
açık konuşalım bıkkınlık 
hissi mi vermektedir? Eğer 
kemale erme isteği doyum 
isteğiyle paralellik göste-
riyorsa bıkkınlık varılacak 
kaçınılmaz son mudur?

Soruların ‘kemal’ anlayışımızı ciddi anlamda 
sarsacak ve kemal arayışımızı gözden geçir-
meye yetecek güçte olup olmadığını bilmi-
yorum. Ancak bir anda şöyle bir dilemmayla 
karşı karşıya kalıyoruz. Eğer kemale ermeyi 
bütün beklentilerin karşılandığı, isteklerin 
sona erdiği ve ihtirasların kalmadığı ulvi bir 
makam olarak algılarsak hemen akabinde 
yolun sonuna varıldığı hissini vermektedir. 
Olgunlaşan meyvenin çürümesi ve daha 
sonra düşmesi gibi kaçınılmaz sonun haber-
cisi haline gelmektedir. Böyle algılandığında 
kemal bütün cezp edici niteliğini yitirmeye 
başlamaktadır. Buna karşılık eğer ‘kemal’i 
ulaşılan zirvede kalmak için mücadele etme-
yi gerektiren bir durum olarak algılarsak, bu 
durumda ‘kemal,’ tutkuların ve ihtirasların 
tavan yapmasıdır. En şiddetli, en kapsamlı 

ve en planlı ihtirasların üzerini örten bir ya-
lan kisvesine bürünmüş olmaktadır. Bu ha-
liyle en hasis, en bencil, en şeytani insanların 
gerçek yüzlerini örtmek için kullandıkları bir 
makyaja dönüşmüş olmaktadır.

Bu durumda ne yapmalı? Soruna nereden 
bakmalıyız dersiniz? Dalından düşen bir 
meyve olmak kaçınılmazdır deyip bile isteye 
bu yürüyüşe katılmalı mıyız, yoksa aldatıcı 
bir makyaj olarak görüp ‘kemal’ çabasından 
ve görüntülerinden uzak mı durmalıyız? 
Yoksa ‘kemal’in sonu gelmez bir süreç oldu-
ğu tespitini yapıp bizzat kavramın ve işaret 
ettiği şeyin ‘dünyalı’ olmadığını mı kabul 
etmeliyiz? ‘Kemal’ kavramının hem kendisi, 
hem ilişkilendiği varlıklar ve hem de gerçek-

leştiği alan değişkenliğin 
mekânı olan dünyamızı 
aşar mı demeliyiz?  

Bu sorulara cevap verme-
den önce bir dizi başka 
soruya cevap aramamız 
gerekmektedir: Şimdiye 
kadar kemale ermenin 
doygunluğa etkisini sor-
guladık. Şimdi kurduğu-

muz denklemin sıralamasını değiştirerek so-
racak olursak, ‘ben’i doyuma ulaştırmak ke-
male ermek sonucunu zorunlu olarak doğu-
rur mu? İşte bu noktada ‘ben’e yüklediğimiz 
anlam kendini açığa çıkarmak için zihnimize 
üşüşmeye başlamaktadır. ‘Ben’ öz varlığımız 
mıdır, yoksa kemal yürüyüşündeki sapma-
nın bir sonucu mudur? Ben sahibi olmak ile 
benlik davası gütmek aynı şey midir? Eğer 
aynı şey değilse, negatif imaj yüklenen ‘ben’, 
neden kemal yürüyüşümüzün enerjisi olan 
‘ben’i esir almaktadır? 

‘Ben’lik davası güden nicelerinin üzerine ke-
malin kokusunun dahi sinmediğine tanıklık 
etmemiz, ‘varlık enerjisi’ne sırtımızı dönme-
mize yol açmamalı. Kemal ile bağını kopar-
mış ‘ben’in doygunluk gösterilerinin ne ka-
dar iğrenç olduğunu görmek için küçük bir 
gözlem yeterlidir. Sahip olmadığı nitelikler 

GELENEKSEL KÜLTÜRDE-
Kİ ‘NEFS’ KAVRAMININ 
SAHİP OLDUĞU OLUM-

SUZ İMAJI DİKKATE 
ALARAK KEMALE ERİŞİ 
‘BEN’İN ÖLÜMÜ OLA-
RAK MI GÖRMELİYİZ?    
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ve yapmadığı yararlı işlerle övülmeyi isteyen, 
elde ettiği dışsal başarılarla hak etmediği bir 
saygınlığı devşirmeye çalışan ve kurduğu 
her ilişkide kendi benliğini tatmin etmeye 
çalışan tiplerin ne kadar itici olduğunu söy-
lemeye gerek olmadığını sanıyorum. Diğer 
taraftan ‘ben’ini yitirmiş insanların ne kadar 
pespayeleştiklerini, ne kadar sıradanlaştıkla-
rını görmek için de derin bir inceleme yap-
maya ihtiyaç yoktur. Basit bir örnek bile bu 
durumu görmemize yeter de artar bile. Sizce 
yoksulluğunu gizlediği için varsıl gözüken 
bir insan ile yardım paketlerine birbirini linç 
ederek saldıran yığınlar arasındaki fark ne-
dir? Bunları farklılaştıran 
bir öz yok mudur? “Fakir 
ama gururlu genç” mu-
habbetleriyle geçiştirilebi-
lir mi bu fark?

Tekrar olgunlaşma yürü-
yüşüne dönmeden öce 
ifade etmek gerekir ki 
efendim, usaresi alınmış 
ya da yitirilmiş bir varlığın 
kemal yürüyüşünden söz 
edilemez. Çünkü çekirdeği olmayanın özgül 
ağırlığı olamaz, ağırlığı olmayanın da özgün 
bir yürüyüşü. Bu bakımdan saygıdeğer efen-
dim, kemal yolculuğun temeli savrulmamak-
tır. Kendi yörüngesinde kalabilmektir diğer 
bir ifadeyle. Pusulayı şaşırmamaktır. Kemal 
yürüyüşünün ilk şartı yolu şaşırmamaktır. Ya 
da en azından dönüp esas alacağı başlangıcı 
kaybetmemektir. 

Her kemale eriş, ‘ben’in doyumunu berabe-
rinde getirir mi? Ya da geleneksel kültürdeki 
‘nefs’ kavramının sahip olduğu olumsuz ima-
jı dikkate alarak kemale erişi ‘ben’in ölümü 
olarak mı görmeliyiz?    

En belirgin özelliğinin hep daha fazlasını is-
temek olduğu ifade edilen ‘ben’in doyuma 
ermesi denizin tükenmesi midir? Eğer böyle 
ise, söz konusu olan harici objektif bir de-
niz mi yoksa dâhili sübjektif bir deniz midir? 
Tükenen ulaşılabilecekler veya gerçekleştiri-

lebilecekler midir yoksa ‘ben’in hayalleri ve 
umutları mıdır? Bu noktada durup ‘ben’ ile 
doygunluk kavramını yan yana getirmenin 
yaşam ile ölüm kavramlarını bir bütünde 
birleştirmeye benzediği söylenebilir mi?  Bu 
durumda ‘ben’in doygunluğa ermesi, bir ba-
kıma, ‘ben’in ölümüne dönüşmez mi? Doy-
gunluk işaretleri veren ‘ben’in bir bakıma 
kendisini var kılan enerjiyi de kaybetmeye 
başladığı söylenebilir mi? 

Benin doyumuna nasıl ve nereden bakmalı? 
Olgunlaşma olarak mı yoksa üretimin sona 
ermesi olarak mı görülmeli? Eksiklerin gi-
derilmesi olarak mı kabul edilmeli yoksa 

rehavete kapılmak mı? 
Dinginleşmek şeklinde 
mi tanımlanmalı yoksa 

vurdumduymazlığın işa-
reti mi sayılmalı? Dahası 
tatminsiz ‘ben’i doyurabi-
lecek bir meta bu diyarda 
bulunur mu? Bulunursa 
kim alır, kim satar? Son-
ra benin doyması ne gibi 
sonuçlar doğurur? Mutlu 

mu eder insanı, yoksa mutsuz mu? Dingin-
liğe mi sevk eder yoksa atalete mi? 

‘Evrenin boşluk kabul etmediği’ tezi ‘ben’ 
için de geçerliyse eğer, onun aradığı tatmin 
ve bunu sağlayacak bir değerin var olması la-
zım gelir. Böyle bir akıl yürütme kaçınılmaz 
görünüyor. Ancak bu öyle bir nitelikte olma-
lı ki, hep yaklaştım hissi vermesine rağmen 
asla elde edilememelidir. Hem yakınlaşma ve 
ulaşma hissiyle mutlu ve tatmin etmeli hem 
de elde etmenin doğurduğu tüketme süre-
cinden uzak tutan ulaşılmaz bir niteliği haiz 
olmalıdır. Bu şekilde kemal zeval olmaktan 
kurtulur. Bu düz ve sorunu çözmüş gibi du-
ran cümlelerden sonra yeniden soralım;

Beni tatmin edecek bu şey bir iksir midir?



USARESİ ALINMIŞ YA DA 
YİTİRİLMİŞ BİR VARLI-
ĞIN KEMAL YÜRÜYÜ-

ŞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZ. 
ÇÜNKÜ ÇEKİRDEĞİ 
OLMAYANIN ÖZGÜL 
AĞIRLIĞI OLAMAZ.
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ur’an’ın resmi sıralamada 8. sûresi olan 
Enfâl Sûresi 75 âyetten oluşmaktadır. 

Hicretin 2. Yılında Bedir savaşına müteakib 
inen sûre savaş ahlâkı ve hukuk noktasında 
konu bütünlüğüne sahiptir.

Sûrenin ana mesajı insanın her türlü müca-
dele ve gayretinin Allah’ın insana yardımı ile 
karşılık bulmasıdır. 

Kur’an’da Allah’ın insana yardımını en açık 
ve çarpıcı işleyen sûre Enfâl Sûresi’dir.

Sûreyi Bedir savaşı üzerinden üç konu etra-
fında özetleyebiliriz: 

Savaş vesilesi ile Allah-insan ilişkisi işle-1. 
nerek teslimiyet, tevekkül, sığınma, çaba 
güven tasavvuru işlenir.

Allah’ın insana yardımının usulü ve şart-2. 
ları üzerinde durulur.

Savaş konusu çerçevesinde antlaşmaların 3. 
sınırları, ganimet ve esirlerin hukuki du-
rumu ele alınır.

Sûre ismini ilk âyette geçen enfâl kelimesin-
den alır. Âyette enfâl kelimesinin vurgusu ‘sa-
vaşta elde edilen gelirler’ anlamını taşımakta-
dır. Ancak Kur’an’da bu sûrede geçen enfâl 
kelimesi “bağışlanan fazlalık” anlamındadır. 
Bu kavramda, M. İslamoğlun’un “Enfâl; bü-
yüğün küçüğe merhamet ve şefkatinin ifa-
desidir” açıklamasında olduğu gibi cihat sa-
yesinde elde edilen lütuf ve nimet vurgusu 
vardır. Niçin ganimetler anlamına “ganâim” 
değil de bahis ve bahşiş anlamına gelen enfâl 
kelimesi kullanılmıştır? Ayrıca, bir de zah-
metsiz savaş gelirleri anlamına gelen ve “fey” 
adı verilen bir kalem vardır ki, fey hukuku 
Haşr Sûresi’nin 6 ve 7. âyetlerinde dile geti-
rilmiştir. Bu âyetlerin vermek istediği dersle 
doğrudan alakalıdır. 

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Enfâl Sûresi

BEDİR SAVAŞI İLE ARTIK 

GANİMETLER YENİ BİR AHLÂK 

VE HUKUK SİSTEMİNE GÖRE 

PAYLAŞTIRILACAKTIR. 

KYasemin İSLAMOĞLU
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Teknik olarak ganimetlerden söz edilmeye 
41. âyetle başlanacaktır. Burada ise konunun 
ahlâkî boyutu Allah-insan ilişkisi açısından 
ele alınmaktadır. Esasen mü’minler tarafın-
dan savaşta elde edilen mallar bir ganimet 
değil bir tazminat ve tahsilâttır.  Çünkü onlar 
müşrikler tarafından vatanlarını terk etmeye 
zorlanmışlardır (Hayat Kitabı Kur’an, Enfâl 
1-7).

Sûrede yoğun olarak Bedir savaşından bah-
sedilmesinden dolayı, sûrenin bir diğer adı 
Bedir olarak anılmaktadır.  

Sûre söze Bedir savaşı sonrası ganimetlerle 
ilgili sorulan soru ile başlar. Çünkü inananla-
rın ilk savaşı olan Bedir savaşı ile artık gani-
metler yeni bir ahlâk ve hukuk sistemine göre 
paylaştırılacaktır. 

Bu sorununun hemen ardından Kur’an’da sis-
temli bir yapıya sahip olan mü’min olmanın 
özelliklerinden (2-4) bahsederek adeta mülk 
edinme ahlâkının da bu sistemin bir parçası 
olduğu belirtilir.

Bu noktada İslam, insanın hiçbir davranışını 
tesadüfe bırakmaz sisteme bağlar. Örneğin; 
sûrede üç farklı âyetle ganimetler konusuna 
değinir. 1. Âyetle ahlâkî boyutunu 41. âyetle 
hukuki boyutunu işleyerek 69. âyetle de “ga-
nimette helal- temizlik” ilkesini koyar. Yani 
elinize her geçirdiğiniz ganimet olmuyor.  

Sûrenin içeriğini özetleyecek olursak; Bedir 
savaşı üzerinden Allah’ın inananlara hem 
dünyada hem ahiretteki özel yardımını belir-
tir (9-10, 42-43-46, 62-66 ve diğer âyetler).

Yine inandığını söyleyen tüm Medinelilere 
seslenerek insanı kendi nefsine karşı uyarır. 
20-25. âyetler arası şöyle biter: “Çetin bir 
yürek sınavına karşı tetikte ve tedbirli olun 
ki o yalnızca içinizden bilinci alt üst olmuş, 
kimselere musallat olmakla kalmayacaktır. 
İyi bilin ki Allah’ın azabı pek şiddetlidir.” Bu 
noktada ancak vahiy ile desteklenmiş güç-
lü bir irade insanı tedbirli ve uyanık tutar. 
İnkârcıların ise hem dünyada hem ahiretteki 
konumlarına değinir (30-40). Onlar her dö-
nemde, kendilerinin belirlediği statüye göre 
değil, Allah’ın belirlediği statüye göre önem 
kazanacaklardır. Çünkü insan gibi değerli bir 
varlığın ölçüsünü ancak Allah takdir edebilir. 

Ve yine toplumsal olarak kimler gibi olmama-
mız gerektiği öğretilerek, Kur’an’ın en önemli 
konularından olan bir toplumun değişim ya-
salarından bahseder (47-55).

“Allah bir topluma bahşettiği nimeti, o top-
lum kendi öz benliğine yabancılaşmadıkça 
“kendilerinde olanı değiştirmedikçe” asla de-
ğiştirmez.” (53).

Sûrenin son bölümünde inananların bölge-
deki siyasal duruşunu belirleyen antlaşma-
lardan; savunmada teşkilatlanma, ganimet ve 
esirlerin hukuki durumu ele alınır (56-57).

Sûredeki anlatımları bir bütün olarak ele alır-
sak Allah insana her şartta ve zeminde kötü-
lükle mücadele etmeyi, öğretiyor.

Hz. Ali, imanı sabır olarak tanımlamaktadır. 
Sanırım bu sabır insanın hem kötülüklere 
karşı mücadelesindeki sabrı, hem de insanın 
kötülük yapmamak için kendisi ile mücade-
lesindeki sabrı ve gayreti temsil etmektedir. 

Bu noktada sûrenin 74. âyeti ile Allah’ın insa-
nı takdir etmesi oldukça etkileyicidir. 

Özünde Allah’ın insanı takdir etme sebebi in-
sanın kötülük yapabilecek kapasitesi olduğu 
halde, kötülüğü değil iyiliği tercih etmesidir. 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelli-
ği de tercihini en üst düzeyde kullanabilme 
özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanın “insan 
olabilme” gerçeği de burada gizlenmektedir. 

Sûreyi özel kılan konu Bedir savaşı sırasında 
Allah’ın inananlar üzerine indirdiği yardımı-
dır. Çünkü zafer ile sonuçlanması mümkün 
görünmeyen bir savaşa, evet demek Allah’ın 
desteğini hak etmiş bir tercih olarak kabul 
edilmektedir. 

Bedir savaşı Allah’ın “ayât-ı hadisât” 
âyetlerinden biridir. Bizlere olaylar içerisinde 
gizlenen hakikatleri yaşatarak gösterir.

Bu olayda öncelikle savaş konusunda Allah’ın 
isteği ile kulların isteği arasındaki farkı 7-8 
âyetlerle belirtir. Savaşın amacı “hakkı ger-
çekleştirmek ve kâfirlerin kökünü kazımak.” 
Böyle bir kazanç kervandan gelen gelirleri 
kalıcı kılacaktır. Bu gün sonucuna şahit oldu-
ğumuz bir olayı, o gün o an ve zaman da ina-
nanların görebilmesi oldukça zordur. Ancak 
Kur’an muhataplarına bu vesilelerle Allah’a 
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güvenmeyi onun baktığı yerden bakmayı, 
büyük düşünmeyi öğretiyor. En dikkat çeken 
tarafı ise, zafer ile sonuçlanmış böyle kritik 
bir savaşta Kur’an’ın bizlere mü’minlerin ba-
şarısından ziyade, Allah’ın mü’minlere olan 
yardımını taşımasıdır. 

Bununla şuursuz başarının insanda oluştu-
racağı zaafları ele alınmaktadır. Başarının ar-
kasındaki yardımın 17. âyetle ve meleklerle 
indirilen desteği (12) zikrederek insanın ha-
kikatin çift boyutu kavrayabilen soyut düşün-
me yeteneğini pekiştirir. Allah’tan bağımsız 
düşünülen her türlü hayat tarzını engeller. 
Zora talip olmak Allah’a güvenmekle müm-
kündür. Bu ise ancak gelişmiş sağlıklı duygu 
ve düşünce ile gerçekleşebilir. Müminler Be-
dir günü Allah’a güvendikleri için savaşı değil 
asıl sınandıkları bir imtihanı kazandılar. Çün-
kü zorluk engeli Allah’ın teşvikinin önüne 
geçmemiştir. Bununla Allah’a olan güvenin 
her zaman en dinamik güç olarak insanı des-
teklediği tarihe bir kayıt olarak geçmektedir.

Sûrede Allah’ın varlık üzerindeki bilgi ve oto-
ritesi “Allah her şeyi bilir” ifadesiyle sık sık 
tekrarlanmaktadır. Özünde Bedir ile takdir 
edilenlerin tüm hatları ile yalnızca bir kısmını 
görmekteyiz. Bu gördüklerimizi her dönem 
bir imkâna dönüştürmek için sıralarsak:

Bedir’e “ayât-ı hadisât” olarak bakmalıyız. 1. 
Her olay, üzerinde düşünülmesi gereken 
mesajlarla doludur.

İnsana yardım yasası öğretiliyor. Allah’ın 2. 
özel yardımı pasif değil, aktif alanlara ini-
yor. Bu yardımın alanını eylemlerin niteli-
ği belirliyor. 

Allah’ın özel yardımı yerinde ve zamanında 3. 
iner. Stoklanamaz. İnsanın yamulan güven 
duygusu, insanı tedbir almada uyanıklığa 
itiyor. Allah’ın yardımını işe başlamadan 
stoklamak istiyor. Ancak rabbimiz bu sis-
temle çalışmıyor. Çünkü biz Allah’ı değil, 
Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Amaç ise 
insanda mücadele ruhu oluşturmaktadır. 
Başarı, sebat sabır, gayret, çaba sarf etme-
den hedeflenemez.

Allah’ın yardımının ön şartı öncelikle insa-4. 
nın kendi kendisine yardım etmesi ”arka-
nızı dönüp kaçmayın” 11/15-16. âyetleri 

gibi. Yani yardımın sürekliliğini sağlamak 
için istikrarlı ve dirençli olun. 

Varlık içerisinde göremediklerimiz gör-5. 
düklerimizden çok daha güçlüdür. Bel-
ki de göremediklerimizi insanın fiziksel 
imkânlarını aştığı için göremiyoruz. Bu 
sebeple Allah’ın yardımı kalbe inen cesa-
ret, moral, ferahlık ve tesellidir. Bu her za-
man inmektedir. Bu yardım insanın zihni 
ve kalbi takviyesidir. “Allah kişi ile kalbi-
nin (eğilimleri) arasına sürekli müdahale 
eder.” (11/24). Bize düşen Allah’ın mü-
dahale edeceği alanları korumak ve temiz 
tutmaktır.

Tarihsel açıdan o günkü insanların kazanım-
larını sıralarsak;

Bedir inananlar için hicretten sonra en 1. 
önemli ilk adımdır. Başta Medine olmak 
üzere tüm bölgede İslam’a hareket kazan-
dırmıştır. Ve inananların önünü açmıştır.

Bölgede iç ve dış güçlerin müminleri bir 2. 
otorite olarak görmelerine vesile olmuş-
tur.

Bedir savaşı, inananların imanlarının gü-3. 
cünü fark edebilecekleri canlı bir şahitlik-
ti. 1000 kişilik müşrik ordusuna karşılık 
Allah’a teslim olmuş iradenin zaferiydi.

Bedir Savaşından çok daha önemli olan 4. 
Ensar ve Muhacir kardeşliğini ve dostlu-
ğunu ölçebilecek bir imkândı. 

Sûrenin son âyetleri Ensar ve Muhacir kardeş-
liğinin önemini pekiştiren âyetlere yer verir. 
Bu kardeşliğin önemini ve amacını Rabbimiz-
den öğreniyoruz. “Nitekim, küfre sapanlar 
(da) birbirleriyle dayanışma içerisindedirler. 
Ancak, sizde böyle yapmadıkça yeryüzünde 
zorbalık ve büyük bir baskı hâkim olacaktır” 
(73). Anlaşılan odur ki bu dayanışma keyfe 
bırakılmayacak kadar önemlidir. Çünkü da-
yanışmanın özü çay-kahve muhabbetlerinden 
öte toplumsal sorumlulukların ifasında önem-
li rol oynamalıdır. Bu, dayanışmanın ruhuna 
ve misyonuna uygun olandır. Böyle nitelikli 
bir dayanışmayı Allah destekleyecektir.

Sûre bize Allah’ı anlatan bir esma ile son bu-
lur. “Hiç kuşku yok ki, her şeyi bilen yegâne 
varlık Allah’tır.” (75).  
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2011 yılının Mart ve Nisan aylarında 
Libya’da bir iç savaşa dönüşen ça-

tışmalar, batının bu çatışmalara müdahalesi ve 
Japonya’da sonu nükleer felakete varan deprem 
felaketi gündeme damgasını vurdu. Türkiye’nin 
gündeminde ise özellikle Nisan ayından itiba-
ren 12 Haziran’da yapılacak genel seçimler bi-
rinci sıradaydı.

LİBYA

Önce Fransa’nın başını çektiği koalisyon güçle-
ri Libya’da hava harekâtına başladı. BM kararı-
na istinat ettirilen müdahale komşu ülkelerin 
onayı, sivillere yönelik tehdit gibi şartlara bağ-
lıydı ve Kaddafi rejiminin devrilmesini değil; 
sadece frenlenmesini öngörüyordu. Bilahare 
Türkiye’nin de özellikle ısrar etmesi üzerine, 
operasyonlar NATO şemsiyesi altına alındı. Tür-
kiye önceleri NATO müdahalesi dahil herhangi 
bir askeri müdahaleye karşı olmasına rağmen; 
son gelinen noktada hiç olmazsa yapılacak 
müdahalenin NATO şemsiyesi altına alınmasını 
savundu.

Sonuç olarak dış müdahale çift yönlü bir etki 
yaptı. Hem isyancıların başarıya ulaşmaları ha-
linde kazanacakları zafere gölge düşürdü; is-
yanın asaletini zedeledi. Hem Kaddafi rejimine 
ayakta kalmak için şans vermiş oldu. Kaddafi’yi 
kendi halkını ezen diktatör konumundan, işgal 
güçlerine kafa tutan lider konumuna terfi ettir-
di. Batı koalisyonu ve NATO müdahalesi adeta 
Libya’nın bölünmesini sağlamak ve bölünme-
nin devamlı olabilmesini garanti etmek üzere 
planlanmış bir operasyon görüntüsü verdi.

Bu arada Türkiye hem Trablus hem Bingazi’de 
temsil edilen yegâne hükümet olarak birkaç 
kez tutukluların salıverilmesi, yabancıların tah-
liyesi gibi diplomatik başarılara imza attı.

Libya’da henüz fotoğraf netleşmedi. Temenni-

miz hala ülkenin bölünmemesi ve Kaddafi’nin 
diplomatik yoldan saf dışı kalmasıdır.

SURİYE

İsyan dalgası Suriye topraklarına da sıçradı-
ğında Suriye devlet başkanı Beşşar Esad ayak-
lanmaların dış destekli olduğunu açıkladı. Bu 
açıklama kısmen doğru olmakla birlikte sorunu 
çözmüyordu. 48 yıldır devam eden olağanüstü 
hal (ohal) kaç kez söz verilmiş olmasına rağ-
men bir türlü kaldırılamadı. Öte yandan birçok 
Arap ülkesinde yasak bulunan sosyal paylaşım 
siteleri Suriye’de geçtiğimiz yıl içinde tamamen 
serbest bırakılmıştı. Bu da rejimin bir açılım 
yapmak istediğini gösteren emarelerden biri… 

Sanki Suriye’de devlet içinde farklı devletler 
var ve halk tarafından da sevilen Beşşar Esad’ın 
iradesine rağmen açılım içeriden baltalanıyor.

MISIR

Eski devlet başkanı Mübarek zorunlu ikamete 
tabi tutulduğu Şerm el-Şeyh’e celp gönderi-
lerek mahkemeye çağrıldı ve suçlu bulundu. 
Mübarek, devrimcilerin üzerine ateş açılması 
için asla emir vermediğini ve bu konuda suç-
suz olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme he-
yeti ülkenin en yüksek ve güçlü yöneticisinden 
habersiz bu cinayetlerin işlenemeyeceğini, ba-
kanlarının ondan habersiz bir adım atmadık-
larını dikkate aldı. Mübarek’in her iki oğlu da 
hapiste bulunuyor.

Mısır yargısı sadece devrim sonrasında değil, 
Mübarek’in iktidarı esnasında da adaleti ayak-
ta tutacak kararlara imza atmıştı. Hemen her 
seçimden sonra muhalefet partileri seçimlere 
hile karıştırıldığı iddiasıyla  mahkemeye baş-
vururlar ve Mısır mahkemelerinden seçimlerin 
iptali ve yenilenmesi kararı çıkartırlardı; ancak 
Mübarek yönetimi bu kararları dikkate almaz, 

Ferhat DENİZ

H A L İD Ü N Y A
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uygulamazdı. Kahire’de hâkimler daima vardı ve 
hala Kahire’de hâkimler var. Şimdi Kahire’deki 
hâkimlerin kararları yönetim tarafından da dik-
kate alınmaya başlandı.

JAPONYA

Japonya birbiri ardınca gelen üç felaket yaşa-
dı. Önce 11 Mart’ta deprem, ardından tsunami 
ve daha korkuncu ve devamlısı nükleer fela-
ket. Fukuşima nükleer reaktöründe soğutma 
sistemleri kontrol edilemediği için radyasyon 
sızıntısı başladı ve tarihin en büyük nükleer 
felaketi sayılan Çernobil faciasından bile daha 
büyük çapta bir sızma ortaya çıktı. Basına sı-
zan haberlere göre depremden 10 gün önce 
değiştirilen teftiş raporlarında kimi güvenlik 
önlemleri denetlenmediği halde denetlenmiş 
gibi gösterilmiş. Felakete teknik olarak, deprem 
sebebiyle kesilen elektrik enerjisinin yerini oto-
matik olarak alması gereken dizel jeneratörle-
rinin çalışmaması gösterildi. Yani üç kuruşluk 
jeneratörler kontrol edilmemiş, bozuksa tamir 
edilmemiş ve elektrik kesilince devreye girme-
miş. Şimdi radyasyonun etkisi denizde, karada 
ve havada nesiller boyunca görülecek. Japon 
başbakanı Naoto Kan, radyasyon sızıntısının 
yol açtığı felaketten dolayı özür diledi. Japon 
halkının deprem ve tsunami sırasında gayet di-
siplinli ve organize hareket ettiği gözlendi. 

Bu arada Türkiye’de Akkuyu’da yapılması plan-
lanan nükleer santralle ilgili tartışmalar yeniden 
alevlendi. Resmi ağızlar bütün güvenlik önlem-
lerinin alındığını ifade etseler de santralin yol 
açtığı kaygı devam ediyor. Sadece Türkiye değil, 
Akkuyu santralinin Akdeniz’i tehdit edebileceği 
gerekçesiyle Yunanistan bile santralin yapımını 
protesto ediyor. Ben de evimde bir gece lamba 
açarken düşünmeden edemiyorum: “Acaba ge-
reksiz enerji tüketerek Japonya’da ve dünyanın 
birçok yerinde nükleer santrallerin yapılmasın-
da benim sorumluluğum nedir?”

TALÂT KOÇYİĞİT HAKKA YÜRÜDÜ

“Âlimin ölümü âlemin ölümü” derler. Çağımızın 
ehl-i hadis ulemasından Talât Koçyiğit Hocae-
fendi 18 Nisan 2011 Pazartesi günü vefat etti. 

Talat Hoca’yı Ahmed b. Hanbel’in el-ilel’ine yap-
tığı tahkik gibi hadis çalışmaları yanında Tevfik 
el-Hakîm’in Ashabu’l-Kehf adlı tiyatro oyunu 
gibi edebi eser tercümeleri ile de tanıyoruz. 
Bir meali de bulunan Koçyiğit Hoca, Süleyman 
Ateş Hoca’nın İslami Araştırmalar Dergisi’nde 
yayımlanan “Cennet Müslümanların Tekelin-
de Değil” makalesine reddiye babında “Cennet 
Müminlerin Tekelindedir” ve bilahare kaleme 
aldığı “Hafızın unuttuğu ayetler” başlıklı ma-
kaleleri de hatırladıklarımız arasında.

Ankara İlahiyat Fakültesi’nde hadis kürsüsü 
her ne kadar Prof.Dr. Tayyip Okiç tarafından 
kurulmuş olsa da birçok hadis meselesinde 
Türkiye’deki ilk veya temel çalışmalar Talât 
Koçyiğit Hoca tarafından yapılmıştır. Hadis 
Terimleri Sözlüğü, Hadis Tarihi ve Hadisçilerle 
Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar bu eserler 
arasında sayılabilir.

TÜRKİYE YENİ ANAYASASINI SEÇECEK

Türkiye 12 Haziran seçimlerinin sath-ı mailine 
girdi. Adaylar açıklandığında, beklendiği üzere 
yeni Anayasa’yı yapacak; bir anlamda kurucu 
meclis gibi çalışacak bir meclisin seçileceğinin 
de sinyalini almış olduk. Başbakanın başkan-
lık sistemi özlemi biliniyor; ancak bu sistemin 
Türkiye için uygun olmayacağı, zaten mevcut 
haliyle parlamenter demokrasinin de yarı baş-
kanlık sistemini andırdığı görüşleri de kamuo-
yunda kuvvetle savunuluyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın bağımsız lis-
te oluşturan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
adaylarından 7 kişinin adaylığını veto etmesi 
şiddetli protestolara yol açtı. Kararları yargı 
denetimine tabi olmayan YSK, 72 saat sonra 
geri adım atarak bu adaylardan 6’sına seçime 
katılma vizesi verdi. Mayıs ve Haziran aylarında 
da seçimler ve anayasa gündemi teşkil etmeye 
devam edecek.
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ünümüzde Müslümanların sıkıntılı, fakat 
istese bile içinde ümitsizlik barındırmasına 

imkân olmayan bir süreçten geçtikleri açıktır. Bu 
gibi durumlarda bazı hususlar vardır ki, üzerin-
de her zamankinden daha çok dikkat ve gayret 
göstermeyi gerektirmektedir. Yaşadığımız süreç, 
istenmediği halde mevcut şartlardan dolayı, bu-
gün Müslümanlardan inanmış oldukları doğruları 
kendi bağlamlarından kopartarak “reel” duruma 
uygun hale getirmelerini istemektedir. Bu tale-
bin ya da umudun önemli boyutunu ise, zihni ve 
entelektüel yönü oluşturmaktadır. Son yüzyılda 
Müslüman coğrafyadaki çabalarda Muhammed 
Abdullah Derrâz’1ın Sorbonne Üniversitesi’nde 
doktora tezi olarak hazırlamış olduğu Kur’ân 
Ahlâkı isimli eseri bu zihni ve entelektüel yön-
lendirmeye karşı bir duruşu gösteren en önemli 
çabalardan biridir.

Emrullah Yüksel ve Ünver Günay tarafından 1951 
yılında Fransızca baskısı esas alınarak çevirisi 
yapılan eser İz Yayınları arasında çıktı. Fransız-
ca nüsha, Derrâz’ın talebesi, Kahire Üniversitesi 
hocalarından merhum Prof.Dr. Abdussabûr Şahin 
tarafından Arapça’ya “Düstûru’l-Ahlâk fi’l-Kur’ân 
adıyla tercüme edilmiş ve Kuveyt’te Dâru’l-
Buhûsi’l-İlmiyye’de 1973 yılında basılmıştır. 
Çevirmenler, elimizdeki eserde yukarıdaki bahsi 
geçen Arapça tercümesiyle de karşılaştırmasını 
yaparak tercümede kullanılan Türkçe uslûbun, 
hem eserin ilmî seviyesine, hem de okuyucunun 

1 Müellifin adı Muhammed Abdullah Derrâz olmakla bir-
likte, Fransızca yazımdan kaynaklanan Drâz ve Dıraz şe-
killeriyle telaffuzu da meşhur olmuştur. İngilizce yayın-
larda Derraz olarak aslına daha yakın bir yazım tercih 
edilmiştir. Biz yazımızda alıntı olmayan yerlerde doğru 
yazımını tercih ettik. 

GMUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

Muhammed Abdullah DERRÂZ 
ve “KUR’ÂN AHLÂKI”



115

Kur’ani Hayat
MAYIS’11
SAYI 18
KUR’AN
KİTAPLIĞI

MUHARREM 
BAYKUL

anlayacağı lisana uygun düşmesine dikkat et-
tiklerini belirtmektedir.

Müellif esirinde yalnız İslâmî görüşleri açıkla-
makla yetinmeyerek, bunları Doğulu ve Batılı 
mütefekkirlerin ve filozofların görüşleriyle kar-
şılaştırmasını yaparak, onların içinde bulun-
dukları kusur ve hatayı beyan etmekte, sonra 
Kur’ân Ahlâkı’nın temellerinin mükemmeliyeti-
ni gözler önüne sermektedir. Eser, İslâm’ın hür-
riyet, sorumluluk ve vazife ilkelerini en geniş 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Derrâz’ın hayatı boyunca özellikle Mısır toplu-
munun geçirdiği manevî buhrana dair gözlem 
ve değerlendirmeleri dikkate alındığında çeşitli 
konularda İslâm’a yöneliş anlayışını, başta Mı-
sır toplumu olmak üzere bütün İslâm dünyası 
için bir ıslah programı çerçevesinde sunmayı 
hedeflediği görülmektedir. Batı hayranlığı ve 
taklitçiliğini destekleyen çevrelere karşı top-
lumu uyarmış, Batı’nın sosyal ve kültürel em-
peryalizmi yüzünden dinin toplum üzerindeki 
etkinliğinin azalması karşısında kurtuluşun 
ancak İslâm’ın ve Kur’ân’ın temel değerlerine 
dönmekte olduğunu vurgulamaktadır.

Kur’ân Ahlâkı kitabına yazdığı giriş bölümün-
de Derrâz; batılı bilginler tarafından ele alınan 
eserlere hızlıcı bir göz atıldığında orada, onla-
rın Yunan Paganizmi ve daha sonra Yahudi ve 
Hıristiyan dinleri tarafından anlaşılan şekille-
riyle, ahlâkî kaidelerden çok uzun bir şekilde 
söz ettiklerini belirtir. Bu üç devreye göz atış 
tamamlanınca Kurân ahlâkı hususunda ise 
büyük bir boşluğun oluştuğunun görüleceğini 
ve bizi bir sıçrama ile Avrupa’da modern za-
manlara götürdüklerinin tespitinde bulunur. 
Bununla birlikte bu konularda Kurân-ı Kerim’in 
getirdiklerinin paha biçilemez bir değere sahip 
olduğunu vurgular ve böylesine bir doktrinin 
bu şekilde atlanması ve susularak geçilmesi 
büyük bir kayıp değil midir sorusunu sorar.

Derrâz bu güne kadar yapılan çalışmalara dair 
İslâm’la ilgili meseleleri ele alan Avrupalı eser-
lere müracaat edecek olursak, genel olarak 19. 
yüzyıl boyunca yapılan denemeleri bulacağı-
mızı fakat bu denemelerin kadrosunun da çoğu 
zaman sınırlı ve muhtevalarının gerçek Kurân 
akidesine sadakatle cevap vermekten uzak ol-

duğu tespitini yapar. Bu kitabı yazmasındaki 
temel amacının bu yanlışlıkları düzeltmek, Av-
rupa kütüphanelerindeki bu boşluğu doldur-
mak ve Batılı bilginlere Kurân ahlâkının gerçek 
çehresini göstermek maksadıyla konuya cevap 
vermek ve onu daha sağlıklı metod takip ede-
rek incelemek kaçınılmaz olarak gözükmüştür 
şeklinde açıklar. 

Müellifin bizim mahallemize dair tespitleri de 
Avrupa’ya dair olanlardan aşağı kalmamakta-
dır. “Lâkin, bizzat kendi İslâmi kütüphanemize 
müracaat ettiğimizde onun şimdiye kadar iki 
çeşit ahlâkî eğilimi tanıdığını müşahade ettik: 
Bunlar, ya faziletin yüksek değeri kanâatını il-
ham etmek suretiyle gençliğin ahlâkını şekil-
lendirmeye müteveccih pratik nasihatler, (bu 
türe İbn Hazm’ın Mudâvâtu’n-Nüfûs başlığını 
taşıyan risalesi) veya çoğu zaman Eflatuncu ya 
da Meşşai model (Aristoculuk) kopya edilmiş, 
ruhun tabiatı ve hassalarının-özelliklerinin bir 
tasviri ve sonra da faziletin bir tarifi ve bölüm-
lerindendir” diyerek bu düşünce silsilesine, en 
karakteristik ve en meşhur eser İbn Miskeveyh’in 
Tehzib el-Ahlâk’ını örnek vermektedir. Tüm bu 
eserlerde yazarların kendi derin düşüncelerinin 
ve felsefi tetkiklerinin meyvelerini ortaya koy-
maya çalıştıklarını belirtir. Bu eserlerde Kur’ânî 
metinlerin bulunmadıkları veya sadece tâlî de-
recede yer aldıkları katıksız insanî eserler söz 
konusu idi tespitlerini yapar.

Kur’ân Ahlâkı kitabı iki kısımdan oluşuyor. Her 
kısım kendi içinde değişik başlıklarla bölümlere 
ayrılarak konular belli bir sistematik içerisin-
de kitaba yerleştirilmiş. Birinci kısımda Ahlâk 
Nazariyesi başlığıyla; yükümlülük, sorumluluk, 
müeyyide, niyet ve saikler ve son olarak gay-
ret olarak beş ana konu ele alınmış. Buna göre 
yükümlülük ve sorumluluk, insanın yüklendiği 
“emânet”in öteki adıdır. Bir akıl ve irade varlı-
ğı olarak üstlenilen vazife, Kur’ân’ın belirttiği 
değerleri yeryüzünde ikâme etmektir. Yüküm-
lü kılan otorite Allah olduğu için akıl yükümlü 
kılınan beşeri gücü temsil etmektedir. Özgür 
irade ise sorumluluğu anlamlı kılan seçme gü-
cüdür. Yaptırım ilkesi dünyevi ve uhrevi alanla-
rı kapsar; dolayısıyla hem ahlâk hem de hukuk 
disiplinlerini ilgilendirir. Niyet ilkesi Batı vazife 
ahlâkında pek vurgulanmayan bir iç şart olarak 
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ele alınırken gayret, vazifenin gerçekleşmesini 
mümkün kılan efor veya cehde karşılık gelmek-
tedir. 

İkinci kısım ise Amelî Ahlâk (pratik ahlâk) baş-
lığıyla yine beş ayrı bölümde; ferdi ahlâk, aile 
ahlâkı, sosyal ahlâk, devlet ahlâkı ve dini ahlâk 
başlıklarıyla ele alınmıştır. 

Derrâz Batı’nın bilimsel çalışma metodundan 
yararlanması, samimi ve dindar kişiliği gibi 
özellikleriyle her düşünce ve inançtaki insa-
na hitap etmiş, yaşça kendisinden büyük olan 
Muhammed Abdülazîm Zürkânî, Ahmed Mus-
tafa el-Merâği ve Muhammed Ebû Zehra gibi 
âlimler onun düşüncelerine atıfta bulunmuş-
tur. Mısırlı mütefekkir Muhammed Gazali Ko-
nulu Kur’ân Tefsiri çalışmasında Derrâz’ı örnek 
aldığını şöyle açıklıyor. 

“Oysa Konulu Tefsir; sûrenin genel yapısını orta-
ya koymak için, sûrenin başıyla sonunu birlikte 
ele alır ve sûrenin kapsadığı konuları birbirine 
bağlayan gizli bağları açıklar. Böylece sûrenin 
başını sonu için bir giriş, sonunu da başı için 
tasdik edici bir unsur kılar. Herhangi bir sûrenin 
ihtiva ettiği konular ne kadar çok olursa olsun, 
sûredeki konu bütünlüğüne fazlaca özen gös-

terdim. Ayrıca bu hususta, Kur’ân’ın en uzun 
sûresi olan Bakara sûresi’ni konulu tefsir yön-
temine göre tefsir eden, Prof.Dr. M. Abdullah 
Dırâz’ı örnek aldım. Çünkü O, bu çalışmasında, 
sûrelerdeki konu bütünlüğü ile ilgili eşsiz ve 
rengârenk bir gül demeti sunmaktadır. Sayın 
Dırâz’ın en-Nebeül-Azîm isimli eserini okuyan 
kimse, benim söylediklerimi daha iyi anlar. Sözü 
edilen bu çalışma, kanaatimce, bir sûrenin, ilk 
konulu tefsiri olma özelliğini taşımaktadır” der.2 

Sonuç yerine;  

Kur’ân’ın emir ve nehiyleri uyulması gereken 
mutlak kurallardır. Bunların doğruluk ve yanlış-
lığı müminler tarafından tartışma konusu yapı-
lamaz. Fakat bu kuralların temelinde de insanın 
iki dünya saadetini hedefleyen ahlâki değerler 
yatmaktadır. Kur’ân Müslümanların, Müslü-
man olsun ya da olmasın insanlarla ilişkilerinin 
ahlâki temelli olmasını emretmektedir. Bu eser 
tüm bu hususlar için içten bir bakış olma özel-
liğiyle biz okuyucuların istifadesine nail olmayı 
beklemektedir. 

2 Konulu Kur’ân Tefsiri, Muhammed Gazali, Çev: Şa-
hin Güven, Ağaç Yayınları, Ocak 2000

Prof.Dr. Muhammed Abdullah DERRÂZ

Mısırlı âlim ve fikir adamı. 1894’te Mısır’ın Kefrüş-şeyh vilâyetine bağlı Mahalletü-Diyây köyünde doğdu. 
1905’te İskenderiye’de Ezher’in ilköğretim okuluna kaydoldu ve liseyi de burada tamamladı (1912). Ardından 

girdiği Ezher Üniversitesi’nden 1916’da âlimiyye diploması ile mezun oldu. Bu dönemde ayrıca özel dersler aldı ve 
Fransızca öğrendi. Mısır’ın İngilizler tarafından işgaline karşı Sa’d Zağlûl’ün başlattığı bağımsızlık hareketine ka-
tılıp Kahire’deki yabancı büyükelçilikler nezdinde faaliyetler gösterdi. Batı’daki gazetelerde İslâm ve Müslümanlar 
aleyhinde yapılan yayınlara karşı kaleme aldığı Fransızca makaleleri Fransa’da Le Temps gazetesinde neşredildi. 
1928 yılında Ezher Üniversitesi’ne hoca tayin edildi. 1936’da üniversite tarafından Fransa’ya gönderilen Derrâz 
orada felsefe, dinler tarihi ve psikoloji alanlarında doktora çalışmalarına devam etti. Louis Massignon gibi şarkiyat-
çıların derslerine girdi. Sorbon Üniversitesi’nde Initiation au Koran ve La morale du Koran adıyla hazırladığı iki tezle 
15 Aralık 1947’de edebiyat doktoru payesini aldı. Aynı yıl ülkesine dönünce Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nde dinler tarihi okutmaya başladı. 1949’da Cemâatü Kibâri’l-Ulemâ’ya üye seçildi. Dârülulûm ile 
Arap Dili ve Edebiyatı fakültelerinde dersler verdi, tefsir ve ahlâk felsefesi okuttu. Şeriat Fakültesi’nde de hocalık 
yaptığı bilinmektedir. Ezher Üniversitesi’nin Kültürel Danışma Komisyonu üyesi oldu. Ayrıca Mısır radyo ve tele-
vizyonunda periyodik programlarla tefsir sohbetleri yaptı; İhvân-ı Müslimîn Genel Merkezi’nde konferanslar verdi. 
Muhammed Abdullah Derrâz, Ezher Üniversitesi’nin ve Mısır’daki diğer üniversitelerin temsilcisi olarak milletlera-
rası ilmî toplantılara katıldı. 1958’de Pakistan’da düzenlenen Milletlerarası İslâm Konferansı’nda bir bildiri sunmak 
üzere Muhammed Ebû Zehra ile birlikte Lahor’a gitti. Konferansın son gününde kalp krizi geçirerek vefat etti. 
Cenazesi Kahire’ye nakledilip burada defnedildi. 

Türkçeye Çevrilmiş Eserleri: Din ve Allah İnancı, (Bir Yay, Çev: Bekir Karlığa); Sorumluluk: İslam’ın İnsana Verdiği 
Değer, (Kayıhan Yay, Çev: Nureddin Demir); En Mühim Mesaj: Kur’ân, (Yeni Akademi Yay, Çev: Suat Yıldırım); Kon-
feranslar, (Çev: Ömer Faruk Harman); Kur’ân’a Giriş, (Kitâbiyat Yay, Çev: Salih Akdemir); Derrâz, İz Yayınlarından 
çıkan Muvâfâkat adlı eserin edisyon ve kritiğini de gerçekleştirmiştir.
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