
BAŞLARKEN

Hamdolsun, iman gibi bir imkânı bahşeden, amel ile terbiye eden Rabbimiz’e,
Salât olsun, imanın islamla muhteşem uyumunu hayatıyla öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, onun ehl-i beytine, ashabına ve Allah’a güvenen tüm müminlere...

2008 yılının Temmuz ayında yayın hayatına başlayan dergimiz, vahiyle inşa olma 
çabalarına mütevazı bir katkı yapmaya devam ediyor. 

21. sayımızın manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, 
imanın Allah’a güven, İslam’ın da onun buyruğuna teslim olmak anlamına geldiğini 
yeni bir dille anlatıyor. Abdulcelil Candan halavet-i imanı, Hüseyin Kerim Ece 
mü’minlerin güvenilirliği sorununu, İbrahim Sarmış imansızlığın toplumu duçar ettiği 
acı sonuçları, Mehmet Soysaldı iman, ibadet ve ahlak bütünlüğünü irdeliyor bu sayıda.  

Söyleşi köşemizde, iman-amel ilişkisini konu alan doktora tezi çerçevesinde Murat 
Sülün hocayla yaptığımız mülakatı ilgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz. Sevgili 
Efendimizin iman tasavvurunu, Mehmet Görmez hocamızın kaleminden Diyanet Aylık 
Dergi’den iktibas ettik.

Yine Diyanet camiasından Lamia Levent müminin ayrılmaz vasfı olarak güveni, 
Mahmut Çınar iman ile islamın ayrılmaz birlikteliğini deneme tadında anlatıyor. 
İlahiyat camiasından İsa Yüceer Kur’an’da müminlerin nasıl tavsif edildiğini, Zeki 
Tan imanın modern dünyanın yitik hazinesi oluşunu, Ahmet Coşkun israfın mümine 
yakışmadığını anlatıyor. 

Ömer Bayar imanı kuvvetlendirmesi açısından sohbet kültürünü, Ahmet Baydar 
“hadîsu Mûsa” âyetini yorumluyor. Fatih Okumuş Türk tipi lâikliği, Kübra Nur Ayar 
müminin mal bağımlılığını eleştiriyor. Bu sayımıza güçlü bir tashih desteği veren 
Mehmet Deri gençliğin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yayın 
Kurulu üyemiz Ömer Noyan Nehcu’l-Belağa’da Allah ve tevhid inancını inceleyen 
yazısıyla 4. dönemin ilk sayısına kapı aralamış oluyor. 

Kur’an ve Bilim köşemizde Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu “yeniden inşa”nın nöro-biyolojik 
temelini kognitif nörobilimin kavramlarıyla aydınlatıyor. 3. dönemimizin son sayısını 
Yasemin İslâmoğlu’nun Kur’an’ın yeni bir burcunu, Yunus Sûresi’ni tanıtan yazısıyla 
noktalıyoruz. 

Vahiyle inşa olma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak duasıyla besmele makamında 
neşrettiğimiz 21 sayının tamamını bir arada temin etmek isteyen dostlarımız 
dergimizle irtibata geçerek takım halinde edinip sürekli istifade etme imkânı 
bulabilecektir. 

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, yeni dönemde yeni bir yüzle Kur’an’ın temel 
kavramlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşaAllah. Telefon ederek ya da 
mail yazarak 2012 yılı için aboneliğinizi yenilemenizi bekliyoruz. Tüm sayıların pdf 
nüshalarına erişim için elektronik nüsha aboneliğini de gerçekleştirmenizi istirham 
ediyoruz. Okuyarak, okutarak, abone olarak, abone bularak ve yazı göndererek 
dergimize desteğinizi sürdüreceğinizden eminiz.

Ocak ayı başında çıkacak tevhid konulu 22. sayımızda buluşmak niyazı ve bereketli bir 
kurban bayramı geçirmeniz duasıyla… 
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اإل�ان: هو ثقة اإلنسان بالله
اإلسالم: هو استسالم اإلنسان ملن يثق به

إن اإل�ان روح الدين، بين� اإلسالم جسده مصطفى إسالم أوغلو
أن هذا  اإل�ان واإلسالم مرتادفان، غ�  قال إن مفهومي  هناك من 
ليس بصحيح من الناحية اللغوية قبل كل يشء؛ ذلك ألن اختالف األسامي 
أو املباين يدل عىل اختالف املعاين. فضالً عن ذلك، فإن القرآن ال يؤيد هذا 
الطرح أيضاً بدليل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿قَالَِت األْعرَاُب آَمّناَ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا 
اللَّٰه َورَُسولَُه  َواِْن تُطيُعوا  َولَ�َّ يَْدُخِل اإل�ان يف قُلُوِبُكْم  اَْسلَْمَنا  َولِٰكْن قُولُوا 
ال يَلِتُْكْم ِمْن اَْعَ�لُِكْم َشيْئًا اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر رَحيٌم﴾ (الحجرات: 49:14). فهذه 
اآلية الكر�ة تؤكد أن هناك فرقاً ب� اإل�ان واإلسالم/االستسالم؛ ذلك ألن اآلية 
تنفي صحة االدعاء غ� املدعوم بالبينة لألعراب الذين قالوا بأفواههم ”آمنا“، 
وتقرتح لهم بدالً من ذلك أن يقولوا ”أسلمنا“ أي استسلمنا، األمر الذي يدل 
عىل أن القرآن ال يسمح لنا أن نسّوي معنى كل من مفهومي اإل�ان واإلسالم، 

أو نضعه� يف البوتقة ذاتها. 
ثبت م� سبق أن هذين املفهوم� ليسا مرتادف�، ولكن ال يذه� بكم الظن 
بينه�.  بل هناك عالقة وطيدة  البعض،  ببعضه�  الصلة  أنه� مقطوعا  إىل 
وم� يدل عىل ذلك هو اآلية التالية: ﴿فَاَْخرَْجَنا َمْن كَاَن فيها ِمَن الُْمْؤِمن�، 
فاآلية   .(35-36  :51 (الذاريات:  الُْمْسلِم�﴾  ِمَن  بَيٍْت  َغْ�َ  فيها  َوَجْدنَا  فََ� 
تحتم علينا القبول بأن ب� مفهومي اإل�ان واإلسالم عالقًة تالزمية. ذلك ألن 
اإل�ان واإلسالم مفهومان ال يكتمل معناه� يف غياب أحده�، ويظهر نقص 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قلوبنا رسول  قال حبيب  لقد  اآلخر.  غياب  عند 
ننتهي من   .(3/134 بن حنبل:  (أحمد  القلب)  واإل�ان يف  (اإلسالم عالنية، 
الجسد  وليس  اإلسالم.  اإل�ان روح  بين�  اإل�ان،  اإلسالم جسد  أن  إىل  ذلك 
وليس  اآلخرة  فمحلّها  امليتة  الجثة  وأما  ميتة.  جثة  إال  روحه  عن  املفصول 

الدنيا.
وانطالقاً م� ذكر أعاله، من املمكن عقد عالقة ب� اإل�ان واإلسالم عىل النحو 
التايل: اإل�ان هو الثقة بعامل الغيب عن طريق استقاء املعرفة الصحيحة من 
عامل الشهادة، واإلسالم هو التعب� الفعيل عن االستسالم لذلك اإل�ان والثقة. 

اإل�ان ال تستوعبه التعاريف:

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلسالم جسد اإل�ان، بين� 
اإل�ان روح اإلسالم، وليس 

الجسد املفصول عن روحه إال 
جثة ميتة، ومحلها اآلخرة، ليس 

الدنيا.

املقال الرئيس
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İman: Allah’a 
Güvenmek

B A Ş Y A Z I

İman: Allah’a Güvenmek

İslam: Güvendiğine Teslim Olmak

İSLAM İMANIN BEDENİ, 

İMAN İSLAM’IN 

RUHUDUR. RUHSUZ 

BEDEN ÖLÜ BİR CESETTİR, 

BEDENSİZ RUHUN YERİ İSE 

DÜNYA DEĞİL AHİRETTİR.

İman dinin ruhudur,  
İslam dinin bedenidir

İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı oldu-
ğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil 
açısından doğru değildir. Zira isimlerin fark-
lılığı manaların farklılığına delalet eder. İman 
ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğu te-
zini Kur’an da desteklemez. Şu âyet bunun 
delilidir:

“Bedeviler ‘İman ettik’ dediler. De ki: Henüz 
iman etmiş sayılmazsınız, lakin ‘İslam/teslim 
olduk’ diyebilirsiniz, zira iman kalplerini-
ze girmiş değil. Ama eğer Allah ve Rasûlüne 
uyarsanız, Allah amellerinizin zerresini eksilt-
mez. Çünkü Allah sınırsız bir bağış, engin bir 
rahmet kaynağıdır.” (Hucurât 49:14).

Âyette “iman etmek” ile “İslam/teslim olmak” 
arasında fark olduğu vurgulanıyor. “İman et-
tik” diyen bedevilerin bu isbat edilmemiş id-
diası reddediliyor, fakat bunun yerine “İslam/
teslim olduk” demeleri teklif ediliyor. Bu ör-
neğe göre Kur’an, iman ile İslam kavramlarını 
aynı kefeye koymamıza izin vermez. 

Bu iki kavram birbirinin eşanlamlısı değildir, 
fakat birbirinden ayrı ve kopuk da değildir. Şu 
âyetler de bunun şahididir: 

Mustafa İSLÂMOĞLU
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Bu tahlilden yola çıkarak dil felsefesi yapa-
cak olursak: Küllün âmene billâhi’deki gibi 
bâ ile geçişli yaptığımız zaman, iman öz-
nenin üzerinde kalmayıp nesneye geçiyor 
demektir. Yani iman bir mef’ul istemek-
tedir. Bu durumda “iman ettim” lafı iman 
sayılmamaktadır. “Neye iman ettin?” suali 
mukadderdir. Siz buna cevap verdikten ve 
mef’ûlünüzü söyledikten sonra da iş bit-
memekte, bu takdirde sizin tasdik ettiğini-
zin sizin tasdikinize sadık olup olmadığı, 
yani imanınızın doğru iman olup olmadığı 
gündeme gelmektedir. Sonuç: İman’ın bâ 
ile buluşması, yalnız inanmaya değil, inan-
manın failiyle mef’ûlü arasındaki sadakate 
da delalet eder.

Istılahta iman şöyle tarif 
edilmiştir: “Kalp ile tas-
dik, dil ile ikrar, uzuv-
larla amel etmek” (et-
tasdik bi’l-cenan, ve’ikrar 
bi’l-lisan, ve’l-‘amel bi’l-
erkân). Amelin imandan 
olup olmadığı konusun-
da otoriteler çok farklı 

taraflara düşmüşlerdir. Bu konudaki mez-
hep ve fırka görüşlerinin sonu gelmez. Fa-
kat Kur’an, amelin imandan koparılamaya-
cağını Bakara 143 üzerinden cevaplamıştır: 
“Allah sizin imanlarınızı zayi edecek de-
ğildir.” Nüzul sebebi kıblenin tahvilinden 
önce kılınan namazların hükmünün sorul-
masıdır. Yani Kur’an, namaz gibi bir ameli 
‘iman’ kapsamında değerlendirmiştir.

Sual: İmanın yeri neresidir?

Cevap: Kur’an’a göre imanın yeri kalptir: 
“Allah, size imanı sevdirdi ve onu kalpleri-
nizde süsledi.” (Hucurât 49:7). Sözün özü: 
iman İslam’ın görünmeyen yüzü, İslam 
imanın görünen yüzüdür. 

İmanın mahiyeti üzerine

İman bir ağaca benzetilmiştir: 

“Derken müminlerden orada bulunanları 
çıkardık; zaten Müslümanlardan orada bir 
ev dışında hiç kimse bulamadık.” (Zâriyât 
51:35-36).

Bu durumda iman ile İslam arasında müla-
zemet ilişkisi olduğunu kabul etmek gerekir. 
İman ile İslam, biri olmadan diğeri anlamını 
bulmayan, biri olmadan diğeri nakıs olan iki 
kavramdır. Sevgili Peygamberimiz (s): “İslam 
görünürlüktür, iman ise kalptedir” (el-İslamu 
‘alâniyyetun, ve’l-imânu fi’l-kalb) buyurmuş-
tur (Ahmed b. Hanbel, 3/134). Buna göre 
İslam imanın bedeni, iman İslam’ın ruhudur. 
Ruhsuz beden ölü bir ce-
settir, bedensiz ruhun yeri 
ise dünya değil ahirettir.

Bu bağlamda, iman ve 
İslam arasında şöyle bir 
bağ kurulabilir: Şahadet 
âleminin doğru bilgisiyle 
gayb âlemine iman/güven 
ve bu iman/güvenin en 
müşahhas ifadesi olarak İslam/teslimiyet.

İman tariflere sığmaz

İman, “kalbin bir şeye yönelmesidir.” Lügat-
lerde ittifakla “tasdik” olarak karşılanmıştır. 
Kur’an’da lügat manasıyla kullanılmıştır: Hz. 
Yakub’un kıskanç oğulları, Yusuf’u kaybet-
tikten sonra babalarının tereddüdünü gi-
dermeye çalışırken uydurdukları hikâyenin 
ardından: “ve ma ente bi mu’minin lena” “yine 
de sen bize inanmayacaksın” derler (Yusuf 
12:17).

Dilciler, âmene (iman etti) fiili bâ ile geçişli 
yapıldığı zaman (kullun âmene billahi gibi) bu 
“tasdik” manasına gelir, bâ ile geçişli yapıl-
mayınca bu farz ve vaciplerin edası manasına 
gelir derler. Mutezile bu görüşü kabul ettiği 
için “amel imandandır” demiştir.

İMAN İSLAM’IN GÖ-

RÜNMEYEN YÜZÜ, 

İSLAM İMANIN GÖ-

RÜNEN YÜZÜDÜR. 
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Kökü marifet.

Gövdesi tasdik.

Dalları ikrar.

Meyvesi amel.

İman ağacının kökü olan marifet akleden 
kalbin hakikate dair bil-
gisidir. İman bu bilgiden 
neş’et eder, fakat bu bilgi-
den ibaret değildir. Zaten 
imana dönüşen bilgi de 
artık ‘ilim’ değil ‘îkân’dır.

Hıristiyan ilahiyatı “İman 
doğrulanamaz” der. Buna 
göre doğrulanamayan 
yanlışlanamaz da. İşin 
içine teslis (üçleme) gi-
rince, imanı böyle tanım-
lamaktan başka çıkar yol da yoktur. Fakat 
İslam imanı doğrulanabilir ve yanlışlanabi-
lir. İslam imanının vurulacağı mihenk taşı 
Kur’an’dır. Kur’an İslam imanını tarif eder, 
sınırlarını çizer. Bu tarif sadece inanılacak 
şeyleri içeren bir tarif değil, aynı zamanda, 
inanılmaması gereken şeyleri de dışlayan bir 
tariftir. Bunun eskilerin dilindeki karşılığı 
“efrâdını câmi, ağyârını mâni” sözüdür. Tam 
şu âyette olduğu gibi:

“Siz ey iman edenler! Allah’a, O’nun Elçisi’ne, 
O’nun Peygamberi’ne peyderpey indirdiği 
ilahî kelama ve daha önce indirdiği mesaja 
katıksız iman edin! Zira kim Allah’ı, melek-
lerini, vahiylerini, peygamberlerini ve Ahiret 
Günü’nü inkâr ederse, işte o derin bir sapık-
lığı boylamış olur.” (Nisâ 4:136).

Kur’an, Nisâ 136 ve onu teyit eden Bakara 
284-285’de olduğu gibi, iman esasları konu-

sunda 5 başlık açmış ve açtığı bu başlıkları 
tadat etmiştir:

1. Allah’a iman.

2. Meleklere iman.

3. Rasûllere iman.

4. Kitaplara iman.

5. Ahiret gününe iman.

İslam imanı, Hıristiyan 
imanının aksine doğrula-
nabilir. Zira bu iman de-
lile dayanan bir imandır: 
“Helak olan bir delilden 
yola çıkarak helak olsun, 
yaşayan da bir delile da-
yanarak yaşasın” (Enfâl 
8:42) Bu âyet, imanın 
‘akıldışı’ (irrasyonel) bir 

faaliyet değil, ‘akıllı’ (rasyonel) bir faaliyet ol-
duğunu gösterir. Fakat bu imanın mü’mine 
kazandırdığı ‘akıl’, arza değil arşa bakan bir 
akıldır. Nasûtî değil lâhutî bir akıldır. Bu tür 
bir iman, ‘akılcılığı’ (rasyonalizm) dışlayan 
bir ‘akıllılık’ kazandırır. İşbu yüzden Kur’an 
“insanların çoğu” kalıbıyla birbiriyle bağlan-
tılı üç özellik zikreder: “İnsanların çoğu ak-
letmezler”, “insanların çoğu şükretmezler” ve 
“insanların çoğu iman etmezler.”

Kur’an’ın “kâfirler” diye hitap ettiği inanç 
gurupları arasında, hiçbir şeye inanmayan 
herhangi bir gurup bulunmamaktadır. Fıtrat 
gereği, insanlık tarihinde hiçbir şeye inanma-
yan bir gurup veya kişinin olabilme ihtimali 
de yoktur. İslam’da imana çağırmanın esası 
‘inanç sahibi olmaya’ çağırmak değil, Allah’ın 
‘iman edilmesini emrettiği’ şeylere imana ça-
ğırmaktır.     

İmanın özünü “gaybî hakikatler” oluşturur. 
Bu da imanın asla bilgiye, malumata, delile, 
rasyonelliği indirgenemeyecek deruni bir ha-
kikat olduğunu gösterir.

KUR’AN’IN “KÂFİRLER” 

DİYE HİTAP ETTİĞİ 

İNANÇ GURUPLARI 

ARASINDA, HİÇBİR 

ŞEYE İNANMAYAN HER-

HANGİ BİR GURUP 

BULUNMAMAKTADIR.
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Kur’an’ın iman hakkında açtığı beş başlığın 
beşi de tamamen veya kısmen gayba iman 
ile alakalıdır. Allah’a, meleklere ve ahirete 
iman tamamen gayba imandır. Peygamberle-
re ve kitaplara imanın esası da gayba iman-
dır. Zira bir mü’minin Hz. Peygamber’e iman 
etmesi, onun “tarihsel kişiliği” ile alakalı 
değil, Allah’ın onu peygamber olarak seçip 
ona vahiy göndermesiyle alakalıdır. Bu ise 
deneysel bilginin konusu değildir. Aynı şey 
Kur’an’a iman için de geçerlidir. Kur’an’a 
iman etmekten maksat, Mushaf’a iman de-
ğildir. Zira Mushaf selüloz, deri ve mürekkep 
gibi maddî unsurlardan mamûl bir nesnedir. 
Kur’an’a iman, onun kaynağının Allah oldu-
ğuna imandır. 

İmanın değeri

Fıtrat açısından değe-
ri: Fıtrat iman üzerine 
kodlanmıştır. Âlemde 
her şey hareket halin-
dedir. Âlemdeki hare-
ket kaos değil kozmos 
hareketidir ve düzenli-
dir. Eşya düzenli hare-
ketini “cazibe ve dafia” 
(çekim ve merkezkaç kuvvetleri) üzerine 
bina etmiştir. Bu atom için de güneş için de 
geçerlidir. İnsanı insan eden kuvvetler olan 
akıl ve irade de hareket halindedir. Bu güç-
lerin hareketinin kaos/anarşi değil kozmos/
düzen sahibi olması için tıpkı yerküre gibi 
“cazibe ve dafia” kuvvetleri lazımdır. Cazibe 
inanılacaklara “iman”, dafia inanılmayacak-
ları “inkâr”dır. Lailahe illallah kelime-i tevhi-
di bunu ifade eder. İslam, aklın ve iradenin 
bulunması gereken yörüngeye teslim olma-
sıdır. İmandan boşlanmış akıl ve iradenin 
hareketi, yörüngesinden fırlayan bir gezegen 
gibi kaos üretir.

Ahlak açısından değeri: Ahlakın temeli fıtrat, 
referansı Allah olmak zorundadır. Referansı 
Allah olan bir ahlakî davranış, ancak iman-

dan neşet eder. Garantisi imandır. Tebuk’ten 
geri kalan üç tövbekârdan biri olan Ka’b b. 
Malik (r) örneğinde olduğu gibi: “Vallahi, 
seni benden razı edecek bir yalan söylemek 
isteseydim söylerdim. Bu takdirde Allah’ın 
gazabını celbederdim. Ama gerçeği de söy-
lersem bana kızarsınız. Ben yine de doğruyu 
söyleyeceğim, affı Allah’tan bekleyeceğim.” 
(Buhârî ve Müslim).

Takva açısından değeri: İman ile taçlanmış bir 
takva, sağlam bir şirkete sigorta ettirilmiş 
görkemli bir saraya benzer. Bir bina, temel 
ne kadar sağlam, malzeme ne kadar kalite-
li olursa olsun, bir gün bir zarara uğrayabi-
lir. Eğer iman ile sigortalanmışsa, başına bir 

kaza geldiğinde yeri-
ne yenisini o “iman” 
yapar. Rasulullah’ın 
sefer hazırlığını Mek-
kelilere haber veren 
Hatıb b. Ebi Beltea 
olayı buna örnektir. 
Hz. Ömer (r) sırf ey-
lemine bakarak mü-
nafıklığına hükme-
derken, Allah Rasulü 

onun hakkındaki hükmünü imanına baka-
rak veriyordu. Hatıb’ın tahrip olan takvası-
nı imanı tamir etti. Bunun bir başka örneği 
de, Hz. Peygamber’e iki gözü iki çeşme “Ben 
münafık oldum” şikâyetiyle gelen Hanzala b. 
Rebi’dir. Allah Rasûlü, onu münafık olma-
dığına ikna etti. Bunu yaparken gösterdiği 
delil Hanzala’nın imanıydı. Ammar b. Yasir, 
ağır işkence altında müşriklerin söylemesini 
istedikleri şeyi inanmadan da olsa söylemek 
zorunda kalmıştı. Sevgili Efendimiz, aynı 
durumda kalırsa imanına tutunarak aynı şeyi 
yapabilme iznini verdi: “Eğer dönmeye zor-
larlarsa, dön! (in ‘âdû fe’ud).”

İlim açısından değeri: Bilgi haşyet, iman ise 
güvendir. Bilginin verdiği haşyeti imanın ver-
diği güven dengelemezse, insan dayanamaz, 

İMAN EN BÜYÜK İMKÂNDIR. 
KİŞİNİN İMANI TÜKENME-
DİKÇE İMKÂNI TÜKENMEZ. 
İNSANA ZORLU HAYAT YOL-

CULUĞUNDA YARATILIŞ 
AMACINA DOĞRU YOL AL-
DIRAN İMAN YAKITIDIR.
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çöker. İmanın verdiği özgüven, bilginin ver-
diği haşyetle dengelenmezse, iman kendisine 
yönelik bilgi ve mantığa dayalı bir saldırıda 
ayakta kalamaz, çöker.

İman ve inkâr nedir?

İman en büyük imkândır. Kişinin imanı tüken-
medikçe imkânı tükenmez. İnsanı şu zorlu 
hayat yolculuğunda yaratılış amacına doğru 
yol aldıran iman yakıtıdır.

İman bir önbilgidir. Kişi bilmediğini reddede-
bilir. Bu yüzden, kişi bilmediğinin düşmanı-
dır. Ama kişi bilmediğine inanamaz. İnkâr 
bir olumsuzlama ve ret, iman bir olumlama 
ve kabuldür. Bilmemek, tanımamak ve tanı-
mak istememek de bir inkâr türüdür. Fakat 
iman bilmeyi, tanıma-
yı gerektirir. İman ağa-
cının kökü bilmeyi de 
içeren “marifet”tir. Bil-
mek ve tanımak, iradî 
ve bilinçli bir yöneliş-
tir. Zaten irade ve bi-
lincin olmadığı yerde, 
iman da yoktur. İman, 
özgür iradeye dayalı 
bir seçimdir. Bundan 
dolayıdır ki, zor yoluyla iman, iman değildir. 
Çünkü iman ağacının gövdesi kâlp ile tas-
diktir. Kalp ile tasdik olmadan dil ile ikrar, 
mümin değil münafık üretir. Münafık gizli 
kâfirdir ve Kur’an’a göre kâfirden de daha 
aşağıdadır.

İman sevgiye benzer, inkâr ise nefrete. Sevgi 
pozitiftir, nefret negatif. Sevgi insanı artırır, 
zenginleştirir; nefretse insana hiçbir şey kat-
madığı gibi aksine onu azaltıp fakirleştirir. 
Tıpkı bunun gibi, iman özü itibarıyla pozitif 
bir değerdir, inkâr ise negatiftir. İman, tıpkı 
sevgi gibi insanı zenginleştirir, inkâr ise nef-
ret gibi insanı yoksullaştırır. İman artmak, 
inkâr eksilmektir. İman değer katar, inkârsa 
değer yıkar.

İman hatırlamak, küfür unutmaktır. Hatırla-
mak geri kazanmaktır, unutmaksa kaybet-
mek ve azalmaktır. İman eden, fıtrat cıvata-
sının dişlisine uygun bir somun geçirmiştir. 
Altyapıyla üstyapı arasındaki bu uyum ve 
kenetlenme hali, insandaki kişilik yırtılma-
sını ve iç kopmaları önler. İman varoluşsal 
emaneti hatırlamaktır, inkârsa unutmak… 

İman bir bağlanış, inkârsa bir kopuştur. Bağ-
lanmak kişiyi “emin” kılar. Bu yüzden iman 
varoluşsal güvenliğin garantisidir. 

İman sebattır. Sahibinin kendi yerinde 
iskânını sağlar. Yerinde iskân eden, sükûnet 
bulur. İnkâr ise, savruluştur. İnkâr eden yol 
almaz, dolaşır. Kopuş, sahibini güvenlikten 

mahrum eder. Sah-
te bir özgürlük hissi 
uyandırsa da, bunun 
gerçek bir özgürlük 
olmadığı çok geçme-
den anlaşılır. Çünkü 
inkâr, “özü gürleş-
tirmez”, aksine özü 
çürütür ve kurutur. 
Özü gürleştirmeyen 
şeyin verdiği özgür-
lük hissi, uyuşturu-

cunun verdiği mutluluk hissi kadar sahte, 
geçici ve zararlıdır.

İman haddi bilmek, küfür haddi aşmaktır. 
İman, bir kendinde olma halidir. Kendinde 
olmayan, kendini kaybeder. Kendini kaybe-
den, haddini bilmez. Haddini bilen kendini 
bilir, kendini bilen Rabbini bilir. İman kendi-
ni bulmaktır, inkâr kendini kaybetmektir. 

İman şükürdür, inkâr nankörlük. Teşekkür ek-
meğin değil, ekmeği verenin hakkıdır. Sa-
hipsiz nimet olmaz. Bir şey nimetse, mutla-
ka sahibi vardır. Nimeti fark eden, nimetin 
sahibini arar. Nimetin sahibini bulan, O’na 
teşekkür eder. Nimeti fark etmemek, nan-
körlüktür. 

İMAN İLGİDİR, KÜFÜR KA-

YITSIZLIK. İMAN EDEN, VAR 

OLUŞ ANLAM VE AMACINA 

İLGİ DUYMUŞ, İNKÂR EDEN 

VAR OLUŞ ANLAM VE AMACI-

NA KAYITSIZ KALMIŞ OLUR.
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İman vefadır, inkâr vefasızlık. Allah’a vefa 
göstermeyen, hiç kimseye vefa göstermez. 
En büyük vefakârlık, En Büyük Olana 
vefakârlıktır. 

İman yüzünü dönmektir, küfür sırt çevirmek. 
Nura yüzünü dönen, gözünü aydın eder. 
Nura sırtını çeviren, hayatı kendisine zindan 
eder. 

İman, kaynağa yönelmektir. Allah göklerin ve 
yerin nurudur. Allah’a iman, nurun kaynağı-
na yönelmektir. İnkâr ise bir yere yönelmek 
değil, bir yönelişi reddetmektir. Yüzünü nura 
dönenin yüzü ak, alnı açık, gözü aydın, nur-
dan çevirenin yüzü kara, gözü kapalı, gönlü 
kara olur. 

İman ilgidir, küfür kayıt-
sızlık. İman eden, var 
oluş anlam ve amacı-
na ilgi duymuş, inkâr 
eden var oluş anlam ve 
amacına kayıtsız kal-
mış olur. İman edenin 
sahip çıkacağı bir de-
ğer vardır. Bunun için 
hassas ve müteyak-
kızdır. İnkâr, negatif 
tabiatı gereği sahibi için bir değer değildir. 
Dolayısıyla korunması ve titizlenilmesi de 
gerekmez. Bu ise kayıtsızlığı getirir.

İman, bilinci bilinç üstüne bağlar. İnkâr ise bu 
bağı koparır ve bilinci bilinçaltına mahkûm eder. 
Allah’a iman, bilinci aşan bir hakikate iman-
dır. Hiçbir bilinç ve idrak Allah’ı kuşatamaz, 
fakat Allah her bilinç ve idraki kuşatır. İman 
etmek, bilincin miracıdır. Ona ufuklar açar 
ve kanatlandırır. İnanan bir bilinç, maddi 
âlemin katı ve kesif dünyasından manevî 
âlemin şeffaf ve latif dünyasına kanat çırpar. 
İman, soyuta olan ilgiyi artırır ve bu da in-
sandaki soyutlama yeteneğini geliştirir. İnsan 
aklının gelişmişliği, soyutlama yeteneğiyle 
ölçülür. Her tür soyutlamanın bir sınırı var-

dır. Sınırsız olan tek soyutlama, mutlak ve 
aşkın yaratıcı Allah’a ilişkin tefekkürdür. Do-
layısıyla Allah’a iman, insan idrakine sonsuz 
ufuklar açan ve onu son durağı olmayan bir 
tekâmül yolculuğuna çıkaran itici bir güçtür. 
İnkâr ise bilincin bilinç üstü ile bağını kopa-
rır. Bu durum, bilincin bilinçaltına mahkûm 
olmasıdır. Böyle bir bilinci, içgüdüler ve 
ayartıcı benlik yönetmeye başlar. Allah’a kul 
olmaktan kaçınan, kendini bilinçaltı aracılı-
ğıyla yöneten güdülerin elinde köle olarak 
bulur. İşte Kur’an’ın, “hevâsını ilah edinmek” 
dediği budur.

İslam nedir?

İslam kelimesinin üç mastardan üretildi-
ği söylenir: “Barış” 
manasındaki silm, 
“kayıtsız şartsız tesli-
miyet” manasındaki 
teslimiyet ve “kur-
tuluş” manasındaki 
selamet. Bu üçünün 
manasını içeren bir 
İslam tarifi, doğru ta-
riftir. İslam: Allah’ın 
hakkını Allah’a tes-
lim etmenin O’na 

kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bi-
lerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa 
ermek demektir.

İslam imanın dıştaki tezahürüdür. Din ima-
na isnat edilmez, İslam’a isnat edilir: “Allah 
katında din İslam’dır.” Zira din “hayat tarzı” 
ile alakalıdır ve hayat tarzı imanın görünen 
yüzüdür.

İslam’ın değerleri insanlığın değişmez değer-
leridir. İslam tüm zamanlar ve mekânlarda 
geçerli olan insanlığın ortak doğrularına ve-
rilen addır. Bu yüzden tüm peygamberler İs-
lam peygamberidir. İslam dinlerden bir din 
değil, tüm peygamberlerin tebliğ ettiği insan-
lıkla yaşıt hak dindir. İnsanlık tarihi boyun-

İSLAM: ALLAH’IN HAKKINI 
ALLAH’A TESLİM ETMENİN 

O’NA KAYITSIZ ŞARTSIZ TES-
LİM OLMAKTAN GEÇTİĞİ-
Nİ BİLEREK, BU SAYEDE İÇ 
BARIŞA VE EBEDİ KURTU-
LUŞA ERMEK DEMEKTİR.
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ca tüm peygamberlere tabi olanlar Kur’an 
tarafından “Müslüman” olarak adlandırılır. 
Ve nihâyet son peygamberin ümmeti de, in-
sanlık tarihiyle yaşıt olan bu yürüyüşe kendi 
zamanlarından katılan mü’minlerden başka-
sı değildir. Kur’an “Allah, sizi Müslümanlar 
olarak isimlendirdi” (Hac 22:78) buyurur. 
Bu Allah’ın isimlendirmesidir. 

İslam, Allah’ın kâinatı yönettiği sistemin öte-
ki adıdır. Allah’ın insandan beklediği teslimi-
yeti, kâinattaki şuursuz varlıklar zaten sergi-
lemektedir. Onlar yaratılış amaçlarına boyun 
eğmişlerdir. Yaratılış amacına başkaldırabil-
me yeteneği insana verilmiştir. Zira insandan 
beklenen “gönüllü ve iradeli itaat”tir. Esasen 
teslimiyet, itaatin gönüllü ve iradeli olanına 
verilen isimdir. İnsan 
kendisine emanet 
edilen iradeyi Allah’a 
teslimiyet yönünde 
kullanırsa, o zaman 
“Müslüman” sayıla-
caktır.

İslam bir ideoloji de-
ğildir, fakat İslam’ın 
bir ideolojisi vardır. 
Zira İslam’ın bu dün-
yadaki hayata ilişkin bir projesi vardır. Tüm 
zamanların değişmez değerlerini temsil eden 
İslam’ı vaz eden vahiyler, ilahi bir inşa pro-
jesidirler. İlahî bir inşa projesi olan vahyin 
maksadı, hayatı inşa edecek usta olan insanı 
inşa etmektir. Allah, insandan vahyin çırağı 
olmasını istemektedir ki, insan hayatın ustası 
olabilsin.

İslam, hakikati teslim alanların değil hakika-
te teslim olanların yoludur. Zira teslimiyetin 
adı olan İslam, insanın başka şeylere değil 
hakikate teslim olmasını istemektedir. Ha-
kikate teslim olan “Müslüman” adını almayı 
hak kazanır. Her Müslüman bilir ki, İslam’ın 
iki kanadı vardır: Biri insan-Allah ilişkisinin 
ekseni olan tevhid, diğeri insan-insan ilişkisi-

nin ekseni olan adalet. Tevhid veya hakikat, 
adaletin ruhudur. Adalet ise, tevhid veya ha-
kikatin bedenidir.

İnsan endişe edecekse, İslam için değil ken-
disi için endişe etmelidir. İslam’ın geleceği 
Allah’ın garantisindedir. İslam’ın beka me-
selesi yoktur, fakat Müslümanların beka me-
selesi olabilir. İslam’ı İslam’ın sahibi korur. 
İslam’ı, İslam’ın sahibi olan Allah’tan daha 
fazla korumaya kalkanların İslam’a verdiği 
zararı, İslam’ın düşmanları İslam’a verme-
mişlerdir. Herkes bilmelidir ki, İslam’ın ca-
zibesi Allah’ın dini oluşundan kaynaklanır, 
ona mensup olanların aidiyyetinden değil.

Müslüman olmak, canının istediğinin yeri-
ne Allah’ın istediğini 
koymaktır. Müslüman 
olmak, herkes “başka-
ları ne der?” diye so-
rarken, “Allah ne der?” 
diye sormaktır. Müs-
lüman olmak, ‘olma’ 
halini  ‘görünme’ hali-
nin önüne koymaktır. 
İslam’a gelmek bir yere 
gelmek değil, ‘kendine 
gelmek’tir. 

Gayrimüslim ile kâfiri karıştırmamak lazım-
dır. Kâfir, kendisine açıkça ulaşan vahyin 
hakikatlerini açık ve net olarak inkâr eden 
kimsedir. Buna göre her gayrimüslim kâfir 
değildir, fakat her kâfir gayrimüslimdir.

Sözün özü: İman Allah’a güvenmek, İslam 
güvendiği Allah’ın kendisi için olan tüm hü-
kümlerine samimi bir inkıyad ile teslim ol-
maktır.  



İSLAM, HAKİKATİ TESLİM 
ALANLARIN DEĞİL HAKİKA-
TE TESLİM OLANLARIN YO-
LUDUR. ZİRA TESLİMİYETİN 
ADI OLAN İSLAM, İNSANIN 
SADECE HAKİKATE TESLİM 
OLMASINI İSTEMEKTEDİR.
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اإل�ان: هو ثقة اإلنسان بالله
اإلسالم: هو استسالم اإلنسان ملن يثق به

إن اإل�ان روح الدين، بين� اإلسالم جسده مصطفى إسالم أوغلو
أن هذا  اإل�ان واإلسالم مرتادفان، غ�  قال إن مفهومي  هناك من 
ليس بصحيح من الناحية اللغوية قبل كل يشء؛ ذلك ألن اختالف األسامي 
أو املباين يدل عىل اختالف املعاين. فضالً عن ذلك، فإن القرآن ال يؤيد هذا 
الطرح أيضاً بدليل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿قَالَِت األْعرَاُب آَمّناَ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا 
اللَّٰه َورَُسولَُه  َواِْن تُطيُعوا  َولَ�َّ يَْدُخِل اإل�ان يف قُلُوِبُكْم  اَْسلَْمَنا  َولِٰكْن قُولُوا 
ال يَلِتُْكْم ِمْن اَْعَ�لُِكْم َشيْئًا اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر رَحيٌم﴾ (الحجرات: 49:14). فهذه 
اآلية الكر�ة تؤكد أن هناك فرقاً ب� اإل�ان واإلسالم/االستسالم؛ ذلك ألن اآلية 
تنفي صحة االدعاء غ� املدعوم بالبينة لألعراب الذين قالوا بأفواههم ”آمنا“، 
وتقرتح لهم بدالً من ذلك أن يقولوا ”أسلمنا“ أي استسلمنا، األمر الذي يدل 
عىل أن القرآن ال يسمح لنا أن نسّوي معنى كل من مفهومي اإل�ان واإلسالم، 

أو نضعه� يف البوتقة ذاتها. 
ثبت م� سبق أن هذين املفهوم� ليسا مرتادف�، ولكن ال يذه� بكم الظن 
بينه�.  بل هناك عالقة وطيدة  البعض،  ببعضه�  الصلة  أنه� مقطوعا  إىل 
وم� يدل عىل ذلك هو اآلية التالية: ﴿فَاَْخرَْجَنا َمْن كَاَن فيها ِمَن الُْمْؤِمن�، 
فاآلية   .(35-36  :51 (الذاريات:  الُْمْسلِم�﴾  ِمَن  بَيٍْت  َغْ�َ  فيها  َوَجْدنَا  فََ� 
تحتم علينا القبول بأن ب� مفهومي اإل�ان واإلسالم عالقًة تالزمية. ذلك ألن 
اإل�ان واإلسالم مفهومان ال يكتمل معناه� يف غياب أحده�، ويظهر نقص 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قلوبنا رسول  قال حبيب  لقد  اآلخر.  غياب  عند 
ننتهي من   .(3/134 بن حنبل:  (أحمد  القلب)  واإل�ان يف  عالنية،  (اإلسالم 
الجسد  وليس  اإلسالم.  اإل�ان روح  بين�  اإل�ان،  اإلسالم جسد  أن  إىل  ذلك 
وليس  اآلخرة  فمحلّها  امليتة  الجثة  وأما  ميتة.  جثة  إال  روحه  عن  املفصول 

الدنيا.
وانطالقاً م� ذكر أعاله، من املمكن عقد عالقة ب� اإل�ان واإلسالم عىل النحو 
التايل: اإل�ان هو الثقة بعامل الغيب عن طريق استقاء املعرفة الصحيحة من 
عامل الشهادة، واإلسالم هو التعب� الفعيل عن االستسالم لذلك اإل�ان والثقة. 

اإل�ان ال تستوعبه التعاريف:

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلسالم جسد اإل�ان، بين� 
اإل�ان روح اإلسالم، وليس 

الجسد املفصول عن روحه إال 
جثة ميتة، ومحلها اآلخرة، ليس 

الدنيا.

املقال الرئيس وقد  اللغة،  يف  ما“  يشء  إىل  وتوجهه  القلب  ”ميل  هو  اإل�ان  إن 
�عناه  الكريم  القرآن  واستخدمه  بـ“التصديق“.  القواميس  عرفته 
اختلقها أوالد يعقوب عليه  التي  األقاويل  اللغوي يف معرض رسده 
يتحدثون ع� جرى البنه  أبيهم �ا  إلقناع  الحاسدين، سعياً  السالم 
يوسف عليه السالم وإلزالة شكوكه حول املوضوع، حيث قالوا عقب 
القصة التي حاكتها قرائحهم: ﴿وما أنت �ؤمن لنا ولو كنا صادق�﴾ 

(يوسف: 12:17).
عىل  دّل  الباء  بحرف  ُعّدي  إن  (آمن)  فعل  أن  إىل  اللغويون  يش� 
التصديق؛ وإن مل يَُعدَّ بها فدّل عىل أداء الفرائض والواجبات. وملِا أن 
أهل االعتزال يتبنون الرأي األخ� فذهبوا إىل أن العمل من العمل. 

املمكن  اللغة، من  فقه  املبني عىل قواعد  التحليل  وبناًء عىل هذا 
ي (آمن) بالباء، ك� يف قوله تعاىل (كل آمن  التوصل إىل أنه إن ُعدِّ
بالله) ال ينحرص اإل�ان يف الفاعل، وإ�ا يتجاوزه ليبلغ املفعول. أي 
القائل (آمنُت)  يُعّد قول  أن اإل�ان يتطلب مفعوالً. وعىل ذلك ال 
إ�اناً؛ ذلك ألن السؤال املقّدر هنا (بِمَ آمْنَت) يلّح مفسه. وال ينتهي 
أيضاً،  املفعول  وتحديد  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  حّد  عند  األمر 
به مع اإل�ان يف قلوبكم أو  ينتقل بعدئٍذ إىل توافق ما آمنتم  بل 

أم  إ�انكم صحيح  أ  أي  معه،  اختالفه 
عن  املتمخضة  والنتيجة  صحيح؟  غ� 
مع  (آمن)  اإل�ان  التقاء  أن  هي  ذلك 
املجرد  اإل�ان  يدل عىل  ال  الباء  حرف 
التوافق  عىل  كذلك  يدل  وإ�ا  وكفى، 
اإل�ان  فاعل  ب�  القائم  واالنسجام 

ومفعوله. 
وقد عرّف العل�ء اإل�ان يف االصطالح 
بالجنان،  التصديق  ”هو  بقولهم: 
باألركان“.  والعمل  باللسان،  واإلقرار 

ولكنهم اختلفوا في� إذا كان العمل من اإل�ان أم ال. وهناك آراء 
أن  العّد. غ�  الصدد بحيث ال يحرصها  ومذاهب مختلفة يف هذا 
القرآن الكريم، بغّض النظر عن تلك اآلراء واملذاهب، أكد برصاحة 
يف اآلية (143) من سورة البقرة أن اإل�ان ال �مكن فصله عن العمل 
عىل اإلطالق: ﴿إن الله ال يضيع إ�انكم﴾. هذا ألن سبب نزول هذه 
تحويل  قبل  املصل�  صلوات  حكم  يف  ورد  الذي  السؤال  هو  اآلية 
القبلة؛ م� يدل عىل أن القرآن الكريم يعترب عمل ”الصالة“ يف نطاق 

”اإل�ان“. 
السؤال: ما محّل اإل�ان؟

يقول  حيث  الكريم،  القرآن  بحسب  القلب  محلّه  إن  الجواب: 
سبحانه وتعاىل: ﴿ولكن الله حبب إليكم اإل�ان وزينه يف قلوبكم﴾. 
وخالصة القول: إن اإل�ان هو الوجه املبطن لإلسالم، بين� اإلسالم 

هو الوجه املعلن لإل�ان.
يف ماهية اإل�ان:

لقد ُشبّه اإل�ان بشجرٍة جذرها املعرفة، وجذعها التصديق، وفروعها 
شجرة  جذر  تشكل  هي  التي  فاملعرفة  فالعمل.  �رتها  أما  اإلقرار، 

اإل�ان عبارة عن علم القلب الواعي العاقل بالحقيقة، فاإل�ان يستند 
تبقى  ال  ك�  فحسب،  ذلك  عن  عبارًة  ليس  أنه  غ�  العلم،  ذلك  إىل 

املعرفة املتحولة إىل اإل�ان مجرد علم، وإ�ا هي تصبح ”إيقاناً“. 
ال �كن  ف�  تصديقه“،  ال �كن  ”اإل�ان  إن  النرصاين  الالهوت  يقول 
أقانيم“  ”ثالثة  عقيدة  وإن  أيضاً.  تكذيبه  املمكن  غ�  من  تصديقه 
النرصانية هي التي ال تبقي وال تذر مخرجاً آخر سوى ذلك للنرصانية. 

بين� اإل�ان اإلسالمي �كن تصديقه وتكذيبه عىل حد سواء. 
املرجع الذي ال بد أن نعود إليه يف تعريف اإل�ان اإلسالمي هو القرآن 
الكريم. فهو الذي يعرّفه ويحّد حدوده. وال يكون هذا التعريف جامعاً 
لألمور/املسائل الواجب اعتقادها فقط، بل يكون يف الوقت ذاته مانعاً 
العل�ء  عرب  وقد  بها.  واالعتقاد  اإل�ان  يجوز  ال  التي  لألمور/املسائل 
مثل  مانع ألغياره،  ألفراده،  تعريف جامع  بقولهم:  ذلك  القدماء عن 
ما ورد يف هذه اآلية: ﴿يَا اَيَُّها الذين اَٰمُنوا اِٰمُنوا ِباللِّٰه ورسوله َوالِْكتَاِب 
ِباللِّٰه  يَْكُفْر  َوَمْن  قَبُْل  ِمْن  أنْزََل  الذي  َوالِْكتَاِب  رسوله  َعٰىل  نَزََّل  الذي 
(النساء:  بَعيداً﴾  فََقْد َضلَّ َضالال  اآلِخِر  َوالْيَْوِم  َورُُسلِه  وَكُتُِبه  َوَملِٰئَكِته 

.(136 :4
إن القرآن الكريم جمع األسس اإل�انية 
النساء،  سورة  من   (136) اآلية  يف 
البقرة  سورة  من   (284-285) واآليت� 

تحت خمسة عناوين رئيسية وهي:
اإل�ان بالله تعاىل. 1
اإل�ان باملالئكة. 2
اإل�ان بالرسل. 3
اإل�ان بالكتب. 4
اإل�ان بيوم اآلخرة.. 5

إن اإل�ان ”اإلسالمي“ �كن تصديقه، بعكس اإل�ان النرصاين؛ ذلك ألن 
األول ينبني عىل برهان وبينة: ﴿لِيَْهلَِك َمْن َهلََك َعْن بَيَِّنٍة َويَْحيَا َمْن 

َحيَّ َعْن بَيَِّنٍة َوإِنَّ اللَه لََسِميٌع َعلِيٌم﴾ (األَنَْفال:42). 
العقل  نطاق  يف  (يقع  ”معقول“  نشاط  اإل�ان  أن  تظهر  اآلية  فهذه 
واملنطق) وليس بنشاط ”غ� معقول أو منطقي“ (ال يخرج عن إطار 
بذلك  املؤمن  لدى  يتحصل  الذي  ”العقل“  أن  غ�  واملنطق).  العقل 
اإل�ان ال يستمّد قوته من األرض، وإ�ا من العرش، أي هو ناظر إىل 
العرش بدالً من األرض، وهو عقل الهويت وليس بناصويت. هذا اإل�ان 
يكسب لإلنسان عقالً بحيث يرفض ”العقالنية“. من أجل ذلك يذكر 
القرآن الكريم ثالث خصائص مرتبطة بعضها مع البعض اآلخر مقرتناً 
ال  الناس  أك�  يعقلون،  ال  الناس  ﴿أك�  الناس“:  ”أك�  العبارة  بتلك 

يشكرون، أك� الناس ال يؤمنون﴾. 
ليس هناك أي مجموعة ال تؤمن بأي يشء وال تتبنى أي عقيدة ب� 
”الذين  أو  بـ“الكافرون“  الكريم  القرآن  يخاطبها  التي  املجموعات 
كفروا“. و�وجب سنن الفطرة، فإن احت�ل وجود مجموعة أو شخص 
ال يتبنى أي عقيدة خالل تاريخ البرشية الطويل غ� وارد. ولكن أساس 

ال توجد أي مجموعة ال تؤمن 
بأي يشء وال تتبنى أي عقيدة ب� 
املجموعات التي يخاطبها القرآن 
الكريم بـ“الكافرون“ أو ”الذين 

كفروا“.
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اإل�ان: هو ثقة اإلنسان بالله
اإلسالم: هو استسالم اإلنسان ملن يثق به

إن اإل�ان روح الدين، بين� اإلسالم جسده مصطفى إسالم أوغلو
أن هذا  اإل�ان واإلسالم مرتادفان، غ�  قال إن مفهومي  هناك من 
ليس بصحيح من الناحية اللغوية قبل كل يشء؛ ذلك ألن اختالف األسامي 
أو املباين يدل عىل اختالف املعاين. فضالً عن ذلك، فإن القرآن ال يؤيد هذا 
الطرح أيضاً بدليل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿قَالَِت األْعرَاُب آَمّناَ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا 
اللَّٰه َورَُسولَُه  َواِْن تُطيُعوا  َولَ�َّ يَْدُخِل اإل�ان يف قُلُوِبُكْم  اَْسلَْمَنا  َولِٰكْن قُولُوا 
ال يَلِتُْكْم ِمْن اَْعَ�لُِكْم َشيْئًا اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر رَحيٌم﴾ (الحجرات: 49:14). فهذه 
اآلية الكر�ة تؤكد أن هناك فرقاً ب� اإل�ان واإلسالم/االستسالم؛ ذلك ألن اآلية 
تنفي صحة االدعاء غ� املدعوم بالبينة لألعراب الذين قالوا بأفواههم ”آمنا“، 
وتقرتح لهم بدالً من ذلك أن يقولوا ”أسلمنا“ أي استسلمنا، األمر الذي يدل 
عىل أن القرآن ال يسمح لنا أن نسّوي معنى كل من مفهومي اإل�ان واإلسالم، 

أو نضعه� يف البوتقة ذاتها. 
ثبت م� سبق أن هذين املفهوم� ليسا مرتادف�، ولكن ال يذه� بكم الظن 
بينه�.  بل هناك عالقة وطيدة  البعض،  ببعضه�  الصلة  أنه� مقطوعا  إىل 
وم� يدل عىل ذلك هو اآلية التالية: ﴿فَاَْخرَْجَنا َمْن كَاَن فيها ِمَن الُْمْؤِمن�، 
فاآلية   .(35-36  :51 (الذاريات:  الُْمْسلِم�﴾  ِمَن  بَيٍْت  َغْ�َ  فيها  َوَجْدنَا  فََ� 
تحتم علينا القبول بأن ب� مفهومي اإل�ان واإلسالم عالقًة تالزمية. ذلك ألن 
اإل�ان واإلسالم مفهومان ال يكتمل معناه� يف غياب أحده�، ويظهر نقص 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قلوبنا رسول  قال حبيب  لقد  اآلخر.  غياب  عند 
ننتهي من   .(3/134 بن حنبل:  (أحمد  القلب)  واإل�ان يف  عالنية،  (اإلسالم 
الجسد  وليس  اإلسالم.  اإل�ان روح  بين�  اإل�ان،  اإلسالم جسد  أن  إىل  ذلك 
وليس  اآلخرة  فمحلّها  امليتة  الجثة  وأما  ميتة.  جثة  إال  روحه  عن  املفصول 

الدنيا.
وانطالقاً م� ذكر أعاله، من املمكن عقد عالقة ب� اإل�ان واإلسالم عىل النحو 
التايل: اإل�ان هو الثقة بعامل الغيب عن طريق استقاء املعرفة الصحيحة من 
عامل الشهادة، واإلسالم هو التعب� الفعيل عن االستسالم لذلك اإل�ان والثقة. 

اإل�ان ال تستوعبه التعاريف:

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلسالم جسد اإل�ان، بين� 
اإل�ان روح اإلسالم، وليس 

الجسد املفصول عن روحه إال 
جثة ميتة، ومحلها اآلخرة، ليس 

الدنيا.

املقال الرئيس
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اإل�ان: هو ثقة اإلنسان بالله
اإلسالم: هو استسالم اإلنسان ملن يثق به

إن اإل�ان روح الدين، بين� اإلسالم جسده مصطفى إسالم أوغلو
أن هذا  اإل�ان واإلسالم مرتادفان، غ�  قال إن مفهومي  هناك من 
ليس بصحيح من الناحية اللغوية قبل كل يشء؛ ذلك ألن اختالف األسامي 
أو املباين يدل عىل اختالف املعاين. فضالً عن ذلك، فإن القرآن ال يؤيد هذا 
الطرح أيضاً بدليل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿قَالَِت األْعرَاُب آَمّناَ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا 
اللَّٰه َورَُسولَُه  َواِْن تُطيُعوا  َولَ�َّ يَْدُخِل اإل�ان يف قُلُوِبُكْم  اَْسلَْمَنا  َولِٰكْن قُولُوا 
ال يَلِتُْكْم ِمْن اَْعَ�لُِكْم َشيْئًا اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر رَحيٌم﴾ (الحجرات: 49:14). فهذه 
اآلية الكر�ة تؤكد أن هناك فرقاً ب� اإل�ان واإلسالم/االستسالم؛ ذلك ألن اآلية 
تنفي صحة االدعاء غ� املدعوم بالبينة لألعراب الذين قالوا بأفواههم ”آمنا“، 
وتقرتح لهم بدالً من ذلك أن يقولوا ”أسلمنا“ أي استسلمنا، األمر الذي يدل 
عىل أن القرآن ال يسمح لنا أن نسّوي معنى كل من مفهومي اإل�ان واإلسالم، 

أو نضعه� يف البوتقة ذاتها. 
ثبت م� سبق أن هذين املفهوم� ليسا مرتادف�، ولكن ال يذه� بكم الظن 
بينه�.  بل هناك عالقة وطيدة  البعض،  ببعضه�  الصلة  أنه� مقطوعا  إىل 
وم� يدل عىل ذلك هو اآلية التالية: ﴿فَاَْخرَْجَنا َمْن كَاَن فيها ِمَن الُْمْؤِمن�، 
فاآلية   .(35-36  :51 (الذاريات:  الُْمْسلِم�﴾  ِمَن  بَيٍْت  َغْ�َ  فيها  َوَجْدنَا  فََ� 
تحتم علينا القبول بأن ب� مفهومي اإل�ان واإلسالم عالقًة تالزمية. ذلك ألن 
اإل�ان واإلسالم مفهومان ال يكتمل معناه� يف غياب أحده�، ويظهر نقص 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قلوبنا رسول  قال حبيب  لقد  اآلخر.  غياب  عند 
ننتهي من   .(3/134 بن حنبل:  (أحمد  القلب)  واإل�ان يف  عالنية،  (اإلسالم 
الجسد  وليس  اإلسالم.  اإل�ان روح  بين�  اإل�ان،  اإلسالم جسد  أن  إىل  ذلك 
وليس  اآلخرة  فمحلّها  امليتة  الجثة  وأما  ميتة.  جثة  إال  روحه  عن  املفصول 

الدنيا.
وانطالقاً م� ذكر أعاله، من املمكن عقد عالقة ب� اإل�ان واإلسالم عىل النحو 
التايل: اإل�ان هو الثقة بعامل الغيب عن طريق استقاء املعرفة الصحيحة من 
عامل الشهادة، واإلسالم هو التعب� الفعيل عن االستسالم لذلك اإل�ان والثقة. 

اإل�ان ال تستوعبه التعاريف:

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلسالم جسد اإل�ان، بين� 
اإل�ان روح اإلسالم، وليس 

الجسد املفصول عن روحه إال 
جثة ميتة، ومحلها اآلخرة، ليس 

الدنيا.

املقال الرئيس وقد  اللغة،  يف  ما“  يشء  إىل  وتوجهه  القلب  ”ميل  هو  اإل�ان  إن 
�عناه  الكريم  القرآن  واستخدمه  بـ“التصديق“.  القواميس  عرفته 
اختلقها أوالد يعقوب عليه  التي  األقاويل  اللغوي يف معرض رسده 
يتحدثون ع� جرى البنه  أبيهم �ا  إلقناع  الحاسدين، سعياً  السالم 
يوسف عليه السالم وإلزالة شكوكه حول املوضوع، حيث قالوا عقب 
القصة التي حاكتها قرائحهم: ﴿وما أنت �ؤمن لنا ولو كنا صادق�﴾ 

(يوسف: 12:17).
عىل  دّل  الباء  بحرف  ُعّدي  إن  (آمن)  فعل  أن  إىل  اللغويون  يش� 
التصديق؛ وإن مل يَُعدَّ بها فدّل عىل أداء الفرائض والواجبات. وملِا أن 
أهل االعتزال يتبنون الرأي األخ� فذهبوا إىل أن العمل من العمل. 

املمكن  اللغة، من  فقه  املبني عىل قواعد  التحليل  وبناًء عىل هذا 
ي (آمن) بالباء، ك� يف قوله تعاىل (كل آمن  التوصل إىل أنه إن ُعدِّ
بالله) ال ينحرص اإل�ان يف الفاعل، وإ�ا يتجاوزه ليبلغ املفعول. أي 
القائل (آمنُت)  يُعّد قول  أن اإل�ان يتطلب مفعوالً. وعىل ذلك ال 
إ�اناً؛ ذلك ألن السؤال املقّدر هنا (بِمَ آمْنَت) يلّح مفسه. وال ينتهي 
أيضاً،  املفعول  وتحديد  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  حّد  عند  األمر 
به مع اإل�ان يف قلوبكم أو  ينتقل بعدئٍذ إىل توافق ما آمنتم  بل 

أم  إ�انكم صحيح  أ  أي  معه،  اختالفه 
عن  املتمخضة  والنتيجة  صحيح؟  غ� 
مع  (آمن)  اإل�ان  التقاء  أن  هي  ذلك 
املجرد  اإل�ان  يدل عىل  ال  الباء  حرف 
التوافق  عىل  كذلك  يدل  وإ�ا  وكفى، 
اإل�ان  فاعل  ب�  القائم  واالنسجام 

ومفعوله. 
وقد عرّف العل�ء اإل�ان يف االصطالح 
بالجنان،  التصديق  ”هو  بقولهم: 
باألركان“.  والعمل  باللسان،  واإلقرار 

ولكنهم اختلفوا في� إذا كان العمل من اإل�ان أم ال. وهناك آراء 
أن  العّد. غ�  الصدد بحيث ال يحرصها  ومذاهب مختلفة يف هذا 
القرآن الكريم، بغّض النظر عن تلك اآلراء واملذاهب، أكد برصاحة 
يف اآلية (143) من سورة البقرة أن اإل�ان ال �مكن فصله عن العمل 
عىل اإلطالق: ﴿إن الله ال يضيع إ�انكم﴾. هذا ألن سبب نزول هذه 
تحويل  قبل  املصل�  صلوات  حكم  يف  ورد  الذي  السؤال  هو  اآلية 
القبلة؛ م� يدل عىل أن القرآن الكريم يعترب عمل ”الصالة“ يف نطاق 

”اإل�ان“. 
السؤال: ما محّل اإل�ان؟

يقول  حيث  الكريم،  القرآن  بحسب  القلب  محلّه  إن  الجواب: 
سبحانه وتعاىل: ﴿ولكن الله حبب إليكم اإل�ان وزينه يف قلوبكم﴾. 
وخالصة القول: إن اإل�ان هو الوجه املبطن لإلسالم، بين� اإلسالم 

هو الوجه املعلن لإل�ان.
يف ماهية اإل�ان:

لقد ُشبّه اإل�ان بشجرٍة جذرها املعرفة، وجذعها التصديق، وفروعها 
شجرة  جذر  تشكل  هي  التي  فاملعرفة  فالعمل.  �رتها  أما  اإلقرار، 

اإل�ان عبارة عن علم القلب الواعي العاقل بالحقيقة، فاإل�ان يستند 
تبقى  ال  ك�  فحسب،  ذلك  عن  عبارًة  ليس  أنه  غ�  العلم،  ذلك  إىل 

املعرفة املتحولة إىل اإل�ان مجرد علم، وإ�ا هي تصبح ”إيقاناً“. 
ال �كن  ف�  تصديقه“،  ال �كن  ”اإل�ان  إن  النرصاين  الالهوت  يقول 
أقانيم“  ”ثالثة  عقيدة  وإن  أيضاً.  تكذيبه  املمكن  غ�  من  تصديقه 
النرصانية هي التي ال تبقي وال تذر مخرجاً آخر سوى ذلك للنرصانية. 

بين� اإل�ان اإلسالمي �كن تصديقه وتكذيبه عىل حد سواء. 
املرجع الذي ال بد أن نعود إليه يف تعريف اإل�ان اإلسالمي هو القرآن 
الكريم. فهو الذي يعرّفه ويحّد حدوده. وال يكون هذا التعريف جامعاً 
لألمور/املسائل الواجب اعتقادها فقط، بل يكون يف الوقت ذاته مانعاً 
العل�ء  عرب  وقد  بها.  واالعتقاد  اإل�ان  يجوز  ال  التي  لألمور/املسائل 
مثل  مانع ألغياره،  ألفراده،  تعريف جامع  بقولهم:  ذلك  القدماء عن 
ما ورد يف هذه اآلية: ﴿يَا اَيَُّها الذين اَٰمُنوا اِٰمُنوا ِباللِّٰه ورسوله َوالِْكتَاِب 
ِباللِّٰه  يَْكُفْر  َوَمْن  قَبُْل  ِمْن  أنْزََل  الذي  َوالِْكتَاِب  رسوله  َعٰىل  نَزََّل  الذي 
(النساء:  بَعيداً﴾  فََقْد َضلَّ َضالال  اآلِخِر  َوالْيَْوِم  َورُُسلِه  وَكُتُِبه  َوَملِٰئَكِته 

.(136 :4
إن القرآن الكريم جمع األسس اإل�انية 
النساء،  سورة  من   (136) اآلية  يف 
البقرة  سورة  من   (284-285) واآليت� 

تحت خمسة عناوين رئيسية وهي:
اإل�ان بالله تعاىل. 1
اإل�ان باملالئكة. 2
اإل�ان بالرسل. 3
اإل�ان بالكتب. 4
اإل�ان بيوم اآلخرة.. 5

إن اإل�ان ”اإلسالمي“ �كن تصديقه، بعكس اإل�ان النرصاين؛ ذلك ألن 
األول ينبني عىل برهان وبينة: ﴿لِيَْهلَِك َمْن َهلََك َعْن بَيَِّنٍة َويَْحيَا َمْن 

َحيَّ َعْن بَيَِّنٍة َوإِنَّ اللَه لََسِميٌع َعلِيٌم﴾ (األَنَْفال:42). 
العقل  نطاق  يف  (يقع  ”معقول“  نشاط  اإل�ان  أن  تظهر  اآلية  فهذه 
واملنطق) وليس بنشاط ”غ� معقول أو منطقي“ (ال يخرج عن إطار 
بذلك  املؤمن  لدى  يتحصل  الذي  ”العقل“  أن  غ�  واملنطق).  العقل 
اإل�ان ال يستمّد قوته من األرض، وإ�ا من العرش، أي هو ناظر إىل 
العرش بدالً من األرض، وهو عقل الهويت وليس بناصويت. هذا اإل�ان 
يكسب لإلنسان عقالً بحيث يرفض ”العقالنية“. من أجل ذلك يذكر 
القرآن الكريم ثالث خصائص مرتبطة بعضها مع البعض اآلخر مقرتناً 
ال  الناس  أك�  يعقلون،  ال  الناس  ﴿أك�  الناس“:  ”أك�  العبارة  بتلك 

يشكرون، أك� الناس ال يؤمنون﴾. 
ليس هناك أي مجموعة ال تؤمن بأي يشء وال تتبنى أي عقيدة ب� 
”الذين  أو  بـ“الكافرون“  الكريم  القرآن  يخاطبها  التي  املجموعات 
كفروا“. و�وجب سنن الفطرة، فإن احت�ل وجود مجموعة أو شخص 
ال يتبنى أي عقيدة خالل تاريخ البرشية الطويل غ� وارد. ولكن أساس 

ال توجد أي مجموعة ال تؤمن 
بأي يشء وال تتبنى أي عقيدة ب� 
املجموعات التي يخاطبها القرآن 
الكريم بـ“الكافرون“ أو ”الذين 

كفروا“.
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الدعوة إىل اإل�ان يف اإلسالم ليس الدعوة إىل ”تبني عقيدة“، وإ�ا هو 
الله سبحانه وتعاىل أن  يأمر  التي  بـ“املسائل  الناس إىل اإل�ان  دعوة 

يؤمنوا بها“.
تشكل ”الحقائق الغيبية“ لّب اإل�ان، م� يدل عىل أن اإل�ان حقيقة 
روحية/باطنية عميقة بحيث ال �كن اختزاله يف املعرفة واملعلومات 

والربهان والعقالنية إطالقاً. 
إن جميع األسس اإل�انية الخمسة التي قدمها القرآن الكريم كعناوين 
بالغيب.  اإل�ان  مع  جزئيا  أو  كليا  ترتبط  ”اإلسالمي“  لإل�ان  رئيسية 
فاإل�ان بالله تعاىل ومالئكته واليوم اآلخر كلها إ�ان بالغيب. وأساس 
اإل�ان  ألن  ذلك  أيضاً.  بالغيب  اإل�ان  هو  والكتب  بالرسل  اإل�ان 
بالرسول محمد صىل الله عليه وسلم ال يتعلق بـ“شخصيته التاريخية“، 
بل يتعلق باصطفائه من قبل الله سبحانه وتعاىل وإنزال الوحي عليه، 
نفس  ينطبق  التجريبي.  العلم  ملقاييس  يخضع  موضوعاً  ليس  وهذا 
اإل�ان  من  املقصود  ألن  أيضاً.  الكريم  بالقرآن  اإل�ان  عىل  اليشء 
ألن  وهذا  القرآن.  مادة  أو  باملصحف  اإل�ان  ليس  الكريم  بالقرآن 

العنارص  من  مصنوعة  مادة  املصحف 
والحرب،  والجلد  السليلوز  مثل  املادية 
م� يعني أن اإل�ان بالقرآن هو اإل�ان 

�صدره اإللهي الرباين.  
قيمة اإل�ان:

الفطرة  إن  الفطرة:  حيث  من  قيمته 
به،  مشفرة  أي  اإل�ان،  عىل  مجبولة 
حركة.  حالة  يف  العامل  يف  يشء  وكل 

وهذه الحركة الفعالة يف العامل ليست فوضوية/عشوائية، وإ�ا تجري 
مبنية عىل  النظامية/املنتظمة  األشياء  نظام كوين دقيق. وحركة  وفق 
قويت ”الجذب والدفع“. وهذه السنة الكونية اإللهية تنطبق عىل كل 

يشء ابتداء من الشمس وانتهاًء بالذرة. 
وإن قويت ”العقل واإلرادة“ اللت� يتسم به� اإلنسان ب� املخلوقات 
منتظمًة  القوت�  تلك�  حركُة  تكون  ول�  أيضاً.  حركة  حالة  يف  ه� 
بعيدة عن الفوىض ال بد له� من قوت� مثل قويت ”الجذب والدفع“ يف 
الكرة األرضية. فقوة الجذب هي ”اإل�ان“ باملسائل املطلوب تصديقها، 
والقوة الدافعة هي ”الكفر/الرفض“ باملسائل الواجب إنكارها. وكلمة 
التوحيد (ال إله إال الله) تعرب عن تلك الحقيقة؛ ذلك ألن اإلسالم يعني 
معه  الدوران  يتوجب  الذي  اإللهي  للمدار  واإلرادة  العقل  استسالم 
حيث دار. وال يتمخض عن عقل وإرادة مجردين من اإل�ان إال حركات 

فوضوية عشوائية مثل كوكٍب خرج عن مداره.     
قيمة اإل�ان من حيث األخالق: يجب أن تكون الفطرُة أساَس األخالق 
واللُه مرجَعها. وإن سلوكاً أخالقياً مرجُعه الله تعاىل يأىب أن يكون إال 
ناشئاً من اإل�ان، فهو ض�نه. ك� كان يف مثال كعب بن مالك؛ أحد 
الصحابة الثالثة التواب� الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ حيث قال للنبي 
اليوم  حديث  لقد علمت لنئ حدثتك  (والله  عليه وسلم:  الله  صىل 
حدثتك  ولنئ  عّيل،  يسخطك  أن  الله  ليوشكّن  عني  به  ترىض  كذب 
(البخاري  الله...)  عفو  فيه  ألرجو  إين  فيه  عيل  تجد  صدق  حديث 

ومسلم).
باإل�ان  تُوِّجت  قد  تقوًى  َمثَُل  التقوى:  حيث  من  اإل�ان  قيمة 
كمثِل قرص فاخر قد أّمنته رشكة مرموقة موثوقة. ال ينجو أي مبنى 
واملواُد  متيناً  أساسه  كان  مه�  األيام  مرور  مع  بالرضر  اإلصابة  من 
ناً“ من  املستخدمة فيه عاليَة الجودة. كذلك إذا كان اإلنسان ”مؤمَّ
قبل اإل�ان، وأصابه رضر ما فذلك اإل�ان هو الذي يعيد بناءه ليعود 
إىل سابق عهده. ومن املمكن أن �ثل عىل ذلك بقصة إرسال حاطب 
بن بلتعة خرباً عن تأّهب رسول الله صىل الله عليه وسلم وأصحابه 
لغزوٍة إىل أهل مكة املرشك�. حيث كان عمر بن الخطاب قد أصدر 
حك�ً بنفاق حاطب نظراً لظاهر عمله فقط، في� حكم النبي صىل 
الله عليه وسلم عليه باالنطالق من إ�انه. فإ�ان الحاطب هو الذي 

رّمم تقواه املترضرة. 
مثال آخر عىل هذا هو قصة حنظلة بن ربيع، إذ هرع إىل الرسول 
الله  عليه السالم مشتكياً عن نفسه بقوله: ”نافق حنظلة يا رسول 
�نافٍق  ليس  بأنه  السالم  عليه  الرسول  فأقنعه  تدمعان،  وعيناه   “!

مستدالً بقلبه املغمور باإل�ان.
للتلّفظ  وكان ع�ر بن يارس قد اضطّر 
تعرّضه  جراء  أنفه  رغم  الكفر  بكلمة 
وقلبه  والتعذيب  األذى  من  ألنواٍع 
مطمّنئ باإل�ان. فأجاز النبي صىل الله 
عليه وسلم له التلفظ بكلمة الكفر إذا 
قلبه  دام  ما  ذاتها  للضغوط  تعرض  ما 

مشبَعاً باإل�ان قائالً: ”إن عادوا فعد“.
قيمة اإل�ان من حيث العلم: إن املعرفة خشية، بين� اإل�ان ثقة 
واعت�د، وإن مل تتوازن الخشية الناشئة من املعرفة بالثقة واالعت�د 
الحاصل مع اإل�ان فال يقوى اإلنسان عىل القيام، بل ينهار، إذن ال 
بد من املوازنة ب� الخوف والرجاء. ويف املقابل، إن مل تتعادل الثقة 
بالذات التي �نحها اإل�ان بالخشية الناجمة من املعرفة فال يستطيع 

اإل�اُن الوقوَف يف وجه هجوٍم يشّنه العقل واملنطق، بل يتهاوى. 
ما اإل�ان والكفر؟

اإل�ان أكرب إمكانية �كن أن �تلكها اإلنسان بفضل الله، فال تنتهي 
إمكانيات اإلنسان ما مل ينفد إ�انه. فالطاقة اإل�انية هي التي �ّكن 
اإلنسان من املّيض قدماً يف تحقيق الغاية من وجوده بوجه األرض يف 

رحلة الحياة العصيبة هذه. 
إن اإل�ان معرفة قبلية مسبقة، ومن املمكن أن يرفض اإلنسان ما ال 
يعرفه، ولهذا قيل إن اإلنسان عدّو ملا جهل. غ� أن اإلنسان ال �كن 
اإل�ان  بين�  ونفي/رفض؛  سلب  الكفر  إن  يعرف.  ال  �ا  يؤمن  أن 
إثبات وتصديق وقبول. وعدم املعرفة والتعرف، وتجنب التعرف .. 
كلها نوع من أنواع الكفر. ولكن اإل�ان يستوجب املعرفة ويتطلب 
التعرّف. وجذر شجرة اإل�ان علٌم يتضّمن املعرفة. فاملعرفة والتعرّف 
غياب  يف  اإل�ان  يبقى  ال  الحقيقة،  يف  واعيٌة.  إراديٌة  توجٍه  عمليُة 
اإلرادة والشعور؛ ألن اإل�ان يستند إىل اختيار مبني عىل إرادة حرة. 
جذع  ألن  صحيحاً؛  والقرس  الجرب  طريق  عن  اإل�ان  يعترب  ال  لهذا 

إن اإل�ان هو الوجه املبطن 
لإلسالم، بين� اإلسالم هو الوجه 

املعلن لإل�ان.

شجرة اإل�ان هو التصديق بالقلب. 
وال ينتج عن اإلقرار باللسان �عزٍل عن التصديق بالقلب غ� منافق. 
اآليات  وبحسب  الكفر،  ويبطن  اإل�ان  يظهر  خفي  كافر  واملنافق 

القرآنية فإنه يف الدرك األسفل من الكافر. 
ومثل اإل�ان كمثل ُحّب ووّد؛ بين� مثل الكفر كمثل الكراهية والبغض، 
والبغض يشء سلبي.  الكراهية  أن  إيجايب؛ يف ح�  أمر  والوّد  والحّب 
اإلنسان  إىل  الكفر  يضيف  ال  في�  وثراًءا؛  غنًى  اإلنسان  يزيد  الحّب 
شيئاً سوى الفقر والعدم. كذلك اإل�ان قيمة إيجابية يف جوهره، بين� 
الحّب،  مثل  ويغنيه  اإلنسان  ي�ي  فاإل�ان  له.  قيمة  ال  سلبي  الكفر 
بين� الكفر يفقره مثل الكراهية والبغض. اإل�ان زيادة والكفر نقص. 

اإل�ان �نح قيمة؛ يف ح� أن الكفر يدّمر القيم. 
استعادُة واسرتداد  التذكر  الكفر نسيان.  بين�  اإل�ان ذكر وتذكّر،  إن 
وضع  قد  آمن  الذي  إن  وخسارة/ضياع.  نقصان  النسيان  في�  يشء، 

صامولة  سّن  عىل  مناسباً  مس�راً 
والرتابط  التناسب  وذلك  الفطرة. 
والتحتية  الفوقية  البنية  ب�  املرصوص 
اإلنسان  شخصية  �زّق  دون  يحول 
فاإل�ان  فيها.  الداخلية  والتصدعات 
هو التذكّر باألمانة الوجودية، أما الكفر 

فهو نسيانها.
ح�  يف  وصل/ارتباط،  هو  اإل�ان  إن 
فاالرتباط  قطع/انقطاع،  هو  الكفر  أن 
اإل�ان  ولذلك  ”أميناً“،  اإلنسان  يجعل 

ض�ن األمن الوجودي الكوين. 
إن اإل�ان ثبات �ّكن اإلنسان من االستقرار يف مكانه وموطنه. ومن 
استقّر يف مكانه يبلغ السكينة والط�نينة. أما الكفر فانحالل وضالل، 
واالنقطاع  وعمه.  تيه  دوامة  يف  يدور  بل  املسافة  يقطع  ال  فالكافر 
يحرم اإلنسان من األمن واألمان، وإن أثار لدى اإلنسان شعوراً بالحرية 
واالنطالق يف الوهلة األوىل، ف� �يض وقت كث� حتى يتب� رسابه� 
وضالله�. ذلك ألن الكفر ال يحّرر روح اإلنسان وال يطلقه من قيوده، 
التي  بالحرية  بل يعّفن جوهره ويجفف منابع قوته. وإن اإلحساس 
ال توقظ القوى الكامنة يف النفس اإلنسانية إحساس خادع عابر مّرض 

�ثل اإلحساس بالسعادة العابرة جراء تناول املخدرات.   
الحّد. اإل�ان حالة وعي  الكفر تجاوز  الحّد، بين�  اإل�ان هو معرفة 
ال  ومن  عليها.  السيطرة  يفقد  بنفسه  يعي  ال  ومن  بنفسه،  اإلنسان 
فقد عرف  يعرف حّده. فمن عرف حده  بنفسه ال  التحّكم  يستطيع 
نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. اإل�ان هو التقاء اإلنسان مع 
جوهره وعودته إىل رشده وصوابه، أما الكفر فهو ابتعاد اإلنسان عن 

جوهره وغفلته عن نفسه.   
اإل�ان شكر، بين� الكفر نكران الجميل. وليس الخبز هو الذي يستحّق 
الشكر، وإ�ا واهب الخبز هو الذي يستحق الشكر. لكلِّ نعمة صاحب، 
وإن الذي يشعر بفضل النعمة يبحث عن صاحب تلك النعمة، ويشكر 

عليه إذا وجده، وعدم الشعور بالنعمة هو الكفران بها.   

إن اإل�ان وفاء بعكس الكفر، وال يويف بعهد الله ال يويف بعهد أحد، 
وأكرب وفاء والوفاء �ن هو األكرب.  

إن اإل�ان توّجه، أما الكفر فإعراض. ومن يتوّجه إىل النور يُِقّر عينيه، 
ومن يُعرِض عنه يحّول حياته إىل سجن. 

واملعنوية.  املادية  املوارد  مالك جميع  امللك،  مالك  إىل  توجه  اإل�ان 
وتعاىل  سبحانه  بالله  فاإل�ان  واألرض.  السموات  نور  تعاىل  الله  إن 
هو التوّجه إىل خالق النور ومنّوره. أما الكفر فال يحمل أي معنى من 
معاين التوجه إىل أي مكان، بل هو رفض التوجه كلياً. ومن كان وجهه 
وعيناه  صادقة،  نظيفة  وناصيته  نارض،  فوجهه  النور  نحو  متوجهاً 
البرص،  وأعمى  الوجه،  مسوّد  فهو  النور  عن  أعرض  ومن  قريرتان؛ 

ومطبوع القلب، ك� ناصيته كاذبة خاطئة. 
اإل�ان هو إبداء االهت�م، أما الكفر فهو عدم املباالة. إن الذي آمن 
قد أبدى اهت�ماً باملعنى والغاية من وجوده يف وجه األرض، والذي 
به�.  اهت�ماً  يظهر  ومل  يباِل  مل  كفر 
يتعّ�  قيمة  له  أصبح  فقد  آمن  ومن 
عليه ح�يتها والدفاع عنها. ولذلك هو 
حِذر يقظ منتبه. بين� الكفر ال ينطوي 
عىل أي قيمة لصاحبه �وجب طبيعته 
الح�ية  يتطلب  ال  لذلك  السلبية، 
إىل  اإلنسان  يدفع  م�  به،  واالهت�م 

الالمباالة وتجنب االلتزام بأي قيمة.  
إن اإل�ان يصل ويربط الوعي �ا وراء 
يقطع  في�  العلوي،  الوعي/الوعي 
الكفر تلك الصلة ويجعل الوعي أس�اً 
للالوعي. ذلك ألن اإل�ان بالله سبحانه 
وتعاىل هو اإل�ان بحقيقة ال تدركها األبصار وال العقول وال الوعي، 
فليس بإمكان أي وعي مه� أويت من قوة ال يستوعب معنى األلوهية 

املطلقة لله عز وجل، ولكن الله هو الذي يحيط بكل يشء. 
اإل�ان معراج الوعي/الشعور، إذ يفتح أمامه آفاقاً رحبة ويجعل له 
أجنحة بحيث يرتقي بها نحو الذرى. والوعي املشبَع باإل�ان هو الذي 
يتمكن من النفاذ من العامل املادي الكثيف القاتم إىل العامل املعنوي 

الشفاف اللطيف. 
قابليَة  بدوره  ينمي  وهذا  باملجرّد،  اإلنسان  اهت�م  يزيد  اإل�ان 
قابلية  يتناسب مع  اإلنسان  تقّدم عقل  لديه. وإن مستوى  التجريد 
هناك  كان  وإن  مع�.  حّد  التجريد  أنواع  ولجميع  لديه.  التجريد 
املطلق  العيل  الخالق  بالله  املتعلق  التفكر  ذلك  فهو  النهايئ  تجريد 
عّز وجّل. ولهذا فإن اإل�ان بالله ينطوي عىل قوة بحيث تفتح أمام 
إدراك اإلنسان آفاقاً أبدية وتدفع به إىل بدء رحلة نحو ك�ل ليس له 

محطة نهائية عىل اإلطالق.
يتمخض  الذي  األمر  الوعي،  �اوراء  الوعي  صلة  فيقطع  الكفر  أما 
الغرائز  الوعي إال  يتحكم يف مثل هذا  لالّوعي. وال  الوعي  عنه أرس 
العبودية  من  املتجنب  اإلنسان  فيقع  املغرية،  النفسانية  والشهوات 
لله املعبود بالحق عبداً مقيّداً يف قبضة الغرائز التي تقوده عن طريق 

اإل�ان هو إبداء االهت�م، أما 
الكفر فهو عدم املباالة؛ والذي 
آمن قد أبدى اهت�ماً باملعنى 
والغاية من وجوده يف وجه 

األرض، والذي كفر مل يباِل ومل 
يظهر اهت�ماً به�.
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اإل�ان: هو ثقة اإلنسان بالله
اإلسالم: هو استسالم اإلنسان ملن يثق به

إن اإل�ان روح الدين، بين� اإلسالم جسده مصطفى إسالم أوغلو
أن هذا  اإل�ان واإلسالم مرتادفان، غ�  قال إن مفهومي  هناك من 
ليس بصحيح من الناحية اللغوية قبل كل يشء؛ ذلك ألن اختالف األسامي 
أو املباين يدل عىل اختالف املعاين. فضالً عن ذلك، فإن القرآن ال يؤيد هذا 
الطرح أيضاً بدليل قوله سبحانه وتعاىل: ﴿قَالَِت األْعرَاُب آَمّناَ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا 
اللَّٰه َورَُسولَُه  َواِْن تُطيُعوا  َولَ�َّ يَْدُخِل اإل�ان يف قُلُوِبُكْم  اَْسلَْمَنا  َولِٰكْن قُولُوا 
ال يَلِتُْكْم ِمْن اَْعَ�لُِكْم َشيْئًا اِنَّ اللَّٰه َغُفوٌر رَحيٌم﴾ (الحجرات: 49:14). فهذه 
اآلية الكر�ة تؤكد أن هناك فرقاً ب� اإل�ان واإلسالم/االستسالم؛ ذلك ألن اآلية 
تنفي صحة االدعاء غ� املدعوم بالبينة لألعراب الذين قالوا بأفواههم ”آمنا“، 
وتقرتح لهم بدالً من ذلك أن يقولوا ”أسلمنا“ أي استسلمنا، األمر الذي يدل 
عىل أن القرآن ال يسمح لنا أن نسّوي معنى كل من مفهومي اإل�ان واإلسالم، 

أو نضعه� يف البوتقة ذاتها. 
ثبت م� سبق أن هذين املفهوم� ليسا مرتادف�، ولكن ال يذه� بكم الظن 
بينه�.  بل هناك عالقة وطيدة  البعض،  ببعضه�  الصلة  أنه� مقطوعا  إىل 
وم� يدل عىل ذلك هو اآلية التالية: ﴿فَاَْخرَْجَنا َمْن كَاَن فيها ِمَن الُْمْؤِمن�، 
فاآلية   .(35-36  :51 (الذاريات:  الُْمْسلِم�﴾  ِمَن  بَيٍْت  َغْ�َ  فيها  َوَجْدنَا  فََ� 
تحتم علينا القبول بأن ب� مفهومي اإل�ان واإلسالم عالقًة تالزمية. ذلك ألن 
اإل�ان واإلسالم مفهومان ال يكتمل معناه� يف غياب أحده�، ويظهر نقص 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قلوبنا رسول  قال حبيب  لقد  اآلخر.  غياب  عند 
ننتهي من   .(3/134 بن حنبل:  (أحمد  القلب)  واإل�ان يف  عالنية،  (اإلسالم 
الجسد  وليس  اإلسالم.  اإل�ان روح  بين�  اإل�ان،  اإلسالم جسد  أن  إىل  ذلك 
وليس  اآلخرة  فمحلّها  امليتة  الجثة  وأما  ميتة.  جثة  إال  روحه  عن  املفصول 

الدنيا.
وانطالقاً م� ذكر أعاله، من املمكن عقد عالقة ب� اإل�ان واإلسالم عىل النحو 
التايل: اإل�ان هو الثقة بعامل الغيب عن طريق استقاء املعرفة الصحيحة من 
عامل الشهادة، واإلسالم هو التعب� الفعيل عن االستسالم لذلك اإل�ان والثقة. 

اإل�ان ال تستوعبه التعاريف:

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلسالم جسد اإل�ان، بين� 
اإل�ان روح اإلسالم، وليس 

الجسد املفصول عن روحه إال 
جثة ميتة، ومحلها اآلخرة، ليس 

الدنيا.

املقال الرئيس

13

شجرة اإل�ان هو التصديق بالقلب. 
وال ينتج عن اإلقرار باللسان �عزٍل عن التصديق بالقلب غ� منافق. 
اآليات  وبحسب  الكفر،  ويبطن  اإل�ان  يظهر  خفي  كافر  واملنافق 

القرآنية فإنه يف الدرك األسفل من الكافر. 
ومثل اإل�ان كمثل ُحّب ووّد؛ بين� مثل الكفر كمثل الكراهية والبغض، 
والبغض يشء سلبي.  الكراهية  أن  إيجايب؛ يف ح�  أمر  والوّد  والحّب 
اإلنسان  إىل  الكفر  يضيف  ال  في�  وثراًءا؛  غنًى  اإلنسان  يزيد  الحّب 
شيئاً سوى الفقر والعدم. كذلك اإل�ان قيمة إيجابية يف جوهره، بين� 
الحّب،  مثل  ويغنيه  اإلنسان  ي�ي  فاإل�ان  له.  قيمة  ال  سلبي  الكفر 
بين� الكفر يفقره مثل الكراهية والبغض. اإل�ان زيادة والكفر نقص. 

اإل�ان �نح قيمة؛ يف ح� أن الكفر يدّمر القيم. 
استعادُة واسرتداد  التذكر  الكفر نسيان.  بين�  اإل�ان ذكر وتذكّر،  إن 
وضع  قد  آمن  الذي  إن  وخسارة/ضياع.  نقصان  النسيان  في�  يشء، 

صامولة  سّن  عىل  مناسباً  مس�راً 
والرتابط  التناسب  وذلك  الفطرة. 
والتحتية  الفوقية  البنية  ب�  املرصوص 
اإلنسان  شخصية  �زّق  دون  يحول 
فاإل�ان  فيها.  الداخلية  والتصدعات 
هو التذكّر باألمانة الوجودية، أما الكفر 

فهو نسيانها.
ح�  يف  وصل/ارتباط،  هو  اإل�ان  إن 
فاالرتباط  قطع/انقطاع،  هو  الكفر  أن 
اإل�ان  ولذلك  ”أميناً“،  اإلنسان  يجعل 

ض�ن األمن الوجودي الكوين. 
إن اإل�ان ثبات �ّكن اإلنسان من االستقرار يف مكانه وموطنه. ومن 
استقّر يف مكانه يبلغ السكينة والط�نينة. أما الكفر فانحالل وضالل، 
واالنقطاع  وعمه.  تيه  دوامة  يف  يدور  بل  املسافة  يقطع  ال  فالكافر 
يحرم اإلنسان من األمن واألمان، وإن أثار لدى اإلنسان شعوراً بالحرية 
واالنطالق يف الوهلة األوىل، ف� �يض وقت كث� حتى يتب� رسابه� 
وضالله�. ذلك ألن الكفر ال يحّرر روح اإلنسان وال يطلقه من قيوده، 
التي  بالحرية  بل يعّفن جوهره ويجفف منابع قوته. وإن اإلحساس 
ال توقظ القوى الكامنة يف النفس اإلنسانية إحساس خادع عابر مّرض 

�ثل اإلحساس بالسعادة العابرة جراء تناول املخدرات.   
الحّد. اإل�ان حالة وعي  الكفر تجاوز  الحّد، بين�  اإل�ان هو معرفة 
ال  ومن  عليها.  السيطرة  يفقد  بنفسه  يعي  ال  ومن  بنفسه،  اإلنسان 
فقد عرف  يعرف حّده. فمن عرف حده  بنفسه ال  التحّكم  يستطيع 
نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. اإل�ان هو التقاء اإلنسان مع 
جوهره وعودته إىل رشده وصوابه، أما الكفر فهو ابتعاد اإلنسان عن 

جوهره وغفلته عن نفسه.   
اإل�ان شكر، بين� الكفر نكران الجميل. وليس الخبز هو الذي يستحّق 
الشكر، وإ�ا واهب الخبز هو الذي يستحق الشكر. لكلِّ نعمة صاحب، 
وإن الذي يشعر بفضل النعمة يبحث عن صاحب تلك النعمة، ويشكر 

عليه إذا وجده، وعدم الشعور بالنعمة هو الكفران بها.   

إن اإل�ان وفاء بعكس الكفر، وال يويف بعهد الله ال يويف بعهد أحد، 
وأكرب وفاء والوفاء �ن هو األكرب.  

إن اإل�ان توّجه، أما الكفر فإعراض. ومن يتوّجه إىل النور يُِقّر عينيه، 
ومن يُعرِض عنه يحّول حياته إىل سجن. 

واملعنوية.  املادية  املوارد  مالك جميع  امللك،  مالك  إىل  توجه  اإل�ان 
وتعاىل  سبحانه  بالله  فاإل�ان  واألرض.  السموات  نور  تعاىل  الله  إن 
هو التوّجه إىل خالق النور ومنّوره. أما الكفر فال يحمل أي معنى من 
معاين التوجه إىل أي مكان، بل هو رفض التوجه كلياً. ومن كان وجهه 
وعيناه  صادقة،  نظيفة  وناصيته  نارض،  فوجهه  النور  نحو  متوجهاً 
البرص،  وأعمى  الوجه،  مسوّد  فهو  النور  عن  أعرض  ومن  قريرتان؛ 

ومطبوع القلب، ك� ناصيته كاذبة خاطئة. 
اإل�ان هو إبداء االهت�م، أما الكفر فهو عدم املباالة. إن الذي آمن 
قد أبدى اهت�ماً باملعنى والغاية من وجوده يف وجه األرض، والذي 
به�.  اهت�ماً  يظهر  ومل  يباِل  مل  كفر 
يتعّ�  قيمة  له  أصبح  فقد  آمن  ومن 
عليه ح�يتها والدفاع عنها. ولذلك هو 
حِذر يقظ منتبه. بين� الكفر ال ينطوي 
عىل أي قيمة لصاحبه �وجب طبيعته 
الح�ية  يتطلب  ال  لذلك  السلبية، 
إىل  اإلنسان  يدفع  م�  به،  واالهت�م 

الالمباالة وتجنب االلتزام بأي قيمة.  
إن اإل�ان يصل ويربط الوعي �ا وراء 
يقطع  في�  العلوي،  الوعي/الوعي 
الكفر تلك الصلة ويجعل الوعي أس�اً 
للالوعي. ذلك ألن اإل�ان بالله سبحانه 
وتعاىل هو اإل�ان بحقيقة ال تدركها األبصار وال العقول وال الوعي، 
فليس بإمكان أي وعي مه� أويت من قوة ال يستوعب معنى األلوهية 

املطلقة لله عز وجل، ولكن الله هو الذي يحيط بكل يشء. 
اإل�ان معراج الوعي/الشعور، إذ يفتح أمامه آفاقاً رحبة ويجعل له 
أجنحة بحيث يرتقي بها نحو الذرى. والوعي املشبَع باإل�ان هو الذي 
يتمكن من النفاذ من العامل املادي الكثيف القاتم إىل العامل املعنوي 

الشفاف اللطيف. 
قابليَة  بدوره  ينمي  وهذا  باملجرّد،  اإلنسان  اهت�م  يزيد  اإل�ان 
قابلية  يتناسب مع  اإلنسان  تقّدم عقل  لديه. وإن مستوى  التجريد 
هناك  كان  وإن  مع�.  حّد  التجريد  أنواع  ولجميع  لديه.  التجريد 
املطلق  العيل  الخالق  بالله  املتعلق  التفكر  ذلك  فهو  النهايئ  تجريد 
عّز وجّل. ولهذا فإن اإل�ان بالله ينطوي عىل قوة بحيث تفتح أمام 
إدراك اإلنسان آفاقاً أبدية وتدفع به إىل بدء رحلة نحو ك�ل ليس له 

محطة نهائية عىل اإلطالق.
يتمخض  الذي  األمر  الوعي،  �اوراء  الوعي  صلة  فيقطع  الكفر  أما 
الغرائز  الوعي إال  يتحكم يف مثل هذا  لالّوعي. وال  الوعي  عنه أرس 
العبودية  من  املتجنب  اإلنسان  فيقع  املغرية،  النفسانية  والشهوات 
لله املعبود بالحق عبداً مقيّداً يف قبضة الغرائز التي تقوده عن طريق 

اإل�ان هو إبداء االهت�م، أما 
الكفر فهو عدم املباالة؛ والذي 
آمن قد أبدى اهت�ماً باملعنى 
والغاية من وجوده يف وجه 

األرض، والذي كفر مل يباِل ومل 
يظهر اهت�ماً به�.
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الالوعي. وهذا هو ما يقصده القرآن الكريم ”باتخاذ الهوى إالهاً“.    
ما اإلسالم؟

الذي  السلم  أحدها  مصادر؛  ثالثة  من  مشتّق  اإلسالم  إن  اللغويون  يقول 
قيد  دون  االستسالم  يدل عىل  الذي  اإلسالم/التسليم  وثانيها  السالم،  يعني 
يشتمل  الذي  التعريف  وإن  الفالح.  �عنى  تأيت  التي  والسالمة  رشط،  أو 
وعليه  لإلسالم.  الصحيح  التعريف  هو  املذكورة  الثالثة  املعاين  جميع  عىل 
إال  يتحقق  ال  العبودية  يف  الله  بحق  التسليم  بأن  العلم  هو  اإلسالم  فإن 
باالستسالِم الكامل له دون قيد أو رشط، ونواِل اإلنسان بفضل ذلك األمن 

الداخيل والفالح األبدي. 
إن اإلسالم وجه اإل�ان الظاهر يف الخارج. ال يسند الدين إىل اإل�ان بل إىل 
اإلسالم: (إن الدين عند الله اإلسالم). ذلك ألن الدين يتعلق بأسلوب و�ط 

الحياة الذي هو الوجه الظاهر أو املعلن لإل�ان.
إن القيم اإلسالمية هي قيم إنسانية مشرتكة 
ال تتغ� بتغ� األزمنة واألمكنة. وإن اإلسالم 
القواسم اإلنسانية املشرتكة  اسم يطلق عىل 
الصحيحة الثابتة التي �يض حكمها يف جميع 
األزمنة واألمكنة، م� يحتم علينا القول بأن 
فاإلسالم  اإلسالم.  أنبياُء  هم  األنبياء  جميع 
الدين  هو  وإ�ا  األديان،  من  دين  أي  ليس 
نحو  عىل  األنبياء  جميع  بلّغه  الذي  الحّق 
عىل  البرشي  الجنس  بظهور  وظهر  مشرتك، 

وجه األرض. 
األنبياء  أتباع  جميع  الكريم  القرآن  يسمي 
الطويل  البرشي  التاريخ  خالل  املرسل� 
”املسلم�“. وما أمة محمد خاتم النبي� إال 
املؤمن� الذين التحقوا بهذه املس�ة املباركة 
يقول  حيث  البرشية.  تاريخ  ِقدم  القد�ة 
املسلم�﴾  س�كم  ﴿هو  الكريم:  القرآن 

(الحج: 22:78)، وهذه التسمية تسمية إلهية.  
إن اإلسالم هو االسم اآلخر للنظام الذي يدير به الله سبحانه وتعاىل عجلة 
بـ“االستسالم“  يلتزمون  الكون  يف  الشاعرة  غ�  فاملوجودات  كله.  الكون 
االلتزاُم به أيضاً. فهي منقادة وخاضعة  الذي يتوجب عىل اإلنسان املريد 
للغاية من وجودها. ولكن اإلنسان هو الذي �تاز بطبيعٍة (إرادة) تسمح له 
العصيان عىل الغاية من وجوده يف وجه األرض. ذلك ألن املنتظر من اإلنسان 
هو الطاعة اإلرادية الطوعية (طوعاً). يف الحقيقة أن االستسالم يطلق عىل 
يف  له  املمنوحة  إرادته  اإلنسان  استخدم  ما  إذا  الطوعية.  اإلرادية  الطاعة 

سبيل االستسالم لله تعاىل واالنقياد ألوامره، عندئٍذ سيعبترب مسل�ً.  
ذلك ألن  له؛  أيديولوجية خاصة  يتبنى  أنه  بأيديولوجية، غ�  ليس  اإلسالم 
�ثل  هو  الذي  اإلسالم  وما  الدنيا.  الحياة  بتنظيم  خاصا  مرشوعاً  لإلسالم 
الرسل،  املنـزل عىل  اإللهي  الوحي  نتاج  األزمنة إال  الثابتة يف جميع  القيم 
الثابتة يف جميع  القيم  �ثل  الذي  اإلسالم  منه  املرتّشح  اإللهي  الوحي  وما 

األزمنة إال مرشوع بناء إلهي؛ حيث يستهدف بوصفه مرشوع بناء إلهي 
وتعاىل  سبحانه  فالله  الحياة.  بدوره  سيبني  الذي  الخليفة  اإلنسان؛  بناَء 
يطالب اإلنسان بأن يكون عامالً وطالباً للوحي حتى يكون خليفة الحياة 

ومع�ر األرض.
بل هي  بها،  واملتحكم�  الحقيقة  عىل  املستحوذين  طريق  ليس  اإلسالم 
طريق املستسلم� للحقيقة؛ ذلك ألن اإلسالم ـ الذي يأيت �عنى االستسالم 
ومن  غ�ها.  ليشء  ال  فقط  للحقيقة  االستسالم  اإلنسان  من  يتطلب  ـ 
استسلم للحقيقة هو الذي يستحق أن يُطلق عليه اسم ”املسلم“. وكل 
مسلم يعرف أن لإلسالم جناح�: أحده� التوحيد الذي هو محور العالقة 
ب� الله عز وجل واإلنسان؛ وثانيه� العدل الذي �ثل محور العالقة ب� 
اإلنسان وأبناء جنسه. والتوحيد أو الحقيقة روح العدل؛ بين� العدل جسد 

التوحيد أو الحقيقة.
إذ مستقبل اإلسالم يف  يُقلق عىل نفسه ال عىل اإلسالم،  أن  اإلنسان  عىل 
بقاء  ليست  فالقضية  تعاىل.  الله  ض�ن 
اإلسالم أو زواله، وإ�ا هي بقاء املسلم� أو 
يحميه  الذي  هو  اإلسالم  فصاحب  زوالهم. 
من  يترضر  مل  فاإلسالم  غ�ه.  ال  ويحفظه 
ترصفات أعدائه إزاءه، بقدر ما ترضر جراء 
من  أك�  عليه  الحفاظ  املسلم�  محاولة 
صاحبه عز وجل. فعىل الجميع أن يعلموا 
إىل  يعود  اإلسالم  جاذبية  مصدر  أن  جيداً 
كونه دين الله تعاىل، ال إىل انت�ء املسلم� 

إليه. 
أراده  ما  تفعل  أن  يعني  مسل�ً  تكون  أن 
الله عز وجل بدالً من فعل ما يحلو لنفسك. 
أن تكون مسل�ً يعني أن تطرح عىل نفسك 
إزاء  الله عز وجل  سؤال (ترى؟ ماذا يقول 
ترصفايت؟)، بين� يسأل الجميع (ماذا يقول 

اآلخرون عن أع�يل؟). 
الحالة  عىل  الفعلية“  ”الكينونة  حالة  تقدم  أن  يعني  مسل�ً  تكون  أن 
عودة  أي  اإلسالم  إىل  عودتك  تشبه  ال  ك�  السطحي.  والتظاهر  الظاهرة 

أخرى، بل هي عودتك إىل ذاتك ونفسك أنت. 
يتوجب علينا تجنب الخلط ب� غ� املسلم والكافر؛ إذ الكافر اسم يُطلق 
عىل من أنكر وكفر رصاحة حقائق الوحي املبينة التي بلغه. وعىل ذلك 

فليس كل غ� املسلم كافراً، غ� أن كل كافر غ� مسلم. 
االستسالم  فهو  اإلسالم  أما  بالله عز وجل؛  الثقة  اإل�ان هو  القول:  ولّب 
عن إخالص وبكامل الطاعة واالنقياد لجميع األحكام املوضوعة من أجل 

اإلنسان من قبل الله الذي يثق به. 

اإل�ان أكرب إمكانية �كن أن 
�تلكها اإلنسان بفضل الله، فال 
تنتهي إمكانيات اإلنسان ما مل 

ينفد إ�انه. فالطاقة اإل�انية هي 
التي �ّكن اإلنسان من املّيض قدماً 
يف تحقيق الغاية من وجوده بوجه 

األرض يف رحلة الحياة العصيبة 
هذه.





15

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

ABDULCELİL
CANDAN

İMANIN TADINI ALMA-
NIN ANLAMI

Giriş

İman emn/güven kökünden gelip if’al 
babından mastardır. Sözlükte doğrulamak, 
güven vermek, emniyette olmak, onayla-
mak, kabullenmek, gönülden benimsemek 
gibi manalara gelir. Kavram olarak ise çok 
tartışılan konulardandır. İmanın tarifi konu-
sunda üç önemli görüş var.

1. İmanın dil ile ikrar edip kalp ile doğrula-
maktan ibaret olduğunu söyleyen görüş. Bu 
görüş Maturidilere aittir. 

2. Ebû Hanife ve İmam Kuşeyri’nin de ara-
larında bulunduğu bir kesim ulema imanı, 
Allah’ın emirlerine sarılıp yasaklarından sa-
kınmak olarak tarif etmişlerdir. Bu kesim, İs-
lam olmaksızın imanın, iman olmaksızın da 
İslam’ın olmayacağının söylerler.1 Ebû Hani-
fe, “Kendilerine kitap verdiğimiz toplum-
ların âlimleri, o peygamberi oğullarını ta-
nır gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir 
kısmı gerçeği bile bile gizlerler”2 âyetini 
delil getirerek, bilgi ve marifetin iman olma-
dığını söyler. Âyetin de belirttiği gibi, kitap 
ehli, en yakınlarını tanıdıkları gibi, Resul-i 
Ekrem’i (s) tanıdıkları halde iman etmiyor-
lardı. Bu hüküm münafıklar için de aynıdır. 
Münafıklar da Allah’ın Resulü’nü tanıyor, 
onunla namaz kılıyor ve cihada katılıyorlar-
dı. Bu rağmen Kur’an onların mümin olma-
dıkların haber verdi.3

1 Ebu Hanife, el-Fıkhu’l -Ekber, s.6.

2 Bakara, 2/146.

3 Ebû Hanife, Vasiyyet, s.1.
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3. Ashab, tabiîn ve mezhep imamları ve ha-
disçiler, imanın dil ile ikrar, kalp ile doğru-
lama ve organlarla amelden ibaret olduğunu 
söylemişlerdir. İmam Buhârî şöyle der: “Se-
leften bin kişiyle karşılaştım, hepsi de ima-
nın söz, tasdik ve amelden ibaret olduğunu 
söyledi.” 4

İmanın tasnifi

A. Toplu olarak

1. Taklidî iman: Taklidî iman, aile ve çevre-
mizden elde ettiğimiz ve öğrendiğimiz iman-
dır. Köksüz ve cılızdır; delil, düşünme ve 
araştırmadan yoksundur. Rüzgârın önündeki 
muma benzer, her an sönmeye mahkûmdur. 
Sıradan insanların ima-
nı bu türdendir, yani 
taklididir.

2. Tahkikî iman: Araştır-
ma, delil ve düşünme 
neticesinde elde edilen 
imandır. Delil ve araş-
tırma sonunda elde edil-
miştir. Engin dağlardan 
daha sabit ve güçlüdür.

B. Tafsilî olarak

1. Zaruri iman, yani Allah tarafından kalbe 
işlenmiş imandır. Meleklerin imanı bu tür-
dür. İnanmak zaruri olduğundan onun dışı-
na çıkmak mümkün değildir. 

2. Masum iman. Peygamberlerin imanı bu 
türdür. Allah tarafından korunmuşlardır. Bu 
imana sahip kişilerin imanda sapma göster-
meleri mümkün değildir. 

3. Mevkuf iman, yani beklentide olan iman-
dır. Bid’atçilerin imanı bu türdür. Mevkuf 
iman sahibi bid’at işlediğinden her an onu 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Töv-
be ettiği takdirde imanını koruyabilecektir.

 

4. Makbul iman, müminlerin imanını teşkil 
eder.

5. Merdut iman: Kabul olmayan imandır. 
Mürtedin imanı bu türdendir. Sahibi, dinin 

4 Askalânî, Fethu’l-Bârî, 1234.

aslı sayılan bir konuyu inkâr ettiğinden ima-
nı reddedilmiştir.

İmanın ayrıntıları konusu makalemizin hac-
mini aşacağından, özet olarak değinmekle 
yetineceğiz. Makalede sunacağımız hadis-
lerde söz konusu edilen İmanın Tadını Almak 
konusunu aşağıda işlemeye çalışacağız.

Hadislerde İmanın Tadının İşlenişi

İmanın tadını konu alan şu iki hadis-i şerifi 
ele alacağız. 

A. “Kimde üç şey bulunursa o imanın tadını al-
mış olur.

 1. Allah ve Resul’ünün kendisine her şeyden 
daha sevimli olması.

2. Birisini sadece Allah için 
sevmesi. 

3. Küfürden kurtulduk-
tan sonra, küfre dönmek-
ten ateşe atılacakmışçasına 
hoşlanmamak.5 

B. “Allah’ı Rab, İslam’ı din, 
Hz. Muhammed’i de resûl 
olarak bilen kişi imanın tadı-
nı almıştır.”6

Hadislerde Söz Konusu Edilen İmanın Ta-
dını Almanın Anlamı

İman, Allah’ın müminlere ihsanda bulundu-
ğu en büyük nimettir. Bundan daha büyü-
ğü, onun tadını almaktır. Bu bakımdan iman 
eden herkes “Ben imanın tadını aldım diye-
mez.” Söz konusu ettiğimiz her iki hadis de, 
imanın tadını almayla ilgili olan hususları ele 
almıştır. Birinci hadis, küfre girmeyi ateşe 
girme olarak, küfürden çıkmayı da kurtuluşa 
erme olarak nitelemiştir. İmanın tadını alan, 
Allah’ın emir ve yasaklarına hakkıyla yerine 
getirir. Allah’ın emrini her şeyin üstün tutar, 
gerektiğinde bedel verir.

İmanın tadı öyle bir şeydir ki, kalbe bir defa 
yerleşti mi bir daha ondan ayrılmaz. İmanla 
dünyadan ayrılmaya dek devam eder. İma-
nın tadı, onu tüm arzu ve isteklere tercih 

5 Buhârî, hadis no: 16.

6 Müslim, hadis no: 56.

İMANIN TADI, 

ONU TÜM ARZU VE 

İSTEKLERE TERCİH 

ETMEKTİR. ALLAH 

YOLUNDA GELECEK 

ACI VE ZAHMETLERE 

KATLANMAKTIR.
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etmektir. Allah yolunda gelecek acı ve zah-
metlere katlanmaktır.7 

İmanın tadını alan, Allah’ı Rab, Hz. Peygam-
beri elçi olarak bilir. Onlara kayıtsız ve şartsız 
olarak iman eder, emir ve yasaklarına riayet 
eder, emirlerinden razı olur, gereğini yerine 
getirir, onları herkes ve her şeyden fazla se-
ver, onlardan razı olur. Allah’a güvenir, hiçbir 
şeyi O’nun önüne vermez. İslam’ı bir düstur 
ve nizam olarak benimser.

“Gördün ya, Allah hoş bir sözü kökü sabit, 
dalı gökte güzel bir ağaca benzeterek nasıl 
temsil yaptı. O ağaç), Rabbinin izniyle her 
zaman yemişini verir”8 âyeti; imanı lezzetli 
ve yararları olan bir ağaca benzetir. Meyve-
siz ağaç olmaz. Bu ağacın meyvesi, ibadet ve 
salih amellerdir. Allah’ın 
emirlerine sarılmak ve 
yasaklarından uzaklaş-
maktır. İman ağacının 
dalları, hayırlı amellerde 
bulunmaktır. İmanın tadı 
ise meyveleri toplamak-
tır. İman tadının artması 
meyvelerin olgunlaşması-
na bağlıdır. İman olgun-
laşınca sahibi her türlü 
fedakârlıklara katlanır. 
Din uğruna en kıymetli 
varlığını ortaya koyar, şe-
hit olmayı gerdek gecesinden üstün tutar.

Mümin imanın tadını aldığında onunla tat-
min olur; bir kere tadan çocuğun, annesinin 
memesini bırakmadığı gibi onu bir daha bı-
rakmaz, onsuz yaşamaz; onu kanına, kemiği-
ne işler. Balık susuz yaşayamadığı gibi, o da 
onsuz yaşayamaz. 

İbn Hacer Askalanî, hadislerde geçen 
halavetu’l-iman/imanın tadı ifadesini rağbet 
edilen tatlı bir şeye benzetir. Tat ve duyu 
alma sinirleri bozulan birinin bu tadı alama-
yacağına dikkat çeker.9

7 Aksalânî, Fethu’l- Bârî, 1/140.

8 İbrahim, 14/24-25.

9 Askalânî, 1/56.

“İmanın tadını almak” ifadesinin anlamı, 
ibadetlerden lezzet ve haz almaktır. İlim ve 
takvayı sultanlığa değişmeyen meşhur zahit 
İbrahim Ethem, imandan tat almayı şöyle 
ifade eder: “Eğer krallar içinde bulunduğu-
muz hazzı bilselerdi, ona sahip olmak için 
bizimle savaşacaklardı.” İmanın tadını aldı-
ğından zindanı saray gören İbn Teymiye de, 
imandan almış olduğu tat ve hazzı şöyle ifa-
de eder: “Şu çulumu kralların mülküne, züh-
dümü Hz. Süleyman’ın saltanatına, fakir ve 
mütevazı halimi de hükümdarların yaşadık-
ları zevk u sefaya değişmem.”10 Diğer bir ve-
sileyle de şöyle der: “Dünyada bir cennet var, 
ona girmeyen ahiretteki cennete de giremez. 
Düşmanım bana ne yapabilir ki? Cennet ve 
seyranım kalbimin içindedir. Ne reye gider-

sem benden ayrılmaz. Al-
lah için sürgün edilmem 
seyahat; zindana atılmam 

halvet; öldürülmem de 
şehadettir.”11 Zindanda 
bulunduğu sırada iman 
ve Allah’ı anmaktan aldı-
ğı hazzı şöyle ifade eder: 
Keşke şu zindanda yaşadı-
ğım zevk ve hazzı cennette 
duyabilsem. İmanın tadını 
alan Rabbani âlim şunu 
ifade etmek ister: İman, 
sahibine cennet hayatını 

yaşatır. Zindanları saray, acıları tatlı kılar, ha-
yata anlam verir.

Birinci hadis, imanın tadını almayı, imanın 
zıttı olan, onu zedeleyen hareketleri terk et-
meye bağlamıştır. Yani, karanlık ile nur, gece 
ile gündüz bir arada bulunmadığı gibi, iman 
ile küfür, iman ile nifak da bir arada bulun-
maz. Aynı hadisin ikinci şıkkı, imanın bir 
söylemden ibaret olmadığını, imanın bedel 
istediğini ifade eder. Bu bedel, atamız Hz. 
İbrahim (as) ve Ashabu’l-Uhdud’ta12 olduğu 

10 Nedvî, el-Hafiz Ahmed İbn Teymiyye, 2/161. 

11 İbn Kayyım, el-Vâbilu’s-Sayyıb, s. 44.

12 Ashabu’l-Uhdud, Hendek Ashabı anlamındadır. 
Yahudi Zinnavas ve adamları tarafından hendek-
lerde yakılan ve Kur’an’ın 85’inci sûresinde söz 
konusu edilen müminlerdir.

İMAN AĞACININ 
DALLARI, HAYIRLI 

AMELLERDİR. İMANIN 
TADI İSE MEYVELERİ 

TOPLAMAKTIR. 
İMAN TADININ 

ARTMASI MEYVELERİN 
OLGUNLAŞMASINA 

BAĞLIDIR.
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gibi ateş, Hz. Yusuf’da (as) olduğu gibi zin-
dan da olabilir.

İlk hadiste geçen ilk iki haslet; tahalli, yani 
faziletlerle bezenmeye, son haslet de tahliye; 
yani günah ve münkerattan uzaklaşma ve be-
raatı beyan eder.

İmanın tadını almak için kalbin sağlam ol-
ması gerekir. Ağzının tadı bozuk olan biri-
sinin sirkeyle balı birbirinden ayıramadığı 
gibi, kalbi körelmiş birisi de imanın tadını 
alamaz. İmanın tadını fark eden birisi, ilim 
ve zikir halkalarını cennet bahçeleri, haramı 
de ateş kodu olarak algılar.13 Tat veren ima-
na, şek ve şüphe karışmaz, sarsılmaz, fısıltı-
lar onu etkilemez, sahibi 
Allah yolunda malıyla 
canıyla cihat eder, huzura 
kavuşur, kâinatı iman ile 
tasavvur eder.

İman ve görüş farkı

Allah’a iman olduğu gibi, 
tağut ve şeytana da iman 
söz konusu olabilir. “Şu 
kendilerine okuyup yaz-
maktan biraz nasip veril-
miş olanları görmüyor 
musun? Put ve şeytanlara iman ediyorlar 
da Allah’ı tanıyanlara ‘Bunlar, müminler-
den daha doğru yoldalar’ diyorlar.”14

İmanın tadını alanların kazanacakları ger-
çek iman, dil ve zihin ile gerçekleşen bir şey 
değildir Bu iman; bazen inanç, bazen itikat, 
bazen akide, bazen de yakin olarak karşımıza 
çıkar. Bunların hepsi birbirine yakın ifade-
lerdir. Görüş ise kültürdür, bilgi dağarcığına 
katılır. İman, kana kemiklere hatta iliklere 
kadar karışır. Görüş sahipleri her an görüşle-
rinde vazgeçebildikleri halde, akide ve iman 
sahipleri asla dönmezler, sebat gösterirler.15

İman, kâinatın bir yaratıcısı olduğunu bil-
mekten ibaret değildir. “Tıpkı şeytanın mi-
sali gibi ki, şeytan insana ‘inkâr et’ dedi de, 
insan inkâr edince ‘Ben senden uzağım; 

13 Münâvi, Feydu’l- Kadir, 3/378.

14 Nisâ, 4/51.

15 Kardavi, el-İman ve’l-Hayat, s.13.

çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan 
korkarım’ dedi”16 âyeti, en kötü yaratık şey-
tanın Allah’ı tanıması bir tarafa, O’ndan kork-
tuğunu belirtmektedir. Keza, “Musa dedi ki: 
Ey Firavun! Pekâlâ, bilirsin ki, bu mucize-
leri, birer ibret olmak üzere, ancak gök-
lerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! 
Ben de seni helak olmuş zannediyorum”17 
âyeti de, Firavun’un Allah’ı inkâr etmediğini, 
bilakis O’nu göklerin ve yerin yaratıcısı ola-
rak bildiğini haber vermektedir.

İstenen İman 

O halde kast ettiğimiz iman nedir? Kastettiği-
miz iman, Allah’ın varlığını kabul eden iman 

değildir. Böyle bir iman, 
bir görüş ve inançtır. Bir 
yaratıcının olduğuna 

inanmak faydalı olsa bile 
iman yerini bulmaz. İman, 
yakin, felsefe ve görüş de 
değildir. İman; güven, aşk 
ve ümit duygularıyla yoğ-
rulmaktır. İman, hayat-
tır, güvenlik teminatıdır. 
İman Allah’a güvenmek 
ve O’nunla akitleşmektir. 
İman eden başta yaratı-

cısı ve kendisiyle, sonra da kâinatla barışık 
haldedir. İman, hayatı Allah’ın boyasıyla gör-
mektir. Böyle iman, sahibine güven ve huzur 
verir; kimyadır, sahibinin bünyesini meyda-
na getirir. Tat veren iman ameldir; pusuladır, 
sahibine yön verir. Böyle iman nadir bir cev-
herdir, herkeste bulunmaz. 

Tat veren iman uyuşuk, zayıf, değişen bir 
görüş değildir; bilakis diri, faal, uyanık bir 
inançtır. Araplar ve Acemler bu tadı aldıktan 
sonra dünyaya yayıldılar, kabuklarını yırttı-
lar, Kisra ve Kayserleri terbiye ettiler. 

Bu iman zalim, sömürgeci ve zorbaları rahat-
sız eder, tahtlarını sallar. Bu iman, milletlerin 
kaderini ortay koyar. Onu bulan, her şeyi 
bulmuştur, kaybeden başta kendisini, sonra 
da her şeyi kaybetmiştir. Böyle bir imanın al-

16 Haşr, 59/16.

17 İsrâ, 17/102.

İMAN, ALLAH’A VE 

İNDİRDİKLERİNE 

TEREDDÜTSÜZ İNANMAK 

VE VAHYİ HAYATA 

GEÇİRMEKTİR. İMAN 

GÜÇTÜR, SADAKATTİR, 

KİŞİLİKTİR, CESARETTİR.
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ternatifi yoktur, sahibi mümindir, kazanmış-
tır. Onu bulmayan münkirdir, her iki dünya-
yı kaybetmiştir.

İman, Allah’a ve indirdiklerine tereddütsüz 
inanmak ve hayata geçirmektir. İman, Allah’ı 
bulmak, O’na inanmak ve O’na teslim ol-
maktır. İman güçtür, sadakattir, kişiliktir, 
aydınlıktır. İman hem nurdur, hem kuvvet-
tir, sahibini sultan eder. İman cesarettir, onu 
elde eden kâinata meydan okuyabilir. İnkâr 
ise korkaklık ve pısırıklıktır.

Bu bakımdan mümin dünyanın en rahat ve 
emin insanıdır. Rızkından ecelinden dünya 
ve ahiretinden emindir. Mümin rahat değilse 
kim emin olabilir ki? Ha-
yat ancak imanla anlam 
bulur. Kalp de beden de 
imandan payını almakta-
dır.

Kalbin imandan payı, te-
reddütsüz inanma ve tes-
lim olma, ihlas, şükür, Al-
lah için sevme, O’nun için 
nefret etme gibi konular-
dır. Dilin payı, Allah’ı 
anma, dua etme ve tilavet 
benzeri konular, gözün 
payı helal bakma, haram-
dan yüz çevirme, aklın 
payı O’nun âyetlerini düşünmektir. 

Resul-i Ekrem, Harise adındaki sahabiyle 
karşılaşır ve “Ey Harise nasıl sabahladın?” 
der. Harise:

-Gerçek mümin olarak.

-Ey Harise, her söylemin bir şahidi var, ima-
nının şahidi nedir?

-Dünyaya gereğinden çok önem vermem, 
gündüzü oruç, geceyi de ibadetle geçiririm. 
Allah’ın arşını karşıma alır; cennetlikleri ni-
metler içinde, cehennemlikleri de azap dolu 
yaşantılarını seyreder gibi yaşarım. Bunun 
üzerine Resul-i Ekrem,

-Ey Harise, imanında samimisin, imanın kal-
bini aydınlatmıştır. Aynı hale devam et.18

18 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid,1/57.

Tat veren iman, Allah katında da çok değerli-
dir. Bir defasında Resul-i Ekrem sorar:

-Kimlerin imanını ilginç görürsünüz? 

Ashab:

-Meleklerin imanını. 

Resul-i Ekrem:

-Onlar olamaz; çünkü onlar devamlı Rable-
rinin huzurundadırlar, iman etmeleri zaruri-
dir. 

Ashab:

-O halde peygamberlerin imanıdır.

Resul-i ekrem:

-Onların da olamaz; çün-
kü kendilerine vahiy ini-

yor.

Ashab:

-Biz ashab topluluğunun 
imanıdır. 

Resul- Ekrem:

-Hayır, iman getirmeniz 
çok ilginç değildir; zira 
aranızda bulunmaktayım, 
vahyin nüzulüne şahit ol-
maktasınız. O halde kim-
lerin iman etmesinin ilginç 

olduğunu ben haber vereyim. İman etmeleri 
çok harika ve ilginç olanlar şu kesimdir: On-
lar benden sonra gelecekler, ellerinde Kur’an 
dışında bir şey olmadığı halde bana iman 
edecekler. Kuşaklar içinde imanları en ilginç 
ve harika olanlar işte onlardır.19

Ateş, tat veren imanı söndüremez, sahibi-
ni yakamaz, bilakis kendisi ateşi söndürür. 
Cüneyd Bağdadî anlattı: Ateş Allah Teâlâ’ya 
sordu:

-Allah’ım sana itaat etmeseydim, beni benden 
daha güçlü bir şeyle cezalandırır mıydın? 

-Benden daha güçlü bir şey var mı?

19 İbn Kesir, Tefsir,1/41.

İMANIN TADINI ALANLAR 

GÜZEL AMELLERLE 

ONU SÜSLERLER. HAK 

VE ADALETE RİAYET 

EDERLER. ALLAH’TAN 

UMUT KESMEZLER. 

MUARIZLARININ 

KALABALIĞI ONLARI 

ASLA KORKUTAMAZ.
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-Evet, ey kulum tek bir şey var: O da sevenle-
rin ateşidir, yani kalp ateşi. Bu sevgi, bu iman 
cehennem ateşini söndürebilecek güçtedir. 

Rivayete göre, mümin sıratı geçerken cehen-
nem:

-Ey mümin geç, nurun neredeyse alevlerimi 
söndürecek.20

Tabiîn ulemasından Ebû Müslim Hûlânî, 
yalancı peygamber Esved el-Ansi tarafından 
yakalanır ve kendisine, “Sen benim Peygam-
ber olduğuma şahadet getirir misin?” der. 
Ebû Müslim, “Hayır şehadet etmem, çün-
kü sen peygamber değilsin” cevabını verir. 
Esved el-Ansi, “Hz. Muhammed’in Allah’ın 
Resulü olduğuna inanır 
mısın?” der. Ebû Müs-
lim Hûlânî, “Elbette, o 
Allah’ın Resulüdür, sadık 
ve emindir, sen ise yalan-
cısın” der. Bunun üzerine 
Ansi, bir ateş yakar ve Ebû 
Müslim’i ateşin içine atar; ancak ateş İbrahim 
ceddimizi yakmadığı gibi onu da yakmaz. 
Ansi, Ebu Müslim’i Yemen’den sürgün eder. 
Medine’ye gelir, Hz. Ömer ile karşılaşır, olup 
bitenleri Hz. Ömer’e haber verir. Hz. Ömer 
Ebu Müslim’in elinden tutar, Hz. Ebû Bekir’e 
götürür. Hz. Ebubekir, “Ümmetimizde Hz. 
İbrahim gibilerini var eden Allah’a hamdol-
sun” der.21

Netice, iman, dille tekrarlanan bir söylem 
değildir. “İman ettim”, “inandım,” gibi yu-
varlak söylemler yetmemektedir. Allah Teâlâ, 
“Ey iman edenler, iman edin”22 buyurmak 
suretiyle iman iddiasında bulunanları sami-
mi olmaya ve imanlarında sebat göstermeye, 
tat almaya davet etmektedir. Yani “ey iman 
edenler, imanınızda samimi olun, imanınız 
dilde kalmasın, imanınızı yaşayın,  gereğini 
yapın” demektedir. Bu nedenle, imanın gö-
rüş ve söylem olmaktan tat veren bir hakika-
te dönüşmesi gerekir.

20 İbn Receb, Câmiu’l-Hikem, s.314.

21 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII/149.

22 Nisâ, 4/136.

İman, kelimenin yapısından da anlaşılaca-
ğı gibi, dünya ve ahret güvenliğini sağlayan 
güçtür. Beden ve ruhun çalışması, imanın tat 
vermesine yani işlevini yerine getirmesine 
bağlanmıştır. 

Kimya ve iman etme duyuları bozulan mo-
dern insanın, imanın tat ve hazzını almaya 
ihtiyacı bulunmaktadır. İmanın tadını alan-
lar, imanlarını güzel amellerle süslerler. Gör-
medikleri halde Rab’lerinden korkarlar. Ahi-
rette hesap vermenin bilincini yaşarlar. Hak 
ve adalete riayet ederler. Allah’ın rahmetini 
umarlar ve O’ndan umut kesmezler. Mua-
rızlarının kalabalığı onları asla korkutmaz 
ve yıldırmaz; bilakis imanlarını artırır. “Al-

lah bize yeter, O ne güzel 
dost ve vekildir” derler.

O halde dünyayı, ahireti, 
her ikisini, mutluluğu, hu-
zuru, düşmana karşı galip 
gelmeyi, hayatımızın ıs-
lahını, ekonomik başarıyı 

istiyorsak imanımızı güzel ve leziz tat vere-
cek seviyeye yükseltmeliyiz. Bunun dışında 
hiçbir alternatifi yoktur, hiçbir güç ve servet 
onun yerini doldurmaz. 



“İMANIN TADINI ALMAK” 

İBADETLERDEN LEZZET 

VE HAZ ALMAKTIR.



21

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

HÜSEYİN K.
ECE

İman Bağlamında 
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Sorunu

eçmişin tecrübesinden damıtılarak kris-
talleşen bu söz, imanın gereği olan “emîn 

olma” ahlâkını ne kadar da güzel anlatıyor. 
İman, Müslüman’a sözü senet olacak denli 
doğru/dürüst, güvenilir, sağlam karakterli, sö-
zünün eri olmayı öğretir.

Başka bir deyişle iman, emîn olmayı gerek-
tir. Mü’minin hayatında imana rağmen emîn 
olamama varsa; bu bir iman, ya da imanda 
sadâkat problemidir.

İslâm’da güvenilir olma (itimat edilme), doğru-
dürüst davranma ahlâkı hakkında iki önemli 
kavram bulunmaktadır. Birisi emânet, diğe-
ri sadâkat’tir. Emânet sahibi olanlara ‘emîn’, 
sadâkat sahibi olanlara da ‘sâdık’ denir.

Konuyu emin-emânet, sadık-sadâkat bağla-
mında anlatmaya çalışacağız. 

İman nedir

İman, ‘emn’ kelimesinden türemiştir. ‘Emn’ 
sözlükte, güvenmek, korku ve endişeden emîn 
olmak, nefsin bir şeyle sükûnet (tatmin) bul-
ması anlamına gelir (İsfehânî, Müfredât, s.30; 
İbni Manzûr, Lisânu’l-Arab, 1/163). Aynı kök-
ten gelen ‘emniyet’, korkunun zıddı, ‘emânet’ 
hıyânetin zıddı, ‘iman’ da küfrün zıddıdır. 
‘Emeneh’ de, emn yani güven manasında-
dır. ‘Emn’ kökünden, eman-güvenlik verme, 
emniyet-güvenlik, emîn-güvenilir kişi gibi ke-
limeler de türemiştir. Bunların her birbirinin 
kök anlamıyla ilişkisi vardır.

Sözlükte iman, verilen habere inanma, haberi 
getiren kimseyi doğrulama, güvenme, itimat 
etmek demektir. 

G

İ N C E L E M E

İman Bağlamında Mü’minlerin 
Güvenilirliği Sorunu
Müslümanın sözü senettir. (Atasözü)

MÜ’MİN, HEM İNANDIĞI 

GÜCÜN SAĞLADIĞI 

GÜVENİN İÇİNDE 

EMÎN OLAN; HEM DE 

KENDİSİ BAŞKALARINA 

GÜVEN VERENDİR.
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İman, hem güven (emniyet) vermek, hem de 
emîn olmak yani inandığı şeyin verdiği güçle 
güvende olmak demektir. Böyle bir anlam-
da, güvendiği şeyin doğru olduğunu tasdik 
etmek de vardır. 

İslam’da iman, inanılması gereken temel 
esasları dil ile ikrar etmek, kalp ile tasdik et-
mektir. İman, durgun bir teslimiyetin değil, 
amel dediğimiz aksiyonun ana kaynağıdır. 
İman eden bir insan tek taraflı olarak Allah’a 
teslim olup, yerinde duran bir insan değildir. 
Bilakis o, imanın gereği olan ibadetleri yerine 
getiren ve güzel davranışları karakter yapan 
ve emîn hale gelen aktif bir insandır. Çünkü 
‘iman’, salih amel (en güzel fiileri) yapmayı 
gerekli kılar. 

Mü’min kimdir?

Mü’min, Allah’ın gön-
derdiği inanç ilkelerinin 
doğru olduğundan emîn 
olan, onlardan yana gü-
vende olan ve bu imandan 
aldığı şuurla kendisi de 
‘emîn’ olan, başkalarına 
güven veren kimse de-
mektir.

Mü’min, Allah’tan gelen-
leri kabul, onun doğru ol-
duğunu tasdik eder ve bu 
doğruladığı şeyi amelleriyle (işleri ve davra-
nışlarıyla) gösterir. Böylece onun imanı ve 
amelleri, inandığı şeylerin doğru olduğunu 
ortaya koyar. Yani o bir anlamda davranış-
larını imanına şahit kılar. Onun ahlâkı, dav-
ranışları, tavırları ve sözleri imanının isbatı 
olmak durumundadır.

Mü’min, “ben imanın bütün ilkelerini kabul 
ediyorum” demekle yetinmez. Bilir ki imanın 
içerisinde, imanı hayata hâkim kılma anlayı-
şı da vardır. İman etmenin şartlarından biri 
de, iman etmeyen insanlar gibi yaşamamak, 
ahlâk ve davranış olarak onlardan farklı ol-
maktır. Neye iman ediyorsa, o iman kayna-
ğının çizdiği çizgide bulunmaktır. 

Mü’min, Rabbinin bildirdiklerine güven 
duyan, onları tasdik eden, bununla güvene 

kavuşan ve insanlara her bakımdan güven 
veren, itimat telkin eden kimsedir.  

Emânet nedir

Emânet, vahyin insanda inşâ etmeye çalıştığı 
hayat tasavvurunun anahtar kelimelerinden 
biridir. el-Mü’min olan (güvenen ve güvenil-
mesini isteyen) Al lah, mü’min olan (Allah’a 
güven duyan ve Allah’ın kendisine duydu-
ğu güveni zedelemekten sakınan) insandan, 
imanının bir gereği olarak emânete sadâkat 
göstermesini, yani emîn biri olmasını iste-
mektedir. 

Emânet kelimesinin aslı da ‘emn’ köküdür.  
Kavram olarak emânet, güvenilen bir kimse-
ye koruması için geçici olarak bırakılan şey-
dir. Bunun anlamı şudur: Emânet, -maddî 
olsun manevî olsun- bir şeyi veya bir değeri 

gönül huzuru ve güvenle 
başkasına teslim etmek 
ve aynı gönül huzuru ve 

emînlikle geri almaktır. 

Hukuk ilminde ve halk 
arasında bu mana daha 
fazla yaygındır. Bir ahlâk 
ilkesi olarak ‘emanet’ ise; 
bir kimsenin güvenilir ol-
ması, kendisine bir şeyin 
korkusuzca teslim edile-
bilir olması demektir. 

Emânet genel anlamıyla Müslümanların gü-
venilirliğini ifade eden anahtar bir kavram-
dır. Hadislerde de bu manada kullanılıyor. 
Sözlük anlamında görüldüğü gibi ‘emânet’ 
olayında iki taraf söz konusudur. Birisi, ken-
disine güvenilen, itimat edilen, emîn olan 
taraf; diğeri de ona herhangi bir şeyi gönül 
huzuruyla, güvenerek veren taraf. Emâneti 
veren de, kendisine emânet edilen de bu işin 
farkındadır. Böylece şuurla, birbirine güve-
nen iki taraftan birinin diğerine ‘korunması 
için bıraktığı şey’ bir ‘emânet’ olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Akâid kitapları peygamberlere ait vacip sı-
fatlardan bahsederler. Her peygamberde ol-
ması gereken beş sıfattan biri ‘sıdk’, biri de 
‘emânet’tir. Yani her peygamber doğru ve 
emîn insandır. Onlar asla yalan söylemezler, 

İSLÂM’DA GÜVENİLİR 
OLMA (İTİMAT 

EDİLME), DOĞRU-
DÜRÜST DAVRANMA 
AHLÂKIYLA İLGİLİ İKİ 
ÖNEMLİ KAVRAM VAR: 
EMÂNET VE SADÂKAT.
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doğru sözlüdürler, her açıdan güvenilir ve 
istikamet sahibi kişilerdir. Onlar, Allah’a ait 
emânetleri hakkıyla yerine getirdikleri gibi, 
insanlar arasında da güven ve emîn olmanın, 
dürüst davranmanın temsilcisidirler. 

Kur’an’da emânet 

Kur’an’a göre emânet, kişinin bulunduğu 
yere, imkânlara, yetkilere göre bir anlamda 
sorumluluktur. Üzerine aldığı görevdir, yap-
makla yükümlü olduğu işdeki mesuliyetidir. 
Bir başkasının kendisine koruması için bı-
raktığı bir şeydir. Ya da başkasına verilmesi, 
ulaştırılması istenmeyen eşyadır, sözdür veya 
sırdır. 

Bakara Sûresi, 283. âyette geçen “kendisine 
güvenilen kişi, emâneti sahibine versin” 
ifadesi, dar anlamdaki, 
yani ‘bir kimseye koru-
ması için bırakılan şey’ 
manasına geldiği gibi, 
insanın sahip olduğu ve 
kendisine geçici olarak ve-
rilmiş malî, ruhî ve diğer 
imkânlar anlamını da kap-
samaktadır. 

Kur’an, “emânetlerin eh-
line (sahiplerine) teslim 
dilmesini” emrediyor  
(Nisâ, 4/58). Bu âyette hukuk ve ahlâkın en 
geniş kapsamlı iki kavramı olan ‘emânet’ ve 
‘adalet’ birlikte geçmektedir. Bu ilkeler in-
sanların günlük davranışlarında söz konu-
su olduğu gibi, toplumların yönetimi işinde 
de geçerlidir. Yönetimin, hak etmeyene ya 
da görevini kişisel çıkarlara alet edene veya 
emâneti nasıl yerine getireceğini bilmeyene 
verilmesi, zulme, adaletsizliğe ve huzursuz-
luğa sebep olur. 

 Ahzab 72. âyette dağların, göklerin ve yerin 
yüklenmekten kaçındıkları ama insanın yük-
lendiği ‘emânet’ faklı anlaşılan bir kavramdır. 
İnsanın yüklendiği bu ‘emânet’, onun dünya 
hayatının sırrıdır, oluş sebebidir. Varlık, in-
sanın emâneti taşıyıp taşımadığına göre bir 
anlam kazanmaktadır. İnsan, ‘emânet’in ge-
reğini yapıp-yapmamakla denenmektedir. 

İslam âlimleri buradaki ‘emânet’i, İslâm’ın 
insanlara teklifleri, kulluk, ruhî ve bedenî 
kabiliyetler, marifetullah (Allah’ı hakkıyla ta-
nıma), Allah’ın insanlara gönderdiği hak din 
ve onun yüklediği görevler, akıl, insanın yer-
yüzündeki halifeliği, emir ve yasaklar, ada-
leti yerine getirme, doğruluk (emin olma), 
Allah’a itaat şeklinde açıklamışlardır. Kişinin 
bu emânetleri taşıyabilmesi, yani hakkıyla 
emin olması için, hakkıyla iman etmesi, ger-
çek mü’min olması gerekir.

Allah (c), gerek kendi hakları, gerekse kulla-
rıyla ilgili haklar konusundaki hükümlerini 
ve bunların yerine getirilmesini, emîn olma-
güvenilir olma sıfatını kazanan, yeryüzünde 
halife olan insanlara, baskı ve zoraki değil, 
gönül rızasıyla veriyor. Zaten ‘emânet’ ver-

me konusunda zorakilik 
değil, gönül rızası var-
dır. Böylece ‘emânet’in 

gereğini yapan mükâfat 
alır, yapmayan ise büyük 
kayıplara uğrar. Nitekim 
Müslüman olmak da ve 
İslâmî ilkeleri yerine ge-
tirmek de gönül rızasıyla, 
hür irade ile olmaktadır. 

İman güvenilir yapar

Ahlâk açısından da 
emânet’in geniş bir çerçevesi vardır. İnsa-
na verilen ömür, ni’metler, ilim, beden ve 
imkânlar birer emânettir. Bütün bunların 
gereği gibi korunması lazımdır. Zaten insan 
bu emânetlerin hesabını vermeden Ahirette 
kurtuluşa eremez (Tirmizî, S. Kıyame/1, no: 
2416). 

İslâm‘a iman ederek mü’min olanlar, önce-
likli olarak Allah’tan gelen ‘emânet’i korurlar. 
Bu bir iman borcudur, kulluğun gereğidir. 
Onlar, imanlarından aldıkları şuurla, hayat-
larının her safhasında emanetleri korurlar. 
Zaten ‘emânet’i korumak mü’minlerin özel-
liklerindendir (Mü’minûn, 23/8; Meâric, 
70/32). Onlar bilirler ki, Allah’a ve Rasûlüne 
ihanet etmek, bile bile ‘emânet’e hainlik et-
mektir (Enfal, 8/27). 

İMAN, HEM GÜVEN 
(EMNİYET) VERMEK, 

HEM DE EMÎN OLMAK 
YANİ İNANDIĞI 
ŞEYİN VERDİĞİ 

GÜÇLE GÜVENDE 
OLMAK DEMEKTİR.
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Mü’min, aynı zamanda kendisinden emîn 
olunan, yani emânet sahibi kimsedir. Allah’tan 
gelen ‘emânet’i korudukları gibi, insanların 
haklarıyla ilgili konularda ‘emânet’i yerine 
getirir. Bu anlamda, verilen sözler, yapılan 
anlaşmalar, ev ve aile mahremiyetine saygı 
duymak, yapılan ikramlara teşekkür etmek, 
sırları saklamak, ayıpları yaymamak, alınan 
görevi yerine getirmek, birer emânettir. Bun-
ları korumak, toplumsal huzuru sağladığı 
gibi, dostlukları artırır, insanların zarar gör-
mesini engeller. Emânet duygusunun yok ol-
ması bir toplumsal felakettir. 

Peygamberimiz (s): “Emânet yerine getiril-
mezse, kıyameti beklemek gerek” buyur-
maktadır (Buharî, İlim/2, no: 59). 

Kur’an, farklı sûrelerde mü’minlerin özellik-
lerini, nasıl insan olduk-
larını veya nasıl olmaları 
gerektiğini anlatmakta-
dır. 

Kur’an’da mü’minlere ait 
pek çok özelliklerden biri 
de onların doğru yolda, 
istikâmet üzerinde olma-
larıdır. Onlar, imanlarında 
sâdık (doğru) oldukları 
gibi amellerinde de ihlas 
sahibidirler. Gittikleri yol 
dosdoğrudur (Fussilet, 
41/30).

Onlar bilirler ki, Allah’a ve Rasûlüne ihanet 
etmek, bile bile ‘emânet’e hainlik etmektir 
(Enfal, 8/27).

Mü’minler birbirlerinin kardeşidirler. Bir-
birlerine karşı kardeşlik hukukuna uyarlar 
(Hucurât, 49/10). Kardeşlik hukukuna yakı-
şan davranışlardan biri de onlara karşı dürüst 
olmak, aldatmamak, hâinlik yapmamaktır. 

Mü’minler, devamlı olarak ‘ma’ruf’u emre-
derler, ‘münker’den sakındırırlar. Onlar de-
vamlı hayır olan şeye çağırırlar (Âl-i İmrân, 
3/104, 110; Tevbe, 9/71, 112). Doğru hare-
ket etmek, dürüst davranmak, sözünde dur-
mak, anlaşmalara riayet etmek, aldatmamak, 
vefalı olmak da İslâm’ın ma’ruf/güzel dediği 
davranışlardır.  

Mü’minler takva sahibidirler. Her konuda 
Allah’tan çekinirler, kendilerini hataya gö-
türecek, günah kazandıracak yollardan uzak 
durmaya çalışırlar (Enbiyâ, 21/49). Takvaya 
yakışan da emîn olmaktır. Allah’a karşı so-
rumluluk bilinciyle hareket eden bir kimse-
nin, O’nun razı olacağı davranışlarla meşgul 
olacağı açıktır. 

Onlar, Allah’ın hükümlerine uydukları için 
bütün yaratıklar onlardan emindir. Yalan 
söylemez, kimseye zulmetmez, kimseyi al-
datmaz, kimsenin hakkına saldırmazlar. 
Kendisine emânet edilen, din, can, akıl ve 
mala ihanet etmezler. Sözlerinde dururlar, 
ciddidirler. 

İmanlı olmak insanı her türlü düşük davra-
nış ve günahtan korur. Zaten İslâm’ın bir ha-

yat sistemi olarak gönde-
rilmesinin amaçlarından 
biri de, insanı bu gibi kö-

tülüklerden korumaktır. 
Müslüman, diğer insanla-
rın onun elinden ve dilin-
den emin olduğu, kimseye 
zarar vermeyen, herkesin 
ve her şeyin hakkını ve-
ren, kendisine her konuda 
güven duyulan kimsedir 
(Müslim, İman/64-66, no: 
40-42).

Gerçek mü’min, kendisi 
için isteyip arzu ettiği şeyi diğer Müslüman 
kardeşleri için de isteyip arzu eder (Müslim, 
İman/71-72, no: 45).  

Peygamberimiz (s) buyuruyor ki: “Emânet 
sahibi olmayan kişinin gerçek imânı yoktur.” 
(Ahmet b. Hanbel, Müsned 3/135).

“Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman 
yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde dur-
maz. Bir şey emânet edildiği zaman hıya-
net eder.” (Buharî, İman/24, no: 33. Müs-
lim, İman/107-108, no: 59. Ebû Davud, 
Sünne/16, no: 4688).  

“Aziz ve celil Allah, bir insan helak etmek istedi 
mi, ondan önce hayâyı çeker alır.

Hayâsı bir kere gitti mi sen ona artık herkesin 
nefretini kazanmış bir kimse olarak rastlar sın. 

MÜMİN, İMANININ 
GEREĞİ OLAN 

İBADETLERİ YERİNE 
GETİREN VE GÜZEL 

DAVRANIŞLARI 
KARAKTERE 

DÖNÜŞTÜREN, EMÎN 
HALE GELEN AKTİF 

BİR İNSANDIR.
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Herkesin nefretini kazanmış olarak rastladığın 
kimseden emânet çekilip alınır (artık o, güvenil-
meyen, kuşkulu kişidir). Kişiden emânet (güven) 
çekilip alınınca ona artık hep hâin ve herkesçe 
hâin bilinen biri olarak rastlarsın. Ona hep hâin 
ve hıyanetle bilinen biri ola rak rastladın mı, sıra 
ondan merhametin çekip çıkarılmasına gelmiş-
tir. Ondan rahmetin çıkarıldığı vakit artık ona 
(Allah’ın rahmetinden) kovulmuş, lânetlenmiş 
olarak rastlarsın. 

Ona sen kovulmuş, lânetlenmiş olarak rastla-
yınca ondan İslâmiyet bağı çözülüp atılır.” (İbni 
Mace, Fiten/27, no: 4050). 

Kur’an’da Emîn kelimesi

Emîn kelimesinin aslı da 
‘emn’ köküdür. Allah’ın 
risâleti en önemli bir 
emânettir ve bu da bü-
tünüyle emîn olan elçiler 
aracılığıyla, yine bütü-
nüyle emîn olan nebilere 
tevdî edilir. 

Kur’an’a göre vahiy me-
leği Cebrail emîn bir elçi 
idi (Şuarâ, 26/193. Tekvîr, 
81/19) Hz. Nûh, Hz. Hûd, 
Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. 
Musa, Hz. Yusuf kavimlerine; “(Allah ‘tan) 
ittikâ etmez misiniz?’ demişti: ‘Ben size 
gönderilmiş emîn bir rasûlüm.” demişler-
di (Şuarâ, 26/105-109, 123-127, 141-145, 
178. Duhân, 44/17-18. Yûsuf, 12/54). 

Emîn ile aynı kökten olan “emân” ve “e-me-
ne”, selâmet içinde bulunma, rahatlık içinde 
ve mutmain olma halleri hakkında kullanılı-
yor. Bu durumlarda gerçekten “emîn” olanlar 
emâneti yüklenip iman edenler, sâlih amel 
işleyen lerdir. Allah bunu vaad ediyor (Nûr, 
24/55, Enfâl, 8/11). 

Emîn vasfı insanlar için geçerli olduğu gibi 
aynı zamanda yer, mekân, makam, belde için 
de geçerlidir. Allah’ın emîn kıldığı beldeler 
vardır. Eğer bir şehrin halkı emân içinde ise 
o şehir de emîndir.

“Hani biz O evi (Kâbe’yi) insanlar için se-
vap (kazanma) yeri ve emîn bir mekân kıl-
mıştık.” (Bakara, 2/125-126).

Allah (c) ‘emin belde’ olan Mekke üzerine ye-
min ediyor (Tîn, 95/4). Bir kimsenin “emîn” 
sayılabilmesi için o kimsenin davasında sa-
mimi olduğunda, davayı yüklenmeye güç 
yetirmede ve her türlü zorluğa katlanacağı 
hususunda güvenilir olması gerekir. Nitekim 
Kur’an-ı Kerîm’de ‘emîn’ kelimesi ‘bir işi ya-
pabilme gücüne sahip’ mânâsında da kulla-
nılmaktadır (Neml, 27/38-39).

Peygamber (s) el-Emîn’di

İslam’dan önce Mekkeliler, efendiliğinden, 
dürüstlüğünden, yardım severliğinden, gü-
venilir oluşundan ve sağlam karakterinden 
dolayı Hz. Muhammed’e el-Emîn diyorlardı. 

O’nun el-Emîn (güveni-
lir) oluşuyla ilgili iki ör-
nek vermek istiyoruz. 

Bilindiği gibi Hz. Muham-
med (s) 622 yılında hicret 
ederken Hz. Ali’yi ken-
disinden sonra Mekke’de 
bıraktı. Yanında bulunan 
emanetleri sahiplerine geri 
versin diye. (İbni Hişam, 
Siyer 2/485). 

Zira Hz. Peygamberin ya-
nında pek çok Mekkeli’nin 

değerli eşyaları bulunuyordu. Onları koru-
ması için Hz. Muhammed’e bırakıyorlardı. 
Zira O Mekke’de en güvenilir insan idi. Bu 
rağmen onun getirdiği daveti kabul etmiyor-
lardı, hatta onu ortadan kaldırmak için çaba 
gösteriyorlardı. Peygamberliğinin ilk yılları. 
“Yakın akrabalarını uyar.” (Şuarâ, 26/214). 
“Sen emrolunduğun gibi açıkça söyle ve 
ortak koşanlara aldırma.” (Hicr, 15/94). Bu 
gibi âyetler inince Peygamber (s) kendi ya-
kınlarından başlamak üzere insanları İslâm’a 
davet etmeye başladı.  

Bu bağlamda bir gün Safa tepesine çıkarak; 
“Ya Sabâhah/Ey kötü sabahım, vah kara sa-
bahım” anlamlarına gelen, ama esasen bir 
felaketi veya bir düşman saldırısına hazırlıklı 
olmayı anlatan sözlerle Mekkelileri topladı. 
Onlara: “Benimle sizin durumunuz düşmanı 
görünce ailesini haberdar etmek üzere ko-
şarak düşmandan önce ailesinin yanına gel-

BÜTÜN YARATIKLAR 

MÜMİNLERDEN 

EMİNDİR. ONLAR 

YALAN SÖYLEMEZ, 

ZULMETMEZ, 

ALDATMAZ, DİN, CAN, 

AKIL, NAMUS VE MALA 

İHANET ETMEZLER. 
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meye çalışan ve bu arada ‘Ey sabâhah’ diye 
bağıran adamın durumu gibidir. Şimdi ben 
size: “Şu dağın arkasındaki vadiden size za-
rar vermek, mallarınızı yağmalamak üzere 
gelen birtakım düşman atlılarının bulundu-
ğunu söylesem, bana inanır mısınız?” 

Onlardan pek çokları: “Evet, inanırız, sen ya-
lan söylemezsin. Sen her zaman içimizde en 
emîn olanımızsın” dediler. 

O gün herhangi bir Mekkeli’ye O’nun hak-
kında sorulsaydı; muhakkak ki kimse onun 
yalancı, sahtekâr, dolandırıcı, kandırıcı, gay-
ri ciddi, menfaatperest, sözünden dönen bir 
kimse olduğunu söylemezdi. Çünkü O ço-
cukluğundan beri dürüst kaldı, dürüst dav-
randı, insanlara dürüst 
bir kişilik sundu. Bütün 
bir toplumun güvenini 
kazandı. 

Bundan dolayı o güne ka-
dar hiç kimseye verilme-
yen bu müstesna unvan 
sadece O’na verildi. Bu 
unvan da ne törenle veril-
di, ne de bir kurum tara-
fından ittifakla karar altı-
na alındı. Bu unvan ken-
diliğinden, halk tarafından, benimsenerek 
verildi. İnsanlar erdemi ve dürüstlüğü, doğ-
ru olmayı ve ciddiyeti O’nda gördüler. Takdir 
ettiler ve O’na hiç kimsenin sahip olamadığı 
bu sıfatı verdiler: el-Emîn. Hem de belirlilik 
takısıyla. Yani sadece O, başkası değil. 

Başkaları da bazen, bazı hallerde, bazı ko-
nularda dürüst olabilir, doğru davranabilir. 
Ama her konuda, her zaman, her pozisyon-
da ve herkese karşı sadece O emîndi. Bütün 
erdemleri şahsında toplayan sadece O idi. 
Emîn sıfatının bütün unsurlarını, bütün yan-
sımalarını sadece O bütün hayatı boyunca 
göstermişti.

el-Emîn olan Muhammed (s) Peygamberlik 
görevini, yani ‘Risalet emanetini’ taşımaya 
ehil idi. Zira o olağanüstü emaneti taşıyacak 
sıfatlara sahipti. İşte bu el-Emîn olan Pey-
gamberin tebliğ ettiği Din’de ‘emîn-güvenilir’ 

olmak önemli bir ahlâk ilkesi, önemli bir 
prensip ve önemli bir iman göstergesidir.

Emîn olmak sâdık olmaktır

Sıdk, sözlükte, yalanın (kizb’in)  zıddı olan 
doğruluktur. Bu doğruluk geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de olabilir. Söz vermede veya 
başka bir konuda doğru olmayı, sözünde 
durmayı da ifade eder. 

Sıdk, yalnızca konuşmada ve bir olayı veya 
bir haberi başkalarına aktarmada değil; 
kelâmın (sözün) bütün çeşitlerinde -ki buna 
yazı da dâhildir- doğru olmaktır. 

Sıdk, haber verilen ile saklanılan şey arasın-
daki uygunluktur. Bir başka deyişle, kişinin 

içinin ve dışının aynı ol-
masıdır. Bu şartlardan bi-

risi olmazsa, sıdk (doğru-
luk) gerçekleşmez.  

Sıdk, doğruluk anlamında 
peygamberlerin diğer vaz-
geçilmez sıfatıdır. Bütün 
peygamberler doğru in-
sanlardı. Buradan hareket-
le, peygamberlere ve hele 
son Peygamber’e inandı-
ğını söyleyen mü’minlerin 

de doğru olmaları gerekir. 

Kur’an ve Peygamber (s) farklı ifade ve vesi-
lelerle mü’minlere doğru olmayı (sıdk’ı) tav-
siye ediyorlar. 

Çok doğru olan, doğruluğun en güzelini ya-
panlara, Allah’tan gelen vahyi tereddütsüz 
kabul edenlere ‘sıddîk’ denir. Nitekim Hz. 
Ebu Bekir’in lakabı ‘es-Sıddîk’ idi. 

Sıddîk veya sâdık kimseler asla yalan söyle-
mezler. Onlar, öncelikle itikatlarında (inanç-
larında) doğrudurlar, ciddidirler, sağlam-
dırlar. Onlar bu dürüstlüklerini fiilleriyle 
(amelleriyle) pekiştirirler. Tıpkı sadık olan 
peygamberler gibi: “Kitap’ta İbrahim’i de 
an. Çünkü O, sıddîk bir nebi idi.” (Mer-
yem, 19/41, 56). 

Sâdık olma sıfatı hem Zekeriyya (as) gibi 
peygamberlerin (Meryem, 19/54) hem de 
Allah’a ve O’nun Rasûlüne hakkıyla iman 
edenlerin, iman hakikatine sözleriyle ve can-

GERÇEK MÜ’MİN, 
KENDİSİ İÇİN İSTEYİP 

ARZU ETTİĞİ ŞEYİ 
DİĞER MÜSLÜMAN 

KARDEŞLERİ İÇİN DE 
İSTEYİP ARZU EDER 

(MÜSLİM, İMAN).  



27

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

HÜSEYİN K.
ECE

İman Bağlamında 
Mü’minlerin Güvenilirliği 
Sorunu

larıyla şahitlik eden şehidlerin hakkıdır (Ha-
did, 57/19). 

Sabredenler, sâdık olanlar, kunut yapanlar 
(boyun bükerek ibadet edenler), muttaki 
olanlar, seherlerde Rablerine günahlarından 
dolayı istiğfar edenler övülmeye layık insan-
lardır (Âli İmrân, 3/17). 

Dünyada iken sâdık olanların, İslâm’ı, 
Kur’an’ı ve O’nu tebliğ eden peygamberi tas-
dik edip, tam bir bağlılıkla ibadet edenlerin 
mükâfatını Rabbimiz verecektir. ‘Sıdk’tan 
uzak kalan iki yüzlü münafıklara ise azabını 
verecektir (Ahzab, 33/24). 

İman edenler ‘sıdk’ sahibi sâdıklardır. Onlar 
Allah’ın katından gelen ‘sâdık’ bir daveti ‘tas-
dik’ ettiler ve ‘musaddık-doğrulayan, doğru 
kimse’ oldular. Kur’an onları şöyle övüyor: 
“Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse işte 
onlar, Allah’ın kendilerine ni’met verdiği 
peygamberler, sâdık olanlar (doğrulayan-
lar), şehitler ve salihlerle beraberdirler. 
Onlar ne iyi arkadaştır.” (Nisâ, 4/69). 

Ebi’l-Cevzai anlatıyor: “Hasan İbni Ali’ye (ra): 
“Rasûlullah’tan (s) ne ezberledin?” diye sordum. 
Şu cevabı verdi: Sana şüphe veren şeyi terket, 
emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira 
sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan ise 
şüphedir.” (Tirmizî, Kıyamet/61, no: 2520. 
Nesâî, Eşribe/50, no: 328). 

Abdullah b. Amr (r) diyor ki Peygamber’e (s): 
“İnsanların en faziletlisi kimdir?” diye sorul-
du. Şöyle dedi: “Kalbi mahmûm olan, dili doğru 
olan herkes.” Orada olanlar: “Doğru sözlülü-
ğün ne olduğunu biliyoruz. Fakat mahmûm 
kalp ne demektir?” diye sordular. Dedi ki: 
“O, Allah’tan korkan temiz kalptir, içinde günah 
yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, haset yoktur.”  
(İbni Mace, Zühd/24, no: 4216).

Ebû Sa’idi’l-Hudri (r), Rasûlullah’ın şöy-
le dediğini anlatıyor: “Âdemoğlu sabaha erdi 
mi, bütün azaları, dile gelip: ‘Bizim hakkımızda 
Allah’tan kork. Zira biz sana tâbiyiz. Sen isti-
kamette olursan biz de istikâmette oluruz, sen 
sapıtırsan biz de sapıtırız!’  derler.” (Tirmizî, 
Zühd/61, no: 2409).

Ebû Hureyre (r) anlatıyor: “Rasûlullah (s) 
buyurdu ki: “Allah’a ve ahiret gününe ina-

nan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” 
(Tirmizî, Kıyâmet/51, no: 2502).

Emîn olmak ile sâdık (doğru olmak) ara-
sında fazla fark yoktur. Birisi doğru olmayı, 
diğeri doğru olduğu için başkasına güven 
vermeyi anlatıyor. Birisi tasdik’in pratiği veya 
gereği, diğeri imanın. Birisi sâdıklardan ol-
manın zirvesi, diğeri el-Emîn olan Peygam-
beri izlemenin ve örnek almanın göstergesi. 
Birisi içeriye doğru samimiyetin itirafı, diğeri 
daha çok dışarıya doğru samimiyetin ortaya 
konulması.

İman, dil ile ikrar olmakla birlikte, kalp ile 
tasdiktir. Tasdik doğrulamak, sıdk doğruluk, 
sadâkat, hem doğru olmak hem de doğrulu-
ğun sonucu olarak sözüne, ahdine, görevine, 
evine, eşine bağlı olmaktır. Sâdık ise; tasdik 
ettiği imandan aldığı şuur, terbiye ve ahlâk 
ile doğru olandır, sadâkat gösterendir.  

Emîn olma da yakın bir manaya gelmiyor 
mu? İmanın verdiği şuur ve anlayışla güveni-
lir insan olmak. Yani her işinde doğru olan, 
dürüst hareket eden, kendisine güvenilen ve 
itimat edilen kimse olmak. Yani hem sözü, 
hem davranışları, hem yazılı ahdi hem de bı-
raktığı intiba senet olan gerçek mü’min…

Mü’min üç yerde sadık olmalıdır: Yüreğinde, 
dilinde ve işinde.

Yüreğinde 1- 

Mü’min, terennüm ettiği imanın ilkelerini 
kalbinde tasdik eder. Böylece sâdıklardan 
olur. Sıdk’ın ilk aşaması budur. Bu hem Rab-
bine karşı, kendine karşı dürüstlüğü ve cid-
diyeti ifade eder.

Münafıkların tavrı dinde ikili oynamaktır. 
Dilleriyle iman ettiklerini iddia ederler ama 
kalpleriyle inkâr ederler. İnsanlara karşı dü-
rüst olduklarını göstermeye çalışırlar, ama 
içlerinde sahtekârdırlar. Haktan yana olduk-
ları imajını vermeye çalışırlar ama aslında 
kizb’den (yalandan) yanadırlar. 

Dilinde 2- 

Ciddi ve vakûr bir Müslümanın dili ile yüreği 
bir olmalıdır. Yüreği en doğru olan (asdaku’l-
hadîs’i) tasdik ederken, dilin sâdık olmaması 
terstir. Yüreğinde “imanım var” derken, di-
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linde yalanın yer etmesi mü’min (emin olma) 
ahlakına uymaz. Yürekte yalanın haram, 
doğru olmanın farz olduğuna inanıyorum 
diye iddia edenin, diliyle kandırıcı, saptırıcı,  
kezzâp (çok yalancı) olması akıl alacak şey 
değildir. 

Mü’min doğru sözlü, dürüst insandır. İman 
insanı dürüst yapmak istiyor. İman iddiası 
doğruluğu beraberinde getirir. İbn-i Mes’ud 
(ra) anlatıyor: “Rasûlullah (s) buyurdu ki: 
“Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı edecek iyiliğe) 
götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söy-
ler ve doğruyu arar da sonunda Allah’ın indinde 
sıddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalan da 
kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da 
ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanın pe-
şine deşer de sorunda Allah’ın indinde yalancı 
diye kaydedilir.” (Buharî, 
Edeb/69, no: 6094.  
Müslim, Birr/102, 103, 
no: 2606, 2607); Muvat-
ta, Kelâm/16, (2, 989); 
Ebû Davud, Edeb/88, no: 
4989); Tirmizî, Birr/46,  
no: 1972. Bir benzeri, İbni 
Mace, Dua/5, no: 3849).

Süfyan İbn-i Abdillah (r) 
anlatıyor: “Ey Allah’ın 
Rasûlü! Bana uyacağım bir 
amel tavsiye et. Şu cevabı 
verdi: ‘Rabbim Allah’tır de, 
sonra doğru ol!’, ‘Ey Allah’ın 
Rasûlü Benim hakkımda en çok korktuğu-
nuz şey nedir? Eliyle dilini tutup sonra: “İşte 
bu!” buyurdu.” (Tirmizî, Zühd 61, no: 2412). 
İmana yakışan doğruluktur. İmanın gereği 
doğruluk. İmanın ispatı ise emîn olmaktır.

Safvân İbni Süleym (r) anlatıyor: Ey Allah’ın 
Rasûlü! Mü’min korkak olur mu?” diye sor-
duk. Rasûlullah: “Evet!” buyurdular. “Pekiyi 
cimri olur mu?” dedik, yine: “Evet!” buyur-
dular. Biz yine: “Peki yalancı olur mu?” diye 
sorduk. Bu sefer: “Hayır, asla mümin yalancı 
olmaz” buyurdular.” (Muvatta, Kelâm 19).

İbni Mes’ud (r) şöyle demiştir: “Kul yalan 
söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya 
devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce 
siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür 

ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda 
Allah nezdinde ‘yalancılar’ arasına kaydedi-
lir.” (Muvatta, Kelâm/18).

İşinde3- 

Mü’min işinde de doğrudur, dürüsttür. Han-
gi işi yaparsa yapsın, bütün işlerine (amelle-
rine) imanı yön verir. İmanın izin vermediği 
işi yapmadığı gibi, işini yaparken de imanına 
uymayan tarzda yapmaz. O bilir ki imanına 
uygun olan her iş (amel) salih sıfatını kazanır 
ve Allah katında makbûldur. Gizlide ve açık-
ta, gecede ve gündüzde, yalnız başına veya 
insanlar arasında, her nerede olursa olsun 
işini düzgün yapar. Doğruluktan ayrılmaz. 
Zira o imanından aldığı şuurla emîndir, tas-
dikinden aldığı ahlâkla sâdıktır, doğrudur.  

İşinde emîn olmak aynı zamanda mü’minin 
topluma karşı görevidir. 
Onların hukuklarını gö-

zetmek, onları aldatma-
mak, onların arasını ıslah 
edip düzeltmek, laf getirip 
götürmemek, malında on-
ların hakkı olan zekâtı ver-
mek, mü’minlerin gıybeti-
ni yapmamak, mü’minlere 
yapı lan saldırılara karşı 
birlik olup karşı koymak, 
onların ırzlarını korumak, 
eşlerine karşı adaletli ol-
mak, çocukların fıtratla-
rının bozulmaması için 

çalışmak, yalan şahitlikte bulunmamak gibi 
hayırlar toplum emanetidir.

İmanın filolojik açıdan iki anlamı olduğunu 
tekrar hatırlayalım: Başkalarına güven ver-
mek, güven içinde olmak. İman sahibi kişi, 
yani mü’min, hem inandığı gücün sağladığı 
güvenin içinde emîn olan; hem de kendisi 
başkalarına güven veren demektir. Mü’min 
iman ederek dağların, göklerin ve yerin ta-
şımaktan kaçındığı emânet’i, yani yeryü-
zünde halife olma, kulluk yapma, yaratılış 
amacını gerçekleştirme görevine talip olur. 
İmanı güçlendikçe emînlik sıfatı da güçlenir. 
Emînlik sıfatı kuvvetlendikçe, emâneti koru-
mada daha titiz olur.

EMÎN VASFI İNSANLAR 
GİBİ MEKÂNLAR İÇİN 

DE GEÇERLİDİR. 
ALLAH’IN EMÎN 

KILDIĞI BELDELER 
VARDIR. EĞER BİR 

ŞEHRİN HALKI 
EMÂN İÇİNDE İSE O 

ŞEHİR EMÎNDİR.



29

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

HÜSEYİN K.
ECE

İman Bağlamında 
Mü’minlerin Güvenilirliği 
Sorunu

Bir kimse imandan mahrumsa, emîn olma 
sıfatını kolay kolay kazanamaz. Emîn olma-
yan da emâneti taşımaya ehil değildir. Zira 
öylesi, emanetin kıymetini bilmez. Emâneti 
taşımakla neler kazanacağından, onu taşı-
mamakla neleri kaybedeceşinden gafildir. 
Dahası emânet böylelerinden kaçar. Onun 
omuzuna yüklenmek istemez. Yere düşece-
ğinden, değerini kaybedeceğinden, kendisiy-
le amaç edinilen hedefin kaybolacağından, 
işlevsiz kalacağından korkar.

Belki Allah (c) böylelerinin emâneti yüklen-
mesine izin vermez. Zımnen denir ki: “Git 
önce ‘emînlik’ sıfatını kazan, sonra da gel bu 
göreve, ya da bu ulvî makama talip ol. Hak 
edersen, alırsın.”

İslâm büyük ve ilahî bir 
emânettir. İslâmî hayat 
da öyle. Ki insan bununla 
hem dünya hayatını dü-
zene koyar, hem dareyn 
saadeti kazanır. İnsanlar 
arasında da örnek olur. 
Hayırlı ümmet arasına ka-
rışır (Âl-i İmrân, 3/110).

Kişi olarak bu emâneti 
yüklenmenin şartı iman 
ve buna bağlı olarak emîn 
olma sıfatı ise, toplu (cemaat) olarak da yük-
lenmenin şartı aynıdır. Bir toplumun İslâm 
toplumu adını alabilmesi için, iman etmenin 
sonucu olan emînlik ahlâkının o toplumun 
belirgin özelliği olması gerekir. İslâmî hayat, 
İslâmî yönetim, İslâm hâkimiyeti gibi talep-
lerin şartı da bunun gibidir. 

Emîn olmak görevi

Kur’an’ın inşâ ettiği bir akıl, kendisine bah-
şedilmiş tüm nimetlere birer emânet gözüyle 
bakar. Buna göre servet bir emânettir, sıhhat 
bir emânettir, ha yat bir emânettir, şöhret bir 
emânettir, evlât bir emânettir, devlet ve ik-
tidar bir emânettir, bilgi, beceri, akıl; hepsi 
birer emânettir. 

Emânet, gerçek sahibi tarafından geçici bir 
süre bir başkasının hizmetine sunulan değer-
dir. Emânet eden, emânet edilene ya güven-
miştir, ya da güve nilir olup olmadığını sına-

maktadır. Emânet edilen kimse, emânet kar-
şısında iki farklı tavır takınabilir: Ya ihânet 
eder, ya da sadâkat gösterir. İhânet ederse 
hâin, sadâkat gösterirse sâdık olur. Allah’ın 
emânet ettiklerine ihânet etmek, verdi ğini 
O’nun rızâsı hilâfına kullanmaktır. Bu ne-
denledir ki her günah “emânete ihânet”tir. 
Ve ihânetin en dehşet sonucu ise, Allah’ın 
insana olan güvenini ze delemektir. 

Emîn mü’min başkalarının kendisine her açı-
dan itimat edebildikleri kimsedir. Peygamber 
(s) mü’mini, diğer insanların onun elinden 
ve dilinden emîn olduğu, kimseye zarar ver-
meyen, herkesin ve her şeyin hakkını veren, 
kendisine her konuda güven duyulan kimse 
diye tanımlıyor (Müslim, İman/64-66, no: 

40-42).

Gerçek mü’min kendisi 
için isteyip arzu ettiği şeyi 
diğer Müslüman kardeşle-
ri için de isteyip arzu eder 
(Müslim, İman/71-72, no: 
45). İnsanlar onun hak-
kında emniyettedir. On-
dan gelebilecek zarar ko-
nusunda korkuları gitmiş, 
yerine güven gelmiştir.

Emîn insana mal da tes-
lim edilir, sır da. Mülk de teslim edilir, dev-
let de. Ama emânete hıyânet edene bir iğne, 
bir tavuk bile teslim edilmez. Emîn insana 
bir iş emanet edilirse, o işin gereğini yapar. 
Ona gece ve gündüz, gizlide ve açıkta itimat 
edilir. Ona hazineler teslim edilir de endişe 
duyulmaz. Zira emîn insan dürüstlüğü mad-
de ile değiştirmez. Onunla yola gidilebilir. 
Onunla ticaret yapılabilir, onunla borç alınıp 
verilebilir. Onunla arkadaş olunabilir, onun-
la en zor hedefe birlikte yürünebilir.

Emîn insanların bulunduğu toplum açık bir 
toplumdur. Onlar arasında gizli planlar, giz-
li gündemler, perde arkası hesaplar yoktur. 
Onlar insanları arkadan vurmazlar, gizli tu-
zaklar kurmazlar. Onlar yerine getiremedik-
leri sözleri vermezler. Söz verdikleri zaman 
da sözlerinde dururlar. Randevularına sadık-
tırlar. Onlar bilirler ki, söz de emânettir, vaat 
de emânettir.

EL-EMÎN OLAN 
PEYGAMBERİN TEBLİĞ 
ETTİĞİ DİN’DE ‘EMÎN; 
GÜVENİLİR’ OLMAK 
ÖNEMLİ BİR AHLÂK 

İLKESİ VE ÖNEMLİ BİR 
İMAN GÖSTERGESİDİR.
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Sonsöz

Allah’tan gelen ‘emânet’i yüklenerek mü’min 
sıfatı kazanan Müslümanlar, iman ettikle-
ri İslâm’dan aldıkları şuur ve ahlâkla bu 
‘emânet’i taşıma görevini hakkıyla yerine ge-
tirmek, her yerde bu azîz ve hassas ‘emânet’i 
korumak, insanlar arasında ‘emânet’ sahibi, 
yani emîn (güvenilir) kimseler olarak herke-
se güzel örnek olmak zorundadırlar. Onlar 
aynı zamanda bu en büyük ‘emânet’i ona hiç 
bir zarar vermeden, olduğu gibi koruyarak 
başkalarına ve gelecek nesillere devretmeli-
dirler.

Huzeyfe (r) şöyle demiştir: “Bize Rasûlullah 
(s) (emânet konusunda) iki hadis söyledi. 
Ben bunların birini gör-
düm; ötekini bekliyo-
rum. Rasûlullah (s) bize, 
(evvelâ) emânet insanla-
rın kalplerinin derinliği-
ne indiğini, sonra Kur’an 
inerek ondan ve sünnet-
ten bir şeyler öğrendikle-
rini anlattı. Sonra da bu 
emânetin kaldırılmasın-
dan bahsetti. Buyurdu ki: 
“İnsan uykusunu uyur. 
(Bu esnâda) emânet kal-
binden alınıverir de ufacık 
bir siyah leke halinde ese-
ri kalır. Sonra (yine) uykuya dalar. (Bu sefer) 
kalbinden emânet(in kalan kısmı da) alınır. 
Bunun eseri de kabarcık gibi kalır. Ayağının 
üzerine bir kor yuvarlanıp da nasıl kabarcık 
hâsıl olur ve içinde bir şey olmadığı halde 
onu kabarmış görürsün! Onun gibi bir şey.” 
Sonra ufak taşlar alarak onları ayağının üze-
rinde yuvarladı (ve şöyle devam etti): “İnsan-
lar (o hâle gelecek ki) alışveriş yapacaklar; 
birinin doğru dürüst hareket ettiği görülür 
görülmez: ‘Filân oğullarında emîn bir adam 
var!’ denecek. Hatta bir kişinin kalbinde har-
dal tanesi kadar iman olmadığı halde onun 
hakkında: ‘O ne metin! O ne zarif! O ne akıl-
lı adamdır!’ denecek.”  (Huzeyfe sözüne de-
vamla:) ‘Vallahi, öyle günler gördüm ki, sizin 
hanginizden alış-veriş yapacağım diye hiç 
gam yemezdim. (Çünkü alışverişte bulun-
duğum kimse) müslümansa bana hıyânetten 

onu dini men ederdi. Hıristiyan veya yahûdi 
ise ona da âmiri aman vermezdi. Bu gün ise, 
sizlerden falan ve filândan başka kimseden 
alışveriş yapamaz oldum.” (Müslim, İman 
143, hadis no: 230; Buhârî Rikak, Fiten; 
Tirmizî, Fiten; İbn Mâce, Fiten). 

Bugün Müslümanlar arasında bile emîn 
kimseler, yani doğru ve güvenilir insanlar 
parmakla gösteriliyorsa, Vahyin ve imanın 
hayata taşınmasında ciddi eksiklikler var de-
mektir. İslâm toplumunda emâneti hakkıyla 
taşıyanlar, dürüst insanlar, doğrular değil; 
nadirattan olmaları gerektiği için hıyânette 
bulunanlar parmakla gösterilmeli değil mi-
dir? 

Emîn veya sâdık olmak 
imanın kaynağı Vahy’e 
sımsıkı yapışmaktan, onu 

hayat ve ahlâk haline ge-
tirmekten, el-Emîn olan 
Muhammed’i (s) örnek 
almaktan geçer. Başka yer-
lerde emîn olma reçetesi 
yoktur.

Peygamber (s) şöyle bu-
yuruyor: “Size iki şey bı-
rakıyorum ki, onlara sa-
rıldığınız müddetçe sapık-
lığa düşmezsiniz. Onlar, 
Allah’ın Kitabı ve O’nun 

elçisinin Sünneti‘dİr.” (Müslim, Hacc/147, 
no: 1218, Fezailu’s Sahabe/36, no: 2408. 
İbni Mace, Menasik/84, no: 3074. Buharî, 
(Tecrid, 1654). S. İbni Hişam, 4/251. Ahmed 
b. Hanbel, 5/181).  

“İnsana sadâkat yakışır görse de ikrâh, 

Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah.” 
(Ziya Paşa) 



KUR’AN’IN İNŞÂ ETTİĞİ 
BİR AKIL, KENDİSİNE 
BAHŞEDİLMİŞ TÜM 
NİMETLERE BİRER 
EMÂNET GÖZÜYLE 

BAKAR. SERVET, SIHHAT, 
EVLÂT, İKTİDAR, 

AKIL, BİLGİ… HEPSİ 
BİRER EMÂNETTİR. 
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ur’an’ın söyledikleri ve uygulaması olan 
sünnetin gösterdikleri dışında, fırka, ka-

vim, iktidar ve yabancı kültürlerin mücadele 
ortamında şekillenmiş olan iman ve İslam an-
layışımızın birçok yönden ya çağdışı kaldığı 
yahut yanlış olduğunun ortaya çıktığı bir ger-
çektir. Geçmişten gelen olumsuz anlayışlar ve 
çağımızda uygulanan pozitivist, seküler ve laik 
eğitim felsefeleriyle inançtan ibadete, ahlaktan 
hukuka, siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal 
ilişkilere kadar toplumun neredeyse hurdaya 
dönen din anlayışı ve yaşayışı bunun gösterge-
sidir. Onun için bunların vahiy ve genel sün-
net çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi 
ve oluşturulması gerekir. İman ve İslam kav-
ramları çerçevesinde iman-amel ilişkisini kısa-
ca belirttikten sonra islamsız bir eğitim sistemi 
ile toplumun bugün geldiği tehlikeli duruma 
değinmek ve bundan çıkış yoluna işaret etmek 
istiyorum.

İslam’ın Bütünlüğü ve İman-Amel İlişkisi:

‘e-mi-ne’ kökünden mastar olan ‘iman’, emni-
yet ve güvence demektir.  Dilimizde kullanı-
lan emîn, emniyet, eman gibi kelimeler bura-
dan gelmektedir. Kişi samimi olarak “Lâ ilahe 
illallah Muhammedun Rasulullah” kelimesini 
söylemekle Allah’ın öğretilerini kabul ve tas-
dik etmiş, yerine getirmeyi de taahhüt ederek 
Allah’la  sözleşme yapmış olur. Kur’an bunu 

K

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İslamsızlığın Bedelini  
Bütün Toplum Öder!

Toplumun bu duruma 
gelmesinde yanlış 
din anlatımlarının, 
cehaletin, törenin, 
geleneğin, yıkıcı 
edebiyatın, sanatın, 
tiyatro ve sinemanın 
büyük rolü olduğu 
gibi  en büyük rolü 
seküler, laik, pozitivist, 
marksist eğitim 
felsefesinin oynadığında 
şüphe yoktur.

İbrahim SARMIŞ
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ahd ve misak kavramlarıyla belirtir. (mesela 
5 Mâide/6). İnsanlar bunu yapmakla kendi-
lerini emniyete aldıkları gibi Yüce Allah da 
onlara ceza vermeyeceği güvencesi vermiş 
olmaktadır. Kurtuluş için iman ve salih ame-
li öngören örneğin Bakara/1-5 âyetlerini ve 
Asr Sûresi’ni hatırlayalım. Onun için iman 
sözleşmesinde kabul edilenlerin tümü yerine 
getirilmedikçe kişi ahdini yerine getirmiş sa-
yılmaz ve sorumluluktan kurtulmuş olmaz. 

Tarihte değişik etkenler altında iman ve İs-
lam için yapılan açıklamalarda bu gerçek 
çoğu zaman gözardı edilmiş, iman ve İslam 
kavramları sulandırılarak içi boşaltılmış ya-
hut kişiyi motive etmeyen 
soğuk ve donuk tasavvur-
lara dönüştürülmüş, ya 
tekfircilere tepki olarak ya 
da fasık ve zalim yönetici-
leri kurtarmak için iman 
amel ayrılığı tezi geliştiril-
miş ve İslam’ın öğretilerin-
den ne kadar uzak yaşarsa 
yaşasın yahut ona aykırı 
ne kadar uygulama yapar-
sa yapsın sırf “la ilahe il-
lallah” dediği için kişilerin 
yine de mümin kalacakları 
ve ölüp cehenneme de git-
se eninde sonunda tahliye 
olup cennete gidecekleri 
anlayışı hâkim olmuştur. 

Oysa İslam, bölünme kabul etmeyen öğreti-
ler bütünü olup iman ve amel birleşik kaplar 
yahut terazinin iki kefesi gibidir. Birindeki 
varlık veya yokluk yahut azlık veya çokluk, 
diğerinin de varlık veya yokluğunun yahut 
azlık veya çokluğunun sebebidir. Dolayısıyla 
imansız bir amelin Allah katında geçerliliği 
olmadığı gibi amelsiz bir imanın devamı ve 
sahibine yarar sağlaması da söz konusu de-
ğildir. Onun için İslam’ın öğretilerine, emir 
ve yasaklarına uymadığı halde “kalbim te-
mizdir” teraneleriyle kendilerini avutanlar 
yahut günahlarım ne kadar çok olursa olsun 

cehenneme de gitsem eninde sonunda çıkıp 
cennete gideceğim diye düşünenler, ancak 
kendilerini kandırmış olurlar. Çünkü bu dü-
şünce ve inanış Kur’an’ın âyetlerine kesinlik-
le aykırıdır. Onun âyetlerine aykırı bir iman 
ve İslam da olamaz.

Günah İşlemek ve Tevbe

İnsan ne kadar mükemmel olursa olsun 
yanlış yapmaktan korunmuş/masum değil-
dir. Onun için en iyi mümin de olsa deği-
şik etkenler altında dinin öğretilerine aykırı 
davranabilmekte yahut günah işlemektedir. 
Şüphesiz Allah günahın işlenmesinden ya-
hut kendisine itaatsizlik edilmesinden hoş-

nut olmaz. “Siz onlardan 
hoşnut olsanız bile Allah 

fasık toplumdan hoşnut ol-
maz.” (9 Tevbe/96), “Ka-
firlik yaparsanız bilin ki 
Allah’ın âlemlere ihtiyacı 
yoktur, ama kulların kafir 
olmasına da razı olmaz.” 
(39 Zümer/7). Onun için 
günahın işlenmesine hiç-
bir zaman tolerans gös-
termez ve kendisine inat 
olarak işlenmesini yahut 
üzerinde ısrar edilmesini 
bağışlamaz.

Allah’a kulluğu yaşam tar-
zı edinmiş ve onun üzerinde devam ederken 
kişi Kur’an’ın deyimiyle ‘cehalet’ ile zaman za-
man günah işler, ama Allah’ın buyruklarını 
hatırlayarak günahlar üzerinde ısrar etmeden 
(3 Âl-i İmrân/135)  yanlış yaptığını anladı-
ğı anda bundan tedirginlik duyarak samimi 
(66 Tahrim/8) tevbe edip ana çizgisine dö-
nerse işlenen günahlar ne kadar çok ve türü 
ne olursa olsun bu bilinçle yapılan tevbeleri 
Allah kabul edeceğini belirtir (39 Zümer/53). 
Çünkü bu kişinin yaptığı, inadına günah işle-
yerek ve üzerinde ısrar ederek hevesini tanrı 
edinmek (25 Furkan/43; 45 Câsiye/23) değil, 
cehaletle sadece günah işlemektir. Bunun ana 

Geçmişten gelen olum-
suz anlayışlar ve çağı-
mızda uygulanan po-

zitivist, seküler ve laik 
eğitim felsefeleriyle 

inançtan ibadete, ah-
laktan hukuka, siyasal, 
ekonomik, kültürel ve 
sosyal ilişkilere kadar 
toplumun neredeyse 
hurdaya dönen din 

anlayışı ve yaşayışı bu-
nun göstergesidir.
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çizgisi kulluk ve itaat olup tıpkı karayolunda 
seyrederken sürücünün dalgınlık, yorgunluk, 
uykusuzluk, acemilik, dikkatsizlik vb. neden-
lerle şeridin dışına çıkması, ama farkına varır 
varmaz hatalı şeritte devam etmeden tekrar 
doğru şeride geçmesi gibidir. Çünkü çizginin 
dışına çıkıp yanlış şeritte yol almaya devam et-
mek eninde sonunda felakete yol açması kaçı-
nılmaz olduğu gibi, ibadet ve itaat çizgisinden 
çıkıp günahta ısrar etmenin de eninde sonun-
da dinden çıkmaya ve kâfir olmaya, böylece 
müminler için değil, kafirler için hazırlanmış 
(2 Bakara/24; 66 Tahrim/6) olan ateşe girmeye 
yol açması kaçınılmazdır. 

İslam çizgisinden sapmalarla yaşanan bir 
hayatın toplumu ne duruma düşüreceğini, 
Müslüman geçinse bile imandan uzak olabi-
leceğini sayın Prof. Dr. İlhami Güler toplu-
mumuz üzerinden şöyle anlatır: “Türkiye’nin 
ahlâkî-siyasî muhtevalı sorunlarının (Kürt 
sorunu, laiklik sorunu, çeteleşme, yolsuzluk, 
gelir dağılımı sorunu, insan hakları sorunu, 
hukuk devleti ve demokrasi sorunu… son 
günlerde gündeme tekrar gelen küçük ço-
cuklara sarkıntılık ve tecavüz, ensest soru-
nunun iki temel kaynağı vardır: İmansızlık ve 
vicdansızlık. Türkiye, halkı Müslüman olan bir 
ülke. Ancak, bu halkın büyük çoğunluğu imansız. 
Durun, heyecanlanmayın. “İmansız” dediysem, 
inançsız veya “kâfir” demedim. İtikadı (inancı) 
var. Fakat bu inanç ve itikat bir ezber (âdet, ge-
lenek) olarak doğası gereği ölü bir şeydir. İman 
ölünce itikad olur. Amel doğurmaz, doğurması 
gerekmez. Tıpkı uzayın derinliklerinde Jüpiter 
adlı bir gezegenin varlığına kesin inancımın 
bende bir etki doğurmaması gibi. Bu durum-
da “Allah” da -haşa- uzayın derinliklerinde 
daha büyük başka bir gezegen gibidir. Dola-
yısıyla itikadı olup da imanı ve ameli (ahlâkı) 
olmayanlar Mutezile’nin tasnifine göre ne 
mümin ne de kâfirdir. İki arada bir derede 
(niteliksiz) insanlardır. Vaktiyle Haricilik, 
Mutezile ve Mürcie arasında imanın mahiyeti 
üzerine yapılan teolojik tartışmada Sünnilik, 
Mürcie’nin (Ebû Hanife) görüşünü benimse-

di. Bu çözüme göre iman, sadece inanılacak 
şeyleri kalp ile tasdik etmektir. Tasdiki olan 
herkes mümindir. Böylece Mürcie, Kur’an’da 
imanın gerçek muhtevasını oluşturan tasdik 
ile birlikte Allah’a karşı saygı, sevgi, şükran, 
umut, güven, korku; ahiret hakkında umut 
ve korku gibi duygusal değerlilik yaşantıları-
nı imanın muhtevası olmaktan çıkardı. Oysa 
imanı bir motivasyon olarak zorunlu amel 
(ahlâk) doğuran bir hale getiren şey bun-
lardır. Kur’an’da iman, Tanrı ile bir dostluk 
(velayet) ve muhabbet ilişkisidir. Hucurat 
sûresinin 14. âyeti, Mutezile’yi haklı çıka-
racak şekilde şöyledir: “Bedeviler dediler ki: 
‘İman ettik.’ De ki: Hayır, henüz iman etmedi-
niz; iman, henüz kalbinize yerleşmedi. Ancak, 
‘Müslüman olduk’ deyin.” 

Bu âyet, tasdiki başaranların (burada bedevi-
lerin) siyasî dinî-kültürel aidiyet kimliği olarak 
‘Müslüman’ olmayı belirlerken; ‘mümin’ olmayı, 
daha üst ahlâkî ve dinî bir kategori olarak orta-
ya koymaktadır. Salt “tasdik”i mümin kimliğinin 
yeter şartı olarak koymak, Hariciliğin yarattığı 
bağnaz, fanatik, kör şiddeti önleme amacına yö-
nelik olarak işlevseldi; fakat zamanla mümin ve 
Müslüman kimliklerinin iman ve ahlâktan bo-
şaltılmış beleş birer kimliğe dönüşmesi sonucunu 
doğurdu. Müslüman halklarda giderek şark kur-
nazlığı devreye girdi. 

Kur’an’ın ciddiyet, hamiyet ve gayret isteyen 
iman ve ahlâk Müslümanlığı yerine “İslam’ın 
şartı beştir” formülü geliştirilip ezbere dayanan 
itikat (amentü) ve ibadet (namaz, oruç, hac) 
Müslümanlığı ikame edildi. Ancak, bunu da ağır 
bulan Türk-halk kurnazlığı (Spinoza’nın) “Kit-
leler Tanrı’yı kandırma peşindedir” dediği gibi, 
Ramazanı yemek festivaline (iftar), haccı günah 
çıkarmaya, namazı da cumaya indirgeyip “kan-
dil” gecelerini ihya etmeyi promosyon olarak 
devreye soktu. (…)”1

İlhami Bey’in affına sığınarak söylersek, halk 
bunu daha komprime hale getirmek için “bir 

1 İlhami Güler, İtikattan İmana, Ankara Okulu Yay., 
2009, s.103-109.
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Fâtiha üç kulhu” yahut anlamını bilmedikle-
ri için aynı şey olduğunu bilmeden “bir İhlas 
üç kulhu” formülünü bulmuştur. 

İslam Eğitim ve Öğretiminin  
İsteyen Bütün Vatandaşlara  
Örgün ve Yaygın Olarak Verilmesi Gerekir:

Toplumun bu duruma gelmesinde yanlış din 
anlatımlarının, cehaletin, törenin, geleneğin, 
yıkıcı edebiyatın, sanatın, tiyatro ve sinema-
nın büyük rolü olduğu gibi  en büyük rolü 
seküler, laik, pozitivist, marksist eğitim fel-
sefesinin oynadığında şüphe yoktur. Ülke-
de Kur’an merkezli ve  Peygamber örnekli 
eğitim öğretim bir yana, 
yüzyıllardır abartma ve 
yanlışlarla, bidat ve hu-
rafelerle örülmüş tarikat 
ve ilmihal İslam’ı merkezli 
folklorik bir din eğitim öğ-
retim bile uzun süre halka 
verilmediği gibi, Kur’an’ın 
kendisinin basımı, yayımı 
ve öğretilmesi de yasak-
lanmış ve toplumun İslam 
hafızası ve hayatı bilinçli 
olarak çoraklaştırılmıştır. 
Ekilip sürülmeyen ve ba-
kımı yapılmayan tarlayı 
yabani otların kaplaması 
gibi, doğru ve yeterli bir 
İslam eğitim öğretiminin verilmediği toplu-
mun hayatını bidat ve hurafelerin, haksızlık 
ve kötülüklerin kaplaması da kaçınılmazdır. 
Diyanet İşleri Başkanlığının daha geçenlerde 
yaptırdığı anket sonuçlarına göre, bir Batı 
ülkesinde değil, yüzyıllardır az çok İslam’la 
ilgisi olan bir toplumun yaklaşık yüzde yir-
mi kadarının Kur’an’la henüz tanışmadığı, 
onu bilmediği ve okumadığı acı gerçeği bu 
çoraklığı ortaya koymaktadır. Bu da ister is-
temez toplumda bir cehalet bataklığı meyda-
na getirmiş ve kötülükler diz boyunu çoktan 
aşmıştır. Toplumun bu çürümüşlükten ve 
geldiği uçurumun kenarından kurtarılması 
için acil önlem olarak İslam’ın öğretilmesi 

ve halk arasında yaygınlaştırılması gerekir. 
Çünkü her bölgeden ve kavimden vatandaş-
lar için dinden daha büyük birleştirici üstün 
değer ve ortak payda yoktur. Halkın büyük 
çoğunluğunun Müslüman olup dinini her 
değerin üstünde tutması bunun için yönlen-
dirici bir faktör olsa gerektir. Bu da statüko 
için bir emniyet sübabı olarak değil, Müslü-
man bütün vatandaşlara dinin her türlü yön-
lendirme, kısıtlama ve sapmadan uzak ola-
rak yeterince öğretilmesini ve yaşatılmasını 
gerektirir. Dinsizlik midir, bütün dinlere eşit 
mesafeli veya dinler üstü bir yönetim şekli 
midir yahut her din ve inançtan bireylerin 

inançlarını yaşamasını ve 
haklarının korunmasını 
sağlayan bir sistem mi-

dir, ne olduğuna bir türlü 
karar verilemeyen laiklik 
edebiyatını (geniş bilgi 
için bkz. Doç. Dr. Cemal 
Fedayi, Çevrilemeyen La-
iklik, Yeni Şafak, 27 Eylül 
2011) bir yana bırakarak 
insan hakları, gelir ada-
letsizliği, işsizlik, cehalet, 
sağlık ve eğitim alanın-
da ülkenin her çevresine 
götürülecek hizmetlerin 
yanında, İslam eğitim ve 
öğretiminin devlet eliyle 

bütün vatandaşlara yaygın ve örgün olarak 
acilen götürülmesi ülkenin birlik ve beraber-
liğinin sağlanması, felaketlerin önüne geçil-
mesi ve insanların mutluluğu için yapılacak 
en büyük hizmet olacaktır. Bugün halk des-
teği yüzde altmışlara varan iktidarın kor-
ku bariyerlerinin aşılmış ve siyasal ortamın 
sağlanmış olmasını fırsat bilerek toplumun 
selameti için çekinmeden ve geciktirmeden 
bunu yapması lazımdır. Çünkü imkân ve fır-
sat her zaman ele geçmeyebilir. 

Cahiliye hayatının düşmanlık ve kötülükler-
le delik deşik ettiği o günkü Arap toplumu-
nun vahyin aydınlatması ve yol göstermesiy-

Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının daha geçenlerde 
yaptırdığı anket sonuç-

larına göre, bir Batı 
ülkesinde değil, yüzyıl-
lardır az çok İslam’la 

ilgisi olan bir toplumun 
yaklaşık yüzde yirmi 

kadarının Kur’an’la he-
nüz tanışmadığı, onu 

bilmediği ve okumadığı 
acı gerçeği bu çoraklı-
ğı ortaya koymaktadır.
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le ateş çukurunun kenarından nasıl kurta-
rıldığını belirten Yüce Allah’ın şu uyarısına 
kulak vermek gerekir: “Allah’ın size uzattığı 
kurtuluş ipine/Kur’an’a sımsıkı sarılın. Sakın 
ayrılığa düşmeyin. Özellikle Allah’ın size na-
sip ettiği birlik ve beraberlik nimetini düşünün. 
Sizler bir zamanlar birbirinize kanlı bıçaklıyken 
Allah kalplerinizin birbirine ısınmasını sağladı 
ve onun lütfettiği iman nimeti sayesinde birbi-
rinize kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun ke-
narına dayanmışken Allah’ın sizi oradan kur-
tardığını hatırlayın. Allah doğru yolu bulmanız 
için size âyetlerini bu şekilde açıklıyor.”(3 Âl-i 
İmrân/103).

Bunun inkılâplara yahut eğitim öğretim iş-
lerinin tek elden yürütülmesini öngören 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırılığı söz 
konusu değildir. Çünkü ne inkılâplar dev-
letin her yaştan vatandaşlara dinlerini öğret-
meyi yasaklamaktadır ne de Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu, halkın birlik ve beraberliği için son 
kale olan dinin öğretilmesine ve yaşatılması-
na karşı çıkacak kadar akıl ve mantıktan uzak 
olabilir. Çünkü vatandaşların eğitim öğretim, 
sağlık, iş ve aş, ulaşım ve iletişim gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevi oldu-
ğu gibi,  kısıtlı ve güdümlü olarak değil, tam 
anlamıyla vatandaşların dinini öğrenme ve 
yaşama ihtiyacını da karşılamakla yükümlü-
dür. Sosyal devletin anlamı ve görevi budur. 
Bunun için mevcut bütün engellerin aşılma-
sı ve imkânların sağlanması gerekir. Kaldı 
ki, hiçbir kimse dünya ve ahiret hayatında 
bireylerin mutluluğu için dinin bu işlerden 
daha önemsiz olduğunu söyleyemez.

İmam Hatip Liselerinin çokluğundan şikâyet 
edenler, bunu İslam düşmanlığı olarak yap-
mıyorlarsa, her şeyden önce ülkenin Müslü-
man bütün çocuklarına dinlerinin yeterli ve 
doğru olarak öğretilmesini sağlasınlar, ardın-
dan istedikleri kadar İmam Hatip Okullarının 
ülkenin ihtiyacı kadar açılması gerektiğini 
söylesinler. Ancak o zaman bu şikâyetlerinin 
haklılığı ve samimiyeti söz konusu olabilir. 
Çünkü dini öğrenmek sadece İmam Hatip Li-

sesine giden çocukların hakkı ve ödevi değil, 
bütün çocukların hakkı ve ödevidir. Bunun 
halen okutulmakta olan güdümlü ve san-
sürlü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle 
sağlanması da mümkün değildir ve olmadığı 
da ortaya çıkmıştır. Bu hakkı ülkenin bütün 
çocuklarına tanımadan ve ihtiyaçlarını karşı-
lamadan İmam Hatip Okulunda veya başka 
bir yerde kişilerin dinlerini öğrenmelerine 
karşı çıkmak ancak haksızlık ve adaletsizlik 
olur, toplumu saran tehlikelere karşı kör ve 
sağır gibi davranmak olur.  Unutulmamalıdır 
ki hırsızlık, soygun, fuhuş, kapkaç, mafya, 
uyuşturucu, alkol, adam öldürme, ulusçu-
luk, bölücülük ve ülkenin ekonomisine ve 
kalkınmasına darbe vuran, masum insanları 
katleden, ülkeyi bölünme aşamasına getiren 
terör suçlarını işleyenlerin hiçbiri İmam Ha-
tip Okulu mezunu değildir ve bu insanların 
ellerinden ve dilinden bugüne kadar kimse-
ye zarar gelmemiştir. Bugüne kadar dini ve 
dindarı kötüleyerek verilen pozitivist, nihi-
list, pragmatist, seküler ve laik eğitim felse-
feleri toplumu çatırdama ve tehlike sinyalleri 
verme noktasına getirmiştir. Toplumun bu 
tehlikelerden kurtulabilmesi için her şeyden 
önce ve acilen ya ilköğretimin ikinci sınıfın-
dan son sınıfına kadar haftada en az üç saat 
olmak üzere Kur’an-ı Kerim ve Anlamı dersi 
ile Hz. Muhammed’in Hayatı ve Ahlakı dersi 
gibi derslerin okutulması ya da İmam Hatip 
Okullarının kapatılan orta kısmının bir an 
önce açılıp köylere kadar yaygınlaştırılması 
gerekir. Çünkü toplumun huzuru ve kurtu-
luşu ancak Allah’la barışması ve dinini öğre-
nerek yaşamasıyla mümkündür. 
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man, kâinatta en büyük hakikattir. 
İslam’da her şeyden önce iman gelir. 

İman, her Müslüman’ın öncelikle sahip ol-
ması gereken bir özelliktir. İman çok önemli 
olduğu için Kur’an’da Mekke döneminde inen 
âyetlere baktığımızda tamamen inançla ilgili 
prensipleri açıkladığını görmekteyiz. Mekke 
döneminde hüküm âyetlerinin çok az olduğu, 
hükümle ilgili âyetlerin genellikle Medine’de 
inmeye başladığı görülmektedir. İnançla ilgili 
prensipler açıklanıp da insanların kafaları ba-
tıl inançlardan ve hurafelerden temizlendik-
ten sonra Medine döneminde ibadetlerle ilgili 
âyetler inmeye başlamıştır.
İman-Salih Amel İlişkisi
Kur’an-ı Kerim’i incelediğimizde birçok âyette, 
iman ile salih amelin beraberce zikredilmekte 
olduğunu görmekteyiz. “İman ve salih amel” 
(âmenu ve amilu’s-salihat) ifadesi, Kur’an-ı 
Kerim’de 52 defa geçmektedir. “İman edip iyi 
ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah’a 
karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında se-
bat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra 
takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, 
daha sonra da bu takva ile beraber, başkalarına 
iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan 
mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip 
içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. 
Allah da böyle güzel davrananları sever.” (Mâide, 
5/93). Bu âyette ise iman ve salih amel iki defa 
yer almaktadır.
Genellikle âyetlerde “...İnanan ve salih amel 
işleyenler” şeklinde geçen “iman” ve “salih 
amel” lafızları, bazı âyetlerde, “kim inanarak 
iyi olan işlerden yaparsa...” (Tâhâ, 20/112; 
Enbiyâ,21/94) veya “Erkek ve kadından her 
kim inanarak iyi işlerden bir iş yaparsa...” (Nisâ, 
4/124) şeklinde şartlı geçmektedir. Aynı şartlı 
ifadeyi müfret biçimiyle yani, “kim salih amel 
işlerse” (Nahl, 16/97; Mü’min, 40/40) şeklinde 
de görmekteyiz. Şartlı biçim, biraz farklı ola-

İ
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rak bir âyette şöyle ifade edilir: “Kim de O’na 
iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse, işte 
onlar için de yüksek dereceler vardır.” (Tâhâ, 
20/75). Başka bir âyette de salih amel, şartın 
cevabı kısmında yer almakta ve şöyle buyrul-
maktadır:“...Kim Rabb’ine kavuşmayı arzu edi-
yorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine (yaptığı) ibadete 
hiç kimseyi ortak etmesin.” (Kehf, 18/110)
Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde de açıkça 
görüldüğü üzere iman ile salih amel arasında 
çok yakın bir ilişki vardır. Kur’an-ı Kerim’in 
birçok âyetinde iman ile sahih amel yan 
yana zikredilmiş, müminlerin salih amelleri 
işleyerek maddî-manevî gelişmelerini sağ-
lamaları ısrarla istenmiştir. Çünkü düşünce 
ve kalp alanından eylem ve hareket alanına 
çıkamamış olan iman, meyvesiz bir ağaca 
benzer. Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç 
sönmeden parlaması, giderek gücünü artır-
ması salih amellerle mümkün olabilir. Ayrıca 
imanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir 
dereceye getirmek ve böyle iman sahiplerine 
Allah’ın vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuş-
mak için de amel gereklidir. İnsan sadece 
inanılması gerekli şeyleri tasdik eder, ameli 
umursamayan bir tavır sergileyip yasakları 
çiğnerse; dine, Allah’a ve Hz. Peygamber’e 
olan bağlılığı yavaş yavaş azalır, günün birin-
de kalbindeki iman ışığı da sönüp gider. O 
halde amelin, hem imanı güçlendirmede üst-
lendiği rol, hem de müminin cehennem aza-
bından kurtularak ilahî nimetlere ulaşmasına 
aracı olması ve Rabbine karşı kulluk görevini 
gerçek anlamda yerine getirmesi bakımından 
önemi çok büyüktür.
Demek ki, iman ve amel, et ve tırnak gibi bir-
birinden ayrılması imkânsız bir hâldedirler. 
Hakiki iman, insanı salih amel işlemeye sevk 
eder.
Acaba iman olmadan, salih amelin bir fay-
dası olabilir mi? Her şeyden önce şunu ifade 
edelim ki, iman olmadan, salih amelin kişiyi 
kurtaracağını söylemek yanlıştır. Zira amel, 
imansız kabul edilmez. Salih amelin mutlaka 
dayanması gereken köklü bir dayanağı olma-
lıdır ki, bu da imandır. Nitekim Kuşeyrî’nin 
de kaydettiği gibi;1 “Erkek ve kadından 
her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa...” 
âyetlerinde “inanmış olarak” (Nahl, 16/97; 
Mü’min, 40/40) ifadesinin yer alması göste-

1 el-Kuşeyrî, Ebu'l-Kâsım Abdülkerim İbn Hevâzin, 
Letâifu'l-İşârât, Kâhire, 1971, II, 319.

riyor ki, iman olmadan salih amelin hiçbir 
faydası olmamaktadır. Hatta bir amelin, salih 
olabilmesi için, imana bağlı olarak yapılması 
gerekir.
İmandan kaynaklanmayan bir amelin kabul 
edilmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Belli 
bir gaye ve belli bir düşünceden ortaya çı-
kan salih amel, ancak, Allah katında iman 
sayesinde makbul olabilir. Zaten âyetlerde 
de, imanın, salih amelden önce gelmesinde, 
salih amelin imandan kaynaklandığına ve 
amelin kabul edilebilmesi için imanın şart 
olduğuna bir işaret vardır. Zira iman; sahibi-
ni hayra ulaştırır, şerden korur ve salih amel 
imanla itibar kazanır.
İman olmadan ibadet olmaz. Yani yapılan 
ibadetlerin Allah katında kabul edilmesi için 
sağlam ve sahih bir iman şarttır. Sağlam bir 
imana dayanmayan ibadet ve ameller, Allah 
tarafından kabul edilmez. Bundan dolayı da 
Kur’an’da nerede salih amelden bahsedilse 
mutlaka imanla birlikte zikredildiğini gör-
mekteyiz. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
âyetlerde genellikle “iman eden ve salih amel 
işleyenler” (Kehf, 18/107), “Erkek ve kadın-
dan her kim inanmış olarak salih amel işlerse...” 
(Nahl, 16/97) şeklinde geçmektedir.
İbadetlerin de insanın iman ve takvası üze-
rinde büyük bir tesiri vardır. Bundan do-
layıdır ki, ibadetsiz insanların imanı cılız, 
takvası da sönük kalır. Son dönem Osmanlı 
âlimlerinden Ali İrfan, amelsiz imanı ışık-
sız fenere benzetir. Işık vermeyen bir fener 
faydasız olduğundan makbul değildir. Ona 
göre, dinî emirlere uymayan müminin de bir 
değeri yoktur. Müminin değeri ve olgunluğu, 
onun İslam’ı samimiyetle yaşayışı ve amelle-
riyle orantılıdır.2

Demek ki iman ve amel birbiriyle çok yakın 
bir ilişki içindedir. Bu nedenle de bir bütün 
olarak değerlendirmek gerekir.
İbadet-Ahlâk İlişkisi
İman ve amel gibi ibadet ve ahlâk da birbiriyle 
çok yakın bir ilişki içindedir. Bunların birbi-
rinden ayrı şeyler olarak düşünülmesi yanlış-
tır. Yapılan ibadetlerin en önemli fonksiyon-
larından biri, ahlâkı güzelleştirmesi ve olgun-

2 İrfan, Ali, Eğribozî, Mufassal Ahlak-ı Medenî, İs-
tanbul, 1327, s. 60, 204; Erdem, Hüsamettin, 
Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Sebat Ofset 
Matbaacılık, Konya 1996, s.182.
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laştırmasıdır. İbadetler, Allah katında sevap ve 
mükâfata nail olmaya vesile olduğu gibi kalp 
ve vicdanın temizlenmesi hususunda büyük 
faydalar sağlar. Bu faydaların başında da in-
sanın yasaklardan/haramlardan uzaklaşması, 
kötülüklerden temizlenmesi ve korunması 
gelmektedir. Bütün ibadetler, Allah yolunda 
nefsi terbiye etmek için birer vasıtadır.
Günümüzde insanlar arasında yaygın olan 
yanlış bir anlayış vardır ki o da şudur: Genel-
de ibadet ayrı ahlâk ayrı şeylermiş gibi dü-
şünülmektedir. Hâlbuki bu düşünce İslam’ın 
özüne aykırıdır. Hz. Peygamber (s): “Ben 
güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” 
(Mâlik b. Enes, el-Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 
8) buyurmuştur. Aslında İslam dininde iba-
detler, insanı ahlâken kemale erdirmek için 
emredilmiştir.
Mesela Allah’ın emrettiği namaz ve oruç gibi 
ibadetleri gerçek manada yapan bir insan, 
Kur’an ahlâkına tamamen ters olan; yalan 
söylemek, gıybet etmek, haset etmek, israf 
etmek, başka insanlarla alay etmek, onları 
küçük görmek, kibirlenmek, gururlanmak, 
verdiği sözde durmamak, içki içmek, kumar 
oynamak, faiz yemek ve zina yapmak gibi 
haramları terk etmelidir. Yani yapılan ibadet-
ler insanı kötülükten uzaklaştırmalıdır. 
Kur’an’a baktığımızda meselâ, namazla il-
gili olarak Yüce Allah: “Şüphesiz ki namaz, 
hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı an-
mak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah 
yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29/45) buyur-
maktadır. 
Demek ki gerçek manada kılınan namazın, 
insanı bütün kötülüklerden ve çirkin dav-
ranışlardan alıkoyması gerekmektedir. Nite-
kim Hz. Peygamber de bir hadisinde: “Kim 
bir namaz kılar da, o namaz kendisini açık ve 
gizli kötülüklerden alıkoymazsa o namazın, 
o insana, kendisini Allah’tan uzaklaştırmak-
tan başka bir katkısı olmaz”3 buyurmuştur. 
Büyük mutasavvıflardan Hasan Basrî de: 
“Kimin namazı kendisini fuhuştan ve kötü-
lükten men etmezse onun namazı namaz de-
ğildir. O namaz, onun üzerine bir vebaldir.” 
demiştir.4

3 Feyzü’l-Kadir, VI, 221; es-Suyutî, ed-Dürrü’l-
Mensur, VI, 465; Deylemî, Firdevs, III, 622; Yazır, 
Elmalılı, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 223.

4 Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni 

Namaz kılan kişinin Allah’ın huzurunda ol-
duğunu düşünmesi gerekir. Aksi takdirde o 
namaz, ruhundan soyulmuş, şekilden ibaret 
kalmıştır. Hâlbuki Yüce Allah: “Beni anmak 
için namaz kılınız” (Taha, 20/14) buyurmuş-
tur. Allah’ı düşünerek namaz kılmak, insan 
ruhunu etkiler, onu iyiliklere yöneltir, ahlâkı 
düzeltir, kötülüklerden uzaklaştırır. İnsan 
ruhunda hiçbir olgunluk, bir düzelme mey-
dana getirmeyen namaz, gerçek namaz sa-
yılmaz. O, sadece bir şekilden ibaret kalır.5 
Şayet kılınan namaz, insanı bütün kötülük-
lerden alıkoymuyorsa o namazın gözden ge-
çirilmesi, Allah’ın emrettiği şekilde ihlâs ve 
huşû ile kılınması gerekir. 

İkinci bir örnek de oruçla ilgili verebiliriz. Bir 
insanın oruç tutmakla birlikte aynı zamanda 
yalan söylemesi, gıybet etmesi, insanlara hak-
sızlık yapması, insanlara kaba davranması, 
sövmesi, insanlarla kavga etmesi yapılan bu 
ibadetin ruhuna aykırı olan davranışlardır. 
Nitekim bu hususta Allah Rasûlü (s): “Her 
kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bı-
rakmazsa, Allah’ın onun yemesini, içmesini 
bırakmasına ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, İlim, 
30; Tirmizî, Buyu’, 3), “Nice oruç tutanlar 
vardır ki, tuttukları oruçtan kendilerine ka-
lan, sadece açlık ve susuzluktur” (Beyhakî, 
et-Terğib, II, 148) buyurmaktadır. 

Bütün bu hadislerden de anlaşıldığı üzere, 
oruç insanın ahlâkını güzelleştirmelidir. Yani 
oruç tutan insan, bu ibadeti yaparken aynı 
zamanda dilini ve bütün uzuvlarını Allah’a 
isyandan alıkoymalı, Allah’ın yasakladığı 
sözlerden ve fiillerden kendini sakınması 
gerekir. Aksi takdirde yapılan ibadetlerden 
istenilen fayda sağlanamaz. 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, İslam 
dininde iman, ibadet ve ahlâk bir bütünlük 
arz etmektedir. Bunları birbirinden tamamen 
ayırmak asla mümkün değildir. İman, insanı 
ibadete, ibadet ise insanı güzel ahlâka götür-
mek içindir. Yapılan ibadetler insanı ahlâken 
olgunlaştırmalı ve kişiyi insan-ı kâmil yap-
malıdır. 



Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1990, VI, 517.

5 Ateş, age., VI, 516.
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Güven Bunalımı: İnsanî Bunalım

Çağımız insanının en temel çıkmazı 
nedir diye sorulsa; zannımca bu soruya ve-
rilecek ilk cevaplardan biri güven bunalımı 
olurdu. Hem güvenmek istiyoruz hem de 
güvensizliği derinleştirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz. Güven duymak için ya-
kınlaşmak, tanışmak ve bilmek gerekiyor. 
Birbirimize inanmak ve ünsiyet kurmak 
gerekiyor. Hâlbuki biz, ha bire etrafımıza 
duvarlar örüyor, mesafeler koyuyoruz. Bir-
birimizden uzaklaştıkça ve yabancılaştıkça 
daha bir güvensiz ve korunaksız hissediyo-
ruz kendimizi. İnsanların kendilerini emni-
yet ve güvende hissetmedikleri, kime nasıl 
güveneceklerini bilmedikleri bir dünyada 
yaşamak bunalımdan öte bir anlam taşımı-
yor. Güven bunalımı bu anlamıyla bir insanî 
bunalımdır aslında. Yozlaşmanın, bozulma-
nın ve güvensizliğin yeşerttiği bir buhran, 
bir kriz hali…

Güvenmek insanın en temel ihtiyaçlarından 
biridir. Biliyorum, çok iddialı bir söz ancak, 
insanın yaşamını idame ettirmesi için nasıl 
hava ve su elzem ise, toplumsal bir varlık 
olan insanın, toplum içerisinde varlığını de-
vam ettirmesi de güven ile mümkün olur. 
Her insan, yapıp ettikleri ile bu güvene katkı 

D E N E M E

Müminin Ayrılmaz Vasfı: 

GÜVEN

ARKADAŞLIK, 

EVLİLİK, ORTAKLIK 

VB. İLİŞKİLERİNDE 

GÜVEN YOKSA ONUN 

YERİNE İKAME EDİLEN 

İHANETTEN BAŞKA 

BİR ŞEY DEĞİLDİR. 

Lamia LEVENT

Din Hizmetleri Uzmanı
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da bulunmasa da, güvene olan ihtiyacı yine 
de devam eder. Yani hem güven bekleriz in-
sanlardan hem de onların güvenlerini sarsan 
kişi oluruz. Zaman zaman güvenimiz sarsılsa 
da, ölesiye korksak da ihanete uğramaktan, 
vazgeçmek mümkün olmuyor birbirimize 
güvenmekten, inanmaktan…

İnsan ilişkileri güven temeli üzerine kurul-
malı diyoruz. Güven, doğruluk, dürüstlük 
temeli üzerine inşa edilen her türlü ilişki 
sağlam bir toplumun işaretidir. Arkadaşlık, 
evlilik, ortaklık vb. ilişkilerinde güven yok-
sa onun yerine ikame edilen ihanetten başka 
bir şey değildir. 

Eğer insan inandıklarına ihanet ederse, insa-
na ve topluma karşı da bu 
ihaneti devam eder. Rab-
bimiz ne güzel ifade edi-
yor bu hakikati: “Ey iman 
edenler! Allah ve peygam-
berlerine hainlik etmeyin. 
Bile bile aranızdaki ema-
netlere de hainlik etme-
yin.” (Enfâl, 8/27-28). 

En küçük bir sapmanın dahi ihaneti besle-
diğini ve adım adım güven duygusunu tü-
kettiğini düşünürsek; güveni tesis etmenin 
yolunun da inanmak, daha çok güvenilir 
olmak ve güvenmekten geçtiğini anlarız. Ni-
tekim Muhammed İkbal: “Güven büyük bir 
güçtür. Birinin benim bir teorime güvendi-
ğini görünce bu teorinin gerçekliğine olan 
güvenim sonsuz artmaktadır” diyerek güven 
duygusunun insanda meydana getirdiği gücü 
ifade etmektedir. Evet, güvenmek güçtür, bir 
insana duyulan güven bizi hayata karşı daha 
güçlü kılar. Güvenmek güçtür ve güvendir 
bizi ayakta tutan.

İman: Emanet

Mümin, güvenilir kimsedir ve Kur’an-ı 
Kerim’de müminlerin ifade edilen en temel 
vasfı da budur. Nitekim Peygamberimiz (s)’e; 

“Mümin korkak olur mu?” diye sorulmuş. 
“Evet” diye buyurmuş. “Cimri olur mu?” 
diye sorulmuş. “Evet” buyurmuş. “Peki, ya-
lancı olur mu?” diye sorulmuş. “Hayır, asla 
olmaz” cevabını vererek müminin bu vasfı-
nın tartışılmazlığına vurgu yapmıştır (İmam 
Mâlik, Muvatta, Kelam, 19).

İman ve emin olma, güvenilir olmayı ifade 
eden emanetin, aynı kökten gelmesi tesadüf 
değildir. Çünkü inanan bir insan peşinen bu 
vazifeye de talip olduğunu deklare etmiş-
tir. “Şüphesiz, biz emaneti göklere, yere ve 
dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek 
istemediler, ondan çekindiler. Onu insan 
yüklendi. (Ancak insan çok kere, yüklendiği 

bu emanete riayet etme-
mektedir). Çünkü insan, 
çok zalimdir, çok cahil-

dir.” (Ahzâb, 33/72). Bu 
anlamıyla emanet, mü-
min olmanın gerektirdiği 
her türlü sorumluluğu da 
kapsamaktadır. 

Müslüman güvenilir olan 
kimsedir; çünkü emaneti yüklenmiş ve 
Allah’a bu emanete riayet edeceğine dair söz 
vermiştir. Yine âyet-i kerimenin ifade ettiği 
gibi, zaafları ve cahilliği nedeniyle bu ema-
neti zâyî edebilme potansiyeline de sahip-
tir. Âyetin işaret ettiği ikinci bir hakikat ise, 
insanın fıtratında bulunan güvenli olma ve 
güven duyma ihtiyacıdır. İnsan, bu emaneti 
yüklenerek diğer bir anlamda hem güvenil-
mek hem de güveni tesis etmek istemiştir.

Emanet, bize korunmak üzere verilmiş bir 
söz olabileceği gibi, insanın Rabbine ve in-
sanlara karşı yüklendiği her türlü sorumlu-
luk olarak da anlaşılabilir. İnsan akıl ve ira-
desiyle bu emaneti bir ömür taşır, ancak her 
an emanete vefasızlık da edebilir. 

Emin insan; emanete sahip çıkan, emanete 
hıyânet etmeyen insan demektir. Emanete 
hıyanet etmek (korumamak) de hadis-i şe-

ZAAFLARI VE CAHİLLİĞİ 
NEDENİYLE İNSAN, 

YÜKLENDİĞİ EMANETİ 
ZÂYÎ EDEBİLME 
POTANSİYELİNE 

DE SAHİPTİR.
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rifte münafıklığın belirtilerinden sayılmıştır 
(Buhârî, İman, 4; Müslim, İman, 19). Hz. 
Peygamber (s) Müslüman’ın temel vasfı-
nın güven olduğunu şöyle ifade etmekte-
dir: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer 
Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” 
(Buhârî, İman, 4; Müslim, İman, 19). 

O, En Güvenilir Olandı: “Ben, size gönde-
rilmiş güvenilir bir elçiyim.”

Bir zaman düşünün ki, doğru olmanın, dü-
rüst olmanın, güvenilir olmanın esamisi 
okunmamaktadır. İnsanlar menfaatleri uğru-
na en yakınlarına karşı bile hainlik edebil-
mektedir. Emanet tarumar 
edilmiş, güven silinmiş ve 
doğruluk talana uğramıştır. 
Ve erdem, gökyüzündeki 
en uzak yıldız kadar uzak 
olmuştur bu toplumda.

Sonra şehrin en yüksek te-
pesine bir adam çıktı. Şeh-
rin en uç köşesinden koşup 
gelen adam gibiydi. Acele 
etmezse neredeyse bata-
cak helak olacaklardı. Öyle 
bir zamandı ki, hakikate 
ait ne varsa izleri dahi ortadan kaybolmaya 
yüz tutmuştu. Birinin konuşması ve hakikati 
haykırması gerekiyordu. Ve O; en doğru, en 
güvenilir ve en erdemli olan şahıs, şehrin en 
yüksek tepesine çıktı, haykırmak için haki-
kati. Gökte parlayan yıldızın yeryüzündeki 
yansımasıdır bu şahsiyet. Doğruluğun, ada-
letin, güven ve dürüstlüğün nişanesidir bu 
yüce şahsiyet. Muhammed’ül- Emin’dir bu 
erdemli şahsiyet. 

Cahiliye insanının kaybettikleri ne varsa, O 
taşıyordu üzerinde. O, baştan ayağa güvenin 
ve doğruluğun eriydi. Dostun düşmanın, kü-
çüğün büyüğün, kadının erkeğin üzerinde 
birleştikleri bir şey varsa o da bu şahsiyetin 

emin olduğuydu. Emanetlerin en güvenilir 
bekçisi, sözün en doğru taşıyıcısı…

Muhammedü’l-Emin dedikleri bu kimse, on-
ları Hak ve doğru dine, erdeme, iyiliğe ve 
hakikate davet ettiği zaman müşrikler karşı 
durdular tüm güçleriyle. Bir büyük müca-
dele başladı aralarında. Bu çetin savaşta ona 
şair dediler, mecnun dediler, sihirbaz dediler, 
ancak söyleyemedikleri tek şey onun yalan-
cı olduğuydu. Yalnızca bu bile, onların tüm 
karşı çıkışlarını çürütmeye yeterdi. Doğrulu-
ğu baştan ayağa kuşanmış bu yüce şahsiyet, 
elbette şimdi bu davasında da doğrunun ta 

kendisiydi.

Düşmanının bile emane-
tini güven duyarak bırak-
tığı Muhammedü’l-Emin 
(s) “Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol!” (Hud, 11/ 
112) ilahî hitabını her an 
hatırlayarak, doğruluğu 
ve güveni hayatıyla orta-
ya koyan örnek bir rehber 
oldu. Ne mutlu O’nun iz-
lerini takip edenlere! 



DOSTUN DÜŞMANIN, 

KÜÇÜĞÜN 

BÜYÜĞÜN, KADININ 

ERKEĞİN ÜZERİNDE 

BİRLEŞTİKLERİ BİR 

ŞEY VARSA O DA 

ALLAH RASULÜ’NÜN 

EMİN OLDUĞUYDU.
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Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selâm, 
âline, ashabına ve ümmetine selam ol-

sun.

Sohbet; Ümmet-i Muhammed’in, Sahabe dö-
neminden günümüze kadar hiç terk etmediği 
geleneksel, nebevî bir sünnettir. Ümmet âdeta 
adı konulmamış bir müessese olarak, bu salih 
ameli benimsemiş, içselleştirmiş, sahiplenmiş, 
ihya ve inşa etmiştir.

Sohbetin mahiyetine biraz değinecek olursak; 
sohbet, ilim, irfan, zikir ve hikmet meclisleri; 
akleden kalbimizin, ruhumuzun ve gönlümü-
zün, (imanımızın) besin ve gıda kaynağıdır. 
Havası, suyu ve hayat atmosferidir. Ölü top-
rak nasıl su ile diriliyor, neşvünema buluyor, 
cennet bahçelerine dönüşüyorsa, fizyolojik ve 
biyolojik varlığımızın gelişmesi, büyümesi ve 
olgunlaşması, nasıl aldığımız minerallere, vi-
taminlere, besin ve gıdalara bağlıysa, manevi, 
akli ve ruhi varlığımızın gelişimi de, bu mec-
lislerdeki ilim ve hikmetle, o ortamları paylaş-
mak ve o atmosferleri teneffüs etmekle olur. 
Bu manada sohbet meclisleri, âdeta kurulmuş, 
hazırlanmış, mükellef ilahî sofralardır. Bu sof-
ranın yiyecek ve içecekleri de ilahî kelime-
lerdir. Bu kutlu sofranın sahibi ve davetçisi 
Allah (c), hazırlayıcıları ise nebîler ve onların 
vârisleri olan âlimler, ârifler ve hikmet sahibi 
davetçilerdir. 

A

D E N E M E

İman-Sohbet İlişkisi

SOHBET MECLİSLERİ; 
SEVGİ, MUHABBET, 
KARDEŞLİK, 
DAYANIŞMA, 
PAYLAŞMA, SAMİMİYET, 
FEDAKÂRLIK, BİR 
OLMA, CEM OLMA 
ORTAMLARIDIR.

Ömer BAYAR
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İman-Sohbet İlişkisi

Sohbet meclisleri; sevgi, muhabbet, kar-
deşlik, dayanışma, paylaşma, samimiyet, 
fedakârlık, bir olma, cem olma ortamlarıdır.

Nübüvvet ve risalet müessesesinin işlevsel 
tezahürlerine, uygulama alanına yansıyan,  
somut pratiklerine baktığımızda, bu ilahi 
müessesenin gayesini intâc etmek, genel ve 
özel amaçlarına matuf olarak,  ilim meclis-
lerinin, sohbet ve ders halkalarının rolünü 
ve önemini görebilmekteyiz. Peygamberimiz 
tüm insanları içine alacak ve muhatap tuta-
cak şekilde örgün ve yaygın eğitim, talim ve 
terbiye süreçleri inşa etmiş, kurumsallaştır-
mış ve insanları terbiye edip eğitmiştir. “İşte 
böylece, içinizden size 
âyetlerimizi okuyacak, 
size ilâhî mesajı ve hik-
meti öğretecek ve ayrıca 
bilmediklerinizi size bil-
direcek bir elçi gönder-
dik.” (Bakara, 2/151).1

Sohbetin en önemli işlevi; 
“nefs-i nâtıka”nın (yani 
insanın fehmeden, akle-
den, fıkheden, tefekkür, 
tezekkür ve tedebbür eden ve konuşan öz-
benliğinin) zihin fakültelerinin açılmasına, 
hassaslaşmasına, gelişip olgunlaşmasına ve-
sile olmasıdır. İnsanın bu yönü ve özelliği, 
kendisini meleklerden dahi ayrıcalıklı ve üs-
tün kılan boyutudur. İnsanın sırrı ve hakika-
ti burada gizlidir. “Ben derken veya ey insan 
derken” tam olarak ifade edilen şeydir. Bu 
vasfıyla insan ilahî kelama ve iletişime mu-
hatap olabilmiş, Rabbi ile yakın ve sıcak iliş-
kiler geliştirebilmiş, velayete, marifet ve mu-
habbete dayalı bir bağ ile bağlanabilmiştir.

İnsanın bu merkezi yönünü, kendisini ken-
disi yapan boyutunu (varoluşunun bütünlü-
ğü içerisinde) ön plana çıkardığımızda, insan 

1 Not: Meâller Mustafa İslâmoğlu Hocamızın Hayat 
Kitabı Kur’an Gerekçeli Meal-Tefsir’inden alınmış-
tır.

ortada adeta kavlî bir varlık gibi durmaktadır. 
Yani O, sanki kelimelerden inşa edilmiş bir 
yapı gibi görünmektedir. Zaten bütün var-
lık kelimeler üzerine kurulu ve bir kelimeye 
dayanmakta değil midir? “O, eşsiz yaratışıyla 
bir şeyin olmasını dilediği zaman, sadece ona 
“ol” demesi yeter. O da hemen oluş sürecine 
girer.” (Yâsin, 36/ 82). 

İnsanın kendisini bilip keşfedeceği, kurtuluş 
ve saadetin formüllerinin ve bir nice sırla-
rın, kendisinde meknûz olduğu, ilahî keli-
meler deryası ve hakikatler bütünü Kur’an-ı 
Hakîm, kendi küçük söz birimlerine âyet 
dediği gibi, kâinatı, hâdisâtı, insanı ve bütün 

varlık birimlerini de ayet 
olarak niteleyip fiilî keli-
meler olarak okumamız 

için önümüze koymakta-
dır. Kelimeler bizi hakikate 
ve öze (imana) götürecek 
yolun vasıtaları ve sebep-
leridir. “De ki: Eğer Rabbi-
min sözlerini yazmak için 
denizler mürekkep olsa, 
hatta onun bir mislini de 

üzerine ilave etmiş olsak, yine de Rabbimin 
kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.” 
(Kehf, 18/109). 

Kelimeler; ilahî manaların kabı, kalıbı ve el-
biseleri gibidirler. Manalar kendilerine uy-
gun kelime bedenlerine hulûl ederek (veya 
kelimeler inşâ ederek) somut görünümler ve 
kimlikler kazanırlar. Ayrıca kelimeler; duygu, 
düşünce ve eylem dünyamızın aynasıdırlar, 
sınırlarını ve ufkumuzu da kelimeler belirler. 
İşte, bizim nefsi nâtıkamız da ilahî kelimeler-
le dirilir ve hayat bulur. “Siz ey iman edenler! 
Size hayat bahşeden bir (diril)işe çağırdıkla-
rında, Allah’ın ve O’nun elçisinin davetine 
icâbet edin!” (Enfâl, 8/24). İnsan özü âdeta 
çıplak, nötr ve yalın, hiçbir şey yüklenmemiş 
bir vaziyettedir. Sonradan benimsediği, içsel-
leştirdiği, tahsil ettiği kelimelerin mahiyetine, 

KELİMELER VE BU İLAHÎ 

KELİMELERİN PAYLAŞIL-

DIĞI SOHBET ORTAM-

LARI BİZLERİ HAKİKATE 

YAKLAŞTIRIR VE TABİÎ 

Kİ İMANIN HAKİKA-

TİNE GÖTÜRÜR.
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rengine ve şekline göre oluşmaya, bir biçim 
ve görünüm kazanmaya başlar ve kelimeler 
den oluşan bir kimliğe ve kişiliğe kavuşur.

Kelimeler ve bu ilahî kelimelerin paylaşıldığı 
sohbet ortamları bizleri hakikate yaklaştırır 
ve tabiî ki imanın hakikatine götürür. Çünkü 
feyizli ve bereketli bir sohbet atmosferinde, 
manevî duyularımız hassaslaşır ve Allah’ı 
daha çok yakın hissederiz, dolayısıyla soh-
betten mahrum olan veya uzak duranın ima-
nı, bitkisel hayata girmiştir ve imanı zayıfla-
mıştır.

Vahyin ilk kelimesinin ve ilk emrin  ‘ikra’ 
(manası; oku, anla ve ilet ) oluşu çok ma-
nidardır. Peygamberimiz (s) tutulduğu varlık 
sancısına, arayış mağarasında çare arıyor ve 
varoluşunun kaynağı, anlamı ve amacı üze-
rinde tefekkür ediyordu. Bir varlık sancısı 
çekiyor, hissettiği ve keşfettiği anlamların 
yoğun metaforu içinde âdeta bir doğum nö-
beti geçiriyordu. Anlam okyanusuna dalmış, 
büyüyen ve alabildiğince genişleyen yüreğin-
de, bir hazine gibi, mana ummanını içinde 
taşıyordu. Artık bittim dediği anda göğün 
kapıları açıldı ve Hz. Cebrail (as) Allah’tan 
aldığı ilahî kelimelerle Hirâ’ya geldi. Allah 
Rasûlü’nün (s) yüreğindeki mana deryası, 
göğün ilahî kelimeleriyle buluşunca, tüm 
insanlığı saadete ve manevî zenginliğe bo-
ğacak, bir sinerji kaynağı ve merkezi oldu. 
İnsanlık hayatının her alanına dair kurtuluş 
ve mutluluk formüllerinin üretildiği, işletil-
diği, işlevsel hale getirildiği, hayata dönüş-
türüldüğü bir merkez ve kaynak… Hâlbuki 
peygamber bundan önce bir şaşkınlık ve 
bilmezlik hali içindeydi, kitap ve iman nedir 
bilmezdi. “Yine O Allah, seni yolunu kay-
betmiş bulup doğru yola yöneltmedi mi?” 
(Duhâ, 93/7). “Ey Nebi! İşte sana da kendi 
emrimizden hayat bahşeden bir mesaj vah-
yettik. Sen daha önce kitap nedir iman nedir 
bilmezdin. Fakat şimdi onu bir nur kıldık ki, 

kullarımızdan dilediklerimizi onunla doğru 
yola yöneltelim.” (Şûrâ, 42/52).

Toparlayacak olursak Hirâ mağarası, arayışı 
sembolize ettiği gibi sohbetler de bu mana-
da bir Hirâ faaliyetidir. Sevgili Nebi’nin (s) 
Hirâ’sı nasıl ki O’nu imana (varlığın kayna-
ğına, özüne ve hakikatine) yaklaştırdı ve ka-
vuşturdu, O’nu bilmezliğin şaşkınlığından 
kurtardıysa; Hirâ’nın işlevini böyle okumak 
mümkünse derim ki; sohbetlere de bu işlevi 
ve neticeyi bizlere sunan bir imkân ve fırsat 
olarak bakmak lazım. 

Bu değerlendirmeleri bir ikaz, işaret, tavsiye 
ve temenni ile bitirelim. Gücünüz yettiği ka-
dar sohbet edin. Hakk’ı, hayrı, doğruyu, gü-
zeli, iyiyi hep anın ve dile getirin. Ağzınız ve 
dudaklarınız; ayakta, otururken ve yatarken 
Hakk’ı anmaktan, başta kendinize, Allah’a 
(c), insanlara, dağa taşa, uçan kuşa ilahî ke-
limeleri söylemekten ve konuşmaktan hep 
nemli ve ıslak kalsın. 

Hirâ sohbetleriyle, ilim, marifet, yakin, hik-
met ve muhabbet ile iman yolculuğunda, 
kâim ve daim olmamız dileğiyle sohbetleri-
miz, hep feyizli ve bereketli olsun. Âmin. 





45

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

MAHMUT
ÇINAR

İman ile İslam 
Aynı Hakikate İşaret Etmektedir

İslâm dinine göre insan “eşref-i mahlûkat 
(yaratılmışların en şereflisi)” olarak ya-

ratılmıştır. İnsanın bu üstünlüğünü devam 
ettirmesi onun iradesiyle yapacağı tercihlere 
bırakılmış ve yaptığı tercihler neticesinde 
aksi bir durumun, yani “esfel-i mahlûkât 
(yaratılmışların en aşağısı)” olmanın da 
mümkün olduğunu ifade etmiştir. İnsanın 
hür iradesiyle yaptığı tercihler neticesinde 
bu durumlardan hangisinin kapsamına gir-
diğini belirleyen değerler açısından üç kate-
gori belirlenmektedir: İman, küfür ve nifak. 
Netice itibariyle aynı anlama geldiklerinden 
şirk ve tuğyan gibi hususlar da küfür katego-
risinin kapsamına girmektedir. Ayrıca nifak 
da; her ne kadar görünürde küfürden farklı 
gibi ise de özü itibariyle inkârı ifade ettiğin-
den onu da küfrün bir şubesi, hatta en ağır 
şekli olarak tavsif etmemiz mümkündür. 

İnsanları yaratan ve varlıklarını sürdürebil-
meleri için an be an onlara inayette bulu-
nan Yüce Allah insanın kendisi katındaki 
mertebesinin sahip olduğu takva ile orantılı 
olduğunu1 belirterek bunun dışında hiçbir 
değerin onun katında kıymet ifade etmedi-

1 el-Hucurât 49/13: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz 
sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. 
Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gel-
mekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”

D E Ğ E R L E N D İ R M E

İman ile İslam 
Aynı Hakikate İşaret Etmektedir

ALLAH-KUL İLİŞKİSİNİ 

İFADE EDEN İBADETLERİN 

ANCAK TAM BİR İMAN 

İLE İFA EDİLEBİLECEĞİ 

DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE 

İMAN İLE İSLAMIN 

BENZER ANLAMLAR 

İÇERDİĞİ 

ANLAŞILACAKTIR.

İMahmut ÇINAR

Kelâm doktoru, 
cinarmahmut02@gmail.com
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ğini belirtmektedir. Hiç şüphesiz takva da 
dâhil Allah katında kıymet ifade eden her 
türlü amelin olmazsa olmaz şartı imandır. 
İman olmaksızın takvadan söz etmek müm-
kün olmadığı gibi sair hasenatın da bir değer 
ifade etmesi söz konusu değildir. Bu nedenle 
İslâm dini insanların iyi amellerini makbul 
ve makbul olmayan ameller olarak katego-
rize eder ve imanla beraber yapılan iyilikleri 
makbul iman olmaksızın yapılan iyilikleri ise 
makbul olmayan kategorisine dâhil etmek-
tedir.  Buna göre Müslümanlığın bir şahıs-
ta geçerli olabilmesi için 
iman en temel ilke, en 
başta olması gereken se-
beptir. İmanın bir şahısta 
yerleşmesi, olgunlaşması 
ve onu kemale erdirmesi 
için amelle desteklenmesi, 
gönlüne yerleştiği kişiye 
her alanda dönüştürmesi 
gerekmektedir. 

İman ve İslam kelimeleri-
ne literatürde zaman za-
man farklı anlamlar yük-
lenmekte ise de genelde 
ve özellikle halk arasında 
aynı anlamda kullanıl-
maktadır. İman daha çok kalbin faaliyetine 
İslam ise bedenin faaliyetine işaret etmekle 
beraber çoğu zaman her ikisi de hem kalb 
hem de azaların faaliyetlerine işaret edecek 
şekilde aynı anlamda kullanılmaktadır. Müs-
lümanlar arasında günlük dilde bu kullanım 
yaygın olduğu gibi zaman zaman literatür-
de bile eşdeğer anlamda kullanıldığı görül-
mektedir. Bununla beraber her iki tabirin 
farklı etimolojik kökenlere sahip olduğu ve 
zaman zaman bu anlamlarda kullanıldığını 
da göz ardı etmemek gerekmektedir. Söz ge-
limi Kur’an’da Hz. İbrahim’in teslimiyeti2 ve 
Bedevîlerin3 teslimiyeti konu edinilmektedir. 

2 el-Bakara 2/131: “Rabbi ona “Teslim ol” dediğin-
de, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.”

3 el-Hucurât 49/14: “Bedevîler “İman ettik” dediler. 
De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” de-
meyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman 

Her iki ayet ve bunların bağlamına bakıldı-
ğında farklı anlamlarda kullanıldığı görül-
mektedir. Hz. İbrahim ile ilgili olarak tam bir 
boyun eğme ve Allah’ın her türlü tasarrufuna 
gönülden râm olması anlamında kullanılır-
ken bedevîlerle ilgili olarak daha çok Hz. 
Peygamber ve müminlerin siyasî ve sosyal 
hükümrânlıklarına boyun eğme anlamında 
kullanılmaktadır. Ayrıca meşhur Cibril hadi-
sinde dinin amelle ilgili temel prensiplerinin 
yerine getirilmesi anlamı verilmektedir. Söz 
konusu hadiste “İslâm nedir?” sorusuna cevap 

olarak şöyle denilmekte-
dir: “İslâm; Allah’tan baş-
ka ilah olmadığına ve Hz. 

Muhammed’in Allah’ın 
kulu ve resûlü olduğu-
na şahitlik etmen, namaz 
kılman, zekât vermen, 
ramazan orucunu tutman 
ve gücün yettiği takdirde 
hacca gitmendir.”4 Gö-
rüldüğü gibi bu hadiste 
İslâm’ın beş şartı olarak 
bilinen temel unsurlar 
zikredilmektedir. Bu ha-
dis ve benzeri metinlerde 
İslâm’ın daha çok amel ile 

bağlantılı olarak zikrediliyor olması bir kı-
sım İslâm âlimlerinin İslam’ın imanı da içine 
alacak şekilde daha geniş kapsamlı olduğu 
ve bu nedenle her mümin Müslüman oldu-
ğu halde her Müslümanın mümin olmadığı 
görüşünü ortaya koymalarını beraberinde 
getirmektedir.5 Söz konusu değerlendirme-
de amelin genelde kalpteki tasdik ve değer-
lendirmenin neticesi olmakla beraber zaman 
zaman gereğine inanılmadığı halde şartların 

kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberi-
ne itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi ek-
siltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”

4 Buhârî, “Îman”, 37.

5 Örnek olarak bk. Ebû’l-Hasan el-Eşârî, el-İbâne an 
usûli’d-diyâne (nşr. Abdülkadir el-Arnâvût), Beyrut 
1401/1981, s. 22. Hatta Eşârî bu konuda daha da 
ileri giderek “İman söz ve ameldir, artar ve eksilir” 
şeklinde bir ifade kullanmaktadır (a.g.e., s. 24).

İMAN DAHA ÇOK 
KALBİN TASDİKİNE, 
İSLAM İSE AZALARIN 

BU TASDİKE 
UYGUN OLARAK 

AMEL ETMELERİNE 
İŞARET ETMEKLE 
BERABER BİRİNİ 

DİĞERİ OLMAKSIZIN 
DÜŞÜNMEK 

OLDUKÇA ZORDUR.
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zorlamasıyla yapılabileceğine dikkat çekil-
mektedir. Bununla beraber özellikle Allah-
kul ilişkisini ifade eden ibadetlerin ancak 
tam bir iman ile ifa edilebileceği düşünüldü-
ğünde iman ile islamın benzer anlamlar içer-
diği anlaşılacaktır.

 İslâm âlimleri imanın Yüce Allah’ı 
tasdik etmek olduğunu ve bu tasdikin bir 
nevi ilim olduğunu, tasdikin ancak kalb ile 
var olabileceğini belirterek iman ile kalb ara-
sındaki bağlantıya dikkat çekmektedir. Bunu 
yaparken konu hakkındaki delilin dilcile-
rin icmaı olduğunu, zira 
Hz. Peygamber’in bi’seti 
ve Kur’an’ın nüzûlü za-
manında ve ondan daha 
önceki dönemlerde hiç 
kimsenin imanı kalbteki 
tasdikten başka bir şe-
kilde bilmediği ve bunu 
sadece kalbin tasdiki şek-
linde anladığı belirtilmek-
tedir. Kur’an’da Yusuf’un 
(as) kardeşlerinin baba-
larına karşı ifade ettikle-
ri “biz doğru sözlü olsak 
da sen bize inanmazsın”6 
cümlesinde geçen iman da tasdik anlamın-
da kullanılmaktadır.7 Bundan yola çıkarak 
imanın tasdikten ibaret olduğu ancak ikrarın 
amel ve muamele (kendisine yapılacak mua-
mele) için gerekli olduğu düşünülmüştür. 

 İman daha çok kalbin tasdikine, 
İslâm ise azaların bu tasdike uygun olarak 
amel etmelerine işaret etmekle beraber birini 
diğeri olmaksızın düşünmek oldukça zordur. 
Kur’an-ı kerim iman edenlere hitap ederken 
sürekli fiil kalıbını (Ey iman edenler!) kulla-
nır, isim kalıbını (Ey Müminler) kullanmaz. 
Bu tarz hitabın sürekli olarak kullanılmış 
olması Cenab-ı Hakk’ın ön gördüğü imanın 
dinamik bir iman olduğu neticesini akla ge-

6 Yûsuf 13/17.

7 Bakıllânî, Kitabu’t-Temhidi’l-evâil ve telhisi’d-
delâil (nşr. İmadüddin Ahmed Haydar), Beyrut 
1407/1987, s. 389.

tirmektedir. Böylece iman insanın kalbine 
yerleşerek orada sessiz ve sakin kalan bir 
unsur olmaktan daha çok, kalbine yerleşti-
ği insanı dönüştüren, onun söz fiil ve ahla-
kı üzerinde etkili olan aktif bir unsur olarak 
ön görülmektedir. Ayrıca Kur’an’da kurtuluş 
için salt iman yeterli görülmemekte; iman-
la beraber salih amelin de bulunması şart 
koşulmaktadır.8

 İslam düşünce tarihinde iman-amel 
ilişkisi bağlamında tartışılan konulardan biri 
amelin imandan bir cüz (imanın bir parçası) 

olup olmadığıdır. Bu an-
lamda yapılan tartışmalar 
önemli ölçüde içerisinde 

meydana gelen dönemin 
güncel problemlerini çöz-
meye yöneliktir. Haricîler 
başta olmak üzere bir kı-
sım marjinal grupların bü-
yük günah işlemeyi irtidat 
(dinden çıkma, İslam’dan 
çıkarak küfre girme) şek-
linde anlamaları ve bu gü-
nahlardan birini işleyenle-
ri öldürmeye kalkışmaları 
tartışmanın en temel se-

beplerindendir. Diğer taraftan günahla iman 
arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığı ve her 
ne kadar büyük günah işlenirse işlensin bu-
nun imana bir zarar vermeyeceğini ileri sü-
ren Mürcie’nin öncülüğünü yaptığı anlayışlar 
da ortaya çıkmıştır. İslâm âlimleri Kur’an ve 
sünneti de dikkate alarak amelsiz bir imanın 
kaynaklarda ön görülmediğini, ancak bir 
mümin günah işlese bile bunun irtidat anla-
mına gelmediğini düşünerek çeşitli formülas-
yonlara gitmişlerdir. Mûtezile büyük günah 
(kebîre) işleyenin imandan çıkacağını, ancak 
küfre de girmeyeceğini, ikisi arasında kalaca-
ğını (el-menzile beyne’l-menzileteyn), tövbe 
ettiği takdirde imana döneceğini, tövbe et-
meden öldüğü takdirde ise küfürde öleceğini 
ileri sürmüştür. Bu yaklaşım Haricî yaklaşım 

8 Örnek olarak bk. el-Bakara 2/3; et-Tîn 95/6; el-
Beyyine 98/7; el-Asr 103/3.

EHL-İ SÜNNET 
ÂLİMLERİ İSE 

AMELİN ZAYIFLAMA 
VE KUVVETLENME 
AÇISINDAN İMANI 

ETKİLEDİĞİNİ, ANCAK 
GÜNAH İŞLEYEN BİR 
MÜMİNİN İMANDAN 
ÇIKMADIĞINI KABUL 

ETMEKTEDİR.
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ile Mürcienin yaklaşımının tam ortasında yer 
alan bir anlayıştır. Bununla beraber tövbenin 
şart koşulması ve tövbesiz ölenin kâfir olarak 
öleceğinin belirtilmesi Haricîlerin görüşüne 
yaklaştırmıştır.

Ehl-i sünnet âlimleri ise amelin zayıflama ve 
kuvvetlenme açısından imanı etkilediğini, 
ancak günah işleyen bir müminin imandan 
çıkmadığını kabul etmektedir. Bu yaklaşım 
dönemin siyasi sorunları başta olmak üzere 
birçok sorunu çözdüğü gibi günümüz açı-
sından da önem arz etmektedir. Günah iş-
leyen müminlerin iman dairesinden dışarı 
çıktıklarını kabul etmemiz durumunda gü-
nümüzde çevremizde yaşayan ve kendileri-
ni mümin olarak tanımlayan birçok kimseyi 
iman dairesinin dışında görmemiz gerekir 
ki bu durum tam olarak bir sosyal kaosa yol 
açacaktır. Ayrıca gerçekten samimi bir şekil-
de İslâm dinini benimsediği halde şahsî veya 
haricî bir kısım yerli-yersiz sebepten dolayı 
ibadetlerini ihmal eden, günahlara bulaşan 
sayısız insanın iman dairesinin dışında kabul 
edilmesi dinin temel görüşüne uygun düş-
memektedir. Bununla beraber günahta ısrar 
etmeme ve tövbe ederek Allah’a yönelme te-
melinde bir tedeyyünün (dinî hayat) imanın 
doğal bir gereği olduğu da unutulmamalıdır. 
İslâm âlimlerinin önemli bir çoğunluğu ima-
nın artma eksilme kabul etmediğini, aksine 
kuvvetlenme ve zayıflamasının söz konusu 
olduğunu ileri sürmektedirler. Kur’an’da ek-
silme ve artmayı çağrıştıran ayetleri9 de bu 
doğrultuda anlamışlardır. İmanın artma ve 
eksilme kabul ettiğini düşünmenin en önem-
li sakıncası iman-küfür bağlantısında ortaya 
çıkmaktadır. Şöyle ki imanın eksilmesi veya 
artması düşünüldüğü zaman bu eksilip art-
manın küfrün de ters orantılı olarak artıp 
eksilmesini beraberinde getireceği ve böy-
lece aynı anda hem küfrün hem de imanın 
kalbte yer almasının mümkün olmasının söz 
konusu olacağı ön görülmektedir. Oysa aynı 
anda hem iman he m de küfrün bir kalpte 
bulunması mümkün değildir. Bu nedenle 

9 Örnek olarak el-Enfâl 8/2.

imanın artıp eksilmesinden daha çok güçle-
nip zayıflaması şeklinde bir açıklama yoluna 
gidilmiştir.  

 Görüldüğü gibi her ne kadar zaman 
zaman aralarındaki farkı ön plana çıkaran 
değerlendirmeler yapılmış ise de iman ile 
İslâm aynı hakikate işaret etmekte, her ikisi 
de Allah’ın kendisine kulluk etmek için ya-
rattığı insanları10 yaratıcısını tanıyıp ona bo-
yun eğmeyi ifade etmektedir. İnsanın inanç-
ları ile tasavvur dünyaları ve bu tasavvurların 
günlük hayatları üzerindeki etkileri dikkate 
alındığında iman ile amelin yani İslâm’ın bir-
biriyle doğrudan ilintili oldukları, eskilerin 
tabiriyle aralarında bir telâzum-i zarûrînin 
var olduğu (biri olmadan diğerini düşünme-
nin imkânsız olduğu) anlaşılmaktadır. İslâm 
dini çerçevesinde düşünüldüğünde iman et-
menin insanın ideallerini, dünya görüşünü, 
yaşam biçimini en geniş anlamıyla belirlediği 
görülmektedir. Allah’a iman eden birisinin 
onun büyüklük ve azametini düşünmeme-
si ve bu büyüklük karşısında eğilmemesi 
mümkün değildir. Aynı şekilde ahirete iman 
eden birisinin ahiretteki yerini merak etme-
mesi ve az veya çok bu konuda tedbir alma-
ması da düşünülemez. Bütün bunlar iman ile 
islamın iç içe olduğunu, hatta zaman zaman 
aynı anlama geldiklerini, aynı hakikate işaret 
ettiklerini göstermektedir.



10 ez-Zâriyât 51/56.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Doç.Dr. Murat Sülün, Kur’an-ı Kerim Açısın-
dan İman-Amel İlişkisi başlıklı doktora tezini 
2000 yılında neşretti. İkinci baskısı 2005 
yılında Ensar Neşriyat tarafından yapılan 
eser 527 sayfadan oluşuyor. İslami İlim-
ler Araştırma Vakfı (İSAV) ile MÜ. İlahiyat 
Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı tarafından 
gerçekleştirilen “Başlangıçtan Günümü-
ze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri” 
sempozyumundaki konuşmasının ardın-
dan odasında görüştüğümüz Murat Sülün, 
kitabı çerçevesinde tevcih ettiğimiz suallere 
detaylı cevaplar verdi. İlgiyle okuyacağınızı 
ümit ettiğimiz mülakatı istifade etmeniz te-
mennisiyle takdim ediyoruz. 

Sayın hocam, iman-amel ilişkisi gibi hâla 
canlılığını sürdüren bir soruna Kur’an-ı 
Kerim ekseninde cevap aramanın önemi 
aşikâr… Bu iki temel kavramın daha zi-
yade Kelâm’la ilişkilendirilen münase-
betini, siz tezinizde Kur’an açısından ele 
almaktasınız. Eserin bir yerinde bunu şu 
sözlerinizle temellendiriyorsunuz: Söz 
konusu münasebet, salt tekfir açısından, 
yani birinin ötekine dâhil olup olmadığı 
çerçevesinde değil, imanın ve dinin gayesi 
ışığında ele alınmalı; iman-amel etkileşimi 
açısından tahlil edilmeli; iman ile amelin 
birbirlerine ne tür bir etkide bulunduğu ir-

S Ö Y L E Ş İ

Murat Sülün ile  
“İman-Amel İlişkisi” üzerine… 

İMAN NE TEK 

BAŞINA İTİKAD NE 

DE TEK BAŞINA 

İNKIYADDIR. İMAN 

HEM BUYRUK 

VE YASAKLARA 

UYMAK HEM DE 

BİR İNANÇ OLARAK 

BAĞLANMA VE 

BOYUN EĞME 

ANLAMLARINI 

KAPSAR.

FETHİ GÜNGÖR
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Murat Sülün İle

delenmelidir. 
Bu girişten son-
ra sormak isti-
yorum: İman-
amel ilişkisi bir 
problem olarak 
ne zaman orta-
ya çıktı? Allah 
Rasulü hayat-
tayken böyle 
bir mesele var 
mıydı?

 

İman-amel ilişki-
si sorunu siyasal 
ve ideolojik bir prob-
lem olarak ortaya atılıp, 
Müslümanlar üzerinde 
-kelimenin tam anla-
mıyla- bir terör estiril-
meden önce, hem iman 
ile amel birbirlerine son 
derece bağlı iki kavram 
olarak kabul edilmekte 
hem de büyük günah iş-
leyenlerin imandan çık-
tığını hiç kimse iddia etmemekte idi. Ancak 
III. halifenin haklı-haksız birtakım icraatları 
(amel) yüzünden tekfir edilerek öldürülme-
sinin yol açtığı iç-savaşlarla birlikte, amelle-
rin imanla ilişkilendirilmesi Müslümanların 
temel problemlerinden biri haline geldi. Ko-
nuyu ilk defa gündeme getiren Hâricîlerin 
olaya; ibadete düşkünlük, nassın ruhuna de-
ğil lâfzına bağlılık, otoriteye gözü kara karşı 
gelebilme psikolojisiyle yaklaşması üzerine, 
bırakın büyük günah işleyenleri “Hz. Osman 
ve Hz. Ali’den nefret etme” gibi birtakım his-
leri (yani duygusal amelleri) taşımayanlar 
bile, velâ-berâ prensibi gereği- “Allah düş-
manı birer müşrik” sayılarak hunharca katle-
dildi. Mesele o kadar çığırından çıkmıştı ki, 
ele geçirdikleri bölgelerde bunların elinden 
ancak kendilerinin gayr-i müslim olduğunu 
ispatlayanlar kurtulabiliyordu!

Bu aşırılık Müs-
lümanları can-
larından bezdi-
rince, birtakım 
düşünürler ima-
nın mahiyeti 
üzerinde durup, 
iman ile amelin 
ayrı ayrı şeyler 
olduğunu ve 
amel eksikliği-
nin imana zarar 
vermeyeceğini 
savunmaya baş-
ladılar. Bunlar 
imanın tam ola-

rak neye tekabül ettiği hu-
susunda farklı görüşler ile-
ri sürmüşlerse de üzerinde 
anlaştıkları nokta, mezkûr 
teröre yer vermeyecek bir 
iman-amel ilişkisi for-
mülü idi. Amelin imanın 
mahiyetine dâhil olmayıp 
ondan sonra gelen bir şey 
olduğunu ısrarla vurgu-
layan bu grup, Seleften 

de Hâricîlerden de ayrılmışlardır. Esasen 
ameli tamamen göz ardı ettiği söyleneme-
yecek olan bu grubun, özellikle dinî kut-
sallara karşı sevgi besleyip tevazu gösterme 
gibi kalbî amelleri iman tanımına dâhil eden 
alt-grupları vardır. Ne var ki, “imanlı birine 
hiçbir isyan amelinin zarar veremeyeceği”ni 
savunmaları, sadece yöneticilerde değil top-
lumun tüm kesimlerinde ahlakî gevşekliğe 
yol açmıştır.

İki akımın meseleye yaklaşımda ayrıştık-
ları husus ne idi?

Temelini bedevîlerle kurrânın oluşturduğu 
aksiyoner kitle, meseleye “Canlı bir organiz-
ma olarak mümin nasıl bir kişiliktir?” sorusu 
açısından yaklaşırken, entelektüel kitle can-
sız bir kavram olan imanın ne olduğu nokta-
sından yaklaşmıştır. Böylece, ilk grup imanın 
mahiyeti ile fazla ilgilenmediği için çeşitli se-
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beplerle imanını hayata geçiremeyen kişileri 
İslâm toplumunun kenarına itivermiş, ikinci 
grup ise imanın idrâkî (bilişsel/kognitif) yö-
nüne ağırlık vererek, mümini zihnî, hissî ve 
hâricî açıdan bir bütün olarak değerlendir-
meyip, tasdîk ya da mârifet sahibi bir insanın 
-nasıl yaşarsa yaşasın- mümin olmağa devam 
edeceğini iddia etmiştir.

Her iki akımın da dayanakları âyetler ve 
hadisler idi tabii ki…

Tabii, bütün gruplar kendilerine âyet ve ha-
dislerden delil bulmakta gecikmemiştir… 
İmanın tasdîkten ibaret olmadığı savunu-
lurken başvurulan deliller karşıt grubun bu 
husustaki delillerinden daha iknâ edici iken, 
imanla ameli ayrı birer kategori olarak gö-
renlerin delilleri, menfî amellerin (fısk) kişiyi 
imandan çıkaracağını savunanların delilleri-
ne nazaran daha güçlü gözükmekteydi. 

Peki, deliller aynı olduğu halde hükümler 
nasıl taban tabana zıt sonuçlar doğurabi-
liyordu?

İtikâdî konulardaki düşüncelerin kutsal bir 
mercîye, yani vahye, tasdîk ettirilmek isten-
mesi övgüye lâyık bir tutum olsa da, ilgili 
tartışmalarda âyetlerin Kur’anî bütünlükleri 
içinde değerlendirilebildiğini söylemek zor-
dur. Bunun temel sebebi, ilahî vahye kaçınıl-
ması esasen mümkün olmayan belli birtakım 
önyargılarla yaklaşılmış olmasının ötesinde, 
vahye, anlama gayesiyle değil, hasma cevap 
yetiştirme saikiyle yaklaşılmış olmasıdır. 
Mezheplerin bu parçacı yaklaşımı, her âyetin, 
ilgili olduğu konuda gerçeği tamamen tüket-
tiği düşüncesinden ileri gelmektedir. Halbu-
ki Kur’an “gerçeğin sadece o anda önem arz 
eden veçhesi”ni dile getirmekte ve muhatap-
larının o anki durumunu esas almaktadır. 
Bu farklı perspektifler tıpkı kristalin farklı 
yüzleri gibi gerçeği farklı açılardan yansıtır; 
bunların tamamının bir arada görülüp değer-
lendirilmesi gerekir. Bildiğiniz gibi, Tefsir il-
minin en önemli ilkesi, “âyetleri tek tek değil 
Kur’an bütünlüğü çerçevesinde anlamak”tır.

Bu durumda “herhangi bir konu tahlil 
edilirken, âyetlerin, o hususla ilgili nihâî 
hükmü mü ortaya koyduğu, yoksa bahset-
tiği şahısların durumunu mu tasvir ettiği” 
sorusu üzerinde önemle durulmalıdır.

Öyle anlaşılıyor ki, şer’î terminolojide iman-
daki ‘emanlaşma’ anlamı, yani “iman eden 
kişinin mümin topluma, toplumun da iman 
eden kişiye can, ırz/namus, akıl, mal ve din 
güvenliği hususunda verdiği eman ve garanti” 
anlamı ağır basmaktadır. Kur’an’ın vahyedil-
diği yılllarda -dönemin siyasi, sosyo-kültürel 
ve hukuki yapısı incelendiğinde görüleceği 
üzere- yeni iman eden bir kişi, öncelikle; 
imansızlardan gelebilecek tehlikelere karşı 
kendini güvence altına almaktadır: Özellikle, 
büyük bir asayişsizliğin hüküm sürdüğü yağ-
ma ve esaretin olağan telakki edildiği o gü-
nün şartları düşünülecek olursa, iman eden 
kişi bu yeni siyasî-dinî yapıya dâhil olmakla, 
söz konusu tehlikelere karşı bir sığınak bul-
muş olmaktadır. Böylece, garantinin kaynağı 
olarak kabîle mensubiyetinden çok aynı din 
çatısı altında bulunma olgusu önem kazan-
mıştır. İkinci olarak; kişi müminlerle kardeş 
olmakla namusunu, can ve malını onlardan 
gelebilecek tehlikelere karşı emniyet altına 
almaktadır. Bu yeni yapının lideri ve onun 
tâbileri tarafından kendisine zımnî bir eman 
verilmektedir. Emanlaşmanın ikinci boyu-
tunda ise, iman eden kişi malları, canları vs. 
hususunda mümin topluma eman vermekte-
dir. 

“el-Muslimu men selime’l-muslimûne min 
lisânihî ve yedihî [Müslüman, dilinden ve 
elinden Müslümanların güvende olduğu 
kişidir] hadisi bu bağlamda söylenmiş ol-
malı. 

Evet, mümini, “insanların, şerrinden emin 
oldukları kimse” olarak tanımlayan hadisler 
bu anlamı gözler önüne sermektedir. Öyley-
se, söz konusu emanla çelişen katil (insan öl-
dürme), yağmalama, zinâ, hırsızlık ve şarap 
içme gibi eylemleri işleyenleri mümin sayma-
yan hadisleri yorumlarken imanın bu anla-
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mına dikkat edil-
melidir. Kavramın 
bu anlamı düşü-
nüldüğü takdirde, 
gerçekten de zinâ 
ve hırsızlık eden 
ya da şarap içen 
biri bu emanlaş-
mayı ihlâl etmiş 
olmaktadır: Zinâ, 
bir müminin ırz ve 
namusuna halel 
getirmekle kalma-
yıp neslin dejenere olma-
sına; hırsızlık, toplumda 
mal emniyetinin kaybol-
masına yol açarken, kötü-
lüklerin anası olan alkollü 
içkiler de can-mal ve ırz 
güvenliğini tehdit etmek-
tedir. İşte zihnî ve hissî 
açıdan mümin olmakla 
birlikte had gerektiren 
bu vb. bir günah irtikâp 
ederek topluma verdiği 
emânı ihlâl eden biri, top-
lumdan aldığı emânı kaybetmektedir. 

Bu durumda imanın tasdikten farklı bir 
anlam yapısı taşıdığı ortaya çıkmakta… 

Evet, imanı salt tasdîkten ibaret görenler bile 
-imanın zihnî altyapısı itibariyle zannı da içe-
ren bir tasdîk olduğunu söylemekle birlikte- 
son tahlilde şer’î tasdîkin gerçekleşebilmesi 
için birtakım kalbî amelleri şart koşmak du-
rumunda kalmışlardır. 

Allah Rasulü zamanında amel zaafı olan-
lar yok muydu? 

Esasen bu devirde emre itaatsizlikler yaşanmı-
yor değildi; doğrudan Hz. Peygamber’in oto-
ritesine karşı çıkanlar olduğu gibi adi suçlar 
da işlenebilmekteydi. Ne var ki ikinci husus 
için, belirlenmiş had ve tâzirlerin tatbîkinden 
mâadâ bir ceza terettüp etmezken, birinci 
suç ikiyüzlülük (nifâk) ve emre itaatsizlik 
(fısk) olarak tavsîf ediliyordu. Özellikle Tevbe 

Sûresi’nde, nebevî 
otoriteye başkaldır-
ma ve bu otoritenin 
sahibini çekiştirme, 
getirdiği vahiylerle 
alay etme gibi tam 
bir küfür olan ey-
lemlere yeltenenle-
rin âsi birer münâfık 
olduğuna hükme-
dilmekle kalmamış 
bunların kâfirlikleri 
de tescil edilmiştir. 

Yani Hz. Peygamber dev-
rine ait en önemli vesîka 
olan Kur’an’da bir tekfîr 
mekanizmasının bulun-
madığı iddia edilemez. 
Zira çeşitli sebeplerle din-
den çıkanlar açıkça tekfîr 
edildiği gibi, inkârlarını 
fiilî düşmanlığa vardıran 
bazı münâfıklar da tekfîr 
edilmektedir. Ancak 
bunun teknik mânada 
bir tekfîr olup olmadığı 

tartışılır. Birinci tür isyanlarda bulunanlar 
için takdir edilen kavram da fısktır. Allah ve 
Rasûlüne karşı gelmekten çekinmeyen gürûh 
için de bu sıfat uygun görülmektedir, ancak 
bu tür eylem sahipleri münâfıklar gibi Hz. 
Peygamber’e karşı açıkça cephe alma, ina-
nanlarla alay etme, çekiştirme, iftira atma 
vb. eylemlerle gerek İslâm’ı gerekse nebevî 
otoriteyi zayıflatmaya çalışmıyorlar, sadece 
amel-i sâlihe ters davranışlarda bulunuyorlar-
dı. Siyasî, amelî ve imanî noktada sorunları 
bulunan münâfıkların aksine, bunların prob-
lemi sadece amelle ilgili idi.

“İman etmek” ile “mümin olmak” aynı 
anlama mı geliyor? Kul lem tu’minû… [Siz 
iman etmiş değilsiniz…] âyetini nasıl an-
lamalıyız? 

Kur’an’da, “İman ettim!” diyen herkes mümin 
sayılmaz. Ancak bu, kişinin yalan söylediğini 
de göstermemektedir… Böyle bir kişi iman 
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ettiğini söylerken pek ala samimi olabilir. 
Ne var ki önemli olan, bu ikrarın öncesinde 
ve sonrasında; müminlerin yanında iken de 
kâfirlerin yanında iken de iman edebilmek 
yani “mümin” olabilmektir. Kur’ân’ın kullan-
dığı sıygalar son derece önemlidir. Bu bakım-
dan, imanın bir isim olarak izafe edilişi ile fiil 
olarak izafe edilişi arasında önemli bir fark 
vardır. Birincisi, sübût ve istimrâr ifade eden 
bir isim; ikincisi ise, teceddüt ifade eden ve 
eylemin sâbit ve dâimî olmadığını gösteren 
bir fiildir. Buna göre, isim ile anlatılan iman, 
fiille anlatılandan daha sâbit ve dâimîdir. İşte 
Kur’an açısından önemli olan, iman etmek 
(fiil) değil, daima iman üzere bulunmaktır 
(isim). Bu olgu Kur’an’da “imanın kalbe yer-
leşmesi”, “nakşedilmesi”, “kalbe sevdirilip 
süslenmesi” ve “kalbin iman etmiş olmaktan 
tamamen mutmain olması” gibi ifadelerle 
özetlenir. 

Kur’an’da sıkça geçen “âmenû ve ‘amilû’s-
sâlihâti: iman edip salih amel işleyenler” iba-
resini nasıl anlamamız gerekir? 

Kur’an ahlakî düşüklükler içinde bulunanları 
-iman etmiş olsalar bile- mümin olarak tavsîf 
etmez demiştik… Ancak bu; dinî sınırları çiğ-
neyip duran biri için “fâsık / fâcir / mücrim” 
vasfı yerine -ancak imanı sübut ve istimrar 
kazananların hak ettiği- mümin sıfatının ve-
rilmesi, ahlakî düşüklüğü onaylamak, hatta 
teşvik etmek anlamına geleceği içindir. Hır-
sızlık etmek kişiyi -tasdîk anlamındaki- iman-
dan çıkarmamakla birlikte, imanlı bir hırsıza 
mümin denmeyip hırsız denmesi; imanlı bir 
zamparaya zinâkâr denmesi dilin yapısı gere-
ğidir. Dil bu gibi durumlarda kişinin en çok 
göze çarpan davranışını öne çıkarır. Nitekim 
takvânın aslı olan “imansızlıktan korunma” 
unsuru bütün iman sahiplerinde bulunma-
sına rağmen her iman sahibi müttakî olarak 
tavsif edilmez.

Hocam, iman-amel ilişkisini gayet güzel 
izah ettiniz, Allah razı olsun. İmanı bir 
de zıddından hareketle tanımlayabilir mi-

siniz? “İmansızlık” nedir, Kur’an’da nasıl 
tanımlanıyor? 

İmansızlığın karakteristiği kapsamında zik-
rettiğimiz istikbâr, istiğnâ, ibâ’, küfrân, nisyân, 
ye’s, i’râz, istihfâf, isyan, fıskufücûr, ‘utüvv, 
bağy, tuğyân gibi kalp amelleri, aynı zamanda 
imansızlık / imandışılık kavramının mahiye-
tini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, imanın 
gereği olan amel ya da amelleri gerçekleştir-
meyen birinin imansızlıkla yaftalanıvermesi 
doğru olmamaktadır. Çünkü dinin öngör-
düğü imanın gerçekleşmesi ne kadar ciddi 
bir işse, imansızlığın / imandışılığın gerçek-
leşmesi de o kadar ciddi ve zordur: Kişinin 
imansız sayılabilmesi için, ilahî / dinî gerçek-
leri benimsemekten imtinâ etme, iman ilke-
lerinin gerçekleşeceğine ihtimal vermeme, 
Allah, peygamber vb. kutsal ilke ve şahsi-
yetler karşısında büyüklük kompleksine ka-
pılma (istikbâr, istiğnâ vb.), bu ilke ve şahsi-
yetleri hafife alarak bunlarla alay etme, iman 
ilkelerini gözardı etme/umursamama, Allah’a 
nankörlük… eylemlerinden birini gerçekleş-
tirmesi gerekmektedir.

Kaldı ki insanlar bir azaba çarptırılacaklarını 
-iman etmeyi bırakın- kesin olarak bilseler 
bile günah işleyebilmektedirler. İnsan ancak 
“kendisine hemen o anda zarar vereceğini 
kesin olarak bildiği” şeyi yapamaz: Dokunur 
dokunmaz çarpılacağını bilen biri hiç akım 
yüklü bir kabloya el değdirebilir mi? İşte, 
iman edilen hususların ileride gerçekleşecek 
olması, tevbe kapısının da açık olması iman 
sahiplerinin günah işlemesinde etkili olmak-
tadır. Zihnî ve hissî yapısıyla iman kişinin 
iradesi dışında etkin olamayacağı için ame-
lin gerçekleşebilmesi inançtan ziyade güç ve 
iradeye bağlıdır. Kişi Allah rızasını umarak, 
Cehennemden korkarak... hareket ettiği tak-
dirde emredilmiş olanlara karşı sevgi, yasak-
lanmış olanlara karşı da nefret besleyecektir. 
İradenin oluşumunda etkili olan ruhî durum-
lardan olan işbu sevgi ve nefret de dinin bir 
emir ya da yasağına karşı herhangi bir ikilem-
de kalan kişinin iradesini dinin istediği yöne 
çevirecektir. Amelin ortaya çıkması için, ira-
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de temayülünün 
bir amacı, bilgi 
ve düşüncenin de 
buna iştiraki ol-
malıdır. Ancak bir 
fiili yapma gereği 
bilindiği ve onu 
yapmaya yönelik 
kesin bir irade de 
bulunduğu hal-
de amel yine de 
gerçekleşmeyebi-
lir. Bunun sebebi, 
kişinin o anda şu 
veya bu sebepten 
dolayı mezkûr ameli icra etme gücüne sahip 
olmamasıdır. İşte imanın 
gereğini yerine getirmede 
gevşeklik gösterilmesi ka-
çınılmaz olduğu için, bu-
nun “devamlılık arz eden” 
ve “ara sıra ortaya çıkan” 
şeklinde sınırlandırılma-
sı gerekmektedir. Bazan 
namaz kılmamak ve na-
maz kılmamayı alışkan-
lık hâline getirmek gibi.. 
Bazan namaz kılmamak 
küfür olmayabilir. Lâkin 
bunu alışkanlık hâline 
getiren ya da ömründe 
hiç kılmayan ve hatta kıl-
mamağa azmetmiş bulunanların bu farîzaya 
imanları bulunduğuna hükmedilemez.

Dinin emir, tavsiye ve yasaklarını hiçe saya-
rak gayr-ı dinî bir yaşam sürdürenlerin ima-
nın zihnî ve hissî boyutlarına gerçekten sa-
hip olabilmesi ve dinin itikâdî esaslarını be-
nimsemesi hiç de kolay değildir. Dolayısıyla 
fısk kişiyi belki kategorik olarak imandan 
ihraç etmez, ama böyle birinin yavaş yavaş 
kendiliğinden imandan çıkması önemsen-
meyecek bir ihtimal değildir. Kur’an da ilâhî 
âyetleri ancak fâsıkların inkâr edebileceğini 
ve fâsıkane yaşantının kişiyi tekzîbe götüre-

ceğini bildirirken 
bu realiteye işaret 
etmektedir.

Hocam, meseleyi 
itmam için geniş-
çe bir parantez 
açarak Kur’an’da 
geçen günah ve 
suç kavramların-
dan bir bahis aça-
bilir miyiz? 

Elbette. İlahi emir 
ve yasakların çiğ-
nenmesi durumun-

da, bu eylemin Allah katında nasıl karşılan-
dığını ifade etmek üzere, 
Kur’an’da günah ve suç 
anlamına gelen çeşitli 
kelimeler kullanılır. Bu 
kelimeler, işlenen hata-
nın çirkinlik ve büyük-
lüğüne göre farklılık arz 
eder ki kanaatimizce, 
hata’, hatîe, hûb ve ism 
kelimeleri genel günah 
kavramını ifade ederken, 
lemem ve zelle küçük 
günah anlamına; kebîre, 
fâhişe, fahşâ, habîs, rics 
ve zenb de büyük günah 
anlamına gelmektedir. 

Kur’an’ın bu kavramlarla ifade ettiği fiiller, 
Kur’an sonrası literatürde terimleşerek ha-
ram ya da mekrûha dönüşmüştür.

Kur’an’da, “büyük günah” veya “ağır suç” an-
lamında başka kullanımlar varsa da büyük 
günah kavramı Nisâ: 31’deki kebîre lafzıyla 
terimleşmiştir.

Büyük günah-küçük günah ayırımında 
ulema arasında bir mutabakat sağlanabil-
miş midir?

Tarihimiz boyunca geliştirilen tanımlara ba-
kılırsa, bir günahın hangi ölçüye göre büyük; 
hangi ölçüye göre küçük sayılacağı husu-

ZİHNÎ VE HİSSÎ 
AÇIDAN MÜMİN 

OLMAKLA BİRLİKTE 
HAD GEREKTİREN 

BİR GÜNAHI İRTİKÂP 
EDEREK TOPLUMA 

VERDİĞİ EMÂNI İHLÂL 
EDEN KİŞİ, TOPLUMDAN 

ALDIĞI EMÂNI DA 
KAYBETMEKTEDİR.



56

sunda bir görüş-
birliği bulunma-
maktadır:

* Kur’an’da büyük 
(azîm/kebîr) ola-
rak nitelenen gü-
nahlar kebîredir.

* Kul hakkı do-
ğuran günahlar 
kebîre; Allah’la 
kul arasında ka-
lan günahlar ise 
sağîredir. 

* Allah’ın, işleyeni 
için ateşi vacip kıldığı ya da had koyduğu 
tüm günahlar kebîredir. 

* Tevbe ve istiğfâr edilen hiçbir günah kebîre 
değildir; ısrarla işlenen 
hiçbir günah da sağîre 
değildir. 

Ebu Tâlib el-Mekkî, 
Kûtü’l-Kulûb adlı eserin-
de, ilgili görüşleri uzlaş-
tırmaya çalışarak 17 adet 
büyük günah tespit et-
miştir. Bunların 4’ü kalp 
ameli (şirk, günahta ıs-
rar, Allah’ın rahmetinden 
ümit kesmek, Allah’ın azabından kendini 
emin hissetmek); 4’ü dil ameli (yalancı şa-
hitlik, sihr, yalan yere yemin, suçsuz birine 
zina isnad etmek); 2’si cinsel organın ameli 
(zina, livâta); 2’si el ameli (hırsızlık, katil); 1’i 
ayak ameli (savaşta kaçmak); 3’ü mide ame-
lidir (yetim malı yemek, faiz yemek, sarhoş 
edici bir içki içmek). Ana-babaya itaatsizlik 
ise tüm bedeni ilgilendiren bir amel olarak 
büyük günahlar kapsamındadır.

Hocam, yukarıda kısmen değindiniz, ama, 
daha iyi anlaşılması için açmakta yarar 
var. Kelâmcıların çok tartıştığı bir konu-
yu; “mürtekib-i kebîrenin, yani büyük gü-
nah işleyen kişinin durumunu bir Tefsirci 
olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Az önce de belirt-
tiğim gibi, amelî 
zaaf içinde bulu-
nan iman sahipleri 
Kur’an’da mümin 
olarak nitelen-
mez; aksine yer yer 
fâsıklıkla suçlanır. 
Çünkü mümin gibi 
bir ‘isim’, sadece 
“imanı sübut bul-
muş” kimseler için 
kullanılabilir. Aksi 
bir kullanım, masi-
yeti onaylamak an-

lamına gelecektir. Ancak bu, fısk kapsamın-
daki tutum ve davranışları sergileyenlerin 
kâfir olacağı anlamına gelmez. Bununla bir-

likte, dinin emir, tavsiye 
ve yasaklarını hiçe saya-
rak gayr-ı ahlakî bir hayat 
sürenlerin, imanın zihnî 
ve hissî boyutlarına ger-
çekten sahip olabilmesi 
ve dînin itikâdî esaslarını 
benimseyebilmesi hiç de 
kolay değildir. Dolayısıy-
la, büyük günahlar kişiyi 
kategorik olarak imandan 
çıkarmaz; ama böyle biri-

nin yavaş yavaş kendiliğinden imandan çık-
ması, çok ciddi bir ihtimaldir. Bakara: 99 ve 
Rûm: 10’da Kur’an-ı Kerim; ilahi âyetleri an-
cak fâsıkların inkâr edebileceğini ve fâsıkâne 
yaşantının, kişiyi eninde-sonunda tekzîbe 
götüreceğini bildirirken bu realiteye işaret 
etmiştir. 

“İman ediyorum, demesine rağmen dinin 
emir ve yasaklarına uymayan birine mümin 
denebilir mi?” sorusuna iki açıdan yaklaşıl-
malıdır: İmanın zatî yapısını (karakteristiğini) 
teşkil eden kalbî amellere sahip bulunanlar 
büyük günaha düşseler de hâla mümindirler. 
Ebu Hanife’nin büyük günah işleyenleri mü-
min sayışını temellendirirken kullandığı şu 
delil, bu bakış açısını yansıtmaktadır: 

İMANIN GEREĞİ OLAN 

AMEL YA DA AMELLERİ 

GERÇEKLEŞTİRMEYEN 

BİRİNİN İMANSIZLIKLA 

YAFTALANIVERMESİ 

DOĞRU DEĞİLDİR.



57

Kur’ani Hayat
KASIM’11
SAYI 21

Fethi
GÜNGÖR

Murat Sülün İle

“Böyle biri, tevhidi terk etmediği sürece, bü-
tün günahları işlemiş de olsa, yine Allah düş-
manı olmaz. Zira düşman düşmanına buğz 
ve nefret besler; ona birtakım ayıp ve nok-
sanlıklar izafe eder. Oysa mümin büyük gü-
nah irtikâb etmesine rağmen, Allah ona her 
şeyden daha sevimlidir. Çünkü mümin ateşte 
yanmak ile Allah’a iftira etmek arasında ser-
best bırakılsa, her hâlükârda ateşte yanmak 
mümine daha sevimli gelecektir.” (el-Âlim 
ve’l-Mute’allim)

“Ülkemizin %99’u Müslüman” nakaratını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İmanın karakteristiğini oluşturan kalbî amel-
leri taşımayan biri, sadece sosyolojik, kültü-
rel ve -dikkat edin- politik mânada mümin 
sayılabilir; bahsi geçen kalbî amelleri taşı-
mayan, sözgelimi Kur’an’ın velî edinilip se-
vilmesini öngördüğü mukaddesâtı, şahıs ve 
ilkeleri beğenmeyen, -hatta onlardan nefret 
eden- bir kişi tabiî ki mümin olamayacaktır! 
Dinin teşrî ettiği ilke ve görevlere karşı tesli-
miyet göstermeyip böbürlenen, bunları ha-
fife alan, anlamsız gören, çağdışı bulan biri 
tabiî ki mümin değildir. Bununla birlikte kişi, 
gerçek bir mümin olduğu, imanî ilkelerle ve 
dinî hayatla hiçbir sorunu olmadığı halde, 
öfke, taassup/hamiyet, gaflet, cehalet, tenbel-
lik, uyku, şehvet vb. birtakım sebeplerle bazı 
dinî ritüelleri yerine getiremeyebilir; bazı ma-
siyetlere düşebilir, yani ‘iman akdi’ni bozma-
masına rağmen, ‘iman fiil’ini zedeleyebilir… 
Ancak bu, ‘iman hayatı’nı da zedeleyebilecek 
bir noktaya gitmemelidir. Çünkü dinî bir 
farîzanın terk edilmesi ya da dinî bir yasağın 
çiğnenmesi, bir noktaya kadar hoş görülebi-
lirse de yukarıda anılan uyku vb. sebeplerin 
ortadan kalkması durumunda, kişi hâla iman 
fiiline -yani dinî hayata- dönmüyorsa, ken-
disine gösterilen hoşgörü de ortadan kalkar. 
Böyle birinin imanı, -çalışmayan bir arabanın 
‘bozuk motor’u gibi- işe yaramıyor demektir; 
varsa da yok hükmündedir…

Hâsılı; imanlı bir kişi herhangi bir sebeple 
imanına aykırı davranabilir; ancak şu âyette 

belirtildiği gibi sebep ortadan kalktığında 
dönüş yaparak, imanının gereğini yerine ge-
tirmelidir:

“Allah’ın kabul edeceği tevbe; ancak, bilmeye-
rek kötülük yapıp da fazla vakit geçmeden tevbe 
edenlerinkidir; Allah bunların tevbesini kabul 
eder. Buna karşılık, kötülükleri, bile-isteye iş-
leyenlerin tevbesi de -ki böyle birine ölüm ge-
lip çatınca; “Şimdi gerçekten tevbe ettim!” der- 
inkârcı birer nankör olarak ölenlerin tevbesi de 
makbul değildir. Can yakıcı bir azap hazırladık 
Biz bunlara!” (Nisâ 4/17)

Yani taati terketmiş olabilir, ancak bunu alış-
kanlık hâline getirmemelidir. Nitekim Elma-
lılı iki olgu arasını şöyle tefrik eder: 

“Terk-i amel iki türlüdür: Birisi terk-i cüz’î 
diğeri terk-i küllîdir. Yani biri ‘terk’ biri de 
‘terki i’tiyad etmek’tir. ‘Bazan namaz kılma-
mak’ ve ‘namaz kılmamayı alışkanlık hâline 
getirmek’ gibi.. Binaenaleyh terk-i cüz’î küfür 
olmayabilir. Lâkin terki i’tiyad eden, kılmayı 
hiç hatırına getirmeyen, ömründe hiç kılma-
yan ve hatta kılmamağa azmetmiş bulunan-
ların ehl-i kıble olduklarına ve bu farîzaya 
imanları bulunduğuna nasıl hükmedilebi-
lir?!” (Hak Dini Kur’an Dili, I, 208).

Hocam, son soru olarak; iman ile islam, 
itikad ile inkıyad birlikteliğinin altın den-
gesini nasıl kurabiliriz? 

İman ne tek başına itikad ne de tek başına 
inkıyaddır. İman hem buyruk ve yasaklara 
uymak hem de bir inanç olarak bağlanma 
ve boyun eğme anlamlarını kapsar. Yani, 
şer’î teblîğât sadece haber veriliyorsa, iman, 
bu haberi doğru kabul etmekten ibaret olur, 
ancak bir şeyin emredilmesi ya da yasaklan-
ması söz konusu ise iman, insanın bu emir 
ve yasaklara iç dünyasında tam olarak boyun 
eğmesidir. Bununla birlikte, Allah katından 
geldiği kesin olarak bilinen her hususu onay-
layıp benimseyen biri birtakım dinî ilkeleri 
yerine getirmediği takdirde, bu, “o kişinin 
kâfir olduğuna değil yerine getirmediği şeye 
imanının zayıfladığına” delâlet eder. 
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Kur’an-ı Kerim’de fert ve toplumun mutlulu-
ğu hedeflendiği için, bunu sağlayacak şeyin 
iman-amel birlikteliği olduğu hemen her fır-
satta vurgulanır. 

İmanı, kişiyi yönlendiren temel mekanizma 
olarak algılayan Kur’ân’a göre iman, hayatın 
tüm evrelerinde kendini gösteren, bütün tu-
tum ve davranışlarda varlığını hissettiren bir 
realitedir; o, ilgili olduğu şeye göre şekil alan 
esîrvarî soyut bir maddedir: Verilen nimetle 
ilgili olduğunda kendini şükr olarak gösteren 
iman;

*Mikro ve makro kozmosdaki ilahî deliller 
söz konusu olduğunda tefekkür ve nazar ola-
rak; 

*Dinin emir ve yasakları söz konusu oldu-
ğunda itâat, inkıyâd, ittibâ ve teslîmiyet ola-
rak; 

*Bu ilkelerin çiğnenmesi durumunda tevbe 
ve inâbe olarak; 

*Hayatın zor devrelerinde sabır ve tevekkül 
olarak; 

*Sosyal ilişkilerde tevazu ve ağırbaşlılık ola-
rak; 

*Hukukî ilişkilerde güvenilirlik, adâlet ve 
hakkâniyet olarak; 

*Din düşmanlarıyla ilişkilerde berâ, buğz ve 
mücadele olarak; 

*Dinî kutsallara ve müminlere karşı muhab-
bet, meveddet ve rızâ olarak ortaya çıkar.

İman, kökü kalbin derinliklerinde olan ve 
yapılan işlerle teyid olunan bir şeydir. Belli 
bir “doğal sonuc”un eksikliği o sonucun bağ-
lı olduğu “sebeb”in de eksik olduğunu kanıt-
lar. Böylelikle, “fiilen işlemenin imana dahil 
mi olduğu, yoksa sadece zarurî olarak onu 
takip eden bir şey mi olduğu” tartışması lâf 
kalabalığına dönüşür. 

İnsanların can, mal, namus, inanç ve akıl 
güvenliklerini ihlâl eden birini -ne kadar 
kelime-i şehadet getirirse getirsin- hâla mü-
min saymak ne Kur’an’a ne de imanın eti-

molojik yapısına uyar. Buna karşılık, hemen 
bütün ilahî ve beşerî sistemlerin temel amacı 
olan bu beş güvenlik sınırını ihlâl etmeyen 
birini çeşitli amelî zaafları sebebiyle imansız-
lıkla yaftalamak kişileri dinden soğutmaktan 
başka bir işe yaramaz. Çağdaş dünyada, fert-
lerin makâsıd kabîlinden olmayan birtakım 
amelleri yerine getirip getirmediklerinden 
ziyade, Allah’a, Peygamber’e ve Kur’an’a can 
u gönülden bağlı olup olmadıkları ve söz ko-
nusu güvenlik sınırlarına riayetkâr olup ol-
madıkları önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, tıpkı iman gibi zihnî altya-
pısı ve hissî üstyapısı ile imansızlığın da bir 
karakteristiği vardır. İman sahibi olmak bu 
boyutların net olarak gerçekleşmesine bağlı 
olduğu kadar, imansızlık da bu boyutların 
gerçekleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla, “dinî 
emir ve yasaklara riayetsizlik” olarak nite-
lendirebileceğimiz amel zaafını imansızlıkla 
damgalamakta acele edilmemelidir. Kur’an-ı 
Kerim açısından, insanları imansız kategori-
sine sokup sokmamak değil, hangi tutum ve 
davranış karakteristiğinin Allah katında han-
gi sonucu doğurduğu önemlidir: Kur’an’ın, 
ebediyyen Cehennemlik olduğunu söyledi-
ği birine, böyle bir azaba uğradıktan sonra, 
mümin de dense kâfir de dense bir şey fark 
etmeyecektir! 

Hocam, iki günlük bir sempozyumun he-
men akabinde, profesörlük dosyasını ha-
zırladığınız yoğun bir dönemde bize de 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür ede-
riz.

Ben teşekkür eder; çalışmalarınızda başarılar 
dilerim… Bu röportaj insanımızda iman-
amel birlikteliğine yönelik bir uyanışa ve-
sile olursa kendimi bahtiyar hissedeceğim… 
Rabbim tesirini halkeylesin… 
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üce Rabbimiz, mümin ifadesini kendi 
güzel isimleri arasında anmış ve ona 

değer vermiştir. O kendisi hakkında mümin 
lafzını isim olarak vermişse, bu kelimede 
Allah’ın şanına layık anlamların varlığı an-
laşılır. Tasdik yönüyle güven ve emniyette 
kılmasıyla diğer tüm anlamlarından O’na 
uygun olan manalarla O mümindir. Kullar 
için kullanımı onların durumuna uygun an-
lamları içerir. Allah hakkında isim olması 
ise O’nun Rab, mabud ve ilah oluşuna uy-
gun anlamdadır. Mümin hayırlı insandır. 
Müşrikler insana cazibesi ve farklı konum-
larıyla hoş görünse de onlarda asla ve asla 
hayır yoktur. Asıl hayırlılık vasfına sahip 
olan kimse iman etme şerefine eren mümin 
kişidir (Bakara 2/221). Bu nedenle mümin, 
Allah katında değerli olunca diğer mümin-
ler katında da değeri bilinmek ve himayede 
tutulmak durumundadır. Müminin -diğer 
canlıların olduğu gibi- canı kıymetlidir, ko-
runur, heder edilmez ve ona zarar veren-
ler cehennemle tehdit edilmiştir. Mümin, 
Kur’an’da açık âyetlerle cennet müjdesi al-
mış insandır. Bu müjde müminden başkası-
na yapılmamıştır (Nisâ 4/124). 

Ne var ki onun kıymetini yine müminler bi-
lecektir. Onu israfına kullanmayacak, ömrü-
nü boşuna heder etmeyecek ve korunmasını 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an’da Mümin ve Müminler

İMANDAN AYRILIŞ BİR 

BAŞKASININ İTHAMIYLA 

DEĞİL, KİŞİNİN 

KENDİSİNİN İMANDA 

KALMA VEYA ONDAN 

AYRILMA KARARIYLA 

GERÇEKLEŞMEKTEDİR.
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sağlayacaklardır. Hasımları ona hiç bir değer 
vermemekte ve ona ellerinden gelen kötü-
lükleri yapmaktadırlar (Tevbe 9/10). Mümin, 
tasdik eden insandır (Yusuf 12/17). Onun en 
belirgin vasfı budur. Tasdik edilmesi gereken 
hususları tasdik etmekten geri kalmaz. O 
iman edip salih amel işlemeyi gerçekleştiren 
ve güzel hayata layık görülen kimsedir (Nahl 
16/97). Müminin faaliyetleri Allah’ın razı ol-
duğu amellerdir; ilahî övgüye layıktır, salih 
amelleri boşa gitmez (İsrâ 17/19). Allah’ın 
vaat ettiklerinin gerçekleşeceğine olan gü-
veni tamdır. İşlerini mümin olarak yapar ve 
haksızlığa uğramayacağını bilmektedir (Tahâ 
20/112). Çalışmaları boşa gitmez ve heba ol-
maz. İşlerinin karşılığı-
nı tastamam görecektir 
(Enbiyâ 21/94).

Allah ve Rasûlünün hük-
müne razıdır (Ahzâb 
33/36). İlahî beyan karşı-
sında başka varyantların 
peşine düşmez. Vahiy yo-
luyla gelen mesajı alma-
da asla tereddütlü olmaz. 
Çünkü mümin, ilahî hü-
kümlerden razıdır. İma-
nıyla açıktan hareket eder. Gerektiğinde de 
imanı gizlemek icap eden bir durumla karşı 
karşıya kalınca bunu yapar. Nitekim geçmiş-
te Firavun toplumunda yaşadığı halde mü-
min olup da imanını gizleyen bir şahsiyet 
övgüyle anılmış ve bu zat Hz. Musa’ya yar-
dımcı olmuştur (Mümin 40/28). 

Bir mümin ebedî âlemde ilahî mükâfata er-
meyi ve mutluluk kazanmayı gaye ediniyor-
sa, dünya hayatında imanın gereklerini yeri-
ne getirecek ve mümin şahsiyetine layık olan 
kimliğini ortaya koyacaktır. Mümin söz, ya-
şantı, hal, durum, konum ve kişiliğiyle belli-
dir. Mümin olma vasfını kazanan kimse, bu 
vasıfları yitirince ondan ayrılmakta ve küfre 
düşmektedir. Kimse onun mümin olmadığı-
nı iddia edemez. Herkes kendi inanç dün-
yasını bilmektedir. İmandan ayrılış bir baş-

kasının ithamıyla değil, kişinin kendisinin 
imanda kalma veya ondan ayrılma kararıyla 
gerçekleşmektedir (Nisâ 4/94). 

Kur’an, iman etme vasfına sahip olmayla sa-
lih amelleri işlemeyi birlikte anmıştır (Tâhâ 
20/75). Mümin aksiyon sahibi, teoriyi pra-
tiğe yansıtan ve imanın gereklerini yerine 
getiren kişidir. O, dinin gerçeklerini kabul 
etmekle mümin bir kimse olduğunu göster-
mektedir. Bununla kalmamakta, onu hayatı 
boyunca uygulamaya koymakta ve mümin 
modelini sergilemektedir. Mümin; kâfir, mü-
nafık, fâsık, fâcir, âsi ve mücrimden farklılık 
gösterir (Secde 32/18). O başkasıyla müsavi 
değildir. İnancı, ibadeti, ahlakı, muamelesi, 

hayata ve varlıklara bakı-
şı, kâinat algısı, düşünce 
ve etkinlikleriyle İslam’ın 

ondan istediği özellikleri 
taşır.

Kur’an’da müminler ör-
neklerle tanıtılmıştır. 
Kur’an, özel bir kullanım-
la müminler cemaatine 
yer vermiş ve bu ifadeyi 
sıklıkla kullanmıştır. İki 

mümin ifadesi Hızır kıssasındaki çocuğun 
ebeveyni hakkında kullanılmış ve onlar 
Kur’an’ın şehadetiyle bu vasıflarıyla anılmış-
tır (Kehf 18/80). Başkası bu yönüyle geçme-
mektedir. Hz. Nuh’un (as) kendisi, ebeveyni, 
onunla olan ve onun getirdiği ilahî mesajı be-
nimseyen müminlerin tamamının affedilme-
si için duası vardır (Nuh 71/28). Demek ki 
mümin dua, istiğfar ve yakarışlarında kendisi 
ve yakınlarını anmakla yetinmeyecek, bütün 
müminleri de birlikte anacaktır. Bu onun ba-
kış açısını yansıtmaktadır. Bu yaklaşım onun 
düşünce dünyasına ışık tutmakta ve benzer 
duayı diğerlerinin de yaptığı belirtilmektedir 
(İbrahim 14/41). 

Müminlerin imanı açıklığa kavuşturulmuş 
ve müminlerin iman ettiğini belirtmiştir. Hal 
böyle olunca, onlar bu vasfa sahip olan özel 

MÜMİN AKSİYON 

SAHİBİ, TEORİYİ 

PRATİĞE YANSITAN 

VE İMANIN 

GEREKLERİNİ YERİNE 

GETİREN KİŞİDİR.
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kimseler olma konumuna sahiptir.1 Onlar 
toplu halde müminler olarak anılınca, ha-
liyle birbirlerinin dostları olmayı seçmişler-
dir. Bu tercihte bulunanların kâfirleri dost, 
sırdaş, kendilerine yakın ve candan sevgili 
edinmeleri asla mümkün değildir. Mümin-
ler birbirlerinin dostudur.2 Mümin ve fâsık 
ayrımında onların yolu ve yöntemleri belirli-
dir. Onlar fâsık olmazlar (Âl-i İmrân 3/110). 
Tevekkül ederler. Onların en belirgin vasıfla-
rı Allah ile ilişkilerinde ortaya çıkar. Allah’a 
samimi bir şekilde güvenir, dayanır, itimat 
ve tevekkül ederler.3 Kur’an onları bu yöne-
lişleri ile anmıştır. Önceki kitaplara imanları 
inançlarının bir gere-
ğidir. Hz. Peygambere 
gelen vahyi kabul ettik-
leri gibi O’ndan önceki 
peygamberlere indirilen 
vahyi de kabul etmişler-
dir. Bu çerçevede Allah’ın 
gönderdiği peygamber-
lere inanırlar ve onlara 
indirdiği mesajı tereddüt 
göstermeden alıp uygu-
larlar (A’râf 7/75). Ahiretle 
ilgili inançları imanlarının 
esas ilkelerindendir. Öte 
dünyaya imanları kesin 
delille belirlenmiştir (Nisâ 
4/162). Onlar, ilahî mükâfata layık görülen 
kimselerdir (Nahl 16/32). 

Allah korkusu içinde yaşarlar. Onların özüne 
yerleşen korku Allah’ın azabından duyulan 
endişedir.4 Onlara göre Allah korkulmaya en 
layık olandır. Allah anıldığında kalplerinde 
ürperti yaşarlar (Enfâl 8/2). Bu, onların ima-
nının güç ve seviyesinin göstergesidir. Hak 
ehlidirler, Hakk’ı her şeyden üstün tutarlar. 

1 Bakara 2/285; Nur 24/62; Hucurât 49/15.

2 Tevbe 9/71; Al-i İmrân 3/28; Nisâ 4/139, 144. 

3 Âl-i İmrân 3/122, 160; Maide 5/11, 23; Tevbe 
9/51; Mücadele 58/10; Teğabün 64/13. 

4 Maide 5/57, 88, 112; Tevbe 9/13, Mümtehine 
60/11. 

Kur’an, mümin olma vasfına sahip olanlara 
cennette büyük ve üstün dereceler verme 
vaadinde bulunmuştur (Enfâl 8/4). Mü-
minler, Hz. Peygambere (s) ve diğer mümin 
kardeşlerine destek verirler. Yardım eder ve 
bu tavırlarıyla belirginleşirler (Enfâl 8/74). 
Amelleri bellidir. Onlar amellerinin Allah ta-
rafından görüldüğü gibi müminlerce de mü-
şahede edildiğinin bilincindedirler (İbrahim 
14/11). Huşuları hayat boyu sürer. Onlar na-
mazı huşû ile kılma yönleriyle anılmışlardır 
(Müminûn 23/1-2). 

Hayır içindedirler; beklenti, hüsnü zan ve 
tahminleri hayır üzerinedir (Nur 24/12). 

Kendileri için hayırlı olanı 
seçer ve uygularlar (A’râf 

7/85). Tevbeleri samimi 
ve süreklidir. Her hal ve 
durumlarında tevbe eder-
ler. Onların bu yaklaşımı 
kendilerini kurtuluşa aday 
konumuna getirir (Nur 
24/31). Sevinçleri Allah 
içindir. Onların asıl sevin-
ci ötede, ahirette olacaktır 
(Rum 30/4). Onlar hayatı 
bir imtihan alanı olarak 
görürler. Her an imtihana 
tâbi oldukları ve denen-

diklerinin bilincindedirler (Ahzâb 33/11). 
Düşman karşısında konumları fedakârlık 
içerir. Zaferin ilahî yardım ve güzel sonu mü-
minleredir (Ahzâb 33/22). Batıl inançlardan 
uzak olurlar. Onlar yanlış inançları bırakıp 
imana gelmiş kimselerdir (Sebe 34/41). Dua-
ları içtendir. “Rabbim bizden azabı kaldır. Biz 
müminleriz” (Duhân 44/12) bir dua modeli 
ve onlara mahsus yakarış biçimidir.

Peygamberle birliktelikleri açıktır. Âyetler 
peygamber dostlarını onunla birlikte anmış-
tır. (Fetih 48/12). Kıyamete kadar gelecek 
olanlar da her halleriyle peygamberle birlikte 
olmayı seçerler. Anılışları âyetlerde ifadesini 
bulmuştur. “Mümin erkekler ve mümin ka-
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dınlar” (Fetih 48/25) şeklinde çok belirgin 
olarak anılmaya layık görülmüşlerdir. Yüce 
Rabbimiz, onların himaye ediliş örneğini 
Hz. Peygamberin hayatında gerçekleştirmiş-
tir. Kardeşlikleri örnek bir nümunedir; on-
ların birbirleriyle olan kardeşlik bağlarının 
belirgin örneği âyetlerle beyan edilmiştir 
(Hucurât 49/10). Şüphesizlikleri imanlarına 
yansır. Onlar tereddütlerinden kurtulmuş 
kimselerdir (Müddessir 74/31). Her hangi 
bir şek, şüphe ve tereddüt taşımadan sami-
miyetle inanmış insanlardır. Münafık olma-
yışları âyetle belirtilmiştir. Mümin inanmış, 
münafık ise inanmış görünen kimsedir (Ba-
kara 2/8). Müminin böyle bir tercihi olamaz. 
Hz. Peygambere saygı 
duyar ve mümin olan bu 
vasfın gereklerini yerine 
getirir. Hem mümin olma 
hem de peygambere ha-
sımlık imanla örtüşmeyen 
bir yaklaşım olarak belir-
lenmiştir (Bakara 2/91). 

İman insanı yanlış yö-
nelişlerden/eğilimlerden 
alıkoyar. Bunu gerçekleş-
tirmeyen iman, beklenen bir inanç düzeyi 
değildir (Bakara 2/93). Müjdelenmeleri dinin 
metinlerine yansımıştır. Kur’an’da ilahî müj-
de, her münasebetle her zaman müminlere 
verilmiştir (Bakara 2/97). O, ilahî huzura 
varıp verilen müjdelere ereceğinin bilincin-
dedir (Bakara 2/223; Tevbe 9/112). İbadet-
leri hayat tarzıdır. Özellikle namazları onları 
müjde almaya layık konuma getirmiştir (Yu-
nus 10/87). Alametleri belirgindir. Âyet ve 
mucizeler karşısında müminlik özelliklerini 
korurlar (Bakara 2/248; Âl-i İmran 3/49). 
İktisadî muameleleri ve faiz karşısında ko-
numları dinin belirlediği faiz yasağı gibi ya-
saklar karşısında nettir. Yaklaşımları açıktır 
(Bakara 2/278). Allah’ın dost edindiği kim-
selerdir. Allah onların dostudur (Âl-i İmrân 
3/68). Allah’ın şanına layık bir dostlukla o 
müminleri kedisine dost edindiğini haber 

vermiştir. Hz. Peygamberin, kendilerini dü-
zenlediği bir yaşantıları vardır. Harplerde Hz. 
Peygamber onların saflarını düzene koymuş-
tur. Yüce Rasûl, onların hayatını bu konuma 
kadar tanzim etmiştir (Âl-i İmrân 3/121). 
Onlar bununla mutlu kimselerdir. 

Samimiyetleri açıktır ve bu durum hayatla-
rında barizdir. Onlar ihlâs yolunu seçmiş-
lerdir (Nisâ 4/146). Mükâfatları belirgindir. 
Karşılıklarını Allah’ın vereceğini ve O’nun 
onların emeğini zayi etmeyeceğini bildikleri 
için her türlü beklentileri Allah’tandır (Nisâ 
4/146). Dinden uzak değil tam aksine dine 
yakın oluşları hayatlarında bariz olarak gö-

rülür. Ondan uzaklaşma, 
kendisi ile din arasına 
mesafe koyma ve dinden 

ürkme gibi bir tercihleri 
olmaz (Nisâ 4/43). Din-
den kaçanın mümin vasfı 
olmaz. Sevgilileri belirli 
kesimlerdir. Onlar mü-
minleri severler. Allah on-
ları sever, onlar da Allah’ı 
severler. Müminlere karşı 
mütevazıdırlar. Müminle-

rin şiddeti, heybeti, azameti, kibirleri ancak 
inkârcılara karşıdır (Maide 5/54). Hasım-
larının konumu âyetlerde haber verilmiştir. 
Düşmanları onlara karşı konum alışlarından 
pişmandırlar. Ahirette müminlerin güzellik-
lere erdiğini gören hasımları, kendileri de 
mümin olmadığı için hayıflanır ve pişmanlık 
duyarlar. Bu nedenle nedametleri onlara bü-
yük keder verir (Enam 6/27). Âyetlere iman-
ları tam ve belirgin haldedir (En’âm 6/118). 
Bunu kendilerine hayat tarzı olarak almış-
lardır. Yeme içme ve gıda tercihlerinde bu 
tutum netleşir. Allah’ın adı anılarak kesimi 
yapılan hayvanların etini yeme gibi faaliyet-
lerine kadar bunu yansıtırlar.

Öğütlerini ilahî kelamdan alırlar. Onunla 
uyarıda bulunur ve onu kendilerine ölçü 
olarak alırlar (A’râf 7/2). İnkârcılara muha-
liftirler. İnkâr yolunu seçenler mümin olma-
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manın mahrumiyetini göreceklerdir (A’râf 
7/72). İnançtan mahrumiyet en büyük ka-
yıptır. Bunun büyük bir kayıp olduğunu bi-
lirler. Âyetler ve mucizeler karşısında inkârda 
ısrarlı olanların kötü sonunu bilirler (A’râf 
7/132). Bu nedenle müminler onların duru-
mundan ibret alırlar. Müminlerin ilki olmak 
bir haslettir. Her ortamdaki her bir mümin, 
her güzel faaliyette tercihini imanın gereği 
olarak yapar (A’râf 7/143). Allah ve Resûlüne 
itaatte kusur etmemek onların itaat anlayışı-
nı yansıtır (Enfâl 8/1). 

Yükümlülükleri kapsamlıdır. Savaş gibi bazı 
görevleri iyi karşılamasa da bu müminin gö-
revidir. Bu emirleri geldi-
ği haliyle kabul etme yü-
kümlülüğü bulunmakta-
dır (Enfâl 8/5). Yardımları 
geneldir. Onlar Allah’ın 
kendilerine melekler eliy-
le göndereceği -özellikle 
de savaşta darda oldukları 
bir zamanda- gelecek ilahî 
yardıma layık kimselerdir. 
Nitekim Hz. Peygamber döneminde Allah 
onları meleklerle teyit etmiştir (Âl-i İmrân 
3/124). Yüce oluşları ve yücelikleri âyetle 
haber verilmiştir (Âl-i İmrân 3/139). Bunu 
mümin olmaları sayesinde kazanmışlardır. 
Fazl-ı ilahîye ermişlerdir. Allah müminlere 
fazlıyla muamele etmiştir (Âl-i İmrân 3/152). 
Onlar ilahî lütfa layık olmuşlardır. Bu da be-
lirgin olarak onlara peygamber gönderilme-
siyle ortaya çıkmaktadır (Âl-i İmrân 3/164). 
Çünkü tüm güzelliklere Hz. Peygamberle 
birlikte ermişlerdir. 

Felaketleri göğüslerler. Başa gelen zorluk, 
sıkıntı, meşakkat ve savaşta hasımlarından 
gördükleri zararların Allah’a malum oldu-
ğunu bildikleri için imanları sarsılmaz (Âl-i 
İmrân 3/166). İlahî mükâfata layık görül-
müşlerdir. Hiçbir sevapları zâyi olmaz (Âl-i 
İmrân 3/71). Düşman karşısında konumları 
korku yaşamama ve korkaklık göstermeme 
şeklinde tezahür eder. Gönüllerini Allah’a 

vermişlerdir. Bu nedenle endişesizdirler (Âl-i 
İmrân 3/175). İstikrarlı durumlarını bırak-
mazlar. Allah onları bırakmaz, terk etmez 
ve sahiplenir (Âl-i İmrân 3/179). Zira onlar 
buna layıktırlar. Külfetsizdirler. Çünkü Hz. 
Peygamberin de teşvikiyle görevlerini yeri-
ne getirirler (Nisâ 4/84). Savaşta halleri ibret 
için sunulmuştur. Savaşa çıkanla çıkmayan, 
emri yerine getirenle getirmeyen asla müsa-
vi olamaz (Nisâ 4/95). Onlar bu bilince er-
dikleri için düşük düzeye razı gelmezler ve 
emre uyarlar. İbadetleri yoğundur. Namazın 
müminlere vakitlerle belirlenmiş bir ibadet 
olduğunun bilincindedirler (Nisâ 4/103). 
Yolları sırat-ı müstakim yoludur. Bu neden-

le bu yola tâbi olurlar 
ve tercihlerini bu yönde 

kullanırlar (Nisâ 4/115). 
Beraberlikleri hayat boyu 
müminlerle olurlar (Nisâ 
4/141). Kâfirlerin mü-
minlere bir üstünlüğünün 
olmadığının bilincinde-
dirler.

Sınanışları onların hayatının her anını kap-
sar. Bu fâni hayatın darü’l-imtihan (imtihan 
dünyası) olduğunu bildikleri için bu hu-
suslarda başarılı olma mücadelesi verirler. 
Çünkü bunun karşılığı güzel sonuç olarak 
ötelerde verilecektir (Enfâl 8/17). Beraberlik-
leri gönüldendir ve Allah iledir (Enfâl 8/19). 
Âyetler açık olarak Allah’ın onlarla beraber 
olduğunu haber vermiştir. Teyit edilmişler-
dir. Teyit, zafer ve ilahî yardıma inanmışlar-
dır. Allah’ın mümini zâyi etmeyeceğini bilir 
ve O’nun verdiği emirleri yerine getirerek, 
O’ndan gelecek desteğe layık olurlar (Enfâl 
8/62). Müminlerle yetinirler. Zira Hz. Pey-
gamber müminlerle yetinmekle emredilmiş-
tir (Enfâl 8/64). Kıtalleri ilahî emir gereğidir. 
Hz Peygamber aldığı vahiyle müminleri kı-
tale teşvikle emredilmiştir (Enfâl 8/65). Mü-
min kalbi şifaya muhtaçtır. Bunu Allah’ın 
verdiği güzelliklerle elde eder (Tevbe 9/14, 
16). Sekine/huzur, mutmainlik ve iç huzura 
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ermiş kimselerdir (Tevbe 9/26; Fetih 48/26). 
Mümin, diğer müminin müminliğine, sada-
katine, ihlâsına, dürüstlüğüne ve tüm güzel 
hasletlerle donanımlı olduğuna inanmıştır 
(Tevbe 9/61). Rızaları açıktır. 

Onlar Allah’tan gerçek Rab, hakikî mabud 
ve mutlak ilah olarak razıdırlar (Tevbe 9/62). 
Vaat edilen güzelliklere ereceklerdir. Kendi-
lerine cennet vaat edilmiştir (Tevbe 9/72). 
Alay konusu edilişleri geçicidir. Bu durumda 
dahi istikametlerini korurlar (Tevbe 9/79). 
Tefrikaya karşı direnirler. Onların içine fitne 
sokmak isteyen kimselere karşı kararlılık-
larını korurlar (Tevbe 9/107). Bu tür böl-
me ve parçalama girişimleri Hz. Peygamber 
zamanında dahi olmuş ve Hz. Peygamber 
bunlara karşı mücadele 
vermiştir. Kendini feda 
etmeleri geçmişte sabittir. 
Canlarını Allah yolunda 
ve O’nun razı olduğu işler 
uğrunda verirler (Tevbe 
9/111). Korunmuşlukları-
nı vahiy bildirmiştir. On-
lar korumadadırlar. Allah 
onları muhafaza etmiş ve 
Resûlü onların himayede 
kalmalarına özen göstermiştir (Tevbe 9/128). 
Kur’an’la alakaları sürekli ve ilahî kelamla 
bağları güçlüdür. Onu gönüllere şifa, hidâyet 
rehberi ve rahmet olarak kabul ederler.5 Ha-
tırlatma, öğüt ve gerçek olarak alırlar (Hud 
11/120). Zira Kur’an en sağlam yola erdirir 
(İsrâ 17/9). İnkârcıların yalanlamadaki ıs-
rarları ve olumsuz tutumlarını sürdürmeleri 
onları yollarından döndüremez. Nitekim Hz. 
Musa ve Hz. Harun’un karşılaştığı olumsuz-
luklar onları yollarından asla döndürmemiş-
tir (Yunus 10/78). 

Zorlamasızdırlar; baskıya maruz bırakılmak-
sızın iman etmişlerdir (Yunus 10/99). Bu 
nedenle onlar gönül rızasıyla mümin olmuş 
ve kendi hür iradeleri ile imanı seçmiş kim-

5 Yunus 10/120; İsra 17/82; Neml 27/2, 77.

selerdir. Kurtuluş onlaradır. Kurtaracak olan 
Allah’tır. Onlara bu husus bildirilmiş ve on-
lar, yollarının kurtuluş yolu olduğunu bile-
rek imanı seçmişlerdir (Yunus 10/103). Gam 
ve kederden kurtulacakları dinin haber ver-
diği bir husustur (Enbiyâ 21/88). Başta pey-
gamberler olmak üzere her bir insan mümin 
olmakla emredilmiştir (Yunus 10/104; Şuarâ 
26/51). İnkârcılar mümin olmama ve yanlış 
yollarından vazgeçmemede ısrarlı olmuş-
lardır (Hud 11/53). Meşrû ve dinde doğru 
olanı almakla razı olmuşlardır (Hud 11/86). 
Müminin bütün çabası ve gayreti, insanların 
mümin olması yönündedir (Yusuf 12/103). 

Âyet ve alametler karşısında gafletten kurtul-
muş ve iman yolunu seçmişlerdir (Hicr 15/77; 

Şuarâ 26/8). Peygamber 
ve müminlere şefkat ve 

merhametle muamele et-
mekle emredilmişlerdir 
(Hicr 15/88). Karşılıkları 
güzel, büyük ve mükem-
mel olma vasfıyla anıl-
mıştır (Kehf 18/2). İnkâr, 
yalanlama ve dine muha-
lefetten kurtulmuşlardır. 
Tasdik yolunu seçmişler 

ve geçmişin vakalarından ibret alan kimse-
ler olmuşlardır (Müminûn 23/38). Mümin-
ler şahitlerdir, şahitlik konumlarını layıkıyla 
yürütürler (Bakara 2/242). Haramlardan aza-
mi derecede uzak dururlar (Nur 24/3, 17). 
Gözlerine hâkimdirler, bakmamaları gereken 
durumlarda gözlerini korurlar (Nur 24/30). 
İslam, onların hayatının bütünü kuşatmıştır 
(Nur 24/47). Allah’ın verdiği hüküm karşı-
sında razı olurlar (Nur 24/51). Müminliğin 
kabul görmesi onun en büyük arzusudur. 
Fakat kendini mahvetse dahi bunun gerçek-
leşmediği görülmektedir (Şuarâ 26/3, 67, 
103). Ahirette pişmanlıklar inkârcılaradır. 

Dünyaya dönüş mümkün olsa, ikinci dün-
ya hayatlarında mümin olmanın hayallerini 
kurarlar (Şuarâ 26/102). Mümin mümini 
huzurundan kovmaz ve yanından uzaklaş-
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tırmaz. Onları himaye eder (Şuarâ 26/114). 
Zafer ve fetih müjdesi onlaradır (Saf 61/13). 
İzzet onlarındır (Münafikûn 63/8). Allah ve 
melekler salih müminlere dosttur (Tahrim 
66/4). Müminlerin hasımlarına can yakıcı 
bir azap vardır (Burûc 85/7, 10). Peygamber-
ler, beraberlerindeki müminlerin kurtuluşu 
için mücadele vermişlerdir (Şuarâ 26/118). 
İman edilecek hususlar sunulmuş ve insan-
ların bunları kabul etmesinin kendi fayda-
larına olacağı bildirilmiştir (Şuarâ 26/199). 
Peygamber onlara şefkatli ve merhametli 
davranmış, bunu gerçekleştirmekle emredil-
miştir (Şuarâ 26/215). Müminler üstün kılın-
mışlardır (Neml 27/15). Kalpleri iman üzere 
sebat halinde tutan Allah’tır. Bunun geçmiş-
te pek çok örnekleri bulunmaktadır (Kasas 
28/10). İnkârcılardan birçokları peygambere 
mucize gelirse inanacaklarını ileri sürmüşler, 
sonuçta peygamber geldikten ve kendileri 
mucizeleri gördükten sonra inkâr etmişlerdir 
(Kasas 28/47). İnsanlardan beklenen tutum 
mucizeleri tasdik etmektir (Ankebut 29/44). 

İlahî zafer ve yardım müminlere olmuştur 
(Rum 30/47). Onlar kendilerini nebiye ya-
kın hisseder ve ona yakın konumda olurlar 
(Ahzâb 33/6). Onu kendi canlarından ilerde 
tutarlar. Onlar Allah’a olan ahitlerinde sada-
kat gösterirler (Ahzâb 33/23). Onlar kitalden 
uzak tutulmuş ve korunmuşlardır (Ahzâb 
33/25). Kur’an mümin erkeklerle mümin 
hanımları birlikte anmış ve onları övmüştür 
(Ahzâb 33/35). Onlara sakıncalı ve mübah 
olan işler açık olarak âyetlerle bildirilmiştir 
(Ahzâb 33/37). Allah onlara rahmetiyle mua-
mele eder (Ahzâb 33/43). Onlara büyük ilahî 
ikram vardır (Ahzâb 33/47). Kendilerine 
belirlenen evlilik hükümleri ile peygambe-
re mahsus olan hükümler arasında farklılık 
konmuştur (Ahzâb 33/50). Hiçbir suçu ve 
günahı olmaksızın müminlere eza verenler 
azapla tehdit edilmişlerdir (Ahzâb 33/58). 
Müminlerin eşlerine örtünme hükmü geti-
rilmiştir (Ahzâb 33/59). Allah müminlerin 
tevbesini kabul edeceğini bildirmiştir (Ahzâb 

33/73). Müminlerin şeytana tâbi olmama va-
sıfları vardır (Sebe 34/20). Mümin olmak bir 
yükümlülüktür (34/31). Fakat insanlardan 
büyük bir kısmı bu hasleti kazanamamıştır 
(Saffat 37/24). 

Peygamberler ve onlarla beraber olan mü-
minler Allah’ın mümin kulları olma vasıfla-
rıyla anılmışlardır.6 Onlar için sema ve yerler-
de alametlerin olduğu belirtilmiştir (Zuhruf 
43/3). Peygamber kendisi ve müminler için 
istiğfar etmekle emredilmiştir (Muhammed 
47/19). Allah onların kalbine sekine indir-
miş (Fetih 48/4, 26) ve kendilerinin cennete 
girecekleri belirtilmiştir (Fetih 48/5). Allah 
onlardan razıdır (Fetih 48/18). Kendileri 
hidâyette olan kimselerdir (Fetih 48/20). Sa-
vaşan müminler arasında ıslah sağlanacaktır 
(Hucurât 49/9). Onlar değerli tutulmuşlar-
dır (Zâriyât 51/35). Kendilerine öğüt fayda 
vermektedir (Zâriyât 51/55). İnsanlardan 
mümin olma misakı alınmıştır (Hadid 57/8). 
İnananlar ahiret nimetlerine/güzelliklerine 
ereceklerdir. Onlar nurlu kimselerdir (Hadid 
57/12). Düşmana karşı dik ve çetin dururlar 
(Haşr 59/2). 

Bunlar âyetlerde müminlerin anılış biçimle-
ridir. Hasletleri dile getirilmiş ve Rabbimiz 
onları övmüştür.



6 Saffat 37/81, 111, 122, 132.
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ugün dünyanın en büyük handikabı 
fertlerin evlerinde, işyerlerinde, gez-

melerinde, uyumalarında “korku” psiko-
lojisine sahip oluşlarıdır. İnsanlar kendi ad-
larına çok şey yapacak yeni araçlar buldu. 
Fakat buldukları teknoloji insanlığın toplu 
güvenliğini ve emniyetini tehdit eder oldu. 
İnsanların sadece kendi bahçelerinde emni-
yet içinde yaşamasının hesabını yapan değil, 
yerkürede emniyetin tesis edilmesine kafa 
yormaları gerekir.1 Çünkü küçük bir köy 
haline gelen dünyanın bir köşesinde meyda-
na gelen patlama her tarafı etkileyebiliyor. 

Sabah evinden çıkanın günün sonunda dö-
nüp dönmeyeceği, işyerini kapatanın sabah 
ışıkları ile emniyet içinde olup olmayacağı 
belirsizliği gün geçtikçe daha da artmaya de-
vam etmektedir. Bunu aşmanın yolu korku-
nun karşıtı olan “güven” paradigmasının ye-
niden “ilk öncelikler” arasına alıp inşa etme-
dir. Bu hal inşa edilmeden başka değerlerin 
fert ve topluma taşınması mümkün değildir. 
İlahî metnin dediği gibi “… Aman dikkat 
edin! Kalpler, eğer Allah diyebiliyorsa 
huzuru bulur”2 âyette geçen ve kalbin du-
rumunu anlatan “itmi’nan” in’izac/krizden 
sonra sükûnun temin edilmesi olarak ifade 
edilir.3 Bu kalbin manevî sekteden kurtarıl-

1 Davutoğlu Ahmet, Küresel Bunalım, Küre Ya-
yınları, İst. 2009, s. 12-13.

2 Ra’d, 13/28.

3 İsbahâni er-Rağıb Ebu’l-Hüseyin b. Muhammed; 
el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'ân, Kahraman Ya-
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masını sağlamak için olsa gerektir. Kalpteki 
bu sükûnun temin edilmesi kalbin Allah ile 
ilişkisinin kurulmasına bağlı olduğudur. İn-
sanın kutsalla ilişkisinin formel olarak değil 
gerçek anlamıyla kurulması kaçınılmaz ola-
rak önümüzde duruyor. Çünkü bütün emni-
yetsizlik halleri kutsalın ciddiye alınmaması-
nın neticesi olduğu açıktır. 

İnsanlık tarihi boyunca başta Hz. Nuh (as) 
olmak üzere bütün İlahî mesaj taşıyıcılarının 
ortak sloganı da gönüllerdeki sükûn ve güven 
halinin toplumda da temin ve tesis edilmesi 
olmuştur4. Hz. Nuh’un altını çizerek “Şunu 
iyi bilin ki ben yalnız 
Allah’a güvendim”5 ifa-
desinde temel misyonun 
İlahî/gökteki değerler 
sisteminin yer ile buluş-
turmak ve yerleştirmek 
olduğuna dikkat çekme-
dir. Zemahşeri’nin dedi-
ği gibi, “peygamberlerin 
misyonlarındaki temel 
gaye imanın izdüşümü 
olan güveni yeryüzünde 
inşadır.6

Asıl mesele güven prob-
leminin, hatta çıkmazının sadece arzî/yeryü-
zü formülleri ile değil semavî mesajlarla da 
çözüme kavuşacağıdır. Yoksa bunun yok-
sunluğu ve yoksulluğunu başka formüllerle 
gidermek imkân ve şansı yoktur. İlahî me-
saj insanlığın sığınacağı son adadır. İnsanlık 
manevi değerlere sahip çıktıkça çıkış yol-
ları bulur. Maddî değerler üzerine kurulu 
bir dünyanın üzerinde yaşayanlara ümit ve 
umut vermesi zordur. 

Gönüllerde iman tesis edilmezse yerkürede 
emniyet beklemek sadece kuruntudur. Ne 

yınları, İst. 1986, “t-m-n” md. s. 457.

4 Şuara, 26/143, 161, 164, 177-180.

5 Yunus, 10/71.

6 Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım, Carullah Mahmud b. 
Ömer; el-Keşşâf an Hakâiki't-Te'vilve 'Uyûni'l-
Akâvil fî Vucûhi't-Te'vil, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, 
1985, IV/268.

ekilirse biçilecek olan da odur. Sanatın, bil-
ginin de üretileceği zemin güvenin tesis edil-
diği zemindir. Hatta kalkınmayı sağlayan, 
daha da ötesi medeniyet inşasında esas olan 
güven inşasıdır. Kültürümüzde yol boyların-
da inşa edilen hanlar/dinlenme yerleri emni-
yet ve güvenin eseridirler. 

Bugün yer kürede herkes emniyet içinde ya-
şayacak kara parçası aramaktadır. Bu da an-
cak “her türlü tehlike ve tehdide rağmen 
insanlığa güvenli”7 bir dünya vaat eden ilahî 
mesajın çağrısına yer küre sakinlerinin kulak 
kabartması ile mümkündür. Bunun ne kadar 

aciliyet gerektirdiğini an-
lamak için dünyaya em-
niyet ve asayiş vaat eden 

ülkenin panoramasını gös-
teren aşağıdaki şu satırlara 
bakmak yeterlidir. Dünya-
nın teknolojiyi en üst dü-
zeyde kullanan modern, 
özgürlük ve en emniyet-
li (!) ülkesi Amerika’nın 
kendi bahçesinde güven-
lik probleminin olmayaca-
ğını hesap ediyordu. Muh-
temelen başka tarlalara 

ekilen tohumlar, geri dönüşümlü olarak şu 
şekilde biçiliyor. İstatistik rakamlarına göre 
ABD’nin suç saati göstergesi. “… Her 3 sa-
niyede bir haneye hırsızlık kastıyla tecavüz, 
her 4 buçuk saniyede kapkaççılık, her 15 sa-
niyede bir hırsızlık, her 23 saniyede şiddet, 
her 25 saniyede oto hırsızlığı, her 37 saniye-
de şiddet düzeyi yüksek saldırı, her 1 buçuk 
dakikada soygun, her 5 buçuk dakikada ırza 
tecavüz ve her 32 dakikada bir öldürme ola-
yı.  Her 14 Amerikalıdan birisi öldürülme, 
taciz, şiddet, tecavüz ve hırsızlık suçuyla, 
her 6 Amerikalıdan biri ise kapkaççılık ve 
oto hırsızlığına muhatap olmuş 2003 yılın-
da. Tam rakamlar ise şöyle: 1 milyon 381 
bin öldürme, taciz vs, 10 milyon 436 bin 
oto hırsızlığı, kundakçılık, 16 bin 503 kişi 
ise öldürülmüş. Buna bağlı olarak 2 milyon 

7 Kureyş, 106/4.

ABD’DE HER 3 
SANİYEDE BİR HANEYE 

TECAVÜZ, HER 23 
SANİYEDE ŞİDDET, 
HER 5 DAKİKADA 
IRZA TECAVÜZ VE 
HER 32 DAKİKADA 

BİR ÖLDÜRME OLAYI 
YAŞANIYOR!
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100 bin kişi şu an hapiste. 4 milyon 800 bin 
kişi ise şartlı tahliye edilmiş, polis ve yargı 
denetimi altında hayatlarını idame ettiriyor-
lar. Maddî açıdan 2003 bütçesinden suç ile 
mücadele adına harcanan para miktarı ise 
120 milyar dolar.8 “Dermanı olsa kendi keli-
ne sürer” fehvasınca asayiş ve emniyet pazar-
layıcılarının kendilerine faydalarının olmadı-
ğıdır. Dünyanın çivisinin yerinden çıktığının 
bundan açık fotoğrafı olmaz. Dünyayı daha 
güvenli ve yaşanılır hale getirmek için silaha 
yapılan yatırımın dünyayı daha korkulu ve 
yaşanmaz hale getirdiği tartışma götürmez 
bir gerçektir. Başka geze-
gende hayatın kanallarını 
arayan, insanla konuşan 
robot üreten batılı, insa-
na ne iç ne de dış güven-
lik sağladı. Güvenlik için 
harcanan paranın boyu-
tunu göstermesi için işte 
birkaç örnek…

Güvenlik endişesi Holl-
ywood yıldızlarını “pa-
ranoyak” yaptı. Leonar-
do Dicapro, villasının 
yanındaki binayı satın 
aldı. Nicole Kidman’ın apartmanında kur-
şun geçirmez cam bulunuyor. Evlerine gü-
venlik kameraları kurduran Brad Pitt ise bu 
kameraların karşısına bizzat kendisi geçerek 
malikâneye yaklaşmak isteyenleri gözetliyor.9 
Washinton’da artan suçlarla mücadele için 
16 yaşından küçüklere, saat 22.00 ile 06.00 
arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.10

Woody Allen “Hiçbir şeyden beklentim 
yok. Ama tam güvenlik isterdim; otomo-
bilde de, trende de, uçakta da, gemide de” 
derken “risk toplumunun” “güven toplu-
muna” dönüştürmenin küresel düzlemde 
önemine dikkat çeker. Çünkü yaşadığı top-

8 Kurucan Ahmet, Amerika’da Dindar Olmak, Kay-
nak Yayınları, İzmir, 2007, s. 78.

9 http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=94043. 

10 http://www.haberler.com/washington-da-16-
yasindan-kucuklere-gece-sokaga-haberi 

lumda en çok ihtiyaç duyulan argümanla-
rın başında güvenlik geliyordu. Bu sadece 
modern dünyada değil, kadim dünyada da 
yerleşim birimlerinin dağ yamaçlarında ka-
leler şeklinde inşa edilmesinin temel sebebi 
güvenlik arayışı ve hassasiyetidir. 

Modern insanın en çok yatırım yaptığı husus-
ların başında kendi ve kendisine ait ev, araba, 
dükkânın güvenliklerini sağlamak gelmek-
tedir. Bu böyle devam edeceğe de benziyor. 
Hâlbuki asıl yatırım “gönüllere” yapılmış ol-
saydı insanlık çok daha rahat ve güvenli bir 
hayat yaşayacaktı. Tarih boyunca bütün İlahî 

metinler ve bu metinlerin 
gerçek taşıyıcıları gönde-
rildikleri coğrafyayı “gü-

ven beldesi” haline getir-
mek için uğraşmışlardır11. 
Bunu yaparken de önce 
gönüllerde güveni temin 
ve tesis ederek işe başla-
mışlardır. Çünkü gönüller-
de temin edilmeyen güven 
sosyal hayata yansımaz. 
Hz. Peygamber (s) inanan 
insanı tarif ederken şöyle 
der: “Mü’min, başka in-

sanların elinden ve dilinden emin olduğu 
kimsedir”12, “Mü’min, insanların kendisi-
ne güvendiği kimsedir”13, “Emanete ria-
yeti olmayanın imanı yoktur”14, “Kişinin 
kalbinde güvenirlilik ve hainlik bir arada 
bulunmaz”15 ahlakî ilkeler modern dünyada 
en çok muhtaç olduğumuz hususun güven 
olduğunu gösterir. Bu zeminin işlevsiz hale 
gelmesinde de krizlerin baş göstereceğine 
işaret edilmektedir. Kur’an-ı Kerim geçmiş 
vahyin temsilcileri için de “Kendisine bir 
hazine emanet etsen (kuruşuna dokunma-
dan) iade eder”16 diyerek bu ilkenin küre-

11 bkz. Şuara, 26/143, 161, 164, 177-180.

12 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/440

13 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/54.

14 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/135, 154.

15 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/349.

16 Âl-i İmran, 3/75.

MODERN DÜNYANIN 
EN BÜYÜK İHTİYACI 

OLAN GÜVENLİK, 
KADİM DÜNYADA 

DA YERLEŞİM 
BİRİMLERİNİN DAĞ 

YAMAÇLARINDA 
KALELER ŞEKLİNDE 
İNŞA EDİLMESİNE 
SEBEP OLMUŞTUR.
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sel düzeyde anlamı olduğuna vurgu yapar. 
Çünkü ikili ilişkilerde sağlıklı iletişim ancak 
güven zemininde yürür. 

Sığınılacak Tek Güvenli Liman: Allah

Kur’an-ı Kerim “el-mu’min”17 yani güven is-
minin sahibi olan Allah ile kurulacak ilişki-
nin fertleri sahili selamete çıkaracağına şöyle 
dikkat çeker: “Sizi karada ve denizde gez-
diren O’dur. Dahası (tutun ki) sizler ge-
mide bulunuyorsunuz, tatlı bir rüzgârda 
onunla yol alıyorsunuz, üstelik tam da bu-
nun sevinciyle mest olmuşsunuz; derken 
bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her 
yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar 
dört bir yandan (ölüm-
le) sarıldıklarına kana-
at getirmiş vaziyetteler, 
tüm içtenlikle Allah’a 
yönelip yalnız O’nun 
nizamına sığınarak: 
‘Eğer bizi bu beladan 
kurtarırsan yemin ol-
sun ki, şükredenlerden 
olacağız!’ diye yalvarıp 
yakarıyorlar. Fakat Al-
lah onları kurtarınca 
bir de bakarsın ki onlar, 
yeryüzünde hak hukuk 
dinlemeden azgınlık 
yapmaya başlarlar.”18

Merhum Seyyid Kutup şöyle der: “Bu gerçek-
ten mükemmel bir sahnedir. Hiçbir hareketi-
ni, hiçbir duygusunu kaçırmış değildir... Bu 
bir olayın manzarasıdır... Fakat bütün nesil-
ler boyunca insanların çoğunluğunu oluştu-
ran bir insan tipinin, bir karakterin ve bir ruh 
halinin manzarasıdır.”19 Bütün bunlar gerçek 
güvenin ve emniyetin ne denizde ne de ka-
rada, ne coşkun dalgalar ve fırtına şeklinde 
esen rüzgârda, ne de sağlam sığınaklarda ve 
konforlu evlerde olduğunu, gerçek güven ve 

17 Haşr, 59/23.

18 Yunus, 10/22-23.

19 Kutub,  Seyyid; Fizilali'l-Kur'ân, Beyrut, 1980, 
III/1774.

rahatın Allah’ın koruması ve himayesi altın-
da gerçekleşebileceğini hissettirmek içindir.

Elazığ Eski Müftüsü anlatmıştı: “Bir yurt dışı 
seyahatim sırasında uçakla Türkiye’ye dönü-
yordum. Gayet herkes “emniyet”, huzur ve 
neşe içinde; kimisi suyunu içiyor, kimi kah-
vesinin yudumluyor, kimi gazete okuyordu. 
Gülmeler, biri bin âlem. Bazısı hostesle koyu 
bir sohbete dalmış hatıraları tazeliyorlar. 
Uçağın hoparlörlerinde çok hafif bir müzik 
sesi geliyordu ki tam bu esnada bir anons 
sesi ortalığı sessizliğe terk etti. “Sayın yolcu-
lar hiç telaşlanmanıza ve heyecanlanmanıza 
gerek yoktur, uçağımızın motorlarında mey-

dana gelen hafif bir arıza 
için en yakın hava limanı-
na mecburi iniş yapmak 

zorundayız. Kaptan pilot 
daha sonra gelişmeler hak-
kında sizleri bilgilendire-
cektir, teşekkürler.”

Tam bu sırada uçağın için-
de bir heyecan ve telaş aldı 
gidiyor. Az önceki emni-
yet, yerini korkuya bıraktı. 
Kimi kelime-i şehadet ge-
tiriyor, kimi Yasin, Mülk, 
Nebe ve kısa sûreler oku-
yor. Velhasıl, herkes ezbere 

bildiği duaları yüksek sesle okumaya çalışı-
yor. Uçağın içi bir anda zikir meclisine dön-
müştü. Başlar örtülmeye falan başlandı ki, 
tam bu sırada hava limanına indik inmesine 
de, az önceki manzaradan hiç eser yoktu. 
Kime ve neyimize güvenip de aldanıyoruz! 
Benim de hemen aklıma şu âyetler geliverdi: 
“Denizde bir tehlikeyle karşılaştığınızda 
Allah’tan başka yalvarıp yakardığınız kim-
seler sizi yüz üstü bırakır, fakat Allah sizi 
kurtarıp karaya çıkardığı zaman (bu kez 
de) siz yüz çevirirsiniz. Zira insanoğlu pek 
nankördür. Şimdi, O’nun sizi (bulunduğu-
nuz) kara parçasının bir kısmıyla birlik-
te yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut 
taşı toprağı üzerinize uçuran bir kasırga 
göndermeyeceğinden çok mu eminsiniz? 

TARİH BOYUNCA 
BÜTÜN İLAHÎ 
METİNLER VE 

BU METİNLERİN 
GERÇEK TAŞIYICILARI 

GÖNDERİLDİKLERİ 
COĞRAFYAYI “GÜVEN 

BELDESİ” HALİNE 
GETİRMEK İÇİN 

UĞRAŞMIŞLARDIR.
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Sonunda, (bu halinizle) kendinize hiçbir 
koruyucu otorite bulamayacaksınız. Ya da 
sizi bir defa daha denize döndürüp üze-
rinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına 
göndererek nankörlüğünüze karşılık sizi 
boğmayacağına dair bir garantiniz mi var? 
Bunun ardından sizin adınıza bize hesap 
soracak hiç kimse bulamayacaksınız.”20

Konunun akışı içinde sergilenen bu sahne, 
denizdeki gemi sahnesi sıkıntı ve zor anları-
nın bir örneğidir. Böyle bir ortamda Allah’ın 
elini hissetmek daha kolay ve daha etkilidir. 
Denizin ortasında bir odun ya da maden 
parçasının dalgalar ve 
akıntılar tarafından ku-
şatılmasının manzarası 
insanların Allah’ın kudret 
eli üzerindeki bu noktaya 
can havliyle sarılışı man-
zarası! Yüreğin ta derin-
liklerinde hissedilen ge-
mideki her sarsılışın, her 
titreyişin korku dolu kalp-
ler tarafından algılanan bir 
manzaradır bu. Geminin 
küçük veya büyük olması, 
durumu değiştirmez. Bu gemi Transatlantik 
dahi olsa bazı durumlarda denizin dev dal-
gaları karşısında rüzgârın önündeki tüy gibi 
çaresiz kalırlar! Bu ifade ürpertici bir şekilde 
kalplere dokunmaktadır. Bu ifadeyle deniz-
deki gemilerin Allah’ın eliyle hareket ettiği, 
O’nun nimetlerinden yararlanmaları için ça-
lıştıkları insanlara hissettirmektedir.21

Hz. Peygamber (s)’in de En Büyük Güven 
Kaynağı: Allah

Hz. Peygamber (s) ve çok sevdiği sahabisi 
arasında geçen şu diyalog gönüllerde inşa 
edilecek iman ile güvenin mumla arandığı 
Arabistan sathına emniyetin nasıl inşa edile-
ceğini şöyle anlatır. Habbâb İbni Eret (r) şöyle 
dedi: “Hırkasını başının altına yastık yapmış 
Kâbe’nin gölgesinde dinlenirken Resûlullah 

20 İsra, 17/67-69.

21 Kutup, Fizilal, IV/2240.

(s)’e müşriklerden gördüğümüz işkenceler-
den şikâyette bulunduk ve: “Çektiğimiz eza 
ve cefalardan kurtulmamız için Allah’a dua 
etmez misin?” dedik. Resûlullah (s) şöyle 
cevap verdi: “Önceki ümmetler içinde bir 
mü’min tutuklanır, kazılan bir çukura ko-
nulurdu. Sonra da bir testere ile başından 
aşağı ikiye biçilir, eti-kemiği demir tırmık-
larla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar 
onu asla dininden döndüremezdi. Yemin 
ederim ki Allah mutlaka bu dini hâkim kı-
lacaktır. Öylesine ki, yalnız başına bir atlı, 
Allah’tan ve sürüsüne kurt saldırmasından 
başka hiç bir şeyden endişe etmeksizin 

San’a’dan Hadramut’a 
kadar emniyetle gide-

cektir. Ne var ki, siz 
sabırsızlanıyorsunuz”22 
diyerek insanların uzak 
memleketlere bile emniyet 
ve asayiş sıkıntısı çekme-
den gidebileceklerini anla-
tır.  Zira San’a ile Hadra-
mut arası yayalar için on 
bir günlük bir mesafedir.23 
Hiçbir güvenlik endişe-

si taşımadan bu kadar mesafeleri dolaşmak 
onlar için bir “değer patlaması” anlamına 
geliyordu. Evinin dışında sahip olamadığı 
değere o dönem itibari ile şehirlerarasında 
güvenin tesisi çok önemli idi. Arap toplumu-
nun muhtaç olduğu ilk öncelik de güvenin 
yerleştirilmesi idi. İlahî kudret bu hususta 
beşerin yapacağı çok fazla bir işi olmadığını, 
beşere düşenin Yüce kudret tarafından temin 
edilen bu nimete şükür olduğudur. Geçtiği 
üzere “Onları her tür tehlike ve tehdide 
rağmen güvende kılmıştır”24 diyerek güven 
kulluk ilişkisine dikkat çekilir. Yine Sebe kav-
mi geceler ve gündüzler boyunca “güvenli” 
bir biçimde yolculuk yapmakta iken, nan-

22 Buhari, “Menakıb” 25,”İkrah” 1, “Menakibu’l-
Ensar” 29; Ebu Davut, “Cihad” 97.

23 Riyazu’s-Salihin Terceme ve Şerhi, Trc. Heyet, 
Erkam Yayınları, İst. 2008, I/251

24 Kureyş, 106/4.

VAHİYLE GÜVENİN VE 

GÜVENLİĞİN TESİS 

EDİLDİĞİ MEKÂNLAR, 

VAHİY DIŞLANINCA 

GÜVENSİZ VE 

YAŞANMAZ BELDELER 

HALİNE GELİVERİYOR.
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körlükleri neticesinde hayatları güvensizlik/
keşmekeş ortamına dönüşmüştür.25 

Göktürk şöyle der: “… Bir ülkenin medenî 
olup olmadığı, sokaklarında kadınların gü-
ven içinde dolaşıp dolaşamadıklarıyla öl-
çülür. Eğer kadınlar ülkenin sokaklarında 
korkmadan, rahatsız edilmeden dolaşamı-
yorsa, o ülkenin kişi başı milli geliri kaç 
olursa olsun, isterse bütün yolları kaymak 
gibi, bütün köyleri mamur, bütün insanla-
rı çağdaş giyimli olsun, o ülke medeni bir 
ülke değildir. O ülke yarı 
barbarların yaşadığı çağ-
dışı bir ülkedir…”26 Bü-
tün bunlar dünyanın acil 
olarak toplumsal yapıda 
inşasına yönelik esas hu-
susun “güven” olduğunu 
göstermektedir. 

Mekke’de kısa zamanda 
gönüllerde yerleşen iman, 
toplumda da emniyet/gü-
ven olarak karşılık buldu. 
Gönüllerdeki inançsızlığın karşılığı da kaos 
olduğu Kur’an’ın gönderildiği toplumun ön-
ceki panaroması gösteriyordu. Toplumun 
gelir kaynakları arasında “yağmacılık” olan 
bir toplumu “el-beledu’l-emin”27 haline ge-
tirdi. Kur’an-ı Kerim, cenneti anlatırken “gü-
venli bir yer28” olarak anlatır. Model olarak 
verdiği yerleşim birimlerinde de önceliği 
“güvenliğe” verdiğini şöyle açıklar; “Allah 
(size) bir örnek verir: Güvenli ve (sakin-
lerini) her açıdan tatmin eden bir belde 
(düşünün ki), oranın ihtiyaç duyduğu rı-
zık her yerden oraya akıyor. Buna karşın o 
belde Allah’ın nimetlerine nankörlük etti. 
Derken yaptıkları sebebiyle Allah ora-
yı çepeçevre içine alan açlık ve korkuyu 
tattırdı.”29

25 Sebe, 34/15-20.

26 Göktürk, Gülay, “Karma Toplum”, Bugün Gazete-
si, 04. Ocak 2008.

27 Tin, 95/3.

28 Duhan, 44/51.

29 Nahl, 16/112

Vahiyle güvenin ve güvenliğin tesis edildiği 
mekânlar, vahiy dışlanınca güvensiz ve ya-
şanmaz beldeler haline geliveriyor. Kur’an: 
“Peki görmezler mi ki, kendilerinin etra-
fındaki insanlar her türlü saldırıya açık 
olmanın tedirginliğini yaşarken, Biz onla-
ra güvenli bir dokunulmazlık sağladık”30 
derken, kutsalı dışlayan bir toplumun seren-
camını anlatır. Hem vahiysiz hem de güvenli 
olma! Hem imansız hem de huzurlu olma! 
Yumurtasız omlet yapmak gibi bir şey olsa 

gerek.

Allah O’nu Hiç Yalnız 
Bırakmadı

“Kimin için Allah varsa 
onun için her şey var. Ki-
min için de yoksa her şey 
ona yüktür” ifadesinde ol-
duğu gibi Hz. Peygamber 
(s)’in tek güven kaynağı 
Allah’tı. Zaten başka bir 
kaynağa da gerek var mı-
dır? Kaybettiğimizi yanlış 

yerde aramanın sıkıntısını çekiyoruz. Allah 
bize adres olarak zatını gösterir: “Allah, ku-
luna yetmez mi?”31 

Hiç kimse bu imkânı, imkân nispetinde 
kullandığımızı söyleyemez. Bu imkândan 
başka da sermayesi olmayan belki de başka 
sermayeye de ihtiyaç bırakmayan Allah, Hz. 
Peygamber (s)’e nasıl da imkân bahşetmiş. 
“Eğer O’na destek vermezseniz, unutma-
yın ki O’na Allah yardım edecektir. İnkâr 
da direnenler O’nu sürüp çıkardıkları za-
man (Muhammed sadece) iki kişiden bi-
riydi. Hani o ikisi mağaradayken; O, ar-
kadaşına ‘Tasalanma, Allah bizimle bera-
berdir!’ demişti.”32 Hira mağarasındaki en 
yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekir’e (ra) en büyük 
imkânın Allah olduğunu öğretince Hz. Ebû 
Bekir de sahip olduğu bütün imkânlarını 
ortaya koyup, Hz. Peygamber’in “çocukları-

30 Ankebut, 29/67.

31 Zümer, 39/36

32 Tevbe, 9/40.

ALLAH RASULÜ HİRA 

MAĞARASINDA EN 

YAKIN ARKADAŞI 

HZ. EBÛ BEKİR’E (RA) 

EN BÜYÜK İMKÂNIN 

ALLAH OLDUĞUNU 

ÖĞRETMİŞTİ. 
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na ne bıraktın?” sorusuna karşılık “Allah ve 
Rasûlünü bıraktım” demiştir. 

İlahî iradeye olan güvenin, ferdin sahip ol-
duğu emin olma halini şu anekdot da güzel 
anlatır. Hz. Peygamber (s) bir ağacın altın-
da istirahat etmektedir. Tam o sırada Gavres 
isminde bir müşrik, O’nun uykusundan is-
tifade ederek, dala asılı kılıcını alır ve adeta 
gırtlağına dayar. Alaycı bir eda ile de; “Şim-
di seni benim elimden kim kurtaracak?” 
der. Buna karşılık Allah Resulü, hiçbir panik 
emaresi göstermez. Çünkü O’nun, Allah’a 
güveni tamdır. Sırtını sadece ona dayamış-
tı. Kendinden emin bir şekilde “ALLAH” 
diye bağırır. O’nun bu gürleyişi âdeta kâfirin 
ödünü koparmıştır. Kılıcı 
elinden düşer ve olduğu 
yerde kalakalır. Bu sefer 
de kılıcı Hz. Peygam-
ber (s) eline alır ve so-
rar: “Ya şimdi seni kim 
kurtaracak?”Adam sıtma-
lı gibi titremeye başlar. O 
esnada, Allah Resulü’nün 
sesini duyanlar da oraya 
gelmişlerdir. Gördükleri 
manzara, onları da hayre-
te sevk eder. Daha sonra olup bitenleri öğ-
renince, Allah’a karşı güven ve itimatları bir 
kat daha artar; Gavres de orada gördüğü gü-
venle “el-Emin’e” güven sözü verir ve Müs-
lüman olup oradan ayrılır.33 O, Allah’a öyle 
bir itimat ve teslimiyet içindeydi ki, O’nu 
bildiğimiz kıstaslarla ne ölçmemiz ne de de-
ğerlendirmemiz mümkün değildir. Ve O’nun 
Allah indindeki yeri ve değeri de, Allah’a gü-
veni ve itimadı ölçüsündedir. Yerinde O’nun 
isteme, dileme ve iltimasıyla geceler gündü-
ze döner zulmetler nur olur, kömür elmasa 
inkılâp eder ve dilencilere sultanlık mülkü 
bağışlanır34. Çünkü O (s), kendisine güve-
nenleri bir an bile yalnız bırakmadı. O’na 

33 Buhari, Meğazi 31; Cihad 84; Müslim, Fezail 13; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/365; Nisaburi, 
Hâkim, Müstedrek, 3/29.

34 Gülen, Sonsuz Nur, 1/154.

güvenip de krize/buhrana yakalanan hiçbir 
fert ve toplum yoktur. O’na güvenmeyip, 
güvenmemenin ötesinde hayatın değişik bo-
yutlarında O’nu silmeye ve sökmeye çalışan-
ların da emniyet ve asayiş içinde yaşadıkları 
görülmemiştir.

İnanmayanların da Güven Kaynağı Hz. 
Muhammed (s)

Kur’an-ı Kerim’in inşa ettiği değerler siste-
minde sadece inananlar değil inanmayanlar 
bile güven içindedir. Hatta hayvanlar bitki-
ler bile sit alanı oluşturularak korunur. “Eğer 
müşriklerden biri Senden sığınma hakkı is-
terse ona sığınak ol; bakarsın Allah’ın kela-

mına kulak verir. Sonun-
da onu kendini güvende 
hissedebileceği bir yere 

bırak! Böyle davran, çün-
kü onlar hakikati bilme-
yen bir topluluktur.”35 Gü-
venli bir ortam oluşmadığı 
durumlarda ilahî tebliğin 
zorluğuna dikkat çeker. Bu 
sebepten Hz. Peygamber 
gittiği her yere güvenlik 
adası inşa etmiştir. Kendi-
sini “el-Emin” olarak çağı-

ranlar arasında düşmanları da vardı36. Bütün 
değerler güven sayesinde anlam bulur. Haya-
tın korunmadığı yer de hiçbir değer korun-
maz. Hz. Peygamber (s) şahıslara, şahısların 
malları hususunda emin olduğu gibi, kamu 
malında da emin idi. Nitekim Huneyn sava-
şından sonra kamuya ait malların toplandığı 
yerde durmuş ve eline devesinin hörgücün-
den bir tüy alarak şunları söylemiştir: “Ey 
İnsanlar! Benim sizin malınızda gözüm 
yoktur. Hatta şu tüyde bile.”37 Kamu ma-
lından alıp da güveni zedeleyenin cenaze na-
mazını kıldırmamış, sahabeye “siz kıldırın” 
demiştir.38 

35 Tevbe, 9/6.

36 İbn Hişam Ebu Abdülmelik; es-Siretu'n-
Nebeviyye, Beyrut, 1990, I/196-198.

37 İbn Mace, Cihad 34.

38 İbn Mace, Cihad 34.

EMİN-İ HAZİNE, 
EMİN-İ KADI, EMİN-İ 

MAHZEN, EMİN-İ SARF, 
ŞEHREMİNİ, BİNA 

EMİNİ GİBİ UNVANLAR 
MEDENİYETİMİZDE 

GÜVENİN NE KADAR 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU 

VURGULAR.
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Hz. Peygamber (s) Medine’de genel nüfus 
sayımı yaptırır. Sayım neticesinde bin 500 
Müslüman39, 4 bin Yahudi ve 4 bin 500 müş-
rik Arap olmak üzere toplam 10 bin kişinin 
Medine’de yaşadığı tespit edilir. Bunlar kendi 
aralarında ortak bir metin imzalarlar. Bu met-
nin en önemli özelliği kuvvetli gurubun za-
yıfa, çoğunluğun azınlığa “hâkimiyeti” esa-
sına değil bütün kesimlerin  “katılımı” esa-
sına dayalı güven zeminine oturan bir metin 
olmasıdır. Bu da bütün toplumun güvenini 
temin ve tesis ediyordu. Metnin 23. maddesi 
“Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi 
bir şey, Allah’a ve Rasûlü Muhammed’e 
götürülecektir.” Yine 42. maddede ise “Bu 
sahifede (yazıda) gösterilen kimseler ara-
sında zuhurundan korkulan bütün öldür-
me yahut münazaa vak’alarının Allah’a ve 
Resûlü Muhammed’e götürülmeleri gere-
kir. Allah, bu sahifeye (yazıya) en kuvvet-
li ve en iyi riayet edenlerle beraberdir”40 
şeklinde gelmesi Hz. Peygamber’e olan güve-
nin açık ifadesidir.

Hz. Peygamber (s)’in altın nesle bıraktığı “en 
büyük miras” emniyet ve güvendir. Bu mira-
sa insanlık her zamankinden daha çok muh-
taçtır. “Emin-i Vahiy41” olan Hz. Peygamber 
(s) çok sevdiği sahabiye  “Her ümmetin bir 
emini vardır, bu üm metin emini de Ebû 
Ubeyde b. Cerrâh’tır”42 demesi güvenirliliği 
sebebiyle de “eminu’l-ümme; ümmetin emi-
ni” lakabıyla anılması Hz. Ömer tarafından 
devlet başkanı adayı olarak tercih sebebi ol-
muştu.

Ebû Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ömer dönemin-
de Şam’da vali bulunuyordu. Heraklius, or-
dusuyla gelip Şam’ı tekrar geri alma teşeb-

39 Hamidullah Muhammed;  İslâm Peygamberi, 
Trc. Sâlih Tuğ, İrfan Yayınevi, İst. 1980, 1/183.

40 Hamidullah Muhammed el-Vesaiku's-Siyasiyye, 
Beyrut, 1987, s. 61-62.

41 Hz. Aişe şöyle der: ;"Eğer Hz. Peygamber vahyi 
gizleseydi Hz. Zeyneb'in kendisi ile Allah tarafın-
dan evlendirilmesini gizlerdi.” Buhari, Tevhid 22; 
Müslim, İman 288.

42 Önkal Ahmet, “Ebu Ubeyde b. Cerrah” md. DİA, 
İst. 1994, X/250.

büsünde bulunduğu sırada; Ebû Ubeyde’nin 
yanında az bir insan vardı. Bu itibarla şehri 
savunmaları da mümkün değildi. Hemen 
Şam ahalisini bir araya toplayarak şunları 
söyledi: “Sizden cizye topladık. Bu cizyeye 
mukabil sizi korumamız gerekiyordu. Ancak 
şimdi o güçte değiliz. Dolayısı ile sizi koruya-
mayacağız; aldığımız cizyenin hepsini tekrar 
size iade edeceğiz. Zira bunu haksız yere ya-
nımızda alıkoymamız caiz değildir.” Bunun 
üzerine, toplanan cizyeler, sahiplerine dağı-
tılır. Bu müthiş manzara karşısında şaşkına 
dönen ruhban ve papazlar, kiliselere dolar 
ve Müslümanları başlarından eksik etmesin 
diye Cenab-ı Hakka dua ederek yalvarırlar. 
Müslümanları uğurlarken de “İnşaallah geri 
gelir ve bizi Heraklius’un zulmünden kur-
tarırsınız” derler.43 Ebû Ubeyde, emniyet 
telkin etmiş, emanet sıfatıyla yaşamış ve ken-
disi gibi inanmayanların dahi gönlüne taht 
kurmuştu.

Güven Olunca Post’tan Para Olur

Yukarıdaki hadisenin izdüşümünü tarihte ve 
dinin renk kattığı fertlerin hayatında görmek 
mümkündür. Şöyle ki, “Bugün, Diyarbakır’da 
Kurşunlu Cami haziresinde gömülü bulunan 
Özdemiroğlu Osman Paşa (1527-1585), hiç 
şüphe yok ki İslam tarihinin gördüğü en bü-
yük kumandanlardan biridir. Azerbaycan, 
Kuzey Kafkasya ve İran bölgelerindeki fetih-
leri, zaferleri ve kahramanlıkları, tam iki yüz 
yıl Osmanlı ülkesinde çocuklara örnek gös-
terilerek anılmıştı. Biyografisini kaydeden ta-
rih kitaplarının pek çoğu onun güven telkin 
eden sempatik bir kişiliğe sahip olduğunu 
söyleyip ittifakla şu dizeleri kaydederler: 

“Merd idi, ferd idi, dilâver idi. Şekl-i insanda 
bir gazanfer idi 

“Yiğit idi, adam gibi adamdı, kahraman idi. 
Velhasıl, insan kılığında bir arslan idi.” 

Tarihçi Naima, “Özdemiroğlu Osman dedik-
leri, zamanının Rüstem’i ve tek kahramanı-
dır.” demektedir. Özdemiroğlu’ndan bahis 

43 Ebu Davud, Edeb 164; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, 1/404.
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açılmasının nedeni, onun, sevilen bir ku-
mandan olarak girdiği Şirvan’da güvenilir bir 
devlet adamına dönüşüm sürecinde yaptığı 
bir uygulamayı anmaktır. 

Şöyle ki, Özdemiroğlu Osman Paşa 1578 yı-
lında Şirvan ve Dağıstan’ı fethedince bir yıl 
Şirvan Kalesi’nde beklemek zorunda kalır. 
Bu sırada Safevi ordusu büyük kuvvetlerle 
Şirvan’a yüklenmişken, Erzurum’da kışla-
makta olan Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu’na 
yardım göndermemekte ısrarcı davranmak-
tadır. Üstelik İstanbul ile irtibat da tamamen 
kesilmiştir. Ordunun parası bitmiş, askerler 
ulufelerini alamamaktadır. Padişah’ın gön-
dereceği para da bir türlü gelmez. Daha kö-
tüsü, paşa kendi şahsî varlığının tamamını 
asker için harcadığı ve kendisi de onlarla eşit 
konuma düştüğü halde onların gönlünü ya-
pamıyordu. Çareyi, manda gönünden altın 
lira büyüklüğünde parçalar kestirip üzerine 
soğuk damga ile sikke vurdurmakta buldu. 
Sonra da Şirvan halkına ve esnafına yönelik 
olarak tellallarına bir emir yayınlattı. Emir-
de, manda gönünden kestirdiği sikkeleri bir 
Osmanlı altını değeriyle tedavüle soktuğu-
nu söylüyor, esnaftan da bunu rayiç değer 
üzerinden kabul etmelerini rica ediyor ve 
devamla, İstanbul’dan para geldiği zaman 
gönlerin gerçek altın ile değiştirileceğini, bu 
konuda “sözüne güvenilmesini” istiyordu. 
Şirvan esnafının çoğu, askerlere satılmak 
üzere mal stoklamış, asker parasız kalınca da 
malların elde kalma tehlikesi baş göstermişti. 
Özdemiroğlu’nun teklifine sıcak yaklaştılar. 
Kış boyunca manda gönünden sanal altın-
lar bozdurulup harcandı. Alan da, satan da 
memnun idi. Nihayet baharda İstanbul’dan 
hazine geldi. Özdemiroğlu, “sözünün eri bir 
devlet adamı” olarak tekrar çarşı pazarda tel-
lal çığırttı. Her kimin elinde gön sikke var ise 
getirip altın sikke ile değiştirmesini istedi. Ve 
sonuç, manda derisinden kestirilen paraların 
yarısı geri dönmedi, hazine fazlalık verdi,  
böylece hem askerin ulufesi, hem de ordu-
nun Bakü seferi için masrafı çıkartılmış oldu. 
Özdemiroğlu Şirvan’da o kadar sevilmişti ki, 
herkes onun gönden darbettirdiği sikkelerin-

den en az birer adedini hatıra olarak sakla-
mayı yeğlemişlerdi.44 Muhammedu’l-Emin 
çağrısının tarihteki izdüşümü bu olsa gerek. 

Netice olarak; medeniyet tarihimizde emni-
yet hayatın her safhasında kendini gösteren 
her kapıyı açabilecek bir anahtar hükmünü 
almıştır. Emin-i Hazine; kıymetli şeylerin 
muhafazasına memur olanlar. Emin-i Kadı; 
kadının bir hususa memur yaptığı kimse. 
Emin-i Mahzen; erzak, eşya, ilaç gibi şey-
lerin muhafazasına memur olanlar. Emin-i 
Sarf; mensup olduğu müesseseye ait para ve 
eşyayı dağıtmaya memur olan kişi. Şehremi-
ni; belediye başkanına verilen unvan. Bina 
emini; yapılan binaların hesaplarını tutanla-
ra verilen isim45 bunlardan bir kaçıdır. Gü-
nümüzde sadece nostaljik olarak isimlerini 
saydığımız bu sıfatlara insanlık ne kadar da 
muhtaç! Hâlbuki bütün güvenlerin kaynağı 
“Mü’min” olan Allah’a “Mü’min” olan kulları 
“İman” bağı ile bağlanırsa “Emniyet” ve gü-
ven temin ve tesis edilmiş olur. Şairin dediği 
gibi: “Onu kaybeden ne buldu, O’nu bulan 
ne kaybetti! 

Hazinesi/kaynağı bizde olup yitirdiğimiz de-
ğerleri başka kapılarda arama bahtsızlığı ka-
dar kötü bir manzara olmasa gerek!



44 Pala İskender, “Para X Para”, Zaman, 04 Mart 
2004, Bkz. Zeyrek Yunus, Târih-i Osman Paşa, 
Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihle-
ri ve Tebriz’in Fethi, Ank. 2001, s. 15-70.

45 Pakalın, Mehmet Zeki; Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İst. 1993, 
I/526.
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llah Teâlâ israfı haram kılmıştır, zira is-
raf, lanetlenmiş şeytanın amellerinden 

bir ameldir. Yine israf, sahip olduğumuz de-
ğerleri Kur’an-ı Kerim’in ve hadisin sesine 
ve yasağına kulak vermeden aklımız estiği 
gibi kullanmaktır.  

Umumi kaide olarak, Müslüman başıboş bir 
insan değildir. Yaptığı her işin hesabını ve-
recek; her hareketinden sorumlu olacaktır. 
Aldığından, sattığından, harcamalarından 
ve hayatındaki diğer her şeyden öncelikle 
Allah’a karşı sorumlu olacaktır.

Müslümanın en belirgin vasıflarından biri 
de her türlü aşırılıklardan sakınması, orta 
yol olan “Sırat-ı Müstakim” çizgisinden ay-
rılmamasıdır. Her konuda olduğu gibi, sa-
hibi olduğu değerleri harcama hususunda 
da mümin bu tavırdan ayrılmaz. Kur’anımız 
cennete namzet olan mümin kulları bize 
şöyle tarif ediyor: “Onlar, harcadıklarında 
ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında 
orta bir yol tutarlar.” (Furkân, 25/67).

Müminin her işi hayır üzerinedir; yaptığı her 
işte Allah’ın rızasını, Allah Rasûlü’nün (s) 
sünnet-i seniyyesini, iyiyi/faydalıyı ve güzeli 
esas alır. Cenab-ı Allah’ın lütuf ve ihsanının 
neticesinde verdiği nimetleri, gerek kendisi 
için kullanırken ve gerekse başkalarının is-
tifadesine sunarken asla israf etmez. Çünkü 
Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz israf edenleri 
sevmediğini (A’râf, 7/31), saçıp savuranların 
ise şeytanların kardeşleri olduğunu belirt-
mektedir (İsrâ, 17/27). 

D E N E M E

Mümin Müsrif Değildir

MÜSLÜMANIN EN 

BELİRGİN VASIFLARINDAN 

BİRİ DE HER TÜRLÜ 

AŞIRILIKLARDAN SAKINMASI, 

ORTA YOL OLAN “SIRAT-I 

MÜSTAKİM” ÇİZGİSİNDEN 

AYRILMAMASIDIR.

Ahmet COŞKUN

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi emekli öğretim üyesi
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Altı delik bir kapta su durmaz. İsrafın zarar-
larını ve kötü neticelerini tam olarak kav-
rayamamış toplumlar için en iyi tedbirler 
bile faydalı olamaz. Şüphesiz ki, yerinde ve 
gereğinde yapılacak harcamaların önemi ve 
iktisadî değerini kimse inkâr edemez. Bütün 
mesele, dengeli bir hayatın kurulmasıdır. 
Nitekim Peygamberimiz (s) de elde ettiği-
miz malı harcama hususunda bize şu ölçüyü 
vermektedir: “İsraf etmeksizin, kibre kapıl-
maksızın yiyiniz, giyiniz ve fakirlere yardım 
ediniz” buyurmuştur (İbni Mâce, Libas, 23).

Bir Müslüman; ziraat, ticaret, sanat, meslek, 
miras, vasiyet ve hibe gibi mülk edinme yol-
ları ile kazandığını asla haramlara harcaya-
maz. Bunların kendisine haram edildiğinin 
şuuru içinde bulunur. Hele, servetleri eriten 
gece kulüpleri, barlar, meyhaneler vs gibi 
ahlaksızlık yerleri, bir müminin hayalini bile 
meşgul edemez. Onun içinden böyle yerlere 
gitme isteği gelirse, şeytanın maskarası oldu-
ğunu anlar, derhal kendine gelir, tevbe eder, 
Allah’a sığınır ve hemen şu ayeti hatırlar: 
“Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tara-
fından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın 
emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçe-
ği görürler.” (Ar’af, 7/201).

Mümin, helal ve harama inanmış, pazarlık-
sız olarak bunu kabul etmiş kimsedir. Mü-
minin, Allah’a ibadet, zikir, tefekkür, hayır 
hasenat işlerinden vakit bulup da, harama 
olan eğlence yerlerini düşünmesine imkân 
yoktur. Mümin, bütün zevk, sevinç ve ne-
şesinin kaynağını Allah’a kul olmakta bulur. 
Mümin, Allah’tan başla şeylere kul ve köle 
olmaz. Böyle bir kulluğun kendisi için bir 
felaket olduğunu bilir. Peygamber Efendi-
miz (s) müminin bu yönünü ne güzel dile 
getiriyor: “Altın, gümüş, kumaş ve abaya kul 
olanlar helâk oldular.” (Buhârî, Rikak, 10; 
Cihâd, 70; İbni Mâce, Zühd, 8).

Mümin, hareketlerini başkalarından gördü-
ğüne göre değil de hak ölçüsüne göre ayarla-
yan adamdır. Elin modası, lüksü, israfı onu 

hiçbir zaman imrendirmez. Başkasının, layık 
olmadan elde ettiği şanı, şöhreti, devleti, ser-
veti onu hiç mi hiç heveslendirmez. Mümin, 
Karun’un ihtişamı, lüks hayatı karşısında 
kale gibi duran ve Allah’ın yolunda olma-
nın mükâfatını her şeyin üstünde tutan, Hz. 
Musa’nın (as) ümmeti gibi şöyle der: “Yazık-
lar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara 
göre Allah’ın mükâfatı daha üstündür. Ona 
da ancak sabredenler kavuşabilir.” (Kasas, 
28/80).

Cenab-ı Mevlamızın rızasını kazanan ve bu 
ayette övülen bu müminler, Karun’un hayır-
sız malına metelik vermemiş, ona sahip ol-
mayı temenni etmemiş, temenni edenlere de 
“yazıklar olsun size” demesini bilmişlerdir. 
Ama sahip olduğu malını ve mülkünü Al-
lah yolunda harcamayı en büyük zevk bilen 
Hz. İbrahim’in (as) zenginliğini her Müslü-
man isteyebilir. Peygamber Efendimiz (s) de: 
“Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir: Biri, 
Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda 
harcayan kimse, diğeri ise Allah’ın kendisi-
ne verdiği ilimle (Kur’an) meşgul olan, onu 
yaşayan ve onu başkalarına öğreten kimse.” 
(Buhârî, İlim, 15; Temennî, 5; Tevhîd, 45; 
Müslim, Müsâfirîn, 266-267; İbni Mâce, 
Zühd, 22)

Netice olarak diyebiliriz ki; israf gerek maddî 
ve gerekse manevî olarak mümine büyük ka-
yıplar verdiren, onun hayatını tersyüz eden, 
şeytanın ameli olan bir hastalıktır. Bu hasta-
lıktan kurtulmak; ancak Rabbimizin istediği 
ilahî bir hayat düzenini yaşamakla mümkün 
olacaktır. Kim ki, Allah’a ve O’nun Rasûlü’ne 
itaat ederse dünyada ve ahirette huzura ve 
kurtuluşa erecektir.  
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Giriş

Bir âyette, Hz. Musa’nın, asasını bırakınca 
ince bir yılan (cânn) gibi hareketlendiği,1 baş-
ka bir âyette kıvrak bir yılan (hayye) olduğu,2 
bir başka âyette ise açık bir ejderha (su’bân) 
olduğu beyan edilmiştir.3 Kur’an’ın bu beyan-
ları, genelde şu iki sorunun doğmasına sebep 
olmaktadır. O âsâ, bu üçünden hangisi olmuş-
tur? Kuru ağacın, hayvana dönüşüp hareket-
lenmesi nasıl izah edilebilir? Hz. İbrahim’in 
misafirleri, Hz. Davut’un davacıları, er-Ruh’un 
Hz. Meryem’e görünmesi ve Kur’an’da ifade 
edilen daha birçok meseleden benzer sorula-
rın doğması muhtemeldir. 

Bilindiği gibi, klasik dönem müfessirlerinin 
bu tür sorulara cevapları genelde “mucize” 
anlayışı çerçevesinde odaklanmıştır. Bu “mu-
cizeli” izahları ikna edici bulmayan alternatif 
düşünmeler ise geçmişte kimi zaman “zındık-
lık” olarak nitelenmiş, kimi zaman da değersiz 
izahlar olarak kayda geçirilmiştir. Oysa ne-
redeyse üzerinde ittifak edilen bu “mucizeli” 
izahlar yanında, ilahî sünnet değişmezlik vah-
yetmektedir. Tabiattaki âyetler, sürekli âdet 
telkin etmektedir. Temkin yasaları ibadullaha 
genelliğini ilan etmektedir. Kaldı ki aşağıda ele 
alacağımız veçhile; mucizeli izahlarda, Kur’an 
mesajının vazettiği bazı ilkeler çiğnenmekte, 

1 Neml 27/10, Kasas 28/31.

2 Tâhâ 20/20.

3 Şu’arâ 26/30-45. A’râf 7/107-117. Tâhâ 20/48-69.
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ilahi metnin dili ve üslubu açısından ortaya 
çıkan bazı teknik sorunlar örtbas edilmekte 
ve tedebbür gereksiz görülmektedir. 

İşte bu nedenlerle; işaret ettiğimiz mucizeli 
anlatımlara alternatif bakışlar günümüzde te-
ceddüt etmiştir. Ancak vahyin nüzul atmos-
ferine ve metne uzaklık, gelenekte kemikle-
şen kanaatlere cevap verme gayreti ve çağdaş 
zihinlere izah çabası gibi unsurlar hesaba ka-
tılırsa, bu yenilenen bakışlarda denge sorunu 
yaşanmasının doğal olacağı kabul edilmelidir. 
Nitekim öyle de olmaktadır. Bu bakışlarda da, 
kimi zaman geçmişte ittifakla “mucize” olarak 
algılanan bir meselenin, “temkin” yasalarına 
mutabık yeni izahı bulunduğunda hemen 
kabullenilmekte, ama izahında zorlanılan bir 
meselede hemen “muci-
ze” kabulüne dönülerek 
tam bir tutarsızlık sergi-
lenmektedir. Kimi zaman 
mesajın, metnin ve aklın 
ilkeleri zorlanmakta, kimi 
zaman mucizeleştirmeye 
konu olan birçok bölüm 
masal ve mitos dili ile izah 
edilmektedir.4 Bu arada 
en ilginç olanı ise metnin 
söz akışının ve dilin iç ku-
rallarının zorlanmasıdır. 

Hz. İbrahim’in, misafirlerine ikram ettiği 
şeyin kızarmış buzağı değil de buzağı heyke-
li olduğunun ileri sürülmesi böyledir. Hz. 
Musa’nın yaptıklarının mucize olamayaca-
ğına göre ancak sihir olabileceği şeklindeki 
yorumlar da bu türdendir. İşaret ettiğimiz 
bu iki bakışı, kayda değer bulmadığımız 
için üzerinde de durmayacağız. Ancak arayış 
içinde olanlara alternatif olması umuduyla; 
Hz. İbrahim’in misafirleri ile Hz. Musa’nın 
asası meselesine, geleneğimizde bilindiği 
hâlde günümüzde üzerinde durulmayan bir 
pencereden bakmak istiyoruz. 

4 Bu bakış, aslında oryantalistlerindir. Onların yak-
laşımlarını cevaplandırmaya çalışan Muhammed 
Halefullah, Fennu’l-Kasas’ında; Kur'an’ın, muha-
tapları tarafından bilinegelen ve dilin asıl malze-
mesi olan üstureleri tashih ederek kullanmış olabi-
leceğini ileri sürmüştür.

MELEKLER

Allah’ı Aciz Bırakamazsınız

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kavli ile fiili arasında 
nitelik ayrımı yapmaz. “O’nun kavli, fiiliyle 
ilgilidir” demek bile Kur’an üslûbu açısından 
sorgulanması gereken bir söz olur. Çünkü 
“Ol” der ve olurun anlamı,5 O’nun kavlinin, 
bizzat fiilî olarak tezahür etmekte olduğudur. 
Vahiy de böyledir. Vahiy, indirilme safhasın-
da Cebrail’in kavlidir. Bu safhada yaratıcıdır. 
Karşı konulamaz. Peygamberlerin kalbinde, 
kelamı kendisi inşa eder. “Temizler (melek-
ler)den başkası el süremez.”6 Beşerî kalıpla-
ra dökülünce yaratılmış olur. Artık kelam, 
kelime olmuştur. Bu nedenle, tekvinî olana 

da tenzilî olana da kelime 
denmiştir. Allah’ın keli-
meleri aynı karakterdedir. 

Birbirine müteşâbih, birbi-
riyle uyumlu ve çelişkisiz-
dir. Kelimelerden oluşan 
kevnî ve tenzilî âyetler de 
böyledir.

Kelime ve âyetlerin karak-
teri, melekilik üzere bu-
lunmaktır. Onlarda tebdil, 
tağyir ve mahv bulunsa 

da bu dönüşümler ilkelidir. Sadakat, âdet, 
uyum, belirlenmişlik, kitabilik ve değişim-
sizlik esastır. Hiç bir varlık halkî ve melekî 
tabiatın dışına çıkamaz. Âdemin hilafeti de, 
evrendeki bu halkî ve melekî okumalardan 
edineceği ilimle imkân bulmaktadır. Allah’ın 
kelimelerinde bir kez bile şeytanet, tefâvüt, 
infitâr, intisâr ve fütûr olsaydı, insan asla ilim 
elde edemezdi. 

Kur’an üslubuna muvafakatle söylenecek 
olursa; Allah’ın kelimeleri bitmez. Yani zatı 
gibi kelimeleri de kuşatılamaz. Söz gelimi, 
yerçekimi, O’nun hem kavlî ve hem de fiilî 
kelimesidir. Yerçekimine zıt olan kaldıran 
kuvvetler de, O’nun kavli ve fiili içinde, ku-
şatılamazlığını bir kat daha artırır. O’nun iş-
leri böyle paradoksal görünse de anlaşılabi-

5 Bkz. Yâsîn 36/82.

6 Vâkı’a 56/79.
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lirdir. Çünkü özünde çelişkisizdir. Kurallı ve 
geneldir. Değişmez bir âdet üzeredir. Zaten 
Allah’ın âdetinde ihtilaf olduğunu düşün-
mek, kavlinde de ihtilaf bulunduğunu san-
mak olur. O’nun fiilinde çelişkiler olabile-
ceğini düşünmek, bazı sözlerinde de çelişki 
olabileceğini düşünmek olur. Tabiî işleyişte 
kitabiliğin olmadığını düşünmek, onları oluş-
turan emirlerin kitabının bulunmadığını id-
dia etmek olur. O’nun, insanı aciz bırakan 
işlerinde âdetini aciz bırakan mucize aramak, 
emir ve yasaklarında ilkeleri yok sayan hü-
küm aramak olur. Bu da Allah’ı aciz bırakma-
ya çalışmak (mu’âcizîn) ile aynı anlama gelir. 

Nitekim “Allah’ı acze düşürme” anlamı ve-
ren bu kelime ile “mucize” aynı köktendir. 
Ancak anlam kazandıkla-
rı yerde, biri “Allah’ı acze 
düşürmek” diğeri de “in-
sanı acze düşürmek” ol-
muştur. Kur’an, mucizeyi 
hiç kullanmadığı hâlde yir-
miden fazla yerde “Allah’ın 
acze düşürülmesi”nden 
bahis açmıştır: “Siz, yer-
yüzünde (O’nu) aciz 
bırakamazsınız.”7 

Bu konudaki âyetlerin konusu tabiat mıdır 
yoksa vahiy midir? Yani Allah’ın aciz bırakıl-
maya çalışıldığı âyetler nesnel midir yoksa 
sözel midir? Bu tayin edilmemiştir. Aslında 
bunu aramaya gerek de yoktur. Çünkü O’nun 
işi, sözünün aynıdır. O’nun işine nankörlük 
etmek, sözüne nankörlük etmektir. Âdetini 
yalanlamak, adaletini yalanlamaktır.

Ma’kûlât Hazreti

Varlıkların görülene ve görülemeyene doğ-
ru akışları izlenebilmektedir. Suyun buhara, 
buharın suya dönüşmesi gibi fizikseldir. Ay-
naya bakan kişinin suretiyle olan ilişkisi de, 
canlı yayının ekrandaki görüntüyle olan iliş-
kisi de böyledir. İzlenebilir, tekrarlanabilir ve 
geneldir. Temiz havadaki bir çiçekten yayılan 
rayiha gibi bazı dönüşümler görülemese de 
durum yine aynıdır. Fizikî şartlar birleşin-
ce görüntüler ve kokular var olmakta, bu 

7 Şûrâ 42/31. Sebe’ 34/5.

imkânlar yok olunca görüntüler ve kokular 
da yok olmaktadır. Gıdaların cana dönüşü-
mü de bundan çok farklı değildir. Can gıda-
larla vardır, gıdalar yok olunca can da yok 
olur. 

Ne var ki canın bedensel faaliyetleri görün-
düğü hâlde, dimağda oluşturduğu faaliyet-
ler görünmemektedir. Hâfıza, hayal, idrak, 
irâde, muhâkeme, kuşku, inkâr, iman ve on-
larla ilgili pek çok faaliyet duyular üstü kal-
maktadır. İnsan ruhunun; hulûlî mi yoksa 
zuhûrî mi, arazî mi yoksa cevherî mi olduğu 
tartışmasına girmeden şunu söyleyebiliriz. 
Kur’an’da; Âdem’e üflendiği belirtilen ruh 
ile ona vahiy getirdiği ifade edilen er-ruh, 
ma’kûlat hazretindedir. Aralarındaki iletişim 

de istendiğinde tekrar-
lanabilir, izlenebilir ve 
genel değildir. Kur’an’da 

kendilerine iman edilme-
si istenen mukarrabûn, 
kirâmen katibîn ve arşın 
etrafındakiler gibi ulvî 
melekler de böyledir.

Acaba bu meleklerin ken-
dileri görünür mü? 

Ahirete inanmayanlar; Hz. Muhammed’in 
doğruluğunu kabul etmeye gerekçe olması 
için kendilerine gökten melek indirilmesini 
talep ederler. Bununla da yetinmez, Allah’ın 
görünmesini isterler. Kur’an onlara şu ceva-
bı verir: “Büyüklendiler; büyük azgınlık et-
tiler. Melekleri görecekleri gün, işte o gün, 
günahkârlara hiçbir sevinç haberi yok!”8

Vahye inanmayanlar, bizzat vahiy meleğini 
istemekle kendilerini peygamberlere denk 
görmüşlerdir. Hatta kendilerini, “Beni gö-
remeyeceksin” fermanına muhatap olan 
Peygamber’den üstün görmüşlerdir.9 Oysa 
çelişki içindedirler. Körün rengi görmek is-
temesi gibi, inkâr ettikleri ma’kûlü görmek 
istemişlerdir. İmkânsızın peşindedirler. Böy-
le yapmakla, nübüvveti kabul etmeye değil, 
aslında reddetmeye gerekçe aramışlardır. 

8 Furkân 25/21-22.

9 A'râf, 7/143.
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Nitekim Kur’an, onlara elçi olarak bir mele-
ğin gelmesinin ve kendilerine görünmesinin 
imkânsızlığı sadedinde şöyle demiştir: “Eğer 
peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak 
ki onu insan sûretine sokar, onları yine düş-
mekte oldukları şüpheye düşürürdük.”10 

Bunun anlamı şudur: Onlara vahiy değil de 
bizzat melek gelseydi, onu zaten göremeye-
ceklerdi. Eğer o melek, adama dönüşmüş 
olsaydı, o zaman da insanlardan farkı kalma-
yacaktı. Aslında onlar, olmayacağına inan-
dıkları şeyi istiyorlardı. 

Yukarıdaki âyetlerden; vahiy meleğinin mün-
kirlere görünmeyeceği doğrudan anlaşılabi-
lir. Onun bir kitle tarafından görülemeyeceği 
de dolayısıyla çıkarılabilir. İkinci çıkarımı, 
aşağıdaki âyet de teyit 
eder: “Allah onun kalbi-
ne sekinetini indirmiş ve 
onu görmediğiniz orduyla 
desteklemişti.”11

Bu âyette melekler, gö-
rülmeyen ordular şeklin-
de nitelenmiştir. Acaba 
bu “görmeme” durumu, 
mümin kitleleri de kapsar 
mı? Aslında müminler-
den, melekleri görme taleplerinin geleceğini 
düşünmek anlamsızdır. Çünkü müminler 
açısından melekler, görmenin değil, imanın 
konusudur.12 Nitekim Kur’an da böyle bir 
talepten söz etmemiştir. Kaldı ki bir âyette; 
sahabenin, kendilerine yardım eden binlerce 
meleği görmediğinden de bahsetmiştir: “Allah, 
Rasûlünün ve müminlerin üzerine sekinetini 
indirdi ve görmediğiniz ordular indirdi.”13

Yani müminler de kendi kalplerine güzel 
duygular telkin eden, düşmanlarının kalp-
lerine korku salan binlerce meleği göreme-
miştir. İşte bu, âyetlerden, (ulvî) meleklerin 
görülmedikleri kanaati doğar. Daha doğrusu, 

10 En’âm 6/9. 

11 Tevbe 9/40.

12 Bakara 2/285.

13 Tevbe 9/26.

bu âyetlerden anlaşılan, kitlelerin melekleri 
asıl mahiyetleriyle göremeyecekleridir. 

Fakat acaba onlar istedikleri bir şekle bürü-
nüp de görünebilir mi? 

Cibrîl Görünür mü?

Yukarıdaki âyetler, meleklerin birçok insana 
birden görünmelerini olumsuzlamaktadır. 
Bu durumda Cibril’in, sahabeye içlerinden 
bazıları suretinde göründüğü şeklindeki ha-
berleri tavzihe muhtaç görmek gerekir. Bu 
konudaki haberler, “elçiyi eğer melek yap-
saydık onu bir adam yapardık” âyetinin, de-
lalet etmediği mana ile tefsiri gibidir. 

Bu konuda tavzihe muhtaç daha önem-
li bir husus ise Kur’an’a isnat edilen, Hz. 

Muhammed’in iki defa 
Cibrîl’i gördüğü şeklin-
deki yorumlardır.14 Diğer 

yandan, Allah’ın ruhu’nun, 
Meryem’e bir insan şek-
linde göründüğü, bizzat 
Kur’an’da açıkça beyan 
edilmiştir. Buradaki ruh, 
müfessirlerin cumhuruna 
göre Cibril’dir.15 Yine Hz. 
İbrahim’in Allah’ın elçileri-

ni gördüğü bizzat Kur’an’da beyan edilmiştir 
ki müfessirlere göre, Hz. İbrahim ve eşinin, 
Hz. Lût ve eşinin, hatta inkârcı kavmin mü-
şahede etmiş16 olduğu bu elçiler, aralarında 
Cibril’in de bulunduğu meleklerdir. 

Bu çıkarımlar, insanın metafizik öğeleri gö-
rememesi gerçekliği ile çelişmez mi? İnkârcı 
bir kitle, sahabenin göremediklerini görmüş 
müdür? Eğer evetse bu imkân bugün de de-
vam etmekte midir? Eğer melekler, insan kı-
lığında görünebiliyorlarsa, hayvanların suret-
lerinde de görünemezler mi? Bu tür kabuller, 
toplumları hurafelere sevk edip bilimde şüp-
heye neden olmaz mı? Bu soruları, Kur’an’da 
anlatılan Hz. İbrahim’in misafirleri olayını esas 
alarak cevaplandırmak istiyoruz.

14 Bkz. Necm 53/5-16. âyetlerin tefsirleri.

15 “Meryem’e ruhumuzu gönderdik ve ona tam bir 
beşer olarak temessül etti.” Meryem 19/17.

16 Bkz. Hûd 11/69-83, bölümün tefsiri.

ALLAH’IN KELİMELERİN-

DE BİR KEZ BİLE ŞEYTA-

NET, TEFÂVÜT, İNFİTÂR, 

İNTİSÂR VE FÜTÛR 

OLSAYDI, İNSAN ASLA 

İLİM ELDE EDEMEZDİ.
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“HEL ETÂKE?”

Hadîsu İbrahim

Müjde Getiren Elçiler1. 

Hz. İbrahim’in misafirleri olayı, en geniş 
şekliyle Hûd Sûresi’nde yer alır. Bu bölüm 
şöyledir: “69- Elçilerimiz Hz. İbrahim’e müj-
de getirdiler: ‘Selâm!’ dediler. O da ‘Selâm!’ 
dedi. Çok durmadan hemen kızarmış buzağı 
getirdi. 70- Ellerinin buzağıya uzanmadığını 
görünce durumlarını beğenmedi ve onlardan 
ötürü içinde bir korku duydu. ‘Korkma, biz 
Lût kavmine gönderildik’ dediler 71- Ayakta 
durmakta olan karısı güldü, biz de ona İshâk’ı 
müjdeledik, İshâk’ın ardından da Yakub’u. 
72- “Vay, ben bir koca karı, bu kocam da bir 
pir iken doğuracak mıyım? Bu, cidden şa-
şılacak bir şeydir, dedi.” 
73- Dediler ki: Allah’ın 
işine mi şaşıyorsun? 
Allah’ın rahmeti ve bere-
ketleri sizin üzerinizdedir. 
Ey ev halkı! O, övülmeğe 
lâyıktır, iyiliği boldur. 74- 
Hz. İbrahim’den korku 
gidip kendisine sevinç ge-
lince Lût kavmi hakkında 
bizimle tartışmağa başladı. 
75- Çünkü Hz. İbrahim, gerçekten halimdir, 
içlidir, Rabbine yalvarandır. 76- Ey Hz. İbra-
him, dediler, bundan vazgeç. Zira Rabbinin 
emri gelmiştir, mutlaka onlara geri çevrilmez 
azap gelecektir.”17

Bölümün başındaki; “Elçilerimiz Hz. 
İbrahim’e müjde getirdiler” ifadesi, olayın 
mukaddimesi ve başlığı gibidir. Çünkü “Se-
lamlaşma” bile bundan sonra gelmektedir. 
Ayrıca Hz. İbrahim’in onları ağırlamak için 
yemek getirmesi de bundan sonradır. De-
mek ki bu safhada onların melek olduğunu 
bilmemekte, tam birer insan olarak görmek-
tedir. Kur’an okuyucusu, onların müjde geti-
ren melekler olduğunu bilse de, Hz. İbrahim 
henüz bunun farkında değildir. Nitekim on-
ların yemediklerini görünce endişelenmeye 
başlamıştır. Bunun üzerine misafirler, “Kork-

17 Bu olayın anlatımına esas olan âyet mealleri,  
Kur’ân’daki aslına dönüştürülmüş birkaç kelime 
dışında, Süleyman Ateş’e aittir. 

ma biz Lût kavmine gönderildik!” demişler-
dir. Bu arada Hz. İbrahim’in karısının ayakta 
durduğu ifade edilmektedir. Bu değininin 
sebebi ise açık değildir. Sonra da güldüğü 
dile getirilir. Bu gülüşün de sebebi ve niçin 
zikredildiği de belirsizdir. Daha sonra ona 
İshak ve Yakup müjdelenir. Aslında Yakup 
oğul değil torundur. Burada torunun oğulla 
birlikte anılışının münasebeti de kapalıdır. 
Daha sonra ev halkına, “siz” hitabıyla rahmet 
dilenir. “Siz” zamiri ise dil açısından erildir. 
Belli ki bu muhataplar arasında Hz. İbrahim 
de vardır. Zaten bundan sonra, ondan kor-
kunun gittiği, kendisine sevinç geldiği ve Lût 
kavmi hakkında mücadeleye başladığı belir-
tilmiştir. 

Şimdi bu hususların üze-
rinde düşünmeyi biraz 

tehir ederek olayın deva-
mına bakalım:

Elçilerin Hz. Lût’a 2. 
Gelişi

Hz. İbrahim’le ve eşiyle 
ilgili anlatım biter bitmez 
elçilerin Hz. Lût’a gidiş-
leri ve daha sonra olanlar 

şöyle ifade edilir: “77- Elçilerimiz Lût’a ge-
lince onlar yüzünden kaygılandı, onlar için 
arşını daraldı. ‘Bu, çetin bir gündür’ dedi. 
78- Daha önceden kötü işler yapan kavmi 
de koşarak ona geldiler: ‘Ey kavmim, dedi, 
işte kızlarım, onlar sizin için daha temiz! 
Allah’tan korkun, konukla rımın içinde beni 
rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam 
yok mu sizin?’ 79- Dediler ki: ‘Senin kızla-
rında bizim bir hakkımız olmadı ğını bilmiş-
sindir. Ve sen bizim ne istediğimizi de pekâlâ 
bilirsin.’ 80- ‘Keşke sizi savacak gücüm olsay-
dı yahut da çok sarp bir kaleye sığınabilsem’ 
dedi. 81- (Melekler) dediler ki: ‘Ey Lût, biz 
senin Rabbi’nin elçileriyiz. Onlar sana asla 
dokunamazlar. Gecenin bir kısmında aileni 
yürüt; içinizden, karından başka hiç kimse 
geri dönüp bakma sın. Çünkü ötekilerine 
erişen (azap) karına da erişecektir. Başlarına 
gele cek azap zamanı sabah vaktidir. Sabah da 
yakın değil mi?’ 82- Emri miz gelince oranın 
üstünü altına getirdik; üzerine de taş yağ-

ALLAH’IN FİİLİNDE 

ÇELİŞKİLER OLABİLE-

CEĞİNİ DÜŞÜNMEK, 

BAZI SÖZLERİNDE DE 

ÇELİŞKİ OLABİLECEĞİ-

Nİ DÜŞÜNMEK OLUR.
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dırdık. Ça murdan pişmiş, hazırlanmış, istif 
edilmiş, 83- Bu taşlar Rabbinin katında işa-
retlenmiş taşlardı. Onlar, zâlimlerden uzak 
değildir.”

Bu hadisenin buradaki ve başka sûrelerdeki 
anlatımları üzerine çok şey söylenmiş ve ya-
zılmıştır. Ama hiç birisi; misafirlerin gerçek 
insanlar olduklarını, Hz. İbrahim’in onlara 
yemek değil de altından buzağı heykeli tak-
dim ettiklerini, hediye kabul etmediklerini 
görünce de onlardan korktuğunu söyleyecek 
kadar densiz olmamıştır. Bu, en hafif ifade-
siyle dile ve metne iftiradır. Hz. İbrahim’in 
misafirlerine “yemez misiniz?” şeklindeki hi-
tabının, hediyeyi kabul etmeyen misafirleri-
ne “kabul etmez misiniz?” 
dediği manasına geldiğini 
düşünmek de akıllara za-
rardır. 

Oysa misafirlerin gelecek 
olaylara ve ilah kudrete 
elçilik yapması ve olay-
ların anlatımında izlenen 
bazı sıradışılıklar, onların 
Kur’an dilindeki melekler 
olduğunu sarahatle gös-
termektedir. 

Olayın Şeması3. 

Mealini verdiğimiz bu anlatım, Kur’an’da, üç 
yerde daha parçalar halinde tekrarlanmakta-
dır. Onlardan birisi en kısa olanıdır. Burada, 
ilk anlatımın çatısına uygun şekilde, olayın 
sadece başı ve sonu hatırlatılmıştır.18 

Diğer bir bölüm ise, ilk anlatımın tam bir 
özetidir. Yine olay yukarıdaki şemaya uygun 
olarak hülasa edilmiştir.19 

Üçüncü bölüm de aynıdır. Buradaki terk fark 
Hz. İbrahim’in kendisiyle ilgili müjdenin ge-
nişletilmiş olmasıdır.20

18 Ankebût 29/31-32. 

19 Zariyât 51/24-32.

20 Hicr 15/52-60. İlk anlatımda çocuk müjdesinin, 
eşine verildiği dile getirilmiştir. Oysa burada müj-
denin Hz. Hz. İbrahim’e verildiği ifade edilmek-
tedir. Binaenaleyh bazıları bu fragmanın anlatım 
şemasına uymadığını ve hatta çelişki oluşturdu-

Şimdi burada şu soruya cevap aramamız ge-
rekiyor. Acaba bütün bu fragmanlarda neden 
Hz. Lût, Hz. İbrahim’le beraberdir? 

Evet, Hz. Lût, Hz. İbrahim’in kardeşinin oğ-
ludur. Ancak onların bu anlatımdaki birlik-
teliğinin sebebi akrabalıkları olamaz. Çünkü 
Hz. İbrahim, iman akrabalığını kan ve zür-
riyet akrabalığına tercih eden bir isimdir. 
Olaylarının birleştirilme sebebi, o ikisine 
aynı elçilerin gelmesi de olamaz. Çünkü o 
elçilerin âdeti zaten budur.

Tek Olay4. 

Bu anlatımın iki yarısının da, merkezinde 
Hz. İbrahim vardır. Olayın iki yarısının şe-
malarındaki mütekabiliyet buna işaret et-

mektedir. Birinci kısmı-
nın şeması şöyledir: 

Mukaddime. 1- 

Hz. İbrahim’in kor-2- 
kusu. 

Misafirlerin Hz. Hz. 3- 
İbrahim’i teskin edişleri.  

Müjdeler (hanı-4- 
ma müjde verilişi ve Hz. 
İbrahim’e bereket müjde-
si). 

Hz. İbrahim’in Lût kavmi helak edil-5- 
mesin diye mücadele vermesi. 

Olayın ikinci kısmının şeması ise şöyledir: 

Mukaddimeye karşı Elçilerin Lût’a 1- 
gelişi. 

Hz. İbrahim’in endişesine karşı, 2- 
Lût’un endişesi. 

Elçilerin Hz. İbrahim’i teskin edişine 3- 
karşı, Lût’un kendi kavmini teskin etmeye 
çalışması. 

Hz. Hz. İbrahim ve eşine çocuk müj-4- 
desine karşı, Lût ailesine necat ve eşine ve 
kavmine helak müjdesi. 

ğunu zannetmişlerdir. Bu zan, bu yazıda cevabını 
bulacak hususlardan birisidir.

KUR’AN, MUCİZEYİ HİÇ 

KULLANMADIĞI HÂLDE 

YİRMİDEN FAZLA YER-

DE “ALLAH’IN ACZE 

DÜŞÜRÜLMESİ”NDEN 

BAHİS AÇMIŞTIR: “SİZ, 

YERYÜZÜNDE (O’NU) 

ACİZ BIRAKAMAZSINIZ.”
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Hz. İbrahim’in kavim hakkındaki 5- 
mücadelesine karşı kavmin helak edilmesi.

İşte, şemasını çıkardığımız bu iki yarıya 
Kur’an ortak bir isim vermiştir:

“Hz. İbrahim’in şerefli misafirlerinin haberi 
sana geldi mi?”21

“Hz. İbrahim’in misafirlerinden onlara haber 
ver.” 22

Bu, oldukça düşündürücü bir husus olma-
lıdır. Çünkü bu adlandırmalardan sonra her 
iki bölümde de, olayın iki yarısı da tam ola-
rak anlatılmıştır. 

Bu iki bölümü bütünleştiren ve tek olay te-
lakki edilmesi gerektiğini 
gösteren diğer bir husus 
da, olayın ta başında mi-
safirlerin Hz. İbrahim’e 
“Korkma biz Lût kavmi-
ne gönderildik!” demele-
ridir. Onlar “Korkma biz 
meleğiz!” dememişlerdir. 
“Korkma sana müjde ge-
tirdik!” de dememişlerdir. 
Daha Hz. İbrahim’e ve eşi-
ne çocuk müjdesi vermeden “Lût kavmine 
gönderildik!” demişlerdir.

Demek ki Lût’a gidişin bizzat Hz. İbrahim’e 
gelişle bir bağlantısı söz konusudur. Daha 
doğrusu elçilerin Hz. Lût’a gidişleri, Hz. 
İbrahim’e gelişlerinin devamıdır. Lût kav-
miyle ilgili haber, aslında rehberleri olan 
Hz. İbrahim’e gönderilmiştir. Olay bütün-
dür. Bu bütünlüğün temelinde, Lût’un, Hz. 
İbrahim ailesinden oluşu bulunmaktadır. 
Nitekim Lût’un eşi ve kavmi helak olacak 
ama Hz. İbrahim’in eşi zürriyeti bereketle-
necektir. Kurtarılacak olan Lût ailesidir ama 
büyüyecek olan onun bağlı bulunduğu Hz. 
İbrahim’in ehlidir. 

Bu anlatımın iki yarısını bir bütün olarak dü-
şünmemizi gerektiren hususlardan birisi de, 
insanların görmesinin ve meleklerin görünme-
sinin mâhiyetiyle ilgilidir. Nitekim bu husu-

21 Zâriyât 51/24.

22 Hicr 15/51. 

sa yukarıda işaret etmiştik. İnsanın görmesi, 
fizikî dönüşümlere ayarlıdır. Gördüğü şeyler 
de ölçülür ve yinelenirdi. Ayrıca sonucu da 
genel olur. Sahibini evrensel bilgiye götürür. 
Oysa metafizik varlıklar, ölçülür ve tecrübe 
edilir değildir. Ulvî ve semavî melekler gö-
rünmezler. O zaman onlarla ilgili bir sonuç 
da genel olmayacaktır. Bu nedenle, mer’î 
olanların görünmesi umumi ise de gayr-ı mer’î 
olanların görünmesi ferdî olmak durumun-
dadır. Sadece sahibini özel bir bilgiye ulaştı-
racaktır. 

O zaman misafir elçiler olayının, Hz. 
İbrahim’le başlayan ve onda biten ferdi bir 

rüyet şeklinde gerçekleş-
miş olduğunu düşünme-
miz gerekecektir. Elçiler 

önce Hz. İbrahim’e değil 
sadece ona gelmişlerdir. 
Bu hususta, fiziksellik 
ayarlarının değiştiği uy-
kuda bizim için yeterli 
deliller bulunmaktadır.

Rüya Görme5. 

Çok insan rüya görür. Bu 
rüyalarda fizikî kurallar aşılmaktadır. Ni-
tekim kendi bedenlerini, uykuda uçarken 
görebilen çok kimse vardır. Aile efradının o 
kişiye uçarken eşlik etmiş olması da müm-
kündür. Ancak; aynı rüyayı, aynı detaylarla, 
aile efradının her birinin eş zamanlı olarak 
görmeleri duyulmamıştır. Böyle bir şey olası 
da değildir. Çünkü her ferdin cinsi, yaşı, ih-
tiyacı, özlemi, ideali, inanç düzeyi, kültürü, 
bilgisi, hayal kuvveti ve ruhî tekâmülü diğe-
rinden farklıdır. 

Tuzlu peynir yiyen birisinin rüyasında su 
görmesi sıradan bir durumdur. Tuzlu yiye-
cekle rüyada görülen su arasındaki ilişkinin 
fiziksel olduğu düşünülebilir. Rüyasında uç-
tuğunu gören kimsenin, uyuyan bedeni ile 
uçan görüntüsü arasında da fiziksel bir ilişki 
ihdas edilip psikolojik bir durum olduğu dü-
şünülebilir. Lakin maddî sebeplerin hiç mü-
essir olmadığı, arızî psikolojik durumla hiç 
alaka kurulamayan, tamamen ayrı bir ruhsal 
cevherle gerçekleşen rüyalar da insanlığın 

KUR’AN’DA; ÂDEM’E ÜF-

LENDİĞİ BELİRTİLEN 

RUH İLE ONA VAHİY 

GETİRDİĞİ İFADE EDİ-

LEN ER-RUH, MA’KÛLAT 

HAZRETİNDEDİR.
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marufudur. Çoğu zaman gelecekten haber 
taşıyan bu rüyalar, Jung’un, başka bir kay-
naktan geldiğini ve insanı yücelttiğini söyle-
diği rüyalardır.23 Eski Ahit ve Yeni Ahit gele-
nekleri de bunun tanıklarıdır.24

Eski dünyanın algısına göre, rüyada görülen-
ler, gerçekleşmeyecek şeyler değildir. Bu ne-
denle rüyalara, günümüzde olduğundan çok 
daha fazla değer verilmiştir. Kadim Arapça-
da, uyanıkken görme ile rüyada görme için 
aynı kök harfler kullanılır. Ra’â fiili, hem 
fiziksel görme için hem de rüyada görme 
için ortak kullanılmıştır.25 Bazı haberlerde; 
müminin rüyası, peygamberlikten bir cüz,26 
peygamberliğin kırkaltıda 
biri olarak nitelenmiştir.27 
Rüya’nın sıra dışılığına 
Kur’an-ı Kerim de tanıklık 
etmektedir. Kur’an dilinde 
uyku durumuna menam, 
düşlere hulm, karışık düş-
lere edğâs, gelecekten ha-
ber taşıma değeri olan gör-
melere ise rüya denmiştir.28 
Rüyanın benzerlerinden 
farkı, geleceğe ait haberler 
taşıması nedeniyle tevili-
nin yapılması gerektiğidir. 
Hz. Yusuf’u zindandan kurtaran da rüyaların 
tevil ve tabirini bilmesidir.29

Temessül; Görünme6. 

Kur’an, mahiyeti açısından rüyadaki görme-
nin nesnesi durumunda olan görünmeden de 
söz etmiştir. Bu da temessüldür. Kelimenin 
kökü m-s-l dir. Kur’an, benzeri ile arasında 
fiziksel bir bağ bulunmayan söze mesel der.30 

23 Erich Fromm, Rüyalar Masallar Mitoslar (Sembol 
Dilinin Çözümlenmesi), Çev: Aydın Arıtan, Kaan 
H. Ökten, İstanbul 2003.

24 İbranicede mar’eh, Grekçe de horama.

25 Vâkı’a 56/68.Yusuf 12/4.

26 Ahmed b. Hanbel, Müsned. No: 14681.

27 “Müslümanın rüyası", bkz. Tirmizî, Sünen no: 
2279.

28 Yusuf 12/5. Bkz. 12/43, 44. İsrâ 17/60.

29 Yûsuf 12/36-7.

30 Zümer 39/29.

Benzeri ile arasında fiziksel bir bağ bulunma-
yan heykele timsal der.31 Benzeri ile arasında 
fizikî bir bağ bulunmayan ma’kûlâta ise te-
messül der. Böyle bir olay Hz. Meryem için 
gerçekleşmiştir: “Ona ruhumuzu gönderdik 
ve ona tam bir beşer olarak temessül etti.”32

Burada, Rûh (Cibrîl)’un görülme olayına te-
messül denmiştir. Çünkü mesel ve timsal gibi 
onun da cevheri ile görünmesi arasında fizikî 
bir bağ yoktur.

Bu durum, tıpkı Bilge’nin iki denizin birleş-
tiği yerde, Hz. Musa’ya temessül edip de, 
hayatının tevilini üç meselede kendisine öğ-
retmesi gibidir.33 Bunlar elbette ferdî ve özel 

müşahedelerdir. Çünkü 
temessül, duyuların de-
ğil ruhun işidir. Ruh’un 

ruhta var edilmesidir. Bu 
var etme genel değil özel-
dir. Yani melek sadece 
Meryem’e temessül etmiş-
tir. Hz. Musa’ya temessül 
olayında da fetâsı yanında 
yoktur. Bu tür olaylar do-
ğal olarak iman ve inkâra 
açık olur. O zaman me-
leklerin, temessül yoluyla 
görülebileceğini kabul et-

menin işi safsataya götüreceği şeklindeki bir 
kaygı da yersiz ve anlamsız olacaktır.

Ayrıca temessülde de, rüyadaki öznenin mü-
şahede ettiği şeyleri yadırgaması gibi, yadır-
gamalar olmaktadır. Nitekim Hz. Meryem de, 
Hz. Musa da gördüklerini yadırgamışlardır.34 
Çünkü bu görmeler çoğu zaman olaylardaki 
âdete ve eşyanın tabiatına aykırı olarak ger-
çekleşmektedir. Bu nedenle de tabir edilme-
sine ihtiyaç duyulmakta ve tahakkuku bek-
lenmektedir. 

Bizce, Hz. İbrahim’in misafirlerinin gelişleri-
ni yadırgadığı olay da, rüyadaki görme ve te-

31 Çoğulu temâsîl, bkz. Enbiyâ 21/52.

32 Meryem 19/17.

33 Kehf 18/78. Bilge’nin Cibril olduğu hakkındaki 
yorum ve tefsirler için bkz. Ahmet Baydar, İki De-
niz Arasında Vahiy. 

34 Meryem 19/18. Kehf 18/71, 74.

MER’Î OLANLARIN GÖ-

RÜNMESİ UMUMİ İSE DE 

GAYR-I MER’Î OLANLA-

RIN GÖRÜNMESİ FERDÎ 

OLMAK DURUMUNDA-

DIR; SADECE SAHİBİ-

Nİ ÖZEL BİR BİLGİYE 

ULAŞTIRACAKTIR. 
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messül gibi, gelecekten haber taşıyan bir nü-
büvvet olayıdır. Tevili ve tahakkuku ayrıdır.

Bu tespitimizin delillerinden birisi de 
Kur’an’daki hadîs (çoğulu ehâdîs) kelimesi-
dir. 

Hadîs; Vahiy, HaberA- 

Arapçada uyanıkken olsun, uyurken olsun, 
kulak yoluyla olsun vahiy yoluyla olsun, insa-
nın mülâkî olduğu sözlere ehâdîs denmiştir.35 
Bu kelime; söylence, haber, her türlü söz 
ve ilahi kelam anlamlarında Kur’an’da 
kullanılmıştır.36 Kelimenin bunlardan ayrıl-
mayan daha özel manası ise şu âyettekidir: 
“Rabbin seni seçecek ve sana ehâdîsin tevilini 
öğretecek.”37

Buradaki ehâdîs, rüya vasıtasıyla alınan ha-
berlerdir. Başka bir anlatımla, bu hadîsler 
Hz. Yusuf’un tevilini bil-
diği rüya haberleridir. 
Bu tür haberler, geleceği 
bu günden bildirmekte, 
zamanı aşmakta ve meta-
fiziğin fizikten önce oldu-
ğunu ispat etmektedir. 

İşte burada dikkat çekici 
bir hususla karşılaşmak-
tayız: Misafirler olayını, 
rüyada görünenlere ben-
zetmiş ve bu nedenle tevil 
edilmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi de rü-
yada görünenlere ve tevil edilmesi gereken-
lere Kur’an’ın hadîs dediğini görüyoruz. Bu 
durum, konumuz açısından gerçekten çok 
dikkat çekicidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim, dört 
kez tekrarladığı misafirler olayında gerçekle-
şenlere de hadîs demektedir: “Hz. İbrahim’in 
şerefli misafirlerinin hadîsi sana geldi mi?”38

Önceki âyette ehâdîs, tevili yapılması gereken 
haberlerdir. Sonraki âyette ise hadîs, elçilerin 
Hz. İbrahim’e ulaştırdığı haberdir. O zaman 
şu tespitimiz bir kez daha teyit edilmiş ol-

35 Ragıb el-İsfehânî, Müfredât. Ebu’l-Bekâ, Külliyât.

36 Sırayla bkz. Mü’minûn 23/44. Burûc 85/17. 
Lukmân 31/6.Tûr 54/32. 

37 Yusuf 12/6.

38 Bkz. Zâriyât 51/24.

maktadır: İki ayrı kıssa olarak okuduğumuz 
misafirler olayı aslında ferdi bir görme, bura-
da alınan haberler de tevili yapılması gereken 
bir hadîstir. 

Hadisler Tevil Edilmelidir1. 

Rüyalardaki haberler, her zaman şimdiye ve 
buraya ait olmaz. Onlar çoğu zaman özne-
nin mazisine, beklentilerine, ideallerine, ruh 
hâline ve nefsî kemaline aittir. Bir peygamber 
söz konusu ise daha da hususiyet arz eder. 
Ne var ki özne, fiziksel hayatla ve şimdiyle 
sınırlıdır. Bu nedenle geçmiş, gelecek ve gayb 
haberleri, ancak onun bildiği nesneler üze-
rinden verilebilir. Artık yapılması gereken; 
öznenin ihtiyaçlarına, eğitimine, kültürüne, 
tecrübelerine ve ruhi tekâmülüne göre o nes-
nelerin tevil edilmesidir. 

Yani hadîsler’in fizikileşti-
ren tefsiri değil tahkikine 
yönelen tevili gereklidir.

O zaman, misafirler ola-
yını tefsir etmek için ge-
rekçe yapılan şu sorular 
ehemmiyetini yitirecektir. 
Meleklerin sayıları üç mü-
dür, on üç müdür? Onlar 
hangi meleklerdir? Bir 
haberi vermek için neden 
çok sayıda gelmişlerdir? 

Neden yemeyecekleri bir yemeğin gelmesini 
beklemişlerdir? Hz. İbrahim’e müjde verme-
ye geldikleri hâlde niçin onu korkutmuş-
lardır? Çocuk müjdesini Hz. İbrahim’e mi 
yoksa eşine mi vermişlerdir? Hanımı neden 
ayakta durmaktadır? Niçin gülmüştür? Yaşlı 
bir adamın ve kısır kadının çocukları nasıl 
olacaktır? Müsrif kavmin erkekleri de melek-
leri görmüşler midir? 

Bu ve benzeri sorulara tefsir yoluyla cevap 
aramak anlamsızdır. Aslında o cevaplarda 
isabet etmek de imkânsızdır. Çünkü bu, tevil 
edilmesi ve tahakkuku beklenmesi gereken 
bir hadîs’tir. Tevilin ilk adımı ise, yukarıdaki 
soruların geri plana ittiği şu düşünme nokta-
sıdır: Hz. İbrahim ve eşinin çocuk sahibi ol-
malarının, Lût kavminin helak edilmesinin, 
Lût ailesinin kurtarılıp karısının geride bıra-

BAZI HABERLERDE; MÜ-

MİNİN RÜYASI, PEY-

GAMBERLİKTEN BİR 

CÜZ OLARAK NİTELEN-

MİŞTİR.  RÜYA’NIN SIRA 

DIŞILIĞINA KUR’AN DA 

TANIKLIK ETMEKTEDİR.
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kılmasının, bunların her birinin dinî anlatım 
açısından yalnız başına hiçbir değeri yoktur. 
Ancak hepsi bir arada bir değer ifade edecek, 
o zaman hepsi de müjde olarak nitelenebile-
cektir.

Müjdeler; Zürriyet, Nübüvvet ve 2. 
Helak

Dikkat edilirse, hadîs’in bütün fragmanların-
da, doğum yapacak kadının adı yoktur. Ama 
henüz doğmamış oğlunun adı vardır. Gülen 
kadının oğluna gülmek mastarından yapılmış 
kelime(nin İbranice telaffuzu) ile İshak den-
miştir. Bundan daha garibi ise çocuğu henüz 
doğmamış kadına, torununun kendi adıyla 
müjdelenmesidir. Ona da takip mastarından 
alınmış bir kelimeyle Yakup denmiştir (riva-
yetlere göre kadın, bu torununu dünya gö-
züyle görememiştir). Bü-
tün bunlardan anlaşılan 
şudur. Bu, salt bir doğum 
müjdesi değil, zürriyet 
müjdeleyen bir haberdir. 

Yine dikkat edilirse, 
hadîs’in bütün fragman-
larında, Hz. İbrahim’e 
müjdelenenler arasında 
oğlunun adı yoktur. Bu 
elbette önemlidir. Çünkü Hz. İbrahim gül-
memiştir. Fakat çocuktan “âlîm” niteliği ile 
bahsedilmiştir.39 Çünkü Hz. İbrahim’in ken-
disi de nübüvvetiyle ilim simgesidir. Nitekim 
torunun da adı anılmamış, ondan hiç bahse-
dilmemiştir. Bu çok daha önemlidir. Çünkü 
iman çizgisi için bu şart değildir. Bu üslubun 
da zürriyet müjdesinden ziyade, nübüvvete 
işaret eden bir beşaret olduğu gayet açıktır. 

Bu durumda kadına verilen haber, İsra-
il oğullarının müjdesi ise de, Hz. İbrahim’e 
verilen haber aynı zamanda İsmail oğulları-
nın beşaretidir. Ancak elçilerin Hz. İbrahim’e 
getirdiği haber sadece bu kadar da değildir. 
Beşaretler, müsrif kavmin helaki ile tamam-
lanmaktadır. 

Hadîs’in bütün fragmanlarına dikkat edi-
lirse, Lût kavmine, yukarıdan işaretlenmiş 

39 Hicr 15/52-60. 

siccilden taşlar ve tînden taşlar gönderilece-
ği bildirilmiştir.40 Ancak bu, Hz. İbrahim’e 
temessülde verilen hadîsin lafzıdır. Tevili ve 
tahakkuk etmiş şekli değildir. Bunlar elbette 
farklı olacaktır. Nitekim o kavim, üzerine bir 
fırtına ve yıkıcı bir yağmur gönderilerek helak 
edilmiştir. Bunu bizzat Kur’an dile getirmiştir: 
“Onların üzerlerine bir fırtına gönderdik.”41

Yine hadîs’in lafzına göre Hz. Lût, misafir-
lerini kurtarmak için “İşte size kızlarım!” 
demiştir.42 Başka bir bölümde de “Yapacak-
sanız işte kızlarım!” demiştir.43 Kavmin er-
kekleri ise “Ne istediğimizi bilirsin!” şeklin-
de itiraz etmişlerdir. Bu diyalogdan elbette 
Hz. Lût’un temiz kadınları, müsrif erkeklere 
takdim ettiği anlaşılamaz. O erkeklerin me-
leklere saldırdıkları anlamı da çıkarılamaz. 
Çünkü bunlar, hadîs’in lafzıdır. Bunlar Hz. 

İbrahim’in temessülde 
müşahedesidir. Aslında 
bunlar simge sözlerdir. 

Sahiplerinin hayallerini, 
inançlarını, ideallerini ve 
hayat tarzlarını simgele-
mektedir. Tevili yapılması 
ve tahakkuku beklenmesi 
gerekir. Gerçek hayatta da 

kuşkusuz süregelen peygamberlerin temiz 
nikâh sünneti şeklinde tahakkuk etmiştir. 



40 Hicr 15/74, Zâriyât 51/33.

41 Kamer 54/34. A’râf 7/84.

42 Hûd 11/78.

43 Hicr 15/71.

HADÎSLER’İN FİZİKİLEŞ-

TİREN TEFSİRİ DEĞİL 

TAHKİKİNE YÖNELEN 

TEVİLİ GEREKLİDİR.
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uharî ile Müslim’de geçen ve Ebu 
Hüreyre’den rivayet edilen bir hadiste 

Hz. Peygamber şöyle buyurur: “İman, yet-
miş küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi lâ-
ilâ he il lal lah sözü, en alt derecesi ise yolda 
insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara 
koymaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.” 
(Buharî, İman 2, Hadis No. 8).

Bu hadis-i şerifte geçen “yetmiş” ifadesi, ta-
rihsel süreçte ciddî bir yanılgı sonucu mate-
matiksel bir ifade olarak algılanmış ve iman, 
yetmiş bölüm olarak değerlendirilmeye ça-
lışılmıştır. Oysa Hz. Peygamberin sözlerin-
deki bu tür ifadeler matematiksel nitelikte 
değildir. Hz. Peygamberin buna benzer pek 
çok ifadesi vardır. Meselâ “Bir Müslümanın 
diğer bir Müslüman üzerindeki hakkı beş-
tir.” sözünde olduğu gibi. Buradaki ifade de 
sayısal değildir ve altıncı bir hakkı olmadığı 
anlamına gelmez. Hz. Peygamberin bu şekil-
de verdiği rakamlar, konunun daha somut 
açıklanabilmesi için verdiği rakamlardır ve 
onun bir izah tarzıdır. Yine “İmanın esası 
altı, İslâm’ınki beştir.” ifadesi de böyledir. 
Esas olarak bilinen hususların dışında imanı 
ve İslâm’ı öz/nitelik olarak ifade eden doğru 
olmak, yalan söylememek, emanete riayet 
etmek, ahde vefa göstermek gibi diğer birta-
kım unsurlar burada yoktur. Aslında bunlar 
da Müslümanlığın esaslarındandır. Ne var 
ki din, dünden bugüne genel olarak ibadet 
boyutuyla ele alınmaktadır. Bu durum da 
şekli ön plâna çıkarmakta ve özü geri plâna 
itmektedir.

İ K T İ B A S

Hz. Peygamber’in İman Tasavvuru

ve Tanımı

AKLIN VE KALBİN BİRLİĞİ, 

RUHUN VE BEDENİN 

BİRLİĞİ, FERDİN VE 

TOPLUMUN BİRLİĞİ 

GİBİ TÜM BİRLİKLER 

TEVHİD İNANCININ 

YANSIMALARIDIR.

BProf.Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı
(Diyanet Aylık Dergi’den iktibas edilmiştir).
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Arapçada “yetmiş” ifadesi, çokluk ifade et-
mektedir. Türkçede de “yüz” ile “bin” ifadesi 
bazen çokluk ifade etmek için kullanılmak-
tadır. Meselâ “Sen yüz kez çağırsan da ben 
sana cevap vermeyeceğim.” derken matema-
tiksel bir amaç kastedilmez. “Sen ne kadar 
çağırırsan çağır, ben senin çağrına icabet 
etmeyeceğim.” demektir. Bundan dolayı Hz. 
Peygamber, “İman, yetmiş küsur şubeye ay-
rılır.” derken, imanın sonsuz şubeleri vardır, 
anlamında bu sözü söylemiştir. Arkasından 
“En üst derecesi lâ ilâ he il lal lah, en alt dere-
cesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi 
alıp kenara koymaktır.” 
buyuruyor.

İslâm dininin, inanç ve 
ibadetle ilgili tüm esasları 
bir taraftan insan ile ken-
disi ve Yaratıcısı arasında-
ki ilişkileri düzenlerken, 
diğer taraftan insanın in-
sanla ve insanın eşya ve 
tabiatla ilişkisini tanzim 
etmektedir. Hz. Peygam-
ber bu hadiste, imanın 
formülü olan kelime-i 
tevhid ile yolda insanlara 
eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmayı birleştir-
miş ve her ikisini de imanın tarifi içinde zik-
retmiştir. Sözlükte birlik demek olan tevhid, 
sadece Allah’ın varlığına ve birliğine iman 
değildir. Tevhidin bireysel ve toplumsal bo-
yutları vardır. Aklın ve kalbin birliği, ruhun 
ve bedenin birliği, ferdin ve toplumun birliği 
gibi tüm birlikler tevhid inancının yansıma-
larıdır. İmanın ve tevhidin sosyal boyutunu 
da Hz. Peygamber, yolda insanlara eziyet ve-
ren şeyleri kaldırıp atmayı, iman kategorisi 
içinde değerlendirerek ifade etmiştir. Burada 
sadece fiziki anlamda yollarda insanlara ezi-
yet veren bir taşı yahut dikeni kaldırıp atmak 
değil, mecazi anlamda hakka, hakikate doğ-
ru giden yoldaki engelleri kaldırmak da kas-
tedilmiştir. Yol kesmenin en kötüsü, insanın 
Allah’a, Peygambere, doğruya, güzele, hakka 
ve hakikate giden yolunu kesmektir. Yol aç-
manın en güzel çeşidi de insanın, doğruya 
giden yolunu açmak ve bu yoldaki engelleri 
kaldırmaktır. Hatta Hz. Peygamber, bununla 

ilgili imanımızı ölçecek mükemmel bir ölçü 
ve kıstas vermiştir. Bu ölçü, kendi nefsin için 
istediğin bir şeyi mümin kardeşin için de is-
teyebilmektir. 

Hz. Peygamber, bu sözünde biri, lâ ilâ he il-
lal lah, diğeri yolda insanlara eziyet veren bir 
maddeyi kaldırıp atmak olan iki hedef gös-
termiştir. İşte bu iki hedefin arasında mey-
dana gelebilecek her anlamlı ve insanlığın 
yararına davranış, aslında imandandır ve 
onun bir yansımasıdır. Dolayısıyla Hz. Pey-
gamberin iman tanımı, sosyal boyutu olan 
bir iman tanımıdır ve klâsik akait ve ilmihâl 

kitaplarındaki teorik 
iman tanımından biraz 
farklıdır. Hz. Peygamber, 

teorik imanla birlikte pra-
tik iman üzerinde ısrarla 
durmaktadır. Bu hadis-
ten hareketle imanı teorik 
iman ve pratik iman ol-
mak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. Ancak ol-
gunun algılanmasındaki 
farklılık, özüne ilişkin bir 
durum değildir ve bunlar 
birbirine bağlıdırlar. Böy-

lece teoriyle pratik birbirinin tamamlayıcısı 
olmaktadır.

Teorik iman, mümini eyleme ve salih amel 
işlemeye sevk etmelidir. Gerçekte mümin, 
teorik imanını pratik imanla gösterebilen 
kimsedir. Konunun burasında sorgulanması 
gereken esas sorun, tarihsel süreçte iman an-
layışının neden daha çok teorik yönüyle ele 
alınmış olduğu hususudur. Bunun sebebini 
tek boyutlu olarak ele almak yanıltıcı olabi-
lir. Olayın sosyal, kültürel ve psikolojik arka 
plânı vardır. Toplum içinde dindarlık algısı 
bazen şekli boyutuna indirgenir ve ibadet et-
meyen kimseler dindışı ilân edilebilir, ya da 
dinin değerler dünyasına muhalif düşünce 
ve davranış sahipleri toplum nezdinde itibar 
kaybına zorlanır ve dışlanabilir. Bu durumda 
dinin ritüel algısı öne çıkar.

Diğer taraftan teolojik olarak iman-amel iliş-
kisi tartışmaları din algısını ve toplum psiko-
lojisini zayıflatıcı boyutlara ulaştığında, ko-

İMAN SOSYAL 
BOYUTUNU 

KAYBETTİĞİ ZAMAN 
MÜSLÜMANLAR 

TOPLUMSAL 
DİNAMİKLERİNİ 

KAYBETMEYE, 
DOLAYISIYLA DA 

ÇÖKMEYE BAŞLAR.
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ruma psikolojisiyle işin çerçevesi veya şekli 
ayrı bir önem kazanır. Bu durumda teorik 
tanım, pratiğe paradoks teşkil etmeden daha 
çok öne çıkar. Hâlbuki herhangi bir amelin 
veya dinî bir davranışın terkinde bir insanı 
iman dairesinin dışına çıkarma yetkisi hiç 
kimseye verilmemiştir. Fakat bu sosyal prob-
lemlerden dolayı böyle söylenmişse işin ha-
kikatinin de böyle olduğu anlamına gelmez. 
İşin hakikati amel imanın parçası değil, ama 
onun en büyük göstergesidir. Sadece dille 
inandım demek, imanın göstergesi olarak 
yeterli değildir. İmanın yüzlerce göstergesi, 
sosyal boyut ya da pratik 
iman denilen alanlarda-
dır. Pek çok İslâm bilgi-
ni şunu söylemiştir: İman 
sosyal boyutunu kaybet-
tiği zaman Müslümanlar 
toplumsal dinamiklerini 
kaybetmeye, dolayısıyla 
da çökmeye başlar. Günü-
müzde iman algısı sosyal 
hayat boyutundan yoksun 
kalmakta ve vicdanlara 
mahkûm edilmektedir. O 
zaman da İslâm’ın birey ve 
toplum üzerindeki ahlâkî, 
sosyal ve kültürel yansı-
masının önü baştan kesilmiş olmaktadır.

Bu hadiste iki kutup gösterilmektedir: Bir 
kutupta, lâ ilâ he il lal lah, yani teorik imanın 
en önemli unsuru olan Allah’a iman, ondan 
başka hiçbir varlığa ibadet etmeme vardır. 
Öbür kutupta da yolda insanlara eziyet ve-
ren bir maddeyi kaldırıp atmak vardır. Hz. 
Peygamber ara unsurlardan birisini de bu 
hadiste zikretmiştir: “Hayâ da imandan bir 
şubedir.”

“Haya”, daha çok insanların birbirinden 
utanması olarak tarif edilmiştir. Oysa bu ta-
nım eksiktir. Çünkü hayâ, basit bir utanma 
duygusu olmadığı gibi insandan çekinme ve 
toplumdan kaçmak da değildir. Hayâ, iyi iş-
leri yapmaktan kaçmamak, kötü işleri yap-
maktan çekinmektir. Hz. Peygamber hayâyı, 
bir insanın hayatta oluşunun göstergesi ola-
rak vasıflandırmıştır. Eğer bir insan çok per-

vasız, tamamen gayriahlâkî bir yaşantı içeri-
sine girmişse aslında o hayatını kaybetmiştir. 
Böylece hayâsını kaybeden hayatını; diri, 
yaşayan bir insan olma özelliğini kaybetmiş 
demektir. Dolayısıyla hayâ, hayattır. Nite-
kim Hz. Peygamber, bir hadis-i şerifte şöyle 
buyurur: “Hayâ etmedikten sonra dilediğini 
yap.” (Buharî, Ehadisu’l-Enbiya 51, Hadis No. 
3224) Böylece Hz. Peygamber, hayâ duygu-
sunu, insanı kötülükten alıkoyan temel ve 
ahlâkî bir meziyet olarak görmüş ve imanın 
şubeleri içerisinde zikretmiştir.

Hz. Peygamberin diğer iman tanımları, bu 
hadiste çizilen iki çerçe-
venin arasında yer alan 
unsurlardır. Bugün bir-

çok insan, bu ikisi arasın-
da yer alan davranışların 
imanla ilgili olduğunu dü-
şünmeyebilir. Aslında bü-
tün bu davranışlar, imanla 
ilgilidir. Dolayısıyla iman 
bütün yönleriyle bir top-
luma yerleşmedikçe, sa-
dece Allah’a, meleklere, 
ahirete, peygamberlere 
inanmaktan ibaret kalıp 
hayata yansımadıkça, yani 

vicdanlarda mahkûm olduğu sürece, böyle 
bir imanın, insanlara kazandıracağı fazla bir 
şey yoktur. Unutulmamalıdır ki Hz. Peygam-
berin bize öğrettiği imanın ilkeleri, sosyal 
hayata yansımak için vardır. Kaldı ki iman 
esaslarından meleklere iman hususunda kişi 
kendini murakabe eden, her an gözeten, iyi-
liklerini ve kötülüklerini kaydeden Allah’ın 
iki meleğine inanmıyorsa, yahut inandığı 
hâlde böyle bir gözetimden uzak bir hayat 
yaşıyorsa, o zaman meleklere imanın, o kişi-
ye faydasının olduğundan söz edilemez.

Başka bir hadis-i şerif şöyledir: Hz. Peygam-
bere iman nedir ya Resulallah, diye sorarlar. 
O da “Seni dünyada mesut yaşatacak bir 
ahlâk, Allah’ın haram kıldıklarından vazge-
çirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden 
uzak tutacak bir hilmdir.” buyurur. (Taberanî, 
Mucemu’l-Evsat, Hadis No. 5005)

HZ. PEYGAMBER, 
HAYÂ DUYGUSUNU, 

İNSANI KÖTÜLÜKTEN 
ALIKOYAN TEMEL 

VE AHLÂKÎ BİR 
MEZİYET OLARAK 

GÖRMÜŞ VE İMANIN 
ŞUBELERİ İÇERİSİNDE 

ZİKRETMİŞTİR.
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“Hilm” kelimesi, Türkçeye uysallık olarak 
çevrilmiştir, fakat uysal kelimesi Türkçede 
bazen olumsuz anlamda kullanılmaktadır. 
Hilm, yeri geldiğinde cahille muhatap olma-
mak, öfkesine hâkim olmak; cahil insanların 
seviyesine inmemek ve bütün bunları içine 
alan bir kavramdır. İşte Hz. Peygamber bü-
tün bunları iman kavramı içinde mütalâa et-
mektedir.

Konumuzla ilgili başka bir hadis-i şerifi örnek 
verelim. Adamın biri bir gün Hz. Peygambe-
re gelir, İslâm ve iman nedir, diye sorar. Hz. 
Peygamberin bu tür sorulara hiçbir zaman 
tek cevabı yoktur. Onun cevapları kişinin 
durumuna göre farklı olmakta veya farklı bir 
boyut taşımaktadır. Hz. 
Peygamberin bu soruya 
farklı cevapları şöyledir: 
“Güzel sözdür, insanla-
ra yedirmektir, hoşgörü-
dür, sabırdır.” (Taberanî, 
Mucemu’l-Kebir, Bab 4, s. 
440). Sabır, İncil’de ve 
Kur’an-ı Kerim’de fark-
lı manalara gelir. İncil’de 
“sabredin” demek, “kat-
lanın” anlamındadır. Bu 
kelime Kur’an-ı Kerim’de 
“direnin” demektir. Sa-
bır hiçbir zaman kötülü-
ğe katlanmak anlamına gelmez. O, başınıza 
gelen musibetlere karşı direnç göstermek, 
yıkılmamaktır. Görüldüğü üzere bu hadiste 
iman, güzel söz, yedirmek, sabır ve hoşgörü 
olarak tanımlanmaktadır.

Hz. Peygamber, diğer bir hadis-i şerifte “Ya-
pılan bir iyilik seni sevindiriyor ve yapılan 
bir kötülük seni üzüyorsa bil ki sen gerçek 
müminsin.” buyurur. (Beyhakî, Şuabu’l-İman, 
Hadis No. 6737) Hatta Hz. Peygamber, bir 
başka sözünde bu konuyu açıklarken “kötü-
lük göğsünüzü daraltıyorsa” yani kötülükten 
sonra kalpte, gönülde bir şeyler düğümleni-
yorsa ifadesini kullanır. İşte bu, Hz. Peygam-
berin koyduğu, herkesin kendisinde görebi-
leceği mükemmel bir ölçüdür.

Bir başka sözünde Hz. Peygamber, “Sizden 
biri kendisi için istediğini mümin karde-

şi için de istemedikçe iman etmiş olamaz.” 
buyurur. (Buharî, İman 7) Bu sözün anlamı 
çok ağır olduğu için, “Kâmil bir mümin ola-
mazsınız.” şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü 
onun bu tür sözleri, insanları iman dairesi-
nin dışına çıkarmak için değil, imanın gerek-
lerini anlatmak için söylenmiştir.

Hz. Peygamberin iman tasavvurunun an-
laşılması bakımından son olarak şu hadis-i 
şerifi zikredelim: “Komşusu açken tok yatan 
gerçek mümin olamaz.” (Heysemî, Mecmau’z-
Zevaid, 8/169)

Hadis kitaplarımızda imanla ilgili bölümler 
incelendiğinde karşımıza bu konuyu anlatan 
yüzlerce hadis çıkar. Bütün bu hadislerden 

hareketle, Hz. Peygambe-
rin dünyasında imanın, 
teorik olmaktan çok, teo-

rik imana bağlı pratik bir 
iman olduğu ve sosyal ha-
yatta kendisini göstermesi 
gerektiği anlaşılmaktadır.

Hz. Peygambere gelen 
vahiyde iman, bir bütün 
olarak değerlendirilmiş-
tir. Eğer iman, teorik bo-
yutuyla vicdana mahkûm 
edilirse, kişinin bu şekilde 
iman etmesi, Allah ile olan 

irtibatını kopartır. Yine iman, sadece sosyal 
hayattaki birtakım iyiliklerle tarif edilirse bu 
da yanlış bir tanım olur. Kur’an’ın ve Hz. Pey-
gamberin iman anlayışının çerçevesi, kendi 
içinde tutarlı bir iman anlayışıdır. İman, bir 
bütün olarak Allah’ın varlığını kabul ederek 
yaşamak ve onun kendisiyle, insanlarla ve ta-
biatla ilişkilerini düzenleyen bütün emir ve 
yasaklarına uymaktır.

Netice itibariyle iman, dil ile kalp arasında 
biten bir akid değil, bütün bir varlığı yo-
rumlayan temel bir disiplindir. Bu disiplinin 
mihveri ise Allah inancıdır. Allah inancı ile 
başlayıp ahiret inancı ile tamamlanan “amen-
tü” dünyasında insanın varlığı anlam kaza-
nır. İnsan, yaratılışın, yaşayışın ve ölümün 
anlamını imanla bulur.



HZ. PEYGAMBERİN 
HADİSLERİNDEN 
İMANIN TEORİK 

İMANA BAĞLI 
PRATİK BİR İMAN 

OLDUĞU VE SOSYAL 
HAYATTA KENDİSİNİ 

GÖSTERMESİ 
GEREKTİĞİ 

ANLAŞILMAKTADIR.
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Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkisini ge-
liştirdikçe Avrupa’da Türkiye’nin laikli-

ğinin niteliği de daha sık ve derin sorgulanır 
hale geliyor. Türkiye’de İslam’ın konumu 
ve farklı yorumlarının yanısıra gayrimüs-
lim azınlıkların problemleri de hem Avrupa 
medyasında hem akademyasında tartışılıyor. 
Tartışmanın ana eksenini Türkiye’de batılı 
anlamda bir sekülerliğin var olup olmadı-
ğı teşkil ediyor. Bu makale ile hem Avrupa 
hem de Türkiye pencerelerinden bakmaya 
çalışarak Türk tipi laiklik tartışmasına kat-
kıda bulunmayı amaçlıyorum. Sonuç olarak 
da bu zemine yaslanarak Türk tipi laikliğin 
Arap Baharına ilham kaynağı olup olamaya-
cağı sorusunu sormak istiyorum.

TÜRKİYE LAİK Mİ GERÇEKTEN?

Öncelikle Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da 
laiklik yerine sekülerlik ve kilise-devlet ay-
rılığı terimlerinin tercih edildiğini not etme-
liyim. Türkiye Fransız modelini esas aldığı 
için terimin de Fransızcasını almış. Şimdi 
temel soru(n) şu: Türkiye laik olduğunu 
beyan ettiğine ve bunu 1937’de anayasasına 
açıkça yazdığına göre laik mi kabul edile-
cektir; yoksa devletin dini sıkı bir şekilde 
kontrol etmekte olduğuna bakılarak laik 
olmadığı mı kabul edilecektir? Laik veya 
seküler ise bunun kendine özgü bir laiklik 
olduğunu mu ileri süreceğiz? Seküler de-
ğilse ama öyle olduğunu iddia ediyorsa bu 
durumun adını nasıl koyacağız?

Türkolog Eric Jan Zürcher Türkiye’nin ke-
sinlikle seküler bir devlet olmadığını savu-
nuyor. Hatta bir adım daha atarak Hakan 
Yavuz’u da referans göstermek suretiyle Os-
manlı Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne 
nazaran daha bile seküler sayılabileceğini 
iddia ediyor. Zürcher’in Türkiye’nin seküler 

E L E Ş T İ R İ

Türk Tipi Laiklik

TÜRKİYE’DE DEVLET 

DİN KARŞISINDA 

TARAFSIZ KALMIYOR, 

BİLAKİS DİNİN ALANINA 

GİREREK ‘İYİ İSLAM-
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bir devlet ol(a)madığı yönündeki iddiasının 
en büyük şahidi din üzerindeki devlet kont-
rolü. Zürcher’e göre Türkiye’de devlet din 
karşısında tarafsız kalmıyor, bilakis dinin 
alanına girerek ‘iyi İslam’ – ‘kötü İslam’ ay-
rımı yaparak birincisini destekliyor, ötekini 
bastırıyor. Türkiye’nin niçin seküler veya laik 
olamadığı sorusuna ise “çünkü Türkiye’nin 
geleneğinde kilise yoktu” cevabını veriyor 
(bizzat sordum).

Sosyolog José Casanova sekülerliğin ‘seküla-
rist’ ve ‘sekülarist olmayan’ iki biçimde yo-
rumlandığını; ikinci yorumun gittikçe daha 
yaygın hale geldiğini tespit ediyor. Ona göre 
bütün dünyayı kuşata-
cak, bütün kültürleri 
kucaklayacak bir üst dil 
ancak seküler bir dil ola-
bilir; çünkü sekülerlik 
bütün geleneklerin mev-
cudiyetini taahhüt eder 
ve korur. Bununla birlik-
te dine karşı geliştirilmiş 
Avrupaî reflekslerin bü-
tün dünyadaki dindarlaş-
ma trendiyle uyum içinde 
olmadığını, bir istisna ol-
duğunu iddia eder. Yani 
Avrupalı birçok yazarın ‘Amerikan istisnacı-
lığı’ diye nitelediği durumun; dünya ölçeğin-
de bakıldığında aslında bir Avrupa istisnacı-
lığından ibaret olduğunu söyler. Bu yüzden 
sekülarist sekülerlik yorumlarına Avrupa’da 
rastlanır. Casanova Fransız modelinin ve 
ona bağlı olarak Türkiye’deki laikliğin sekü-
larist olduğunu belirtiyor (Bunu da şahsen 
konuştum). Türkiye için benzer bir kavram-
laştırmayı sosyolog Nur Vergin de yapmıştı: 
‘laikçilik’. Casanova da Türkiye’deki termi-
nolojiye uyarlayarak tekrarlayacak olursak, 
günümüz dünyasında laikçi laikliğin gittikçe 
gözden düştüğünü laikçi olmayan laikliğin 
ise değer kazandığını düşünüyor. Sosyolog 
Umut Azak’ın işaret ettiği gibi, kimi araştır-
macılar da Türkiye’nin sekülerlik karşısın-
daki durumunu belirtmek üzere ‘yarı-laik’ 
tanımlamasını tercih ediyorlar. 

Demek oluyor ki Türkiye’nin laiklik iddiası 
su götürür. Şek ile yakîn sabit olmayacağına 
göre Türkiye laiktir veya sekülerdir demek 

de mutlak manada doğru olmaz. Belki, iğreti 
olarak Türk tipi laiklikten söz edilebilir. Yani 
mevcut durum veri kabul edilerek işte Türk 
tipi laiklik budur denilebilir. Her ne kadar 
bu tanımlama etsiz çiğ köfte gibi kendi için-
de bir çelişkiyle malul olsa da meramı ifade 
etmeye kâfi gelebilir.

TÜRK TİPİ LAİKLİğİN ÖZELLİKLERİ

İmdi, Türk tipi laiklik Fransız modelinden 
mülhem olmakla birlikte onun gibi kendi 
tarihî şartları içinde tekevvün etmemiş; bila-
kis taklit yoluyla alınmıştır. Fransa’da laiklik 
monarşi sonrasındaki rejime fikrî ve politik 

bir zemin teşkil etmiş iken 
Türkiye’de devletin dini 
kontrolü altında tutması 

ve hıyn-i hâcette onu ken-
di çıkarları doğrultusunda 
kullanması için bir araç ve 
kaldıraç olarak kullanıl-
mıştır. Demek ki Türk tipi 
laikliğin en önemli özelliği 
dini dindarlara bırakma-
yacak kadar korumacı ve 
jakoben duruşudur. Bu 
başat özelliğinin doğal bir 
sonucu olarak Türk tipi la-

iklik tepeden inmecidir. Halka istinat etmez, 
bilakis halkı ıslah etme amacına matuf ola-
rak dikte edilmiş bir projedir.

Burada birkaç örnek üzerinden konuşmak 
yararlı olacaktır. Hilafetin ilgası, Diyanet İş-
leri Riyaseti’nin kurulması ve din eğitimi ve 
öğretimi konuları örnek olarak ele alınabilir. 
Böylece politik, bürokratik ve eğitimle ilgili 
laiklik uygulamalarını tartışmış olacağız. 

Hilafet kaldırılırken halka sorulmamıştır 
(Jakobenizm ve tepeden inmecilik). Hila-
fetin kaldırılmadığı, bilakis Büyük Millet 
Meclisi’nin şahs-ı manevisinde mündemiç 
bulunduğu ifade edilmiştir (tedricilik ve ta-
kiye). Diyanet İşleri Riyaseti başbakanlığa 
bağlı bir devlet kurumu olarak kurulmuş, 
vakıfların yönetimi de yine devletin uhdesi-
ne alınmıştır. Bu düzenlemenin dinin devle-
te müdahil olamamakla birlikte devletin din 
işlerine mutlak müdahalesi anlamına geldiği 
açıktır. Laik devlet dini resmen kontrol et-
mektedir. Dinî tedrisât devletin tekeline alın-

TÜRK TİPİ LAİKLİK 
FRANSIZ MODELİNDEN 

MÜLHEM OLMAKLA 
BİRLİKTE ONUN 

GİBİ KENDİ TARİHÎ 
ŞARTLARI İÇİNDE 

TEKEVVÜN ETMEMİŞ; 
BİLAKİS TAKLİT 

YOLUYLA ALINMIŞTIR.
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mış, din eğitimi hakkı ise mevzubahis bile 
edilmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anayasa-
sındaki (1924), “Türkiye Devletinin dini, 
dîn-i İslâmdır: Resmi dili Türkçedir; makarrı 
Ankara şehridir” hükmündeki “…dini, dîn-i 
İslâmdır” ifadesi 1928’de kaldırılmış ve niha-
yet 1937’de, büyük kurucunun ölümünden 
yalnızca bir yıl önce laiklik kelimesi anaya-
saya girmiştir. 

Buradan Türk tipi laikliğin diğer iki özelli-
ğinin de tedricilik ve takiyecilik olduğu ile-
ri sürülebilir. Bu özellik de birinci ve ikinci 
özelliğin kaçınılmaz bir sonucudur. Çünkü 
jakobenizm ve tepeden 
inmecilik kaçınılmaz ola-
rak projenin tedricen ve 
olduğundan farklı kılıf-
lara sokularak tatbikini 
intaç eder. Türkiye’de 
günümüzde halen devam 
eden laiklik konusundaki 
kavram kargaşasının ve 
tartışmasının en önemli 
sebebi de budur. Laiklik 
kavramı Türkiye’de bizzat 
bu prensibi vaz’ edenler 
tarafından muğlâk bı-
rakılmış, anayasada yer 
almasına rağmen kesin ve net tanımı yapıl-
mamıştır. Demek ki Türk tipi laikliğin dör-
düncü özelliği de muğlâklığıdır.

Şimdi Türk tipi laikliğin Arap baharına il-
ham kaynağı olup olamayacağı konusunu 
tartışmaya açalım.

ARAP BAHARıNDA  
LAİK ÇİÇEKLER AÇAR Mı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır’daki 
konuşmasında laiklikten korkmayın derken 
Müslüman Kardeşler’in ve diğer İslami ha-
reketlerin tarafında durarak konuşmaktadır. 
Kimi yorumcular konuşmanın adresinin batı 
olduğunu söylediler. Bu doğrudur, ancak 
Erdoğan’ın konuşmayı hangi zeminden yap-
tığı da önemlidir. Batılılar tarafında durup, 
oradan bakarak konuşmamıştır. Kendini 
tanımladığı yer Arapların, Türklerin, Kürt-
lerin, Farsların… Müslümanların durduğu 

yerdir. Bir Müslüman lider olarak Müslü-
manlara dönerek “arkadaşlar bu laiklik ko-
nusunu abartmayalım, devletin laik olması 
çok da kötü bir şey değil; biz bireyler olarak 
Müslümanız ve Müslüman kimliğimizle laik 
devlette görev alabiliriz” demiş olmaktadır.

Konuşmanın önemi bir tartışma başlatmış 
olmasıdır. Bu tartışma da Müslümanların iç 
tartışması, kendi aralarındaki konuşmasıdır. 
Müslümanlar bu laiklik mevzuunu belki de 
ilk kez bu kadar güçlü ve yaygın bir şekilde 
‘kendi aralarında’ konuşmaya başlamış oldu-
lar. 

Tayyip Erdoğan’ın 1988’de laiklik ve demok-
rasiyi araç olarak tanım-
ladığı hesaba katılırsa, şu 
anda da bu düşüncesinin 
değişmiş olduğunu ispat 
edecek verilere sahip 
olmadığımıza göre ‘laik-
likten korkmayın’ tavsi-
yesini de bu doğrultuda 
anlamak durumundayız. 
Zaten kendisi de Mısır’da 
yaptığı bu uyarının ma-
hiyetini Tunus’taki ko-
nuşmasında ‘devlet laik 
olur, bireyler değil’ diye-
rek ve ‘Müslüman birey 

laik devleti yönetebilir’ diyerek izah etmiş 
bulunuyor. Erdoğan’ın 2011’de, 1998’deki 
konuşmasını nakzettiğini değil bilakis vuzu-
ha kavuşturduğunu söyleyebiliriz.

Arap Baharı adı verilen bu rüzgâr son kul-
lanma tarihi dolmuş diktatörleri tarihin çöp 
tenekesine süpürürken Arap halklarına getir-
diği tek kazanç onları taşeronlardan kurtar-
mış olmasıdır. Bundan böyle dünya sistemi 
onları doğrudan doğruya sömürmek istiyor. 
Eğer Arap baharında laik çiçekler açarsa bu, 
Arap halklarının tüketim ekonomisine, yu-
muşak sömürgeciliğe, tabir-i âharla soft ve 
sofistike emperyalizme daha ziyade açık ve 
daha ziyade savunmasız kalması anlamına 
gelecektir. Kırk satırdan bıkıp usanan Arap 
kardeşlerimiz acaba kendi ihtiyarlarıyla kırk 
katır seçeneğini mi denemek istiyorlar diye 
soruyorum kendi kendime. 

TÜRK TİPİ LAİKLİK 
JAKOBEN VE TEPEDEN 
İNMECİDİR, TEDRİCİ 

VE TAKİYECİDİR. 
ANAYASADA YER 

ALMASINA RAĞMEN 
NET BİR TANIMI 

YAPILMAMIŞ, 
BİLEREK MUĞLAK 
BIRAKILMIŞTIR.
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ir menkıbe anlatılır. Adamın biri, şeyhine 
şeytandan şikâyet etmiş ve “şeytan beni 

kandırıyor, dinimi ahiretimi mahvediyor” de-
miş. Şeyh de ona demiş ki, “Senden az önce 
şeytan geldi buraya. O da senden bıkmış usan-
mış. Şeytan diyordu ki, dünyanın hepsi benim 
malımdır. O benim malıma el koymaya, kendi 
mülkümü elimden almaya çalışıyor. Ben de bu 
yüzden onun dinine saldırıyorum.”

“Şeytanı suçlamayın, o yalnızca çağrıda bu-
lundu, siz de hemen uyuverdiniz” (İbrahim, 
14/22) âyetine uygun bir anlatım aktardığım 
menkıbe. ‘Benim’ demek, sahiplenmek, ‘ben’in 
üstüne düşmek şeytanın işlerindendir demek 
ki. Günlük konuşmalarımızda bile okulum, sı-
navım, dersim, evim kısacası birçok kelimeye 
-im eki getiriyoruz. Yazım ve diğer nedenlerle 
“-im” eki dilimize dolanmış durumda. Böyle 
her sözün ardına ‘ben’ ekleyerek nasıl kurtula-
biliriz nefsin elinden? 

Sezai Karakoç, “Yazar, sanki yazı ve kitap daha 
önceden varmış da o sadece onu ortaya çıkarma-
ya çalışmıştır” der. Bir kişi bile olsun yararlana-
caksa yazı o kişiye yazılmış da denilebilir. Bu 
söze uyarak ‘yazım’ demekten hayâ ediyorum 
ben de. Evim, arabam gibi mülklere de ‘be-
nim’ demek aynı enâniyeti barındırıyor. Ben’i 
yok etmeye, kelimelere taktığımız ‘ben’ ekini 
atarak başlayabiliriz. Ta ki, biz ile irtibatı olan 
hiçbir şeyin aslında bizim olmadığını anlaya-
lım.

B

D E N E M E

İslam’ın İki Kutuplu Yapısı  
ve İnfak

BEN’İ YOK ETMEYE, 

KELİMELERE 

TAKTIĞIMIZ ‘BEN’ 

EKİNİ ATARAK 

BAŞLAYABİLİRİZ. TA Kİ, 

BİZ İLE İRTİBATI OLAN 

HİÇBİR ŞEYİN ASLINDA 

BİZİM OLMADIĞINI 

ANLAYALIM.

Kübra Nur AYAR
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İslam’ın İki Kutuplu 
Yapısı  ve İnfak

Dünya üzerindeki eşyaların, malların hiçbiri-
si insanların değildir; menkıbede de anlatıl-
dığı gibi şeytanın da değildir, ahmak şeytan 
öyle sanmaktadır. “Göklerde, yerde ve bu 
ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti sa-
dece Allah’a aittir.” (Mâide, 5/18). İnsan-
lara emanet verilir ve ölünce dünyalık mal, 
adı üzerinde, dünyada kalır. Hıristiyanlıkta 
ise din, sadece ferdî âleme hitap ettiği için 
maddî dünyada şeytanın hüküm sürdüğü-
ne inanılır. Hatta daha ileri gidilip şeytanın 
mutlak kudretinden söz edilir. 

Menkıbedeki şeytanın şeyhe dedikleri Hıris-
tiyanların dünya algısını gösteriyor aslında. 
Dünyalık mal şeytanın ise, zaten kötü olan 
hüküm sürmekte ise daha baştan kaybetmi-
şizdir; Hıristiyanlarca be-
beklerin günahkâr doğ-
ması bu yüzdendir. İslam 
ile önceki dinlerin maddî 
dünya anlayışlarını kar-
şılaştırdığımızda İslam’ın 
nasıl bir denge üzerine 
kurulduğunu da görmüş 
oluruz. Matta İncil’i şöyle 
diyor, “Hiç kimse iki efen-
diye hizmet edemez. Ya bi-
risinden nefret edip ötekini 
sevecek, ya da birisine bağlanarak öbürünü ih-
mal edecek. Siz hem Tanrı’ya hem mammona 
(para ve servet) hizmet edemezsiniz.” (Matta, 
6/24).

Parayı kestirip atan, yok sayan bir anlayış var 
burada. İncil’de para ve maddî hayatı kazan-
ma konusunda kaideler verilmezken yalnız 
ruhsal olarak olgunluğa erişmek konu edi-
lir. En sık kullanılan kelimeler; tevbe, af, sır, 
kurtuluş, ruh’tur; insanlar arası hukuktan, 
savaştan, adaletten bahsedilmez. Hıristiyan-
lık, bu haliyle insana seslenen, ama bir arada 
yaşayan insanlara hitap etmemektedir.

Bu bahsi de nihayete erdiren din’in kemale er-
diği, tamamlandığı İslam dini oluyor. Namaz 
ve zekât temeli üzerine kurulmuş, bir yan-
da bedenî bir yanda mâlî ibadet hayatı... Ne 
dünyadan yüz çeviriyor, ne dünya hevesleri-
ne kapılıyor. Ahireti önüne alınca, dünyanın 
da arkasından geleceğini biliyor İslam olan 

kişi. Kur’an’da ferdî ibadet ile ilgili kaideler 
tam iken; faiz, av, adalet, ceza, ticaret, müca-
deleden de bahsediliyor ve insanlara yönelik 
kurallar belirlenmiş oluyor. Bu yüzdendir ki 
camiler; kiliseler gibi yüksek tepelerde değil, 
şehrin içinde olurlar. Müslümanlar namaz-
dan sonra dünyevî meseleleri tartışırlar. Yine 
hac ibadeti; dinî merasim, ticarî fuar, siyasî 
toplantı görevlerini bir arada görür. Dünya-
nın her yanından gelen Müslümanlar ile din 
ve dünya işleri konuşulup, tartışılır. 

Tartışmaları gerekir desem daha uygun ola-
caktı, zira bugün Mekke’de konforlu otel-
lerde konaklayan Müslümanlar, diğer ülke-
lerden gelen din kardeşleri ile konuşamıyor; 
konuşsa bile büyük ölçüde İngilizce konuş-

mak ve anlaşmak gereki-
yor. Bu da haccın ruhuna 
ayrı düşen başka bir so-

rundur. Bir sene olsun hac 
lâyıkıyla yerine getirilsey-
di, sözgelimi bu yıl Arap 
devrimlerini haber almak 
için yabancı şirketlerin 
haber kanalları girmezdi 
araya. Siyasî ve idarî geliş-
melere daha sağlıklı, daha 
Müslümanca bakılabilirdi. 

Her yıl tüm dünya Müslümanlarını bir araya 
toplayan Kâbe, bugün tam manasıyla gerçek-
leşemese de, ibadet merkezi olmakla beraber 
dünya meselelerinin de konuşulduğu alandır. 
Din ve dünya işlerini tüm dünya Müslüman-
larıyla tartışmak için eşsiz bir imkân sunar 
hac bizlere. Din’in merkezi olduğu gibi dün-
yanın da merkezi olabilir bu toplanma alanı.

İslam, dünyevî işlerle uğraşmayacaksın ya 
da paradan nefret edeceksin dememekle 
birlikte; ibadet alanlarında dünya meselesi 
konuşmaya da izin vermiştir. Hıristiyanlıkta 
dünya malı şeytanın mülküdür anlayışı ya da 
rahiplere evlenmeme yasağı gibi insan nefsi-
ne ağır gelen ve ameli zorlaştıran hükümler 
ise Kuran’da, “Allah, kimseye takatinden 
fazlasını yüklemez” (Bakara, 2/286) âyetiyle 
kolaylığa ermiştir.

Matta İncili’nde geçtiği gibi, iki elbisesi olan 
birini versin demiyor İslam dini. Malın kırk-

NE DÜNYADAN YÜZ ÇE-

VİRİYOR, NE DÜNYA HE-

VESLERİNE KAPILIYOR. 

AHİRETİ ÖNÜNE ALINCA, 

DÜNYANIN DA ARKASIN-

DAN GELECEĞİNİ BİLİ-

YOR İSLAM OLAN KİŞİ.
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ta birini zekât olarak vermeyi farz kılıyor 
ve geri kalan mallar için de infak etmemizi 
öğütlüyor.

Ayrıca yeri gelmişken infak üzerinde de dur-
mak istiyorum. Allah’tan böylesine uzaklaş-
mış yerlerde, bu garip zamanlarda yaşarken, 
“Allah’ın elini elimiz üzerinde hissede-
ceğimiz” (Fetih, 48/10) bir ibadettir infak. 
İnfak, birçok âyette zekât gibi emredilmek-
tedir; ancak infak, belirli bir zamanla ve 
oranla sınırlandırılmamış, hayatın bütününe 
yayılmış bir ibadettir. Yazının başında evim, 
yemeğim, yazım kelimelerindeki “ben” ekini 
atalım derken kastım, “ene” gibi görülende 
başkasının da pay sahibi olduğunu unut-
mamak idi. Başkasının payını teslim eden 
insan infakı da anlamış 
olacaktır. Kendi yemeye-
ceğin yemeği, komşuna 
da vermeme edebi vardır. 
Bu görüşten bile infakın 
niteliğini, kıymetini anla-
yabiliriz. Rabbimiz, “Sev-
diğiniz şeylerden infak 
etmedikçe iyiliğe ermiş 
olmazsınız” (Âl-i İmrân, 
3/92) buyurmaktadır. 

Zekâtı verip beş farzdan birini gerçekleştir-
dikten sonra infak etmeyen birini düşünelim. 
Ya malın devamı gelmezse diye düşünüyor 
olabilir. Burada güvensizlik sorunu ve Hz. 
Musa’nın (as) Kızıl Deniz’de kalan kavminin 
hikâyesi geliyor akla. Tih Çölü’nde bulunan 
kavme, gökten pişmiş bıldırcın eti ve kud-
ret helvası gönderilmiş, ama yine de onlar 
nankörlük edip, Hz. Musa’ya (as): “Rabbine 
yalvar da bize yeryüzünün değişik yiye-
ceklerinden göndersin” (Bakara 2/61) de-
mişlerdi.

Burada Yahudi kavminin düştüğü asıl yan-
lış, aynı yiyecekten bıkmak değil “ya bir gün 
bıldırcın eti gelmezse ne yeriz?” güvensizliği 
idi. Kıssada anlatılan kavmi, açgözlülükleri 
ve bugünün hakkını vermeden yarının ni-
metine göz dikmek saptırdı. Şimdi bizler de 
infak edersek, hele ki sevdiğimiz şeylerden 
infak edersek yerine yenisi gelmez telaşına 
kapılabiliriz. Güvensizlik bizi de âsi kılabilir, 

saptırabilir; Allah korusun. Yine Kur’an, bu 
konuda canlı bir âyet ile cevap veriyor: “Mal-
larını Allah yolunda sarf edenlerin duru-
mu, her başağında yüz tane olmak üzere 
yedi başak veren tanenin durumu gibidir. 
Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lüt-
fu geniştir. O, her şeyi bilendir.” (Bakara, 
2/261).

Sinematografik öğeler de barındıran bu 
müthiş âyette “habbe gibidirler” deniliyor. 
Biz biliyoruz ki habbe, meyvesi ve tohumu 
aynı olan hububata denir. Tohum meyve 
olarak yine kendi tohumlarını verir ve çe-
kirdek gözle görülmeyecek şekilde çoğalır. 
İnfak eden insanların malı da aynı hububat 
gibi gözle görülmeden çoğalmıştır; maaşı 

artmamıştır belki, ama 
parası bereketlenmiştir. 
Bir vererek yedi yüz ka-

zanmıştır sessizce. Allah’a 
güvenle “Allah yine verir, 
bereketlendirir” ile başla-
yan infak, insanın kişili-
ğini değiştiren, tamamen 
maddî bir öğe olan paraya 
bile manevî kazanç katan 

tarafıyla azımsanmayacak bir ibadettir. 

Hıristiyanlıkta, para kötülenip paranın nasıl 
kontrol edileceği dinî kurallarca bilinme-
mektedir. İncil’i okuyan, ona uyan kişi ruhî 
olarak yükselebilir, ama maddî hayata dair 
kesin tasavvurları oluşmaz zihninde. Tek 
hamlede, hem dünya hem de ahiret kazancı-
nı bize sadece İslam dini sunmaktadır. İnfak 
da sosyal düzenleri normalleştirecek, insanlar 
arası yardımlaşmaya ibadet hükmü verecek-
tir. Üzerine kayıtlı bile olsa, malın ‘ene’nin 
malı olmadığını hatırlatacaktır bize…



TEK HAMLEDE, HEM 

DÜNYA HEM DE AHİ-

RET KAZANCINI BİZE 

SADECE İSLAM DİNİ 

SUNMAKTADIR.
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üce Allah insanı her bakımdan diğer can-
lılardan üstün kılmış, kâinatın en seçkin 

ve şerefi varlığı olarak yaratmıştır. İnsanın 
en verimli olduğu dönem ise gençlik çağıdır. 
Gençlik Yüce Allah’ın bizlere ihsan ettiği çok 
önemli nimetlerden biri olup bu dönem çok iyi 
ve verimli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ni-
tekim Peygamberimiz (s): “İnsanoğlu kıyamet 
gününde beş şeyden sorguya çekilmedikçe bir 
yere ayrılamaz. Bu beş şeyden biri de genç-
liğini nerede ve nasıl geçirdiğidir” (Tirmizî, 
Kıyamet, 1) buyurarak gençlik dönemine dik-
kat çekmiştir. Yine Peygamberimiz (s), dinin 
en iyi gençlikte yaşanacağına, makbul olan 
ibadetin gençlikte yapılan ibadet olduğuna 
işaret ederek, kıyamet gününde arşın gölgesi 
altında mutlu olacak yedi sınıf insandan bi-
rinin de “gönlü Allah’a bağlı ve Allah’a ibadet 
ederek yetişen gençler” olduğunu bildirmiş-
tir (Buhârî, Ezan, 36; Hudud, 19; Rikâk, 24; 
Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53; Nesâî, 
Kudât, 2).    

Gençlik Yüce Allah’ın bizlere ihsan ettiği çok 
önemli nimetlerin başında gelir demiştik. 
Çünkü gençlik, Allah’a ibadet etme, çalışıp 
üretime katkıda bulunma/rızık kazanma, ev-
lenip aile kurma, topluma faydalı olma vb. 
hususlar açısından hayatın en verimli çağıdır. 
Bunun için her insan, gençlik çağını her açıdan 

Y

İ N C E L E M E

İSLAM ve GENÇLİK

GENÇLİK, ALLAH’A 

İBADET ETME, 

ÇALIŞIP ÜRETME, 

EVLENİP AİLE KURMA, 

TOPLUMA FAYDALI 

OLMA VB. HUSUSLAR 

AÇISINDAN HAYATIN 

EN VERİMLİ ÇAĞIDIR.

Mehmet DERİ
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çok iyi ve doğru bir şekilde değerlendirmeli, 
dünyasını ve ahiretini huzura ve kurtuluşa 
kavuşturmalıdır (Aydın, 1998: 223 vd.). 

Gençlik her yönden gelişme ve olgunlaşma-
nın yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem; ha-
yallerin, tutkuların ve ideallerin yaşandığı, 
yakın arkadaşlıkların ve dostlukların kurul-
duğu, kendini ispatlama çabalarının yoğun 
olduğu, zaman zaman da uyumsuzlukların 
ve çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. Bu 
dönem olumlu ve olumsuz pek çok duygu-
nun yoğun bir şekilde yaşandığı, gençlerin 
her türlü etkiye ve olumsuz yönlendirmeye 
açık olduğu bir dönemdir. Çünkü gençler bu 
dönemde, genellikle iyi niyetli ve önyargıdan 
uzaktırlar. Yine gençler 
bu dönemde bedenen ve 
ruhen çok zinde ve aktif-
tirler. Gençlerin bu yönü-
nün olumlu ve doğru yön-
de kullanılması gerekir. 
Bu konuda başta aileler 
olmak üzere, eğitimcilere, 
din görevlilerine, medya 
organlarına, sivil toplum 
kuruluşlarına kısacası bü-
tün bir topluma büyük 
görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Günümüzde bazı gençlerimizin enerjilerini 
olumlu yönde kullanmadıklarını üzüntüyle 
görmekteyiz. Başta zararlı alışkanlıklar olmak 
üzere birçok olumsuz tutum ve davranışlar, 
bir kısım gençler arasında yaygınlaşmış, hat-
ta sıradan eylemler halini almıştır. İşte bura-
da devreye gençlerimizin İslamî, ahlakî ve 
evrensel değerlerle yetiştirilmesi girmektedir. 
Gençlik sürecinde dinin, çok önemli bir rolü 
vardır. Gençlerimizin sağlam bir karaktere ve 
kişiliğe, güzel ahlaka sahip olmasında doğru 
bir din anlayışının çok önemli bir rolü vardır 
(Hökelekli, 1995: 49). 

Gençlik, sağlam ve temiz bir toplumun vaz-
geçilmez bir unsurudur. Toplumların ya-
şadığı iyiliklerin ve güzelliklerin temelinde 

sağlam karakterli ve kişilikli, güzel ahlaklı 
gençler olduğu gibi; yaşanan toplumsal hu-
zursuzlukların ve kötülüklerin temelinde de 
ihmal edilmiş, iyi yetiştirilmemiş gençliğin 
olduğu görülmektedir. Yarınlarımızı emanet 
edeceğimiz gençlerimizi ne kadar iyi ve doğ-
ru yetiştirir; İslamî, insanî, ahlakî ve evrensel 
değerlerle donanımını sağlarsak geleceğimiz-
den de -Allah’ın izniyle- o kadar çok emin 
olabiliriz. Ayrıca bu bağlamda gençlerimizi 
içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş, sigara vb za-
rarlı alışkanlıklardan, her türlü haramlardan 
ve günahlardan;  ateizm, satanizm vb zararlı 
akımlardan da özenle korumalıyız.  

Peygamber Efendimiz (s) de mübarek haya-
tı boyunca gençliğe her 
alanda gereken önemi 

fazlasıyla vermiş, İslam’ı 
tebliğ ederken toplumun 
yeniliklere açık, idealist ve 
enerjik kesimini oluşturan 
gençlerden büyük ölçüde 
destek ve yardım almış-
tır. Bir anlamda İslam, 
“gençlik hareketi” olmuş-
tur (Sarıçam, 2005: 338). 
Nitekim İslam’ın başlangı-

cından itibaren en fazla katılımın gençlerden 
olduğu tespit edilmiştir. İlk Müslümanlardan 
birkaç kişi elli yaş civarında, birkaç kişi otuz 
beş yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 
otuz yaşın altında bulunuyordu. Mesela genç 
yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, 
Zeyd b. Hârise 15, Abdullah b. Mes’ud ve Zü-
beyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Ab-
durrahman b. Avf, Erkam b. Ebi’l-Erkam ve 
Sa’d b. Ebî Vakkas 17, Mus’ab b. Umeyr 18-
20, Abdullah b. Ömer 13, Câfer b. Ebî Tâlib 
22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, 
Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Ömer 25-31 
yaşlarındaydılar. Bunların dışında genç yaşta 
İslam’ı kabul eden daha pek çok şahıs mev-
cuttur. Bunlar arasından İslam’ın Mekke ve 
Medine dönemlerinde ve Hz. Peygamber’in 
vefatından sonraki dönemlerde çok önemli 

İYİ NİYETLİ VE ÖNYAR-

GIDAN UZAK, BEDENEN 

VE RUHEN ÇOK ZİNDE 

ANCAK YOĞUN DUYGU-

LAR YAŞAYAN GENÇLERİN 

MUTLAKA OLUMLU VE 

DOĞRU YÖNE YÖNLEN-

DİRİLMESİ GEREKİR.
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görevler üstlenen şahsiyetler yetişmiştir. İç-
lerinden devlet başkanları, âlimler, valiler, 
hâkimler ve ülkeler fetheden komutanlar 
çıkmıştır (Sarıçam, 2005: 339).

Hz. Peygamberimiz (s), İslam toplumunun 
şekillenmesinde, İslamî hükümlerin/değer-
lerin yayılmasında ve yaşanmasında gençlere 
büyük görevler ve sorumluluklar vermiştir. 
Onların cesaret, dinamizm ve enerjilerin-
den gereği gibi yararlanmak için, her şeyden 
önce gençlerin kendilerine güvenen, sağlam 
bir kişilik ve karakter geliştirmelerine imkân 
sağlanmasının önemini çok iyi bilmektey-
di. Bundan dolayı Allah 
Rasûlü (s) gençlere her 
hususta özel bir ilgi göste-
riyor ve onları sürekli teş-
vik ediyordu. O dönemde 
görev ve sorumlulukla-
rının bilincinde olan ku-
mandanlar, valiler, âlimler 
ve hâkimler yetişmişse, bu 
ancak Hz. Peygamber’in 
gençlere olan özel ilgisi, 
yardımı ve teşviki sayesin-
de olmuştur.

Hz. Peygamberimiz (s) gençlerin dinî, ahlakî, 
ilmî vb açılardan gelişimleri için onlara özel 
bir önem vermiş, vahiy kâtiplerini genellik-
le gençler arasından seçmiş, İslam’a davet 
mektuplarını genellikle gençlere yazdırmış, 
davetçileri/mürşidleri genellikle gençler ara-
sından seçmiş, gençlerin fetva vermelerine 
izin vermiş, onlardan kadı ve muallim ata-
mış, gençleri çoğu yaşlı ve önde gelen saha-
belerden (Allah cümlesinden razı olsun) olu-
şan ordulara komutan olarak tayin etmiştir 
(Sarıçam, 2005: 341).

Burada ilginç bir anekdot olarak şunu ak-
tarmak istiyorum: Hz. Peygamber (s) Suriye 
üzerine gönderdiği ordunun başına on sekiz 
yaşındaki Üsame b. Zeyd (r)’i atamıştır. Or-
dunun içinde Hz. Ebû Bekir (r), Hz. Ömer 
(r), Hz. Osman (r), Hz. Sa’d b. Ebû Vakkas 

(r), Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah (r) gibi önde 
gelen sahabeler de bulunuyordu. Peygambe-
rimiz (s), Üsame b. Zeyd’i överek ve ona bazı 
tavsiyelerde bulunarak sancağı ona teslim 
etmiştir  (Erboğa, 2000: 154; Köksal, 1981: 
11/8-9).

Konumuzla ilgili olarak bize örnek teşkil 
edecek çok sayıda genç sahabe vardır. Biz 
bunlardan ikisini konumuzun daha iyi anla-
şılması için anlatmak istiyoruz: 

Bunlardan birincisi Zeyd b. Sabit’tir (r). Hz. 
Peygamber (s) tarafından komşu hükümdar, 
emir ve Arap kabilelerine gönderilen mek-

tupların birçoğu Zeyd b. 
Sabit’in (r) kaleminden 
çıkmıştır. Zeyd b. Sabit 

komşu ülkelerden gelen 
mektupları tercüme et-
mek ve cevap yazmak için 
Hz. Peygamber’in emriy-
le İbranice ve Süryanice 
öğrenmiştir. İyi bir miras 
bölüştürücüsü olduğu 
için savaşlarda ele geçen 
ganimetlerin taksimine 
memur edilmiştir. Vahiy 

kâtipleri arasında yer almıştır. Hz. Peygamber 
vefat ettiğinde yaşı 21 civarında idi. Hz. Ebû 
Bekir döneminde Kur’an-ı Kerim’i cemeden 
komisyonun başkanı idi. Bugün elimizde 
bulunan Kur’an-ı Kerim’i cemeden komisyo-
nun başkanının bu faaliyeti gerçekleştirdiği 
sıralarda 22 yaş civarında olması, İslam’ın 
ilk döneminde gençlerin ne derece büyük 
rol oynadığını ortaya koymaktadır (Erboğa, 
2000: 353; Sarıçam, 2005: 341). Yine Pey-
gamberimiz (s) Tebük Seferi’nde (m. 630) 
sancağı Zeyd b. Sabit’e verdiğinde, Zeyd b. 
Sabit 20’li yaşlardaydı (Sarıçam, 2005: 341).

Bahsedeceğimiz diğer bir önemli şahsiyet ise 
Muaz b. Cebel (r)’dir. Hz. Peygamber (s), 
onu 26-27 yaşlarındayken Yemen (Cened)’e 
kadı ve muallim mürşid olarak göndermiştir. 
Peygamberimiz (s) Muaz b. Cebel’e, kendisi-

İSLAM’IN BAŞLANGI-

CINDA DA EN FAZLA 

KATILIM GENÇLERDEN 

OLMUŞTUR. İLK MÜS-

LÜMANLARIN BÜYÜK 

ÇOĞUNLUĞU OTUZ YA-

ŞIN ALTINDAKİ GENÇ-

LERDEN OLUŞUYORDU.
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ne bir dava getirildiği zaman neye göre hü-
küm vereceğini sorar. Muaz: “Allah’ın kita-
bına göre hüküm veririm” der. Hz. Peygam-
ber: “Onda bir hüküm olmazsa neye göre 
verirsin?” diye sorar. Muaz: “Rasûlullah’ın 
sünnetine göre hüküm veririm” der. Hz. 
Peygamber: “Eğer Rasûlüllah’ın sünnetinde 
de hüküm bulamazsan ne yaparsın?” de-
yince, Muaz: “Kendi görüşüme göre hüküm 
veririm” der. Allah Rasûlü (s) onun bu ce-
vabından son derece memnun olur (Tirmizî, 
Ahkâm, 3; Ebû Davud, Akdiyye, 11; Dârimî, 
Mukaddime, 20; Ahmet b. Hanbel, Müsned, 
5/230, 236, 242).

Hz. Peygamberin, ka-
dılık ve muallimlik gibi 
büyük bir sorumluluk 
gerektiren bir işi 26-27 
yaşındaki genç bir insana 
vermesi, Peygamberimi-
zin gençlere ne kadar bü-
yük bir önem verdiğinin 
sayısız örneklerinden sa-
dece bir tanesidir.  

Yine Peygamberimiz (s), Muaz b. Cebel hak-
kında: “Ümmetim içinde haramı ve helali en 
iyi bilen Muaz’dır” (Tirmizî, Menâkıb, 32), 
“Kur’an’ı şu dört kişiden öğreniniz. Bunlar-
dan birisi de Muaz b. Cebel’dir” (Buhârî, 
Fezâilü’l Kur’an, 8; Fezailü’l Ashâb, 26-27; 
Menâkıbu’l Ensar, 16), “Muaz b. Cebel, kı-
yamet günü âlimlerin önünde yürüyecektir, 
onların önderidir” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an, 
8;  Menâkıbu’l-Ensar, 16; Müslim, Fezâilü’s-
Sahabe, 119; Tirmizî, Menâkıb, 32) buyur-
muşlardır. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse; İslam dini 
hayatın dönüm noktasını oluşturan gençliğe 
büyük bir önem vermiş, gençliğin her açıdan 
iyi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi için ge-
reken ilkeleri belirlemiş; Peygamberimiz de 
(s) bize bu hususta çok güzel bir misal teşkil 
etmiştir. 

Gençlerimizin İslamî, insanî ve evrensel de-
ğerlerle yetiştirilmesi, yarınlara güvenle bak-
mamızı, güçlü ve sağlam bir toplum olmamızı 
sağlayacaktır. Bu hususta başta anne babalar 
olmak üzere eğitimcilere, din görevlilerine, 
medya organlarına, sivil toplum kuruluşları-
na kısacası bütün bir topluma büyük görev-
ler ve sorumluluklar düşmektedir.
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“Ey Tarih!

Bir adam bin üç yüz yıl önce gece yarısı 
tek başına şehirden çıkıp hurmalıklara giderek 
ağlıyordu; feryadını içine gömdüğü boğazında 
düğümleniyordu. Nefesi tutuluyordu, aşağılık 
kulakların duyabileceği korkusuyla başını ku-
yuya daldırıyor, içindeki ukdeleri orada açıyor, 
dertlerini kuyuya döküyor, rahatlıyor, hafifli-
yordu. Yuvasına ve yavrusuna dönen bir kuş 
gibi, boş kursağına dert taneleri toplayarak ha-
lifenin şehrine dönüyordu, hâlâ yalnızdı.”1

“Ali, insanlık tarihindeki mazlum adaletin 
tecessüm etmiş şeklidir. Ali sadece konuşan 
Kur’an değildir, konuşan özgürlüktür, konuşan 
adalettir, konuşan aşkın insanlıktır. İnsanlığın 
çektiği tüm sıkıntılar, eziyetler, işkenceler, yedi-
ği kırbaçlar, verdiği şehitler, insanlığın ruhunu 
ve vicdanını inciten tüm zulümler, perişanlıklar, 
hileler ve ihanetler, iniltisini Ali’nin çehresinde 
ve Ali’nin boğazında bulmaktadır. Ali’nin ıstı-
rabı budur. İşte bu yüzden kılıcı sırtında ve bey-
ninde hissettiğinde Ali’nin ilk sözü şu olmuştur; 
“Kâbe’nin Rabbine and olsun ki kurtuldum.”2

Tarih, İslam’a karşı açılan savaşta tahribata 
uğrayıp yıkılmaya başlayan surlara, kemikle-
rini taş, etlerini harç, kanını da su yapıp o si-
perleri, o surları yeniden inşa etmeye çalışan 

1 Ali Şeriati, Ali, s.568

2 Ali Şeriati, Ali, s.343

İ N C E L E M E

“Kim Suya Kavuşacağını Umarsa 
Hiç Susamaz”*
-Nehcu’l-Belağa’da Allah ve Tevhid İnancı-

“ALLAH’IN KULLARI! 
TARTILMADAN ÖNCE 

NEFİSLERİNİZİ TARTIN; 
HESABA ÇEKİLMEDEN 

ÖNCE SİZ ONLARI 
HESABA ÇEKİN; 

BOĞAZINIZ SIKILMADAN 
NEFES ALIN; ZORLA 

SÜRÜKLENMEDEN SİZDEN 
İSTENENE TABİ OLUN!”

ÖMER NOYAN

omerfaruknoyan@hotmail.com
* Hz. Ali, Nehcu’l-Belağa, 
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yiğitlerle doludur. Hak ile batıl savaşı nasıl 
ki, ilk insandan süregelerek devam ediyorsa, 
doğru tarafta ve yanlış tarafta savaşan birileri 
her zaman olmuş demektir. Bununla beraber 
tekerrüre maruz kalan tarih, içerisinden hak 
ve batıl cephesinde savaşacak daha nicelerini 
çıkaracaktır. Allah’ın üzerimize emanet ettiği 
davanın büyük ve ağır yükü hep o kutlu in-
sanlarla taşındı ve taşınacaktır. 

Yine zamanların en sıkıntılı, en zor, en ça-
resizlik dolu anlarının yaşandığı, insanların 
insanlığının hiçbir önem arz etmediği bir çağ 
yaşanıyordu. Ve böylesine bir zamanda tari-
hin en kutlu, en mutlu, en umutlu olduğu 
günler gelmişti, bir Rasul ile. Karanlıklar-
la kararmaya başlayan 
âlemi, hakikatin sönmez 
nuruyla aydınlatmaya 
gelen bir elçi gönderildi 
huzura kavuşmak, felaha 
erişmek isteyene. O, tabir 
caizse “göklerin öğrencisi, 
yeryüzünün öğretmeniy-
di” ve kendisinden sonra 
hakikatin, adaletin, doğ-
ruluğun kaybolmaması 
için örnek bir nesil yetiş-
tirdi. Onlarla yaşamın en 
zor zamanlarında, nefes 
almanın en sıkıntılı an-
larında, yemek için bir 
lokma bulmanın en çaresiz demlerinde kut-
lu bir dava meşalesi yaktı, kıyamete dek sü-
recek. Bu davaya nice bedeller ödedi, hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadan. Canını severek 
verecek nice şehsuvarlar, yiğitler yetiştirdi. 

Yiğitlerin Serdarı  

Bu yiğitlerden biri yiğitlerin serdarı, şehit-
lerin efendisi Hz. Ali’ydi. Ruhsatlar yerine 
azameti seçmiş, hırkasını sırtına alıp oturup 
dinlenmek yerine, sırtına ömrü boyunca ci-
hadı kuşanmış biri. Bir hutbesinde, “Nefis-
leriniz için ruhsat aramayın. Ruhsatlar sizi 
onda zalimler yapar. İki yüzlülük yapmayın; 
ikiyüzlülük sizinle musibete hücum eder.”3 
diyerek İslamı yaşamada “ruhsat-azamet” 

3 Nehcu’l-Belağa, 84. Hutbe

dengesinin doğru anlaşılması için çabala-
yan ve bunu, hayatının her karesinde canlı 
bir şekilde, dediği şekilde yaşayarak gözler 
önüne seren biri. Dünyanın niteliğine ve 
niceliğine dair sözlerinde büyük anlamlar 
bulduğumuz Hz. Ali, dünya hayatının hızla 
akıp giden bir zaman olduğunu ve kıyame-
tin arkamızdan kovaladığını, “gaye”nin ise 
önümüzde olduğundan söz ediyor. Gayeye 
ulaşmak için insanların dünya yüklerinden 
arınmalarının gerektiği hakikatini açıklıyor. 
Dünya hayatını ahirete bir hazırlık yeri ola-
rak niteleyen ve dünyanın cazibesine kapıl-
mamak için insanlara nasihati, şu muhteşem 
belagatle anlatıyor; 

“Allah’ın kulları! Tartıl-
madan önce nefislerinizi 
tartın; hesaba çekilmeden 

önce siz onları hesaba çe-
kin; boğazınız sıkılmadan 
nefes alın; zorla sürüklen-
meden -sizden istenene- 
tabi olun! Bilmiş olun ki, 
kişi kendine öğüt veren ve 
engelleyen oluncaya kadar, 
nefsine karşı yardım edil-
meyen o kişiye kendinden 
başka engelleyen ve öğüt 
veren olmaz.”4

Böylesine belagate hâkim, 
edebiyatı kuvvetli, felsefeyi ustaca kullanan 
bir yiğittir Hz. Ali. Tarih böyle yiğitlerin sır-
tında bu güne gelmiş ve hakikati taşımıştır. 

Hz. Ali’nin Belagati

Hz. Ali’nin bu belagî ve edebî sözlerini sa-
tırlara kaydedenler, daha sonra bunlardan 
oluşan müstakil bir eser oluşturmuşlardır. O 
eserde Hz. Ali’nin sözlerinin üç minval üzere 
olduğunu görmekteyiz: Birincisi hutbeler ve 
fermanlar, ikincisi, yazışmalar ve mektuplar, 
üçüncüsü, hikmetler ve mevizadır (öğütler). 
Bu esere de Nehcu’l-Belağa (Belagatin Yön-
temi) ismi verilmiştir. İmam Muhammed 
Abduh’un şerh ettiği Nehcu’l-Belaga eserin-
de Abduh, Hz. Ali denince aklına gelenleri 
şöyle özetler, “Yüce sözlere, ümmetin emrini 

4 Nehcu’l-Belağa, 88. Hutbe

“ALİ’NİN ACISI İKİ 
TÜRLÜDÜR: BİRİNCİSİ 

ONUN, İBN MÜLCEM’İN 
KILICININ ZEHRİNDEN 

BAŞINDA HİSSETTİĞİ 
ACI, DİĞERİ İSE ONU 

GECE YARILARI YALNIZ, 
MEDİNE CİVARINDAKİ 
HURMALIKLARA ÇEKEN 

VE İNLETEN ACIDIR.”
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üstlenen evliyaya, doğru yerleri onlara öğre-
tene, şüphe yerlerinden onları sakındırana, 
ıstırabın kaygan zeminlerinden korkutana, 
siyasetin demdemeli yollarında onları irşad 
edende ferasetli olmanın yollarına, riyase-
tin mekânlarına çağıran hikmetli bir hatibin 
iniltilerini işitiyorum.” Yine bu eseri derleyen 
Şerif er- Radi, Nehcu’l Belağa eserinin mu-
kaddimesine şöyle bir not düşmüştür, “Eğer 
Emiru’l-mü’minin’in fesahatin kurucusu ve 
kaynağı, belagatın tertipçisi ve yazanı ise, 
onunla edebiyatın gizli kalan yönleri ortaya 
çıktı. Kanunları ondan alındı. Her hitabeden 
onu örnek aldı. Her belagatli vaiz onun söz-
lerinden yararlandı. Buna rağmen onlar ge-
ride kaldı, o geçti, onlar 
gecikti, o, ilerledi. Çün-
kü onun sözlerinde ilahi 
ilimden bir alamet, ne-
bevi kelamdan bir koku 
var.” 

İnsanları, hayatı, dünya-
yı anlamaya ve tanımla-
malarıyla anlamlandır-
maya çalışan Hz. Ali, 
dünyanın niteliğine dair 
olağanüstü sözler söy-
lemiştir.  Bir hutbesin-
den örnek verecek olursak, “Başı cefa sonu 
yokluk olan bir yurdu nitelemem! Helalin-
den dolayı hesap, haramından dolayı ceza 
vardır. Orada zengin olan sınanır; fakir olan 
ise üzülür. Kim onunla koşmuşsa dünya onu 
geçmiştir; kim ondan vazgeçerse ona rastlar. 
Kim onunla görmek isterse, görmesini sağ-
lar; kim onu görmek isterse onu kör eder” 
diyerek zihin koordinatımızı vurucu cümle-
leriyle dengelemeye yöneltmektedir.

Hz. Ali’nin Yalnızlığı ve Hüznü

Tüm bunların yanında, ondan söz etmek 
aynı zamanda acılardan, yalnızlıklardan, 
sancılardan da söz etmek anlamına geliyor. 
Öyle ki, çok yalnız bırakıldığı zamanlar 
oldu. Rasulullah’ın irtihalinden sonra ashap 
arasına giren fitne kıvılcımları hızla yayılıyor 
ve kanlar acınmasızca oluk oluk akıyordu. 
Hz. Ali yapılması gerekeni yapmak istediğin-
de yapayalnız kaldığını gördü çoğu zaman. 

Ve şöyle hüzün dolu, sancı dolu sözler çıktı 
dilinden, “Etrafıma bir bakındım ancak evi-
min halkından başkasını bana yardım için 
göremedim. Onları ölüme sürüklemedim. 
Pisliklerini görmezden geldim. Kızıl şerbeti 
yutkundum. Öfkemi yendim. Zakkumdan 
daha acı olan meşakkati içtim.”5 Bunun üze-
rine kendisini yalnız bırakan, yanlış anlayan, 
cihaddan kaçan, zulümle savaşmaktan kor-
kan erkeklere de şöyle söyledi:

Ya erkek bozuntuları! Adam olamadınız! Ço-
cuksu düşünenler! Gerdeğe giren kadınlar 
gibi kakara kikiri yapanlar! Keşke sizi gör-
memiş, sizleri tanımamış olsaydım. Allah’a 
yemin olsun ki, bu, pişmanlık getiren tanı-

madır. Hüzün getiren 
bir sondur. Kalbimi 
irinle doldurdunuz, 
göğsümü kinle ateşle-
diniz. Yudum yudum 
dert içirdiniz bana. 

Ali Şeraiti, Hz. Ali’nin 
bu zamanlarını şöyle 
dile getirir, “Ali’nin acı-
sı iki türlüdür: Birincisi 
onun, İbn Mülcem’in 
kılıcının zehrinden ba-

şında hissettiği acı, diğeri ise onu gece yarı-
ları yalnız, Medine civarındaki hurmalıklara 
çeken ve inleten acıdır. Biz sadece onun İbn 
Mülcem’in kılıcından dolayı başında hissetti-
ği acıya ağlıyoruz. Ama Ali’nin derdi bu de-
ğildir. Böylesine büyük bir ruhu inleten dert, 
bizim tanışık olmadığımız “yalnızlıktır”. Biz, 
bu derdi tanımalıyız, diğerini değil. Ali kılı-
cın acısını hissetmemektedir, biz ise Ali’nin 
derdini hissetmiyoruz.6

Bu yaşadığı, O’nu Allah’ın davası yolunda bir 
şeyleri topluca yapamamaktan dolayı muz-
darip ediyordu. Vakit geliyordu o da insana 
dair tespitler yapıyor ve bazen sinirlenip kı-
zıyordu.

“Ey İnsanlar! Sizin için korktuğum şu iki du-
rumdur: Arzu ve isteklere uymak ve olmaya-

5 Nehcu’l-Belağa, 26. Hutbe

6 Ali Şeriati, Ali, s.122-123

“KİM ALLAH’I 
VASIFLANDIRMAYA 

KALKIŞIRSA O’NU BİR 
BAŞKA ŞEYE EŞİT/DENK 

KILMIŞ DEMEKTİR. 
KİM DE O’NU BİR 

ŞEYLE EŞİT KILARSA, 
O’NU İKİLEMİŞTİR.” 
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cak duaya âmin demektir. Arzu ve isteklere 
uymak Hakk’dan alıkoyar; olmayacak işlerin 
peşine düşüp acele bir rahatlığı düşünmek 
ise ahireti unutturur. Dünyanın şuracıkta ar-
kasını dönüp gideceğine dikkat edin. Ondan 
arta kalan sadece bir kabın içinde içilmemiş 
bir kaç damlacıklardır. Bugün amel günüdür, 
hesap günü değil… Yarın ise hesap günüdür 
amel günü değil…”7

Yanlış Anlaşılmaktan Çekiniyordu

İnsanların ona “gözünü iktidar hırsı bürü-
müş” demelerinden çekindiği için hilafet 
hakkında konuşmuyordu. Hâlbuki o konu-
da konuşmaya söz sahibi 
olanların en öncülerin-
dendi. Konuşamamanın 
derdiyle yanarken, susarsa 
eğer susmanın da tepki-
sinden çekiniyordu. Çün-
kü susunca da ölümden 
korktu diyeceklerdi. Ken-
disi için şunu söylediği 
rivayet edilir, “Allah’a ye-
min olsun ki; Ebu Talib’in 
oğlunun ölüme olan iste-
ği, çocuğun ana memesi-
ne olan isteğinden daha 
fazladır.” Yani korkusu 
yoktur insanlardan fakat fitne çıkmasından 
ve Rasul’ün emanet bıraktığı toplumun ifsad 
olmasından çekiniyordu. Ve haykırıyordu 
hakikati, “Adaletle iş yapamayan, zulümle 
yapmak istediğinde daha aciz bir konumda-
dır.”

Hz. Ali, çağının büyük âlimi, hâkimi, aynı za-
manda edibidir. Fakat olanlara baktığımızda 
onu olması gereken durum ve yerden çıkar-
mışlar. Acı, elem çektirmişler. O ise sürekli 
bir nefis muhasebesi içinde bazen kendine, 
bazen olanlara kızıyor. Bu dünyanın türlü 
türlü işlerine şaşıyor ve yüzünü sık sık ahi-
rete dönüyor. Fedakârlıktan hiç çekinmiyor 
hatta kurban olmayı dahi göze alıyor. Yaşadı-
ğı siyasi kargaşa içinde misyon olarak kendi-
ni ortaya koyuyor. Öyle ki oğlu Hüseyin de 
kendisi gibi onurlu bir hayat yaşayıp şerefli 

7 Nehcu’l-Belağa, 42. Hutbe

bir ölümle şehitlerin sultanı oluyor. Zira Hz. 
Ali büyük bir imtihanın başarılı öğrencisidir.

Hz. Ali’nin Hayatını Üçe Ayırdığımızda… 

Şeraiti, O’nun hayatını üç bölüme ayırmak-
tadır. Bunun yirmi üç yılı öğreti için cihat, 
yirmi beş yılı vahdet için tahammül ve sa-
bır, beş yılı adalet için devrimdir. O, yaşamı 
boyunca duruşuyla vahdetin kurucu rolünü 
üstlendi ve bir nevi o tarihlerde vahdet dü-
şüncesinin mimarlığını yaptı. Yine Şeraiti 
der ki, “Hiçbir şeyin olmadığı ve bir kenara 
itildiği yirmi beş yıl boyunca muhafazakârdı, 
büyük bir imparatorluğun yönetimini elin-

de bulundurduğu gün 
ise devrimci olmuştu. 
Bu, diğer tüm insanların 

tersini yaşadığı bir yazgı-
dır. Hepsi önce devrim-
cidirler, iş başına gelince 
muhafazakârlaşırlar.”8

Doğru Allah Tasavvuru 
İçin Verdiği Mücadele

O, tüm hayatı boyunca 
ümmetin vahdetini derdi 
olarak belirledi. Bunun 
için de doğru bir Allah ta-
savvuru için çok söz söy-
ledi, inanarak söylediği 

bu sözlerin bedellerini de ne pahasına olursa 
olsun ödemekten bir an bile kaçmadı. Sahih 
bir din algısı ancak yaratıcının doğru tanın-
masıyla gerçekleşebilirdi. Bu hakikati bilen 
Hz. Ali şöyle demiştir, “Dinin başlangıcı, te-
meli O’nu bilmektir. O’nu bilmenin, tanıma-
nın kemali ise O’nu tasdik etmektir. O’nun 
tasdikinin kemali ise O’nu birlemektir. O’nu 
birlemenin yolu O’na ihlâslı olmaktır. O’na 
olan ihlâsın kemal yolu O’ndan noksan sıfat-
ları uzaklaştırmaktır. Bilinmelidir ki, hiçbir 
sıfat O’nu tam anlamıyla tanımlayamaz. Sen 
akıllarda sona eren bir Allah değilsin ki, akıl-
ların düşüncesinin esintisiyle bir şekle bürü-
nesin; hatırlarının düşüncelerine girmezsin 
ki, sınırlı ve idare edilen olasın.” Yaratıcıyı 
hamd ederek söze giriyor ve sonra zihinlerde 

8 Ali Şeriati, Ali, s.343

“KİM ALLAH’I İKİLERSE, 
O’NUN KISIMLARA 
AYRILABİLECEĞİNİ 
KABUL ETMİŞ OLUR. 

KİM DE BUNU KABUL 
EDERSE TAM BİR 
CEHALET İÇİNE 
DÜŞMÜŞ, O’NU 

TANIMAMIŞ OLUR.”
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oluşması gereken doğru Allah tasavvuru için 
şöyle tanımlamalar yapmıştır:

Sözleriyle övgüsüne ulaşamadıkları, ni-
metlerini saymakla bitiremedikleri, çalışıp 
çabalayanların da O’nun hakkını layıkıyla 
ödeyemedikleri Allah’a hamd olsun. O’nun 
mahiyeti hakkında düşünenler O’nu idrak 
edemezler, bu konuda derine dalanlar da 
bir sonuca varamazlar. Çünkü O’nu sınır-
layacak bir sıfat da mevcut değildir, sayılı 
vakti yoktur, belirli bir zamana uzatılmış bir 
eceli de yoktur. Varlıkları kudretiyle yarattı, 
rüzgârları rahmetiyle estirdi, yeryüzü alanına 
dağları çaktı.

Kim Allah’ı vasıflandır-
maya kalkışırsa O’nu 
bir başka şeye eşit/denk 
kılmış demektir. Kim de 
O’nu bir şeyle eşit kılar-
sa, O’nu ikilemiştir. Allah 
bunlardan uzaktır. Kim 
de O’nu ikilerse, O’nun 
kısımlara ayrılabileceğini 
kabul etmiş olur. Kim de 
bunu kabul ederse tam 
bir cehalet içine düşmüş, 
O’nu tanımamış olur. Kim 
de O’nu tanımazsa O’na 
yön tayin etmiştir. Kim de O’na yön belir-
tirse, O’nu işaret eder. Kim de O’nu işaret 
ederse O’na yer tayin etmiş olur, kim de O’na 
yer tayin ederse O’nu sınırlamış olur. Kim de 
O’nu sınırlarsa O’na sayı vermiştir. Kim de 
sayarsa O’na rakam vermiştir. Kim ki “fime 
(nerede)” derse O’nu bir şeyin içinde zikret-
miş demektir. Kim de “alame(neyin üzerin-
de)” derse O’nu herhangi bir şeyin üstünde 
görür ve o şeyin dışındaki alanları ise O’ndan 
boş olarak sanır.

O vardır, ancak birileri O’nu var etmemiştir. 
Mevcuttur, ancak yokluktan var olmuş değil-
dir. Her şeyle birliktedir ancak beraber değil. 
Her şeyin dışındadır ancak ayrı değil. Alet ve 
hareketlere muhtaç olmayan bir el Fail’ (işle-
yen)dir. El-Basir (gören)dir, yarattıklarından 
hiçbiri var olmadan önce dahi el-mütevahhid 
(bir)dir.

O, hakikat için varlığını Allah’a adayan, gö-
zünü kırpmadan mazlumlar için zalimlerin 
karşısında direnen, hakiki başarıyı doğrulu-
ğun ardında sabrederek bekleyen, kendisini 
yaptığı hatalar için sürekli hesaba çeken, sa-
hip olduğu imkanları ilahi rızaya ters düşe-
cek şekilde kullanmayan, zulmün karşısında 
varlığını siper etmiş ve şecaatiyle inanma-
yanların kalplerine korku salan, tevazusu, 
merhameti ile kırmaktan ve üzmekten çok 
sakınan ilim ve irfan sahibi idi. 

Samimiyeti ile yüreklerimizi derinden titre-
ten Hz. Ali ile ilgili yazımızı onun dilinden 

söylenmiş bir dua ile 
sonlandırıp, O’nun zih-
nimizde bıraktığı etkiyi 

hayata geçirmek umuduy-
la…

Allah’ım! Benden daha iyi 
bildiğin şeyler için beni 
bağışla! Aynı hatayı tekrar 
edersem, beni yine bağış-
la! Allah’ım! Kendi kendi-
me yapmaya söz verip de 
yapamadıklarım için beni 
bağışla! Allah’ım! Benim 
için bakışların işaretleri-
ni, sözlerin düşüklüğünü, 

kalbin şehvetlerini ve dilin sürçmelerini ba-
ğışla!

Allah’ım bu, Senin olan tevhidi Sana tahsis 
edenin, bu övgülere ve medihlere Senden 
başkasını layık görmeyenin makamıdır. Ben-
de Sana karşı, miskinliğini Senin ihsanından 
başka bir şeyin zorlayamayacağı, fakirliğini 
Senin ihsanından ve cömertliğinden başka 
bir şeyin kurtaramayacağı bir fakirlik ver. 
Bize bu makamda rızanı bağışla. Bizi, Sen-
den başkasına el uzatmaya muhtaç etme. 
Zira “Sen, her şeye kadirsin…” 



“O VARDIR, ANCAK 
BİRİLERİ O’NU 

VAR ETMEMİŞTİR. 
MEVCUTTUR, ANCAK 

YOKLUKTAN VAR 
OLMUŞ DEĞİLDİR. HER 

ŞEYLE BİRLİKTEDİR 
ANCAK BERABER 

DEĞİL. HER ŞEYİN 
DIŞINDADIR ANCAK 

AYRI DEĞİL.”
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u kavram aslında hiçbirimize yabancı 
değil. Hayatımızdaki her yeni bir şeyin 

başlangıcında farkında veya farkında olmak-
sızın, her birimiz bu kavrama hayat veriyor, 
hayatın içine dâhil ediyoruz. Yani eskimiş, ru-
tinleşmiş, yanlış olan her düşünce, davranış ve 
eylem kalıplarımızı (yamuk tasavvurlarımızı)
yeni bakış açılarıyla değiştirdiğimizde aslında 
her an bir “yeniden inşa” yapıyoruz.

“Yeniden inşa” hareketine cidden niyetlendi-
ğimizde; kavram kelimenin hem lafzi açıdan 
manasıyla, hem de iç dünyamızda biyolojik 
gerçeğimizde, beynimizde, sinir hücrelerimiz-
de (nöronal boyutta) yeniden bir hücresel net-
work (ağ) sistemi inşa ediyoruz.

Bu “yeniden inşa” aslında Allah Rasulü’nün; 
bedevilerden yeni bir “altın nesil” inşa eder-
ken benimsediği ve bizzat pratik olarak hayata 
geçirdiği nöro-biyolojik bir hakikat…

Hepimizin zaman zaman, rutinden, aynılıktan, 
aynı şeylerle meşgul olmaktan aynı mekânda 
bulunmaktan ve aynı kişilerle muhatap ol-
maktan sıkıldığımız anlar vardır. Aslında bu 
rutin davranış ve düşünce kalıplarımızda da 
vardır. 

B

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

“YENİDEN İNŞA”NIN 

NÖRO-BİYOLOJİK TEMELİ
(Yeniden İnşa=Nöroplastisite=Esneyebilme Kabiliyeti)

EGOMUZU OLUŞTURAN 

‘BEN’İMİZİN ŞEKİLLENMESİ, 

ANNE KARNINDA ZİGOT 

HENÜZ 39. GÜNDEYKEN 

BAŞLAMAKTADIR.

Ömer Hakan YAVAŞOĞLU 

Nöroloji Uzmanı Dr.
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“Rutin fıtrata aykırıdır” gerçeğinden hare-
ketle bu rutini hissetmeye başladığımızda 
her açıdan gerilediğimizi ve artık hiçbir şey-
den zevk alamadığımızı hissederiz. İşte tam 
da bu duygu-durumu hisseden bazılarımız 
(egosunun tehdidine rağmen) yardım ister 
ve çözüm arayışına girer, bazılarımız ise ego-
muzun keyfine ve tehdidine boyun eğerek, 
rahatsızlığı olduğu gibi bırakır ve sonunda 
kaçınılmaz sonuç gelir: Anomi yani anlam-
sızlık hastalığı, depresyon habercisi… Bilim-
sel adıyla “Burn-out sendromu” (Tükenmiş-
lik sendromu).

“İki günü bir olan aldanmıştır” hikmeti se-
bebiyle insanın bugünü dünden daha iyi ol-
malı, yarını da bugünden 
daha iyi ve farklı olmalı-
dır… Yani insan, verimli, 
mutlu, sevecen, yardım-
sever ve daha yüksek bir 
imanî hazla (ihlâsla) bil-
gece yaşamak istiyorsa di-
namik bir değişim içinde 
olmalı, bir nevi “yatan iyi” 
den “aktif iyi”ye terfi etmeli gün-be gün…

Lakin bu o kadar kolay olmadığı gibi, altyapı-
donanım, aile, çevre, meslek, genetik eğilim-
lerimiz ve nöro-biyolojik hakikatle bire bir 
ilişkilidir.

İnsanın değişime açık olabilmesi; öncelikle 
istikrarlı ve tutarlı bir şahsiyete sahip olması 
ve sadık dostları tarafından eleştiriye, geliş-
meye açık olması, en önemlisi de herkese, 
her şeye karşı önyargısız olmasına bağlıdır. 
Burada uzun soluklu ve kökten bir değişimle, 
bir ömre yayılan olumlu davranış, düşünce, 
söz, bilgi, algılama ve eylem değişikliğinden 
bahsediyoruz. Tabi biz bu değişimin, ”yeni-
den inşa”nın, biz sosyo-kültürel boyutundan 
daha çok biyolojik yapımızdaki karşılıkları-
nı anlamaya çalışacağız. Bu değişim neden 
bazılarımızda çok zor, bazılarımızda kısmen 

daha kolay oluştuğunu nöro-bilimdeki yeni 
gelişmelerin ışığında tartışacağız. Bu sırada 
beynimizin sistemlerinde ne olup bitiyor? 
Neden geri kayıyoruz ve neden ilerleyemi-
yoruz ve neden bu değişim bazen bir ömür 
boyu sürebiliyor? Aslında akleden kalbimiz-
le, birikimlerimizle dengeli, ayakları yerde, 
gönlü vahiyde bir beyin fırtınası yapmaya 
çalışacağız…

“Kognitif nörobilim” beyni bütünsel ola-
rak anlamaya çalışan bilge-bilimadamlarının 
ortak alanı ve bugün parçayla meşgul olan 
ve neden-sonuca göre tedavi ed(emey)en 
klasik nörolojinin ultra-üst multi-branşı… 
çok daha kuşatıcı bir bakışı var ve bir nevi 

“şemsiye-nörobilim” ya-
pısıyla içine bir çok di-
siplini alıyor…

Nöro-kuantoloji (kuan-
tum fizikçilerinin beyni 
anlamaya çalışan dalı)… 
Nöro-psiko-immünoloji 
(insan beyninin, davra-
nışlarımız ve bağışıklık 

sistemi ile olan ilişkisini inceliyor)… Nöro-
teoloji(ön-yargısız ve ilmiyle amil ilahiyatçı-
ların, beyni anlamaya çalışması çok takdire 
şayan bir yeni ilim dalı)… Davranış nörolojisi 
(davranış-düşünce ve eylemlerimizin nöro-
biyolojik temelini inceliyor). İşte sadece bir-
kaçını sayabildiğimiz bu disiplinlerin elde 
ettikleri her bir bakışı, vahyin ve sünnetin 
rehberliğinde “yeniden inşa”yı anlamaya 
hasrettiğinizde hakikaten çok ilginç, şaşır-
tıcı, etkileyici ve haşyetimizi artıran şükran 
hislerine ulaşıyoruz.

İslam dünyasının antik felsefe ile ilk teması 
Hicri 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bilim 
ve felsefe geleneği mütemadiyen Arapçaya 
tercüme edilmiştir. İslam filozoflarının He-
lenistik kaynaklı psikolojiyi dönüştürerek 
kendi renklerine boyadığını izleriz. İlmü’n-

ATOMUN 

PARÇALANMASINDAN 

DAHA ZOR OLAN 

ÖNYARGILARIMIZIN 

PARÇALANMASIDIR.
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nefs adı altında İslam felsefe geleneği içeri-
sinde bir bilgi disiplini oluşturulmuştur. 
İlmü’n-nefs bilimler sistematiği içerisinde 
tabiat bilimleri ile ilahi bilimler (metafizik) 
arasında bir geçiş-köprü bilim olarak tanım-
lanmıştır. İşte günümüzün klasik/geleneksel 
nörolojisinin mekaniksel kaldığı ve Kognitif 
Nörobilim şemsiyesinin altına girmesi; dur-
durulmuş medeniyetimizin birçok kanadın-
dan biri olan bilim kanadının yeniden can-
lanmasından farklı bir şey değildir.

İbn-i Sina, Farabi, Kindi gibi zülcenaheyn 
İslam-bilim güneşleri işte bu İlmü’n-nefs le 
ulaştıkları zirvelere hep 
vahyin rehberliğindeki 
ilim okuyuşlarıyla ulaş-
mışlardır. Zaten mede-
niyetimizin kalkışı da, 
düştüğümüz yerden değil 
midir? İşte içinde bulun-
duğumuz modern zaman-
larda bu şemsiye bilim 
olan kognitif nörobilim, 
ilm’ün-nefs’in tam da karşılığıdır. Yani her 
şey gibi ilim de aslına rücu etmektedir (Ha-
noğlu, 2008). 

Klasik yaklaşımla, doğumda beynimizde-
ki mevcut 150 milyar nöron (sinir hücresi) 
doruk noktasındayken, bebek büyüdükçe 
bu nöronların azaldığı bilinir. 20-25 yaşın-
dan itibaren ise bu nöron ölümü hızlanmaya 
başlar. Erişkinlerde bu günlük kayıp yaklaşık 
80-100.000 nöron arasında olduğu tahmin 
ediliyor. Normalde her iki nöron arasındaki 
bağlantı sayısı (sinaps) da 100-10.000 ara-
sındadır.

İşte “yeniden inşa” olmaya başladığımızda 
her iki nöron arasındaki bu bağlantı sayısı 
1.000.000’a kadar artabiliyor. Bu bağlan-
tı sayısının evrenimizdeki yıldızlardan çok 
daha fazla olduğu tahmin ediliyor (yakla-

şık 20 trilyon civarında). Şimdi 100 milyar 
nöronun arasındaki işlem gücünü varın siz 
hesap edin edebilirseniz… Dolayısıyla beyin 
kapasitesi üst sınırı olmaksızın artabiliyor 
ve zihin daha berrak ve üretken, daha hızlı, 
daha mutlu ve huzurlu hale gelebiliyor tabi 
ki egonun otomat hükümranlığından kurtu-
labilirse…

Saniyede yaklaşık 400 milyar bit (en küçük 
işlem birimi) bilgi giriyor beyne, ancak biz 
bunun ortalama 2000 kadarını farkedip iş-
leyebiliyoruz. Aslında varlığın hakikat bilgi-
si her an beyne akmakta, lakin bizim egoya 

bağımlı beynimiz, otomat 
çalışan Limbik sistemi-

mizin (bilinçaltı-otonom-
iradedışı çalışan sistem) 
hükümranlığından halas 
olamadığı için kapasitesi-
nin çok çok altında bilin-
çaltına teslim (ego boyun-
duruğunda) yaşıyor…

Beynimiz aslında net-
work sistemiyle çalışıyor. Yani kaba bir sı-
nıflandırmayla; hareket, duyu, konuşma, 
görme, anlama gibi belli bölgelerle birlikte, 
planlama, muhakeme, organize etme, karar 
verme görevi olan ön-beyin ve duygularımı-
zın merkezi olan (Limbik sistem) bölgeler 
arasında ışık hızıyla network (ağ) tarzında 
istişareler olmakta ve son karar çıktısı ön-
beyinde (frontal-alınlobu) oluşmaktadır. As-
lında network içinde network sistemleri var-
dır ve bunlar sabit (stabil) olmakla birlikte 
“yeniden inşa” gerçekleşmeye başladığında 
bu network sistemleri değişmeye başlar, di-
namik tarza sürekli gelişir yani nöronlar ara-
sındaki bağlantı sayıları artar ve tabii ki kişi 
ve çevresi kapasitesinin arttığını farketmeye 
başlar.

KASKATI BAKIŞ 
AÇISININ, BU 

ŞEKİLLENMİŞ DATA-
BANK BİLGİSİNİN 
(EGO-HAFIZASI) 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

KOLAY DEĞİLDİR.
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Beynimizde her bir düşünce, davranış ve ey-
lem sırasında ilgili network yapıları aktifleşe-
rek (nöronal ateşleme) ışık hızıyla aralarında 
istişareler yapar ve giren bilgiye verilecek 
duygusal veya motor cevabı oluşturacak nö-
rokimyasal (haberci hormon) üretilir.

Beynin çalışma sistemi hakkındaki yukarıda 
vermeye çalıştığımız temel bilgilerden sonra 
daha derine odaklanıp, sabit zannettiğimiz 
“zihinsel şablonumuz” olan tasavvurlarımı-
zın (düşüncenin ana rahmi) nasıl olup da, 
”yeniden inşa” ile değişebileceğini hücresel 
düzeyde, ego ve akleden kalb kavramlarının 
mihmandarlığında anla-
maya çalışalım…

Egomuzu oluşturan beni-
mizin şekillenmesi, anne 
karnında zigot henüz 39. 
gündeyken başlamaktadır. 
Beyinde; hakkında pek 
fazla bir şey bilinmeyen 
ve derin yapılardan olan 
insula bölgesine, zigo-
tun gelişmekte olan tüm 
vücut organlarından ve 
göbek-kordonundan annenin duygu-durum 
ve fiziksel değişikliklerle ilgili kimyasal ve 
hormonal bilgi akışı girer mütemadiyen. Zi-
gotun kendi organlarından ve anneden sağa-
nak şeklinde gelen bu kimyasal bilgi akışı so-
nucunda bir data-bank(bir nevi ego-hafızası) 
oluşur. Zigot büyüdükçe meydana gelen fe-
tüsün bu data-bankında biriken bilgiye göre 
artık beyin yavaş yavaş kendisine gelen uya-
rılara ne tür bir cevap vereceğini otomatik 
olarak öğrenmeye başlar.

Doğum sonrasında bebek büyüdükçe, nasıl 
besleneceğini, acıktığında etrafıyla nasıl ha-
berleşeceğini, doyunca ne yapacağını, sevgi 
dokunuşlarına ve sözlerine nasıl tepki vere-
ceğini otomatik olarak bilir. Ve büyüdükçe 

data-bank, yakın aile çevresi ve akrabaların-
dan modellediği davranış-tepki kalıplarını 
almaya devam eder. TV-bilgisayar kanalıyla 
öğrendikleri, yaşadığı olaylar, okul ve sosyal 
çevresi, öğretmen ve arkadaşlarından model-
ledikleri de eklendikçe artık ego iyice şekil-
lenir ve beyin sadece bu topladığı bilgilere 
göre otomatik davranış-düşünce-eylem ka-
lıpları oluşturur. Ve tabi ki yalnızca bunları 
tek-doğru olarak kabul eder. 

İşte atomun parçalanmasından daha zor 
olan bu yapı ön-yargılarımızın anlaşılmasını 
hücresel düzeyde izah eder. Kaskatı /esne-

yemeyen bakış açısının, 
bu şekillenmiş data-bank 
bilgisinin (ego-hafızası) 

değiştirilmesi, bu nöro-
kimyasal gerçek yüzden 
dolayı o kadar kolay de-
ğildir.

Önyargılarımızın günlük 
hayatta bizi nasıl da zora 
soktuğunu hep pişman 
olacak davranış-düşünce 
ve eylem kalıplarına far-

kında olmadan, otomatik olarak sürükle-
diğini hepimiz biliyoruz. Ancak çok azımız 
bunun acı sonuçlarını sorgulayıp değişmeye 
karar veririz. Bu değişimin zorluğu hücresel 
düzeydeki daha çok erken başlayan kimyasal 
kayıtlarımızdan kaynaklanmaktadır, yukarı-
da bahsedildiği üzere.

İşte “yeniden inşa” olmaya karar verildiği an-
dan itibaren zorluklar başlar. Öncelikle ben/
ego bu değişimi zaten çoğumuzda reddetti-
ği için aşırı düzeyde rahatsız olur. Kendini 
tehdit altında hisseder ve akıl (frontal -alın 
lobu)dan olumsuz destek alır, yani kendine 
değişmenin zararları hakkında sürekli tel-
kinatta bulunur. Ve kişiyi tuzağına düşürür 

BEYNİMİZDE HER 
BİR DÜŞÜNCE, 

DAVRANIŞ VE EYLEM 
SIRASINDA İLGİLİ 

NETWORK YAPILARI 
AKTİFLEŞEREK IŞIK 

HIZIYLA ARALARINDA 
İSTİŞARELER YAPAR.
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(şaki olanlara bed-amelin kolaylaştırılması 
hikmeti-celal tecellileri). 

Oysa değişime karar verenler de ise yine 
aynı reddediş yine vardır ama aklın muha-
kemesi ve ikna gücüyle ego/ben/nefs ikna 
edilir. Yanlış davranış-düşünce-eylemin acı 
sonuçları vb. gerekçelerin ciddiyeti nefse 
uzun uzun anlatılır ve kesin-doğru karar, 
alın lobumuzun(aklın/ irademizin) baskın 
gelmesiyle “yeniden inşa” değişimine start 
verilmiş olur. 

Muhakeme sırasında (ego ve aklın cedeli sı-
rasında) akıldan kasdedilen aslında her iki 
durumda da “akleden 
kalp”dir. Bu latif cevher, 
beyinde alın lobunu kul-
lanarak biriktirdiği doğru 
bilgi ve hikmetle egoyu 
kolayca ikna eder (said 
olanlara salih amelin ko-
laylaştırılması hikmeti-
cemal tecellileri). İkna 
edemez onun otomat hü-
kümranlığına girerse “ye-
niden inşa” başlayamaz 
ve koza içinde tırtıl olarak 
yaşamaya mahkûm eder kendini bir ömür 
boyu (“… Lakin onlar nefslerine zulmeder-
ler” hakikati tahakkuk eder).

Daha müşahhas örnekler vermeye çalışalım 
konunun zihinlerde pekişmesi için: Mesela 
belli bir kültürde belli damak lezzetleriyle 
yetişmiş bir insan farklı bir damak zevki olan 
bir toplumda yaşamaya başladığında veya 
hastalıkları sebebiyle kendi damak zevklerini 
terketmesi gerektiğinde nörobiyolojimizde 
neler olup biter? 

Öncelikle ego otomat davranışı gereği hemen 
reddeder yeni yemek alışkanlıklarını, yeni 
diyet menülerini… Değişime ayak diremek 
için akleden kalbi, alın lobundan gerekli çok 

güçlü sebepleri (kılıfları) alır ve kendi bildi-
ğini yapmaya devam eder. Ancak diyelim bu 
kişiye hipertansiyon, şeker veya kalp hasta-
lığından herhangi birinin teşhisi konulmuş 
olsun. Bu kişi uymadığı yemek rejiminden 
dolayı yükselen kolesterol vb. vesilelerle bir 
inme (felç) geçirdiğinde zihinsel anlamda 
ciddi bir darbe alır. Şayet yeni gelen hastalık; 
onun akli melekelerini bozmayacak kadar 
hafif ve kendini sorgulayacak kadar beynini 
sağlam bırakırsa kişi yaptığı yanlışı hemen 
farkeder ve binbir pişmanlıkla nefsini lev-
metmeye başlar. Tabi iş işten geçmiştir lakin 
bundan sonra yapması gerekenleri öğren-

miştir artık. Alın lobunda 
yaşadığı bu acı deneyimin 

sonuçları yerini alır ve ar-
tık kişi doğru beslenme 
rejimine geçebilmek için 
daha sonraki yaşamında 
nefsini çok daha kolayca 
ikna eder. Hele rahatsız-
lık düzelir ve eski haline 
kavuşursa artık demeyin 
keyfine, imanındaki artış 
(databank bilgisi olumlu 
yönde değişmeye başlar) 

ihlâsına yansır (akleden kalbi güçlenir) ve 
Rabbine karşı olan şükran hisleri, giderek 
artar (mutluluk hormonları artar). Ego biraz 
daha otomat gücünü yitirir. 

Tabi kişinin artık eski yeme alışkanlık ve 
damak zevklerini bıraktığını farzettiğimiz-
de yani egoya muhalif yaşadığımızda nöro-
biyolojik yapımızda mutluluk hormonları 
artıyor (serotonin, endorfin, melotonin) ve 
stres hormonları azalıyor (tersi de doğrudur 
yani egoya bağlı yaşam stres hormonlarını 
yükseltir). Ve dahi bu akleden kalbimizi çok 
daha güçlü hale getiriyor. Yani frontal (alın) 
lobumuzun nefsi ikna edebilecek gücü/ikna 
kabiliyeti artıyor. İşte bu yüzden “hastalık 

“YENİDEN İNŞA” 
OLMAYA KARAR 

VERİLDİĞİ ANDAN 
İTİBAREN ZORLUKLAR 

BAŞLAR. ÖNCELİKLE 
BEN/EGO, BU DEĞİŞİMİ 

REDDETTİĞİ İÇİN 
AŞIRI DÜZEYDE 
RAHATSIZ OLUR.
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rahmettir” gerçeği hücresel düzeyde tahak-
kuk eder. Hz.Peygamber’in “mü’minin şu 
haline şaşarım ki, o her halükârda, kârdadır” 
anlamına gelen müjdesini hatırlatıyor bizle-
re… O, “mü’min, bela ve musibete sabreder 
mükâfatını sonunda alır, güzellikler/nimetler 
karşısında şükreder ve nimetleri armaya de-
vam eder” gerçeği ile bize en derinimizden 
muştu veriyor aslında…

Buradan her türlü davranış-düşünce ve ey-
lem değişikliği gerektiğinde neden bu kadar 
zorlandığımızı hatta çoğumuzun buna niyet 
bile etmediğini, edeme-
diğini anlayabiliriz… 
Veya niyet etmekten bile 
korktuğumuzu…

Aslında “yeniden inşa” 
eyleminin gerçekte çok 
kolay olmadığını ama 
zor da olmadığını anlatmaya çalışıyoruz sa-
dece… Yalnız sistemin işleyişini öğrenirsek 
egoyu ikna etmek ve doğruya yönelmek el-
bette çok daha kolay olacaktır. İşte bu yüz-
den egomuzun (nefs) beyinde hangi bölgeyi, 
nasıl kullandığına geçmek istiyoruz.

Limbik sistem; beynin yaklaşık %70’ini de-
netim altında bulunduran, iradedışı otomat 
davranış-duygu ve düşüncelerimizin ana 
kaynağı olan çok güçlü bir network ağların-
dan meydana gelir. Bilinçdışımızı temsil eden 
bu yapı buzdağının görünmeyen kısmı gibi-
dir. Yazımızın başında izah edilmeye çalışılan 
data-bank veri bankasının beyinde yerleştiği 
mekandır. Hafızamızın büyük kısmı bu sis-
tem sayesinde doğru veya yanlış, güçlü veya 
zayıf çalışır. Kalp-dolaşım, solunum, hormo-
nal denetim, uyku-uyanıklık, rüyalar, hallü-
sinasyonlar, olumlu-olumsuz her tür duygu-
larımızın dışa vurumu hep Limbik sistemin 
kontrolündedir.

Ego, kendi varlığının devamını sürdürmek 
ve yaşatmak için görevlendirilen bir cevher 
olduğu için son derece güçlü yaratılmış ve 
ordusu güçlü olan bu Limbik sistemi kul-
lanır. Yetişkinlerdeki 100 milyar nöronun 
yaklaşık 70 milyarını kendi gücüne kattığı 
için onun öncelikle nöro-biyolojik olarak 
bloke edilmesi gerekir. İşte bu görev “akle-
den kalb”in doğru yönelişine aittir. Yani geri 
kalan yaklaşık 30 milyar nöronun network 
ağı ile bu blokaj yapılabilir pekala… Burada 
kemiyete takılırsanız bu işi çözemeyebilirsi-

niz. Yani 30 milyar nö-
ron ağı nasıl olup ta 
70 milyar nöron 
ağını altedecek? İşte 
burada ilimler arası 
sınırların kalktığını 
hissediyoruz yine… 
Yani keyfiyetin, ke-

miyete galip gelebileceğini biyolojik olarak 
anlayalım:

Şimdi yine yazının başında verdiğimiz 
“iki nöron arasındaki bağlantı 10.000’den 
1.000.000’a çıkabilir” sözünü hatırlayın. O 
zaman siz frontal (alın) lobunuzu kullanan 
“akleden kalb”in; 30 milyar nöron arasın-
daki bağlantı sayılarını artırabilirseniz, 70 
milyarı kullanan limbik sistemi kontrol al-
tına alabilirsiniz (tefekkür, tezekkür, tedebbür, 
taakkul eylemlerinin hepsi de işte bu nöro-
nal bağlantı sayısını artırarak alın lobunun 
keyfiyetini-işlem gücünü artırırlar). Ama 
“akleden kalb”iniz limbik sistemi kullanıyor-
sa vay halinize… İşte vahiyle zemmedilen 
“ekseru’n-nas”dan olursunuz. Oysa azınlık 
olan ve müjdelen bahtiyarlar olan “Ulu’l-
elbab”dansanız zaten “akleden kalb”iniz alın 
lobunuzu kullanıyor ve limbik sistemin oto-
mat hükümranlığından kurtulmuşunuz de-
mektir.

ESNEYEBİLME 

KABİLİYETİ=NÖROPLASTİSİTE 

“YENİDEN İNŞA”NIN 

TA KENDİSİDİR. 
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İşte esneyebilme kabiliyeti = Nöroplastisi-
te dediğimiz şey “yeniden inşa”nın ta ken-
disidir. Sadece Limbik sisteme bağlı yaşayan 
ve kendi bilinç kozasında kendini hapsetmiş 
tırtıl-meşrep insanlar asla kelebek olamazlar. 
Ve dahi işte bu hal üzere yaşayış zaten “baş-
larına gelenler, kendi elleriyle işledikleri yü-
zündendir…” hakikatinin zuhuratıdır.

PET (Pozitron Emisyon 
Tomografi) ve fonksiyo-
nel MRG (Manyetik Re-
zonans Görüntüleme) ça-
lışmaları; bu otomat –bi-
linçaltı sistemin, kendi 
iradeleri kararlarımızdan 
6 sn. evvel zaten kişi için 
karar verdiğini gösteriyor. 
Yani biz kendimiz irade-
mizle bir şeye karar ver-
diğimizi zannettiğimizde 
bile, Limbik sistem kendi 
data-bank bilgisine göre, alın lobu devreye 
girmeden 6 sn. evvel kendi kararını veriyor. 
Aslında bu otomat sistemin günlük yaşamın 
idamesinde bize çok büyük katkıları var tabi 
ki. Mesela araba, bisiklet kullanırken, hızlı 
hızlı alıştığımız günlük ev veya işyerindeki 
görevlerimizi yaparken, sevdiğimiz bir şiir 
veya musiki dinlediğimizde oluşan duygu-
larımız, sevinçli veya üzüntülü hallerdeki 
kalp-solunum-barsak çalışmasının değişim-
leri… Tüm bu değişimler o kadar hızlı olu-
şur ki (milisaniye ve daha altında)çoğunun 
farkında olmayız bile. Üstelik otomat birçok 
davranış veya düşüncemiz sırasında birçok 
başka işler de yaparız. 

Farkındalık (bilinci devreye 
sokmak=teyakkuzda olmak) sırasında ise 
alın lobumuz, limbik sisteme baskın halde 
çalışır. Asıl marifet zaten, ”yeniden inşa” ile 
nöroplastisitemizi artırıp gafletten (nefsin 
boyunduruğundan kurtulup) uyanık hale 

geçebilmektir (Allah Rasulü’nün tevbe istiğ-
farının sebep-hikmetlerini hatırlayalım).

Bu Limbik-sistem çok büyük bir nimettir, 
lakin biz bu sistemin bizi sürüklediği gir-
dapta boğulmadan ancak ve ancak “akleden 
kalb”imizi güçlendiren frontal lobumuzun 
baskınlığıyla/aktif faaliyetiyle (istişare, tezek-
kür, tedebbür, taakkul, tefekkür) selamet sa-

hillerine erişebiliriz.

İfrat düzeyde olan bir çok 
alışkanlıklarımız (futbol 

fanatizmi, alışveriş çılgın-
lığı, obsesif-takıntı hasta-
lığı, internet bağımlılığı, 
alkol-sigara-uyuşturucu 
bağımlılığı) hep bu çok 
güçlü olan Limbik sistemi 
kullanarak kişiyi helake 
sürüklerler.

Zaten İslam medeni-
yet aklını batı-yunan aklından ayıran en 
temel farklardan biri olan “hedonizm” 
(hazcılık=zevkperestlik) ile bahsedilen siste-
mi kullanarak kişiyi her türlü hazza bağımlı 
kılar. Bu envai çeşit haz sırasında hep aynı 
nörokimyasal madde tüketilir (yani aynı dar 
yolda sürekli aynı arabayı kullanmak gibi) 
ve kişi egosunun her zorlandığı davranış-
düşünce ve eylemde gerçekle yüzleşmekten 
kaçarak bu haz-bağımlı şeylere yönelir ve 
Limbik sistemin gücüne güç katar (“akleden 
kalb” artık bu sistem sayesinde egonun boyun-
duruğuna girer).

Ancak “yeniden inşa” olmaya niyet edip karar 
vermiş ve gereğini yerine getirmeye çalışan-
larda bu zorunlu tek yol zamanla terkedilir 
ve alternatif yolaklar kullanan farklı nörot-
ransmitterler (haberci hormonlar) devreye 
girer ve kişi bu sayede sürekli nöronlar arası 
bağlantı sayısını artırır ve nöro-plastisite (es-
neyebilme kabiliyeti)ni artırır. İşte yaş iler-

SADECE LİMBİK 

SİSTEME BAĞLI 

YAŞAYAN VE KENDİ 

BİLİNÇ KOZASINDA 

KENDİNİ HAPSETMİŞ 

TIRTIL-MEŞREP 

İNSANLAR ASLA 

KELEBEK OLAMAZLAR.
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ledikçe bilgeleşen insanların beyinlerinde 
olup biten budur. 

O bahtiyar kullar, sistemi öldürmeye kalkış(a)
mazlar (nefs/ego öldürülemez, ancak ikna edile-
rek hükümranlığı askıya alınır). İşte bu yüzden 
“muhakkak ki insanlar 
hüsrandadır ancak…” 
âyeti tahakkuk edecek 
bir hakikattir ve el’an ta-
hakkuk etmektedir?

Şimdi Şems Sûresi’nin 7 
ilâ 10. âyetleri ile üzerine 
yemin edilen nefs cevhe-
rinin hikmetine ve onun 
takva ve fücura meyil ile 
bize nasıl cennet ve ce-
hennem tohumları sun-
duğuna daha iyi odakla-
nabiliriz galiba…

Ve dahi “yeniden inşa”nın hakikat çocuğuna 
gebe varoluş sancısı çeken mü’min için ne-
den farz olduğu hikmetini kavrayabiliriz…

Yukarıda uzun uzadıya izah etmeye çalıştı-
ğımız nöro-biyolojik gerçeği “sözün gücü-
ne” inanan bir önder, birkaç cümle ile bakın 
nasıl özetliyor… Hintlilerin Mehmet Akif’i 
sayılan Mahatma Ghandi’nin İsra Sûresi’nin 
13. âyetini tefsir eden şu sözlerine “akleden 
kalp”lerimizi açalım:

“Söylediklerinize dikkat edin, DÜŞÜNCELERİ-
NİZE dönüşür…

Düşüncelerinize dikkat edin, DUYGULARINI-
ZA dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin, DAVRANIŞLARINI-
ZA dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin, ALIŞKANLIKLA-
RINIZA dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin, DEĞERLERİNİ-
ZE dönüşür…

Değerlerinize dikkat edin, KARAKTERİNİZE 
dönüşür…

Karakterinize dikkat edin, KADERİNİZE dö-
nüşür…”

Ve berceste… 

“VE BİZ HER BİR İNSA-
NIN KADERİNİ KENDİ 
ÇABASINA BAĞLI KIL-
DIK…” (İSRA, 17/13). 
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ile bahsedilen sistemi 

kullanarak kişiyi 
her türlü hazza 

bağımlı kılar.
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ur’an’ın 10. sûresi olan Yûnus Sûresi, ismi-
ni 98. âyetten alır. 109 âyetten oluşmakta-

dır. Sûreye bu isim sembolik olarak verilmiştir. 
Çünkü sûrede Yûnus (as) ve kavmi sadece tek 
bir âyette yer almaktadır. Kur’an’da Hz. Yûnus 
(as) kıssası dört yerde geçmektedir. Yûnus 98, 
Enbiyâ 87-88, Sâffât 139-148, Kalem 48-50. 
Yine Peygamberimize (s) nüzûl sırasına göre 
Kur’an’da ilk örnek gösterilen peygamber, Ka-
lem Sûresi’nde Yûnus peygamberdir. 
Kur’an, Yûnus (as) kavmi ile ilgili detaylı bilgi 
vermez. Sadece onlara adaletle hükmedildiğine 
değinilir. Ancak dikkatimizi Yûnus’un (as) pey-
gamberlik vazifesine karşı gösterdiği tavrı ele 
alarak rehberliğin önemine vurgu yapar.
Yûnus kavmi Kur’an’da anlatılan kıssalar arasın-
da orijinal bir yere sahiptir. Yûnus peygamberin 
görev yerini terk etmesi ve bu sebeple azabı hak 
etmelerine rağmen tövbe etmeleri ve tövbele-
rinin kabulü ile Müslüman olmaları bu kavmi 
özel kılmıştır. Başında peygamber olmayan bir 
kavmin azabı hak etmiş olsa da azap edilme-
mesi insanlık için Allah’ın adaletini ve merha-
metini gösteren en güzel örnektir. Ayrıca, göre-
vi terk eden bir peygamber de olsa muhakkak 
hesaba çekileceği ve tövbe etmesi karşılığında 
mükâfatlandırılacağı anlatılır. Bu istisnasız her 
insanın Allah’ın koyduğu ilkelere bağlı kalması 
gerektiğini öğretir. 
Çünkü Allah da kendisi için ilkeler koymuş ve 
koyduğu ilkelerden asla taviz vermemiştir. Allah 
kendisine rahmeti ilke edinmiştir. Ve rahmeti kul-
ları üzerinden asla esirgememiştir. Allah bir toplu-
ma vahiy ve uyarıcı göndermeden onları asla helak 
etmez. Yani peygamberleri tarafından terk edilen 
bir kavmi helakı hak etseler de helak etmez. 
Yûnus peygamber (M.Ö. 860-784) Asurlular’ın 
başkenti olan Ninova’ya gönderilmiştir. Ninova 
çok gelişmiş ve halkı zengin olan bir şehirdir. 
Yûnus (as) böyle bir şehre peygamber gönde-
rilmiş olması görevinin ne kadar zor olduğunu 
göstermektedir. Aslında Mekke de Ninova ka-

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I
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dar zordur. Çünkü Ninova çok daha gelişmiş 
bir ortama sahiptir. Ancak gelişmişliğin en te-
mel zaafı bencillik ve kendi kendine yettiğini 
sanma (Alak 96/7) rahatsızlığıdır. 

Bugün de onca gelişmişliğimize rağmen bu 
rahatsızlığın tezahürleri ile yaşamaktayız. 
Yapmamız gereken benliğimizden kurtulup 
etrafımıza bakarak neye ne kadar sahibiz, ne 
kadar kontrolümüzde sık sık bunu mütâlaa 
etmeliyiz. Eğer bunu yapabiliyorsak, kul ola-
rak olmamız gereken yerdeyiz demektir.  So-
runumuz sahip olmak, kontrol etmek değil, 
kendimize Allah’tan bağımsız alan açma cü-
retinde bulunmaktır.

Sûrenin indiği dönem boykot yılları son-
rasına tekabül eden nübüvvetin 10. yılıdır. 
Sûrenin bir bütün olarak aynı dönemde in-
diği sûrenin içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu 
dönem Mekke’nin en zorlu yıllarıdır. Müşrik-
lerin vahye ve nübüvvete bütün şiddetiyle ve 
zalimce yöntemlerle saldırdıkları dönemdir. 
Mekke, o günün dünya standartlarına göre ge-
lişmiş, medenî ve ayrıca kendi ölçülerine göre 
dindar bir toplumdur. Fakat içlerinde büyük 
iş adamları, sanatkârlar, şairler olmasına rağ-
men zihinsel olarak ilkel kalmış bir toplum 
olduğunu, vahye gösterdikleri gayrimedenî 
tavır ve davranışlarında görmekteyiz. 

Bu tavır hangi dönemde olursa olsun ilkel bir 
davranış olarak isimlendirilmeye mahkûm 
olur. Sûrenin ana konusu tevhittir. Ve sûre iki 
kanatlı bir sûredir. Bir kanadı şirk, vahiy ve 
nübüvvete dikkat çekerek, Allah’ın varlık ve 
insanlık üzerindeki tasarrufunu çok yoğun bir 
şekilde işler. “Ey Peygamber! De ki: ‘Göğün 
ve yerin ürünleriyle sizi rızıklandıran kimdir? 
Peki, işitme ve görme duyularınız üzerinde 
kim mutlak söz sahibidir? Dahası kimdir ölü-
den diriyi çıkaran? Ve diriden ölüyü çıkaran 
kim? Ya bir düzen içerisinde her türlü işi kim 
idare ediyor?’ Onlar ‘Allah’ diyeceklerdir. O 
hâlde sen de (onlara) de ki: ‘Hâlâ sorumsuz-
ca davranmayı sürdürecek misiniz?’ Hâlbuki 
işte bu Allah’tır, sizin gerçek ve tek Rabbiniz! 
Şimdi söyler misiniz hakikati çıkarsanız, ge-
riye sapıklıktan başka ne kalır? Buna rağmen 
nasıl oluyor da (hakikate) böylesine mesafeli 
durabiliyorsunuz?” (Yûnus 10/31-32). 

Sûrenin diğer kanadı hayatın ahiretle bağ-
lantısına dikkat çekerek, insanın eylemleri 
üzerindeki tasarrufunu işler. İnsan tek bir 

tasarruf hakkına sahiptir. O da eylemleridir. 
Kur’an insanın bu noktada özen göstermesini 
ister. Çünkü bu toplumsal nizam açısından 
oldukça önemlidir. 

Sûre huruf-ı mukatta’a ile başlamaktadır. “Elif 
Lâm Râ. İşte bunlar her hükmünde tam isabet 
kaydeden ilahî kelamın âyetleridir” (Yûnus 
10/1). Başında mukatta’a harfleri bulunan 
sûreler vahye atıf ile başlamaktadır. Vahye 
atıf ile başlayan sûre ilk altı âyetle nübüvveti 
ve insan da dâhil tüm varlığı özetlemektedir. 
Bu özetle, varlıkta “her ne okuyorsanız var 
edenin bilgisini okuyorsunuz” mesajını ver-
mektedir. Daha da önemlisi, tüm varlık ve 
insanlığa rehberlik yaptığını satır aralarında 
belirtilmektedir. İnsanları uyarması için gön-
derilen peygamber (2) hâlâ öğüt almayacak 
mısınız? (3), Allah’ı bilmek isteyen bir top-
lum için varlık âyetlerini ayrıntılı olarak açık-
lıyor (5). Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı 
her şey sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum 
için hakikate yapılmış birer atıftır (6). 

Sûre 71. âyete kadar yakın bir Allah tasav-
vurunu işler. İşiten, izleyen, gören, seven, 
sevmeyen, cezalandıran, mükâfatlandıran ve 
tehdit eden bir Allah inancı inşa edilmektedir. 
Müşrikler tehdit içeren bu âyetlere rağmen 
hiçbir tedbir alma gereği duymamaktadırlar. 
Çünkü kendi inanç sistemlerinden olduk-
ça emindirler. Oysa müşrik zihni, Kur’an’ın 
oluşturmak istediği Allah algısına oldukça 
uzak, çünkü Allah’a olan inançlarındaki refe-
ransları putlardır. Putlar yakın değil uzak bir 
Allah inancını temsil etmektedir. Yani müş-
rikler için La ilahe demeden illallah demek 
mümkün görünmemektedir. Uzak bir Allah 
inancı her çağın problemi olduğu için, bu 
konu Mekke’ye bırakılmayacak kadar önem 
arz etmektedir. 

Sûrede bazı âyetler özellikle bu konuya de-
ğinmektedir: 17-18, 28-30, 34-39, 66-70. 

“Rasûlüm! De ki: ‘Allah’a ortak koştuklarınız 
arasında, (birini yokken) ilk defa yaratacak, 
arkasından onu (ölümünden sonra hayata) 
yeniden döndürecek biri var mı?’ De ki: Allah 
ilk defa yaratıp (ölümden sonra) onu yeniden 
(hayata) döndürür. O halde gerçek buyken 
nasıl oluyor da böylesine savruluyorsunuz?” 
(Yûnus 10/34).
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Sûre soyut konuları somut bir dille anlata-
rak muhatabının aklını inşa etmektedir. Bu 
yönüyle sûre oldukça interaktiftir. Sûrede 
peygamberin, inananların, inkârcıların dilleri 
kullanılarak anlatımlar canlandırılır. Örne-
ğin müminlerin cennetteki sevinci anlatılır. 
Orada onların duaları, “Seni eksikliklerden 
uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik 
dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd 
âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleri-
dir.” (Yûnus 10/10).
Sûrenin 71. âyetinden sonra kıssalar örnek 
verilir. Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Yûnus ve 
Peygamberimizin kıssaları işlenir. Ve bu an-
latımlarda iki temele vurgu yapılır. Rehberlik 
ve mücadele. Peygamberlik görevi rehberliğe 
dayanmaktadır. Bu rehberliği sürdürülebilir 
kılan ise bu davada mücadele etmektir. 
Bu noktada Kur’an, kendi tarih bilgisini ken-
disi oluşturmuştur. Ve genelde peygamberle-
rin her türlü mücadelelerine yer vermiştir. Bu 
seçilen örnekler Peygamberimize ve O’nun ta-
kipçilerine rehberlik yapması amaçlanmıştır. 
Örneğin bu sûrede Firavun’a karşı Hz. Musa’nın 
mücadelesine katılan kavmine, Rabbimiz “şe-
hirlerde bazı evleri karargâh, kendi evlerinizi 
ise namaz kılınacak yerler yapın” (87) diyerek 
stratejik bir yöntem önermektedir. 
Bu Firavun’un yönettiği bir yerde çıkış yoludur. 
Ancak Firavun’un zulmünü yönetebilen bu ka-
vim kendi içlerindeki ihtilafları yönetemeyerek 
bozguna uğradılar. Onları bozguna uğratan Fi-
ravun değil kendi ihtilafları olmuştu. 
Tüm bu ve buna benzer örnekler, Kur’an’ın 
muhataplarını doğruya götürme yolunda reh-
berlik yapmaktadır. Ve son âyetlerde Peygam-
berimize vahiy ve nübüvvet konusunda şüp-
heye düşmemesi, bu konuda peygamberliğin 
getirdiği misyonu hakkı ile yerine getirmesi 
emredilir (94-109). 
“Ey Peygamber! De ki: Ey insanlık ailesi! İşte 
size Rabbinizden hakikatin ta kendisi gelmiş-
tir! Artık kim doğru yolu tercih ederse, hiç 
şüphesiz bu tercihi kendisi için yapmış ola-
caktır; kim de (yoldan) saparsa, hiç şüphesiz 
onun sapma tercihi kendi aleyhine olacaktır. 
Ama sizin tercihinizden dolayı sorumlu tutu-
lan asla ben olmayacağım!” (Yûnus, 10/108).
Cahiliye Mekke’de mi kaldı? Mekke’de ise 
bize ne kaldı? 
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