
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı adalet duygusuyla donatan Rabbimiz’e,
Salât olsun, adaleti gözetmeyi en güzel örnekleriyle öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, onun adaletli ehl-i beytine, ashabına ve yolundan giden tüm müminlere...

Vahiyle inşa olma çabalarına yeni bir mütevazı katkı yapmasını umduğumuz 23. sayımızın man-
şete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, adaletin hakikatini, devlet tüzel 
kişiliğinin imanı mesabesinde oluşu ekseninde anlatıyor. İbrahim Sarmış, İslam’ın adalet anlayı-
şıyla Müslümanların adalet algısı ve uygulamaları arasındaki uyuşmazlığın sebeplerini irdeliyor. 
Haydar Öztürk başyazının devamı niteliğinde, adaletin nasıl devletin dini ve imanı haline getiri-
lebileceğini araştırıyor.

Abdulcelil Candan konuya toplumların âdil veya zalim oluşları, Mustafa Demir ise bireysel ve 
toplumsal huzuru elde edebilmek için adalet ve kıst’ın ne denli lüzumlu olduğunu anlatıyor. Hü-
seyin Kerim Ece, adaletin merhametle ilişkisini, Mahmut Çınar ise adaletin mülkle ilişkisini Kur’an 
ekseninde ele alıyor.

Adalet sayımızın söyleşi konuğu İhsan Eliaçık. Erol Çetin’in İhsan hocayla yaptığı söyleşiyi büyük 
bir ilgiyle okuyacağınızı umut ediyor, tepkilerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. İlahiyat hoca-
ları Murat Kayacan ve Murat Sülün’ün yazıları bazı okurlarca fazla teknik bulunabilecek olsa da 
erbabına ikram olacak yazılar olarak adalet sayımızdaki yerini aldı. 

Ömer Bayar’ın hikmet bağlamında adaleti, Mehmet Deri’nin, adaletin sünnetteki yansımalarını, 
Zekeriya Yürük’ün zulmü meşrulaştırma aracı olarak kullanılan veto hakkını, Bünyamin Doğruer’in 
âdil insan olabilmek için verilmesi gereken mücadeleyi deneme tadında irdeleyen yazıların ve yine 
Bünyamin hocanın şiirinin sayıya renk kattığını düşünüyoruz. İlk kez konuk ettiğimiz Ramazan 
Altıntaş, Kur’an’a göre sosyal adaleti, önceki sayılarımızdan tanıdığınız Elvin Ağayev, Ehl-i Beyt 
okuluna göre adalet ve zulüm kavramlarını yazdı sizin için. 

Kadir Canatan, “Bakara: kutsal inek” simgesi ile irfan köşesindeki yerini aldı. Hasan Aycın’ın kutsal 
inek çizgisi Canatan’ın yazısına eşlik etti.  Osman Arpaçukuru bu sayımızda yeni bir yazı dizisi baş-
latıyor. Gelecek sayılarımızda da devam edecek olan Hadis İncelemeleri köşesinde bu ilk adımda 
geniş bir girişin ardından halkın dilinde hadis diye dolaşan “levlâke…” rivayeti inceleniyor. Adalet 
sayımızı Yasemin İslâmoğlu’nun Yusuf Sûresi tanıtımıyla noktalıyoruz. 

Vahiyle inşa olma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak duasıyla besmele makamında neşretti-
ğimiz 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 de Kur’an’ın temel kavramlarını sizlerle paylaşma-
ya devam edeceğiz. Telefon ederek ya da mail yazarak 2012 yılı için aboneliğinizi yenilemenizi 
bekliyoruz. Tüm sayıların pdf nüshalarına erişim için elektronik nüsha aboneliğini de gerçekleş-
tirmenizi istirham ediyoruz. Okuyarak, okutarak, abone olarak, abone bularak ve yazı göndererek 
dergimize desteğinizi sürdüreceğinizden eminiz.

Mayıs ayı başında çıkacak emanet konulu 24. sayımızda buluşmak niyazıyla…
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العدالة إ�ان الدولة

«ما أقبح الظلم ورفس العدل وعدم االكتراث بالحّقمصطفى إسالم أوغلو

وعدم العصيان والقيام بينما العالم في النيران يحترق»

محمد عاكف أرصوي
(الشاعر الوطني التركي)

جناحا الدين: التوحيد والعدالة:

بجناحين:  األبدية  السعادة  دار  إلى  َليطير  اإلنسان  إن 
التوحيد والعدالة. فجناح التوحيد يمتّد من اإلنسان إلى اهللا 
عّز وجّل، ويمّثل عالقة اإلنسان بالخالق؛ فيما يمتّد جناح 
إلى اإلنسان، ويمّثل عالقة اإلنسان  العدالة من اإلنسان 

بالمخلوق. 

أبدًا،  تنفصم  ال  والعدلة  التوحيد  بين  وثقى  عروة  هناك 
إنما  والعمل.  اإليمان  بين  العالقة  أو  العروة  تضاهي 
بينما  المؤمن؛  اإليماني في عقيدة  الموقف  يقابل  التوحيد 
الممكن  ومن  عمله.  في  اإليماني  الموقف  تقابل  العدالة 
صياغة ما سبق على النحو التالي: التوحيد هو العدالة في 
العقيدة، بينما العدالة بمثابة التوحيد في التعامل مع الناس. 
التوحيد محور اإليمان، بينما العدالة محور العمل. التوحيد 

استقامة اإليمان، أما العدالة فاستقامة السلوك.

فـ»العدل»  والنَّظير.  والمثل  المساواة  بمعنى  العدل  يأتي 
لشيء  ومعادًال  مساويًا  كون شيء  حالة  تعّبر عن  كلمة 
«الِعْدالن»  الدَّاّبة  ِحْملِي  على  ُأطلق  هنا  ومن  آخر. 
لتساويهما. وقد وردت كلمة العدل بهذا المعنى في القرآن 
إن  حيث   ،(2: 123) َعْدٌل﴾  ِمْنَها  ُيْقَبُل  ﴿َوَال  الكريم  
تعني  وكذا  الفدية.  هو  اآلية  في  الوارد  «العدل»  معنى 

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلنسان ليط� إىل دار 
السعادة األبدية بجناحي 

التوحيد والعدالة.. األول �ّثل 
عالقة اإلنسان بالخالق؛ بين� 

الثاين �ّثل عالقة اإلنسان 
باملخلوق. 

املقال الرئيس
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İNSAN, EBEDİ MUTLULUK 

MENZİLİNE İKİ KANATLA 

UÇAR: TEVHİD VE ADALET. 

TEVHİD KANADI İNSAN-

HÂLIK İLİŞKİSİNİ, ADALET 

KANADI İSE İNSAN-

MAHLÛK İLİŞKİSİNİ 

TEMSİL EDER.

Zulme tapmak adli tepmek hakka hiç aldırmamak
Kendi âsudeyse dünya yansa baş kaldırmamak

M. Akif

Dinin iki kanadı: Tevhid ve adalet

İnsan, ebedi mutluluk menziline iki kanat-
la uçar: Bunlar, tevhid ve adalet kanatlarıdır. 
Tevhid kanadı, insandan Allah’a uzanır ve 
insan-Hâlık ilişkisini temsil eder. Adalet ka-
nadı, insandan insana uzanır ve insan-mahlûk 
ilişkisini temsil eder.

Tevhid ve adalet arasında kopmaz bir bağ var-
dır. Bu, tıpkı iman ile salih amel arasındaki 
bağ gibidir. Tevhid, mü’mince duruşun aki-
dedeki karşılığıdır. Adalet, mü’mince duruşun 
ameldeki karşılığıdır. Şöyle de diyebiliriz: Tev-
hid akidede adalet, adalet muamelede tevhid, 
tevhid imanın mihveri, adalet amelin mihveri, 
tevhid imanın istikameti, adalet davranışın is-
tikametidir.

‘Adl, “eşitlik, eşdeğerlilik” manasına gelir. 
‘Adl, “bir şeyin bir başka şeye eşit ve eşde-
ğer olma halini” ifade eder. İki kefesinde eşit 
ağırlıkta yük olan heybeye‘adlâni denir. Kelim 
Kur’an’da bu anlamıyla yer alır: “Ondan ma-
siyetine eşdeğer bir karşılık kabul edilmeye-
cektir.” (2:123). Âyette geçen ‘adlun, “fidye” 
adı verilen “eşdeğer karşılık”tır. El-Mu’âdele, 
“müsavat, eşitlik” demektir. Cevvun mu’tedilun, 
“sıcak ve soğukluktan uzan olan dengeli hava” 
manasına gelir.

Mustafa İSLÂMOĞLU
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mal edip sadece ruhuna yatırım yaptığında 
da dengeyi bozmuş olur. 

İnsandaki duygu-düşünce dengesi de ada-
letin fıtri olduğunun delilidir. Bu denge 
kaçtığında insan ‘hasta’ olarak nitelenmeyi 
hak eder. Aklın denetimi altına alınamayan 
duygu selinin insanı nerelere sürükleyece-
ği belli olmaz. Akıl duygu selini kontrol 
eden bir set gibidir. Doğru yönlendiril-
diğinde o sel bir felaket olmaktan çıkıp, 
enerji üretiminde kullanılan bir sermaye 
olur. Duygusuz akıl da susuz elektrik tri-
bünleri gibidir.  

Hücreden organa, insanı oluşturan tüm 
unsurların bir sınırı olması, adaletin fıtri 
oluşunun delilidir. Mesela gözün görme 
sınırı, gözün dengesidir. O sınırın altında 

gören göz, gözlük vs. 
gibi araçlarla takviye 
edilir. Nadir de olsa o 
sınırın üzerinde gören 
gözler de vardır. Fakat 
bu her zaman nimet 
midir? Tartışılır. Gö-
zümüzün görme eşiği 
mikrobiyolojik varlıkla-
rı görecek kadar yüksek 

olduğunu farz edelim. Herhalde o zaman, 
içimiz ata ata yemek yiyemezdik. Zira ye-
meğin içindeki mikrobiyolojik canlıları 
görüyor olurduk. Aynı şey kulak için de 
geçerlidir. Kulağın alt ve üst işitme eşiği 
vardır. Bu işitme dengesidir. Eğer alt eşik 
olmamış olsa, asla uyuyamazdık. Zira başı-
mızı yastığa koyduğumuzda, elektronların 
atom çekirdeği etrafındaki dönüş seslerini 
duyardık, çıldırırdık. Eğer üst eşik olma-
mış olsa, yeryüzünün dönüş sesini duyar-
dık, çıldırırdık.

Hastalıkların birçoğu, insan fıtratındaki bu 
dengenin kaybolması sonucu oluşur. Kan 
şekerinin dengede tutulması sıhhat göster-
gesidir. Eğer kan şekeri üst ve alt eşikleri 
aşarsa, fıtratına yerleştirilen adalet kanta-
rının topuzu kaçmış demektir. Bu hasta-
lıktır. Aynı şey kan basıncı, vücut sıcaklığı, 

Adalet, tasavvurda bir şeyin en doğru ve 
müstakim haline denir. Sırat-ı müstakim diye, 
sağından veya solundan, yoldan çıkmaya izin 
vermeyen muhafazalı yola denir. Adalet, hak 
ettiğinden eksiğini dışladığı gibi, fazlasını da 
dışlar.

Dilde adalet’in zıddı cevr’dir. Cevr, “hakkani-
yetten sapma, haksızlık etme”dir. Zannedil-
diği gibi zulm, adalet’in zıddı değil hikmet’in 
zıddıdır. Fakat tarihsel süreç içinde zulm ile 
adalet, birbirinin zıddı makamında kullanıl-
mış ve öyle kabul görmüştür.

“Yargı” anlamındaki hukm’den hikmet (tam 
isabetli hüküm), “hakka kastetmek” anla-
mındaki kasd ile dilde kökteş manada zıt olan 
kıst, “yarı” anlamındaki nısf’tan insaf, “ölçü, 
tartı” anlamındaki vezn’den mizan, “denk, 
satıh, yüzey” anlamındaki 
seviy’den tesviye, hak ve 
istikame adaletin yakın an-
lamlılarıdır. Fakat bunla-
rın hiçbiri adalet ile eşan-
lamlı değildir. Mesela adl 
ile kıst arasında fark vardır. 
Adalet iyiye ve kötüye, iyi-
liğe ve kötülüğe hak ettiği 
karşılığı vermektir. Kıst ise 
kötüye hak ettiği karşılığı verirken, iyiliği ni-
yet, emek, liyakat ve ehliyetine göre kat kat 
fazlasıyla ödüllendirmektir.

Eflatun’a göre adaletin esası liyakat ve uyum-
dur. Herkese layık olduğu verilince adalet ta-
hakkuk eder. İbn Sina’ya göre adalet, nefsin 
istedikleri ve istemedikleri arasında kurduğu 
dengedir.

Adalet hilkatin temelidir

Adalet fıtridir, zira fıtrat adildir. Kur’an, 
Allah’ın insana bahşettiği özelliklerden bi-
rinin de “dengeli bir tabiat” olduğunu ifade 
eder: fe‘adelek: “… Ve O sana dengeli bir ta-
biat verdi.” (82:7). İnsana yaratılıştan bahşe-
dilen maddi varlık - manevi varlık dengesi 
buna örnektir. İnsan ne sadece madde, ne de 
sadece manadır. Ruhunu ihmal edip sadece 
cesedine yatırım yaptığında da, cesedini ih-

HÜCREDEN ORGANA, 
İNSANI OLUŞTURAN 
TÜM UNSURLARIN 
BİR SINIRI OLMASI, 

ADALETİN FITRİ OLU-
ŞUNUN DELİLİDİR.
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kolesterol vb. gibi hususlar için de geçerlidir. 
Bütün bunların adil bir ölçüsü vardır. İnsan 
bedenine yaratılıştan yerleştirilen o ölçü kaç-
tığında, hastalıklar zuhur eder veya hastalık-
lar zuhur ettiğinde o ölçü kaçar. Her halükar-
da insan bedeni, sahibini “dengem bozuldu” 
diye uyarır.

Fıtrattaki adalet sadece insan için değil, 
kâinat ve eşya için de geçerlidir. Kâinat denge 
üzerinde durmaktadır. Gezegenler, yıldızlar, 
galaksiler ve bütün bir evren cazibe (çekim) 
ve dâfia (merkezkaç) kuvvetleri arasındaki 
denge sayesinde düzenli hareket etmektedir. 
Denge kanunu sadece kubbe için değil habbe 
için de geçerlidir. Atom çekirdeğiyle elektron 
arasındaki rabıta ve mesafe adaletin timsali-
dir. Bu denge bozulduğunda füzyon oluşur, 
madde çöker ve kimliği-
ni kaybeder.

Ahlakta adalet, hilkatle 
uyumlu davranış sergi-
lemektir. Hilkat adalet 
üzeredir. Cömertlik israf 
ve cimrilik arasındaki 
denge noktasıdır (17:29). 
İffet sefihlik ve ruhban-
lığın arasındaki denge 
noktasıdır. “Sorumluluk 
şuuru” anlamına gelen 
takva, bilinçteki kantarı 
ifade eder. Bu kantarın topuzunu kaçıranla-
ra, Allah Rasulü’nün müdahale ettiğini görü-
yoruz. Osman b. Maz’un’un evinde toplanan 
bir gurup sahabi, hayatın normal akışının dı-
şına çıkarak zahitçe bir hayat yaşamak iste-
meleri üzerine, Rasulullah onları uyarmış ve 
“Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim?” 
diye azarlamıştı.

İlimde adalet, cehalet ve tekebbür arasında 
dengedir. Cehalet Firavunlaştırır, ilimde te-
kebbür Bel’amlaştırır. Kişi hem işinin ilmini 
bilir hem de haddini bilirse, Firavun’un yap-
tığını değil Firavun’un sihirbazlarının yaptı-
ğını yapar ve hakikate teslim olur.

Allah zatına rahmeti yazmış/farz kılmıştır

Sual: Kur’an’da neden Allah’ın esma-i hüsna-
sı içinde Âdil diye bir isim yer almaz?

Cevap: Allah’ın sıfatları mutlaktır. Adalet, 
gücün sınırlı ve mukayyet olduğu bir zat için 
geçerlidir. Gücün mutlak olduğu ve sınırlan-
madığı bir yerde adalet olmaz. Adalet esasen 
mahlûka ait bir sıfattır. Zira ifrat ve tefrite 
sapmaya açık olan bir varlığın bilinçli veya 
bilinçsiz dengeyi tercih etmesini ifade eder.

El-Hak olan Allah’ın her hangi birinin hakkı-
nı yemesi muhaldir. Zira Allah üzerinde, ya-
rattıklarının iddia edecekleri zerrece bir hak 
yoktur. Hakkın tamamı el-Hak olana aittir. 
Vakıanın böyle olması, onu -hâşâ- kullarına 
zulmetmeye sevk etmez. Zira o hiçbir şeye 

muhtaç olmayandır. O 
aynı zamanda er-Rahmân 
olandır. Mutlak Hak sa-
hibi olan Allah, aynı za-
manda Mutlak Merhamet 
sahibi ise, kula, zararı 
dokunur diye korkmak 
değil, azameti karşısında 
titremek düşer. El-Hak 
olan Allah zerre kadar 
hak yemez. Buna ihti-
yaç duymaz. Bundan her 
hangi bir çıkarı olmaz. 

Onun yargılamasının temelinde ilahi hak-
kaniyet yer alır. El-Hak olan Allah, kuluna 
zerre kadar zulmetmez.

Kur’an’da adl kökünden isim, fiil ve mastar 
tüm türevleriyle birlikte 28 yerde yer alır. 
Adalet ne isim (ism-i fail, mübalağa vezinle-
ri, ism-i mastar), ne de mastar olarak Allah’a 
ne izafe edilir, ne isnat edilir, ne de nispet 
edilir.

En’am Sûresi’nin 115. âyetinde Ve temmet 
kelimetu rabbike sıdkan ve adlen cümlesi de, 
yukarıdaki kuralın istisnası değildir. Zira bu 
âyette ‘âdl Allah’a isnatla değil, Rabbin ke-
limesine isnatla kullanılır. Yani sıdk ve adl 
olan Allah’ın kelimeleridir. Netice itibarıyla 
sadık ve adil Kur’an’ın iki sıfatıdır. Dil kura-

ADALET ESASEN 
MAHLÛKA AİT BİR SI-
FATTIR. ZİRA İFRAT VE 

TEFRİTE SAPMAYA AÇIK 
OLAN BİR VARLIĞIN 

BİLİNÇLİ VEYA BİLİNÇ-
SİZ DENGEYİ TERCİH 

ETMESİNİ İFADE EDER.



6

lına göre kelime’nin hali olarak gelen bu iki 
mastarın takdiri sadıkaten ve adileten’dir (Ebu 
Ali Farisi’den nkl. Razi, Mefatih, XIII, s.131). 
Zaten adlen Allah’a nispet edilseydi sıdkan 
da nispet edilmesi icap ederdi. Bu durumda 
Allah’ın Sadık diye bir isminden söz etmemiz 
icap ederdi ki, sahih ya da değil, böyle bir 
isnat vaki olmamıştır. 

Esma-i hüsna arasına Âdil ismini veya Adl 
mastarını yerleştirenler, buna sıhhat açısın-
dan şüpheli olduğunda erbabının ittifak et-
tiği müdrec hadisleri delil olarak gösterirler. 
Kur’an’da Âdil veya her hangi başka bir isim 
formunda Allah’a isnat edilen bir kullanım 
yoktur. Sebebi açıktır: Allah zatına rahmeti, 
insana ise adaleti farz kılmıştır.

Allah’ın zatına rahme-
ti yazdığı/farz kıldığı 
âyet şudur:

“Rabbiniz rahmeti ken-
di nefsine yazmıştır/
farz kılmıştır.” (6:54).

Allah, nefs-i nefîsine 
adaleti farz kılmaz. 
Zira adalet, cevr ve 
zulüm yapma ihtimali 
olana farz kılınır. “Hiç 
şüphesiz Allah’ın kullarına zulüm yapma ih-
timali bulunmamaktadır.” (8:51). Kur’an’da 
tam beş yerde gelen bu mealdeki âyetlerin 
hepsinde de, nefyin haberi bâ ile gelir. Bunun 
anlamı, değil zulüm yapması, zulüm yapma 
konusunda “en küçük bir ihtimalin dahi” 
Allah’tan nefyedilmesidir. Zulüm yapma ihti-
mali olmayana, adalet farz kılınmaz. 

Rahmet zulüm gibi değildir. Birine zulümle 
muamele etmek haksızlık yapmaktır, fakat 
birine rahmet ile muamele etmemek hak-
sızlık değildir. Olsa olsa ödülü de, cezayı da 
hak ettiği kadar vermektir. Fakat Allah tevbe 
edenin cezasını bağışlar, salih amel işleyene 
hak ettiğinden kat kat fazlasını verir. İnsan, 
cehennemi kötülükleriyle hak eder. Cennet 
ise, Allah’ın rahmeti ve ödülüdür: “Onları ze-
mininden ırmaklar çağlayan cennetlere koya-

cağım: Allah’tan bir ödül olarak… Ödüllerin 
en güzeli Allah katındadır.” (3:194).  

Allah adaleti insana farz kılmıştır

Allah insana adaleti farz kılar, zira insan zalîm 
olan, hatta “çok zulmedip” zalûm olan, da-
hası “zulümde sınır tanımayıp” zallâm olan 
bir varlıktır. Allah insana zulmetmez, fakat 
insan kendi kendisine çok zulmeder (29:40). 
Bunun için Allah zatına rahmeti farz kılmış, 
insana ise adaleti farz kılmıştır:

 “Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, 
iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert ol-
mayı emreder.” (16:90).

Allah’ın kuluna emrettiği adalet ile zatına 
yazdığı rahmetin birlikte geldiği şu Kur’an 

pasajı hayli manidar-
dır:

“Siz ey iman eden-
ler! Allah için, hak-
kı ayağa kaldırarak 
adaletin timsali olun 
ve birilerine olan 
nefretiniz sizi ada-
letten sapmaya sevk 
etmesin! Adil olun! 
Bu Allah’ın denetimi 

altına girmenin en kestirme yoludur: Artık 
Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde 
olun! Şüphe yok ki Allah bütün yaptıkları-
nızdan haberdardır. Allah, iman eden ve sa-
lih amel işleyenlere günahlarının affedilece-
ğini ve muhteşem bir ödüle kavuşacaklarını 
vaad etmiştir.” (Maide 5:8-9).

İnsana “Adil olun!” diyen âyet, aynı zamanda 
adaletin Allah’a karşı sorumluluğun bir par-
çası olduğunu haber veriyor. Bu durumda 
takva ile adalet eşleşmiş oluyor, takvanın zıd-
dı olan fücur ile de zulüm eşleşmiş oluyor.

Harici mantığında olduğu gibi Kur’an hük-
metmeyi yasaklamıyor. Zulüm ile hükmet-
meyi yasaklıyor ve “Hükmederken adaletle 
hükmedin!” (4:58) diyor. “Tartıp değerlen-
dirdiğinizde dosdoğru bir kıstas ile tartıp de-
ğerlendirin!” (17:35) diyor.

ALLAH İNSANA ADALETİ FARZ 

KILAR, ZİRA İNSAN ZALÎM 

OLAN, HATTA “ÇOK ZULME-

DİP” ZALÛM OLAN, DAHASI 

“ZULÜMDE SINIR TANIMAYIP” 

ZALLÂM OLAN BİR VARLIKTIR.
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ADALET DEVLETİN 
İMANIDIR

Kullarına farz kıldığı adalet, sadece yönetim-
de adalet değil, aynı zamanda muhakemede 
itidal, muamelede dengedir. İtikatta adalet 
Kitap ile, muamelatta adalet hukuk terazisi 
ile, hakka tecavüzde adalet güç ve silah ile 
sağlanır. Bu üçlü Hadid Sûresi’nde üç sem-
bol üzerinden verilir: Kitab, mizan, demir 
(57:24).

Kitap, uyulması gereken değerler ve ilkeler 
bütününe tekabül ediyor. “Terazi” anlamına 
gelen mizan ise o ilkeleri uygulayacak ölçü-
lü ve dengeli muhakemeye tekabül ediyor. 
Demir ise mizan ile Kitab’ı uygulayacak olan 
adalet uygulayıcılarına yönelik her türlü teh-
dit ve zorbalığı bertaraf edecek adaletin elin-
deki güce tekabül ediyor. Bu gücü yöneten 
kuruma ise devlet adı veriliyor.

Devletin imanı ada-
lettir

Güç ve kuvvet bir ik-
tidarın meşruiyetini 
belirlemez. “Kim ik-
tidardır?” sorusunun 
cevabı “Kuvvet sahibi 
iktidardır” ise, orada 
hakkın iktidarından 
değil de gücün ik-
tidarından söz edilebilir. İktidarını gücüne 
borçlu olan her iktidar zulüm üretir.

Vahyin bütünü göz önüne alındığında, meş-
ru bir iktidarın temelinin şunlar olduğu gö-
rülür:

1. Hakikat (tevhid). 

2. Adalet.

3. Merhamet.

4. Ehliyet.

5. Meşveret.

İslam âlimlerinin dilinde “Devlet küfürle 
değil, zulümle yıkılır” sözü, bir mütearife 
haline gelmiştir. Allah Rasulü aleyhissalatu 
vesselam’dan, bir saat adaletle hükmetmenin 
70 yıllık nafile ibadete bedel olduğuna dair 
haberler gelmiştir. Bu, yeryüzünün en eski-

mez hikmeti olan ve Hz. Ömer’in yönetim 
felsefesi olarak uyguladığı “Adalet mülkün/
devletin temelidir” sözünü tasdik eden bir 
rivayettir.

Vahiyle inşa olmuş akıllar, dünya tarihinde 
adaletin en güzel örneğini sergilemişlerdir. 
İşte bir örnek:

Ali b. Ebi Talib bir Yahudi ile davalıdır. Hz. 
Ömer’in huzurunda mahkemeleşirler. Ali 
hayli rahatsız gözükmektedir. Ömer zanne-
der ki, onun bu sıkıntısı hasmı olan Yahu-
di ile yan yana hâkim huzuruna çıkmaktan 
kaynaklanıyor. Ali rahatsızlığının sebebini 
merak eden Ömer’e şu açıklamayı yapar: 
Hâkimlik yapan Ömer hasmı olan Yahudi’ye 
ismiyle hitap ettiği halde kendisine künye-
siyle hitap etmiştir. Birine künyesiyle hitap 

Araplarda onun üs-
tünlüğünü ve şerefini 
gösterir. Bu eşitsizlik 
ise adalete aykırıdır. 
Hz. Ali’yi rahatsız 
eden de hâkimin bu 
eşit olmayan davranı-
şıdır.

Modern ideolojilerin 
aşırılıkları, adaletsiz 

yönetimlere bir tepkinin ifadesidir. Kapita-
lizm ifrat, komünizm tefrittir. Birincisi mül-
kiyeti mutlaklaştırır, ikincisi mülkiyeti red-
deder. İkisi de zulümdür. Birincisi yoksulla-
ra, ikincisi insan tabiatına zulümdür.

İslam, iktisadî adaleti esas alır; oran eşitliğini 
değil, fırsat eşitliğini savunur. Oran eşitliği 
adalet değil zulümdür. “İnsan için ancak ça-
lıştığının karşılığı vardır” (53:29) ilahi düs-
turu, sadece ahiret için değil, bu dünya için 
de geçerlidir.

Sözün özü: Devletin imanı adalettir. Adalet 
hiçbir maslahatla kayıt altına alınamaz, zu-
lüm hiçbir bahaneyle meşru kılınamaz.



VAHYİN BÜTÜNÜ GÖZ ÖNÜ-
NE ALINDIĞINDA, MEŞRU 

BİR İKTİDARIN TEMELİNİN 
ŞUNLAR OLDUĞU GÖRÜLÜR: 

HAKİKAT, ADALET, MERHA-
MET, EHLİYET, MEŞVERET.
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العدالة إ�ان الدولة

«ما أقبح الظلم ورفس العدل وعدم االكتراث بالحّقمصطفى إسالم أوغلو

وعدم العصيان والقيام بينما العالم في النيران يحترق»

محمد عاكف أرصوي
(الشاعر الوطني التركي)

جناحا الدين: التوحيد والعدالة:

بجناحين:  األبدية  السعادة  دار  إلى  َليطير  اإلنسان  إن 
التوحيد والعدالة. فجناح التوحيد يمتّد من اإلنسان إلى اهللا 
عّز وجّل، ويمّثل عالقة اإلنسان بالخالق؛ فيما يمتّد جناح 
إلى اإلنسان، ويمّثل عالقة اإلنسان  العدالة من اإلنسان 

بالمخلوق. 

أبدًا،  تنفصم  ال  والعدلة  التوحيد  بين  وثقى  عروة  هناك 
إنما  والعمل.  اإليمان  بين  العالقة  أو  العروة  تضاهي 
بينما  المؤمن؛  اإليماني في عقيدة  الموقف  يقابل  التوحيد 
الممكن  ومن  عمله.  في  اإليماني  الموقف  تقابل  العدالة 
صياغة ما سبق على النحو التالي: التوحيد هو العدالة في 
العقيدة، بينما العدالة بمثابة التوحيد في التعامل مع الناس. 
التوحيد محور اإليمان، بينما العدالة محور العمل. التوحيد 

استقامة اإليمان، أما العدالة فاستقامة السلوك.

فـ»العدل»  والنَّظير.  والمثل  المساواة  بمعنى  العدل  يأتي 
لشيء  ومعادًال  مساويًا  كون شيء  حالة  تعّبر عن  كلمة 
«الِعْدالن»  الدَّاّبة  ِحْملِي  على  ُأطلق  هنا  ومن  آخر. 
لتساويهما. وقد وردت كلمة العدل بهذا المعنى في القرآن 
إن  حيث   ،(2: 123) َعْدٌل﴾  ِمْنَها  ُيْقَبُل  ﴿َوَال  الكريم  
تعني  وكذا  الفدية.  هو  اآلية  في  الوارد  «العدل»  معنى 

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلنسان ليط� إىل دار 
السعادة األبدية بجناحي 

التوحيد والعدالة.. األول �ّثل 
عالقة اإلنسان بالخالق؛ بين� 

الثاين �ّثل عالقة اإلنسان 
باملخلوق. 

املقال الرئيس «المعادلُة» المساواَة. ومن جانب آخر، فإننا نقول 
«الجّو معتدل» إذا كانت حالة الطقس متوسطة ما 

بين الحرارة والبرودة. 

العدالة ُتطلق على التصّور األقوم واألصّح عن شي 
ما. و»الصراط المستقيم» اسم ُيطلق على الطريق 
اآلمن الذي يحول دون خروج عابريه من يمينه أو 
يساره. ومثلما أن العدالة ال تقبل األقلَّ مما تستحقه، 
كذلك ترفض األزيَد من حقها، وتبغي طريقًا واضحًا 

قصدًا قوامًا ال اعوجاج فيه وال انحراف. 

الجور نقيض العدل في اللغة، ويأتي بمعنى «الميل 
عن الحّق والطريق الصحيح وارتكاب الظلم». ولكن 
الظلم ليس نقيض العدل، كما يظن معظم الناس، 

الحكمة،  نقيض  هو  وٕانما 
أن  من  الرغم  على  وذلك 
الناس نظروا إلى الظلم على 
التاريخ  أنه ضد العدل خالل 

وأصبح قبوًال عامًا لديهم. 

المعنى  قريبة  كلمات  وهناك 
«الحكمة»  مثل  العدالة،  من 
المأخوذة  الصائب)  (الحكم 
من الُحْكم الذي يعني القضاء، 
على  يدل  الذي  و»القصد» 
كّل  في  اَهللا  اإلنسان  قصد 
وكبيرها،  صغيرها  أعماله، 

لكونه  أيضًا  الجْور  بمعنى  يأتي  الذي  و»القسط» 
من األضداد في اللغة، و»اإلنصاف» المشتق من 
النصف، و»الميزان» من أصل الوزن، و»التسوية» 
والنظير،  المثل  على  يدلُّ  الذي  السوي  أصل  من 
بين شيئين، إضافة  والسطح واالستقامة واالعتدال 
إلى «الحّق» و»االستقامة». غير أنني أريد التأكيد 
على أن أي أحد من هذه الكلمات ليس مترادفًا مع 
والقسط؛  العدل  بين  فرق  هناك  فمثًال  «العدالة». 
أو  الخير/الخيِّر  على  بالمثل  المقابلة  هو  فالعدل 
الشّر/الشّرير، أما القسط معاقبة الشرير أو المسيئ 
بمثل ما يستحقه، ومكافئة الخّير أو الطيب بأضعاف 

مضاعفة وفقًا لنيته وجهده وجدارته وكفاءته.

هو  العدل  أساس  فإن  أفالطون،  رأي  وبحسب 
حقه  حّق  ذي  كل  ُأعطي  فإذا  واالنسجام؛  الجدارة 
تحققت العدالة. أما عند ابن سيناء، فهي الموازنة 

الدقيقة بين مطالب النفس ومكارهها.

العدل أساس الخلقة:

العدل فطري لكون الفطرة قائمة على العدل. فالقرآن 
الكريم يشير إلى أن «الطبيعة المعتدلة» احدى المزايا 
التي خّص اهللا بها اإلنسان، وذلك في قوله سبحانه 
 .(7/82) َفَعَدَلَك﴾  َفَسوَّاَك  َخَلَقَك  ﴿الَِّذي  وتعالى: 
الوجودين  بين  بالموازنة  ذلك  على  التمثيل  ويمكن 
ليس  اإلنسان  أن  فكما  لإلنسان.  والمعنوي  المادي 
عبارة عن المادة المحضة، كذلك هو ليس عبارة عن 
المعنى الصرف. لذا يكون اإلنسان قد أخّل بالتوازن 
الدقيق بينهما إذا اهتّم بالجانب الروحي وأهمل الجانب 

المادي، والعكس صحيح أيضًا. 

الدقيق  التوازُن  فطرٌي  العدل  أن  على  األدلة  ومن 
اختّل  إْن  حيث  اإلنسان؛  لدى  والحّس  الفكر  بين 
ما  إنسان  لدى  التوازن  ذلك 
عليه  يطلق  أن  فاستحّق 
غير  ومن  «المريض». 
الذي  المصير  الممكن معرفة 
األحاسيس  سيل  إليه  سيقود 
غيِر الخاضعة لسيطرة العقل 
بميزان  المنضبطة  غيِر  أو 
العقل. ومن هنا اعتُبر العقل 
بمثابة السّد الذي يحول دون 
األحاسيس،  سيل  فيضان 
االتجاه  في  توجيهها  تّم  فإذا 
تقود  أن  الستحال  الصحيح 
بل  الهالك،  إلى  صاحبها 
مال  رأس  إلى  عندئٍذ  تتحّول 
من  المجّرد  العقل  أن  غير  الطاقة.  إلنتاج  ُيستخدم 
توليد  عن  عاجزة  محطات  بمثابة  الحّس/الشعور 

الكهرباء.  

كذا من األدلة على أن العدل فطري أن تكون العناصر 
إلى  وانتهاءًا  الخلية  من  من  بدءًا  لإلنسان،  المكّونة 
المثال،  فعلى سبيل  العضو، محدودًة بحدود معّينة. 
نطاق الرؤية للعين عدُل العين. وٕاذا أبصرت العين 
أو  بالنظارة  تعزيزها  إلى  تحتاج  ذلك،  أدنى من  حدًا 
ما ماثلها. وهناك عيون تبصر حدًا أعلى من ذلك، 
عّد  بمكان  السهولة  من  ليس  ولكن  قّل عددها.  وٕان 
نطاق  يكون  أن  لنفترْض  نعمة على كل حال.  ذلك 
من  تتمّكن  بحيث  المعتاد  من  أعلى  لعيننا  الرؤية 
يكون  ال  حينئٍذ  الميكروبيولوجية،  الموجودات  رؤية 
بمقدورنا أن نأكل األطعمة بشهية لمعاينتنا إياها فيها. 
وينطبق نفس الشيء على األذن أيضًا. كذلك لألذن 
حدود أعلى وأدنى للسمع، وهذا نوع من «العدل» في 

يف الحقيقة، أن العدالة وصف 
متعلق باملخلوق/اإلنسان؛ ألنها 
تعّرب عن عملية اختياِر َمْن ِمن 
شأنه اإلفراط والتفريط (الغلّو) 
جانَب املوازنة، سواء شعر بذلك 

أم مل يشعر.
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العدالة إ�ان الدولة

«ما أقبح الظلم ورفس العدل وعدم االكتراث بالحّقمصطفى إسالم أوغلو

وعدم العصيان والقيام بينما العالم في النيران يحترق»

محمد عاكف أرصوي
(الشاعر الوطني التركي)

جناحا الدين: التوحيد والعدالة:

بجناحين:  األبدية  السعادة  دار  إلى  َليطير  اإلنسان  إن 
التوحيد والعدالة. فجناح التوحيد يمتّد من اإلنسان إلى اهللا 
عّز وجّل، ويمّثل عالقة اإلنسان بالخالق؛ فيما يمتّد جناح 
إلى اإلنسان، ويمّثل عالقة اإلنسان  العدالة من اإلنسان 

بالمخلوق. 

أبدًا،  تنفصم  ال  والعدلة  التوحيد  بين  وثقى  عروة  هناك 
إنما  والعمل.  اإليمان  بين  العالقة  أو  العروة  تضاهي 
بينما  المؤمن؛  اإليماني في عقيدة  الموقف  يقابل  التوحيد 
الممكن  ومن  عمله.  في  اإليماني  الموقف  تقابل  العدالة 
صياغة ما سبق على النحو التالي: التوحيد هو العدالة في 
العقيدة، بينما العدالة بمثابة التوحيد في التعامل مع الناس. 
التوحيد محور اإليمان، بينما العدالة محور العمل. التوحيد 

استقامة اإليمان، أما العدالة فاستقامة السلوك.

فـ»العدل»  والنَّظير.  والمثل  المساواة  بمعنى  العدل  يأتي 
لشيء  ومعادًال  مساويًا  كون شيء  حالة  تعّبر عن  كلمة 
«الِعْدالن»  الدَّاّبة  ِحْملِي  على  ُأطلق  هنا  ومن  آخر. 
لتساويهما. وقد وردت كلمة العدل بهذا المعنى في القرآن 
إن  حيث   ،(2: 123) َعْدٌل﴾  ِمْنَها  ُيْقَبُل  ﴿َوَال  الكريم  
تعني  وكذا  الفدية.  هو  اآلية  في  الوارد  «العدل»  معنى 

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلنسان ليط� إىل دار 
السعادة األبدية بجناحي 

التوحيد والعدالة.. األول �ّثل 
عالقة اإلنسان بالخالق؛ بين� 

الثاين �ّثل عالقة اإلنسان 
باملخلوق. 

املقال الرئيس
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املقال الرئيس «المعادلُة» المساواَة. ومن جانب آخر، فإننا نقول 
«الجّو معتدل» إذا كانت حالة الطقس متوسطة ما 

بين الحرارة والبرودة. 

العدالة ُتطلق على التصّور األقوم واألصّح عن شي 
ما. و»الصراط المستقيم» اسم ُيطلق على الطريق 
اآلمن الذي يحول دون خروج عابريه من يمينه أو 
يساره. ومثلما أن العدالة ال تقبل األقلَّ مما تستحقه، 
كذلك ترفض األزيَد من حقها، وتبغي طريقًا واضحًا 

قصدًا قوامًا ال اعوجاج فيه وال انحراف. 

الجور نقيض العدل في اللغة، ويأتي بمعنى «الميل 
عن الحّق والطريق الصحيح وارتكاب الظلم». ولكن 
الظلم ليس نقيض العدل، كما يظن معظم الناس، 

الحكمة،  نقيض  هو  وٕانما 
أن  من  الرغم  على  وذلك 
الناس نظروا إلى الظلم على 
التاريخ  أنه ضد العدل خالل 

وأصبح قبوًال عامًا لديهم. 

المعنى  قريبة  كلمات  وهناك 
«الحكمة»  مثل  العدالة،  من 
المأخوذة  الصائب)  (الحكم 
من الُحْكم الذي يعني القضاء، 
على  يدل  الذي  و»القصد» 
كّل  في  اَهللا  اإلنسان  قصد 
وكبيرها،  صغيرها  أعماله، 

لكونه  أيضًا  الجْور  بمعنى  يأتي  الذي  و»القسط» 
من األضداد في اللغة، و»اإلنصاف» المشتق من 
النصف، و»الميزان» من أصل الوزن، و»التسوية» 
والنظير،  المثل  على  يدلُّ  الذي  السوي  أصل  من 
بين شيئين، إضافة  والسطح واالستقامة واالعتدال 
إلى «الحّق» و»االستقامة». غير أنني أريد التأكيد 
على أن أي أحد من هذه الكلمات ليس مترادفًا مع 
والقسط؛  العدل  بين  فرق  هناك  فمثًال  «العدالة». 
أو  الخير/الخيِّر  على  بالمثل  المقابلة  هو  فالعدل 
الشّر/الشّرير، أما القسط معاقبة الشرير أو المسيئ 
بمثل ما يستحقه، ومكافئة الخّير أو الطيب بأضعاف 

مضاعفة وفقًا لنيته وجهده وجدارته وكفاءته.

هو  العدل  أساس  فإن  أفالطون،  رأي  وبحسب 
حقه  حّق  ذي  كل  ُأعطي  فإذا  واالنسجام؛  الجدارة 
تحققت العدالة. أما عند ابن سيناء، فهي الموازنة 

الدقيقة بين مطالب النفس ومكارهها.

العدل أساس الخلقة:

العدل فطري لكون الفطرة قائمة على العدل. فالقرآن 
الكريم يشير إلى أن «الطبيعة المعتدلة» احدى المزايا 
التي خّص اهللا بها اإلنسان، وذلك في قوله سبحانه 
 .(7/82) َفَعَدَلَك﴾  َفَسوَّاَك  َخَلَقَك  ﴿الَِّذي  وتعالى: 
الوجودين  بين  بالموازنة  ذلك  على  التمثيل  ويمكن 
ليس  اإلنسان  أن  فكما  لإلنسان.  والمعنوي  المادي 
عبارة عن المادة المحضة، كذلك هو ليس عبارة عن 
المعنى الصرف. لذا يكون اإلنسان قد أخّل بالتوازن 
الدقيق بينهما إذا اهتّم بالجانب الروحي وأهمل الجانب 

المادي، والعكس صحيح أيضًا. 

الدقيق  التوازُن  فطرٌي  العدل  أن  على  األدلة  ومن 
اختّل  إْن  حيث  اإلنسان؛  لدى  والحّس  الفكر  بين 
ما  إنسان  لدى  التوازن  ذلك 
عليه  يطلق  أن  فاستحّق 
غير  ومن  «المريض». 
الذي  المصير  الممكن معرفة 
األحاسيس  سيل  إليه  سيقود 
غيِر الخاضعة لسيطرة العقل 
بميزان  المنضبطة  غيِر  أو 
العقل. ومن هنا اعتُبر العقل 
بمثابة السّد الذي يحول دون 
األحاسيس،  سيل  فيضان 
االتجاه  في  توجيهها  تّم  فإذا 
تقود  أن  الستحال  الصحيح 
بل  الهالك،  إلى  صاحبها 
مال  رأس  إلى  عندئٍذ  تتحّول 
من  المجّرد  العقل  أن  غير  الطاقة.  إلنتاج  ُيستخدم 
توليد  عن  عاجزة  محطات  بمثابة  الحّس/الشعور 

الكهرباء.  

كذا من األدلة على أن العدل فطري أن تكون العناصر 
إلى  وانتهاءًا  الخلية  من  من  بدءًا  لإلنسان،  المكّونة 
المثال،  فعلى سبيل  العضو، محدودًة بحدود معّينة. 
نطاق الرؤية للعين عدُل العين. وٕاذا أبصرت العين 
أو  بالنظارة  تعزيزها  إلى  تحتاج  ذلك،  أدنى من  حدًا 
ما ماثلها. وهناك عيون تبصر حدًا أعلى من ذلك، 
عّد  بمكان  السهولة  من  ليس  ولكن  قّل عددها.  وٕان 
نطاق  يكون  أن  لنفترْض  نعمة على كل حال.  ذلك 
من  تتمّكن  بحيث  المعتاد  من  أعلى  لعيننا  الرؤية 
يكون  ال  حينئٍذ  الميكروبيولوجية،  الموجودات  رؤية 
بمقدورنا أن نأكل األطعمة بشهية لمعاينتنا إياها فيها. 
وينطبق نفس الشيء على األذن أيضًا. كذلك لألذن 
حدود أعلى وأدنى للسمع، وهذا نوع من «العدل» في 

يف الحقيقة، أن العدالة وصف 
متعلق باملخلوق/اإلنسان؛ ألنها 
تعّرب عن عملية اختياِر َمْن ِمن 
شأنه اإلفراط والتفريط (الغلّو) 
جانَب املوازنة، سواء شعر بذلك 

أم مل يشعر.
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السمع. لو لم يكْن للسمع حّد أدنى لما كنا استطعنا 
األصوات  نسمع  الحالة،  هذه  في  ألننا  ذلك  النوم؛ 
الصادرة من دوران اإللكترونات حول نواة الذرة، األمر 
الذي يؤدي بنا إلى الجنون وفقدان الوعي. كذلك لو لم 
يكن حد أعلى للسمع لذهلت العقول بما تسمع األذن 

من األصوات الناجمة من دوران األرض.

االختالل  إلى  األمراض  معظم  نشوء  سبب  يعود 
الحاصل في هذا التوازن الدقيق لدى الفطرة اإلنسانية. 
فمثًال، الحفاظ على توازن السكر في الدم من مؤشرات 
الصحة، وٕاذا ما تجاوز مقدار السكر في الدم الحدوَد 
األعلى أو األدنى الختّل ميزان االعتدال الموضوع في 
إنذارًا لظهور المرض. ونفس الشيء  فطرته وأصبح 
والكولسترول  الجسد  الدم وحرارة  ينطبق على ضغط 
وما شاكلها. يسود في كل ذلك كله ميزان «عادل». 
فإذا تعّرض هذا الميزان الموضوع في جسم اإلنسان 

ظهور  في  تسّبب  لخلٍل 
إذا  بالعكس،  أو  األمراض، 
ذلك  انعدم  األمراض  ظهرت 
فإن  الحالتين،  وفي  الميزان. 
يحّذر صاحبه  اإلنسان  جسم 
قائًال بأن «ميزاني قد اختّل».  

الفطرة  في  المودع  العدل  إن 
ال يقتصر على اإلنسان فقط، 
وٕانما يشمل الكائنات واألشياء 
الكون  ألن  ذلك  جمعاء؛ 
بكافة أرجائه قائم على العدل 
والنجوم  فالسيارات  والميزان. 
في  تتحّرك  كلها  والمجرات 

نظام دقيق مثير بفضل الموازنة السائدة بين القوتين 
ُيمضي  والمعادلة  الموازنة  فقانون  والدافعة.  الجاذبة 
إلى  وانتهاءًا  الحبة  من  بدءًا  شيء،  كل  في  حكمه 
العالقُة  واالعتدال  الموازنة  على  األمثلة  ومن  القبة. 
والمسافة بين نواة الذرة  واإللكترون. وٕاذا ما اختّلت 

تلك الموازنة انصهرت المادة وفقدت هويتها. 

العدالة في األخالق هي السلوك والتصّرف المنسجم مع 
الخلقة القائمة على العدل. فالسخاء هو نقطة الموازنة 
بين اإلسراف واإلمساك/البخل (17:29). والعفة هي 
نقطة االعتدال بين السفاهة والرهبانية. والتقوى التي 
تعني اإلحساس بالمسؤولية تدّل على مستوى الوعي 
لدى اإلنسان. وكان نبينا صلى اهللا يحّذر من ُيخّل 
بهذه العدالة واالستقامة في كل شيء، حتى في حياة 
العبادة. فمثًال كان نفٌر من الصحابة الكرام اجتمعوا 
في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا 

وال  الُفُرش،  على  يناموا  وال  الليل،  ويقوموا  النهار، 
يأكلوا اللحم ... وكأنهم أرادوا الخربوج على المجرى 
الطبيعي والفطري للحياة. غير أن الرسول صلى اهللا 
والطريق  والصواب  الحق  إلى  أرشدهم  وسّلم  عليه 
المستقيم المعتدل في الموضوع قائًال: «ما َباُل َأْقَواٍم 
قالوا َكَذا َوَكَذا؛ َلِكنِّي ُأَصلِّي َوَأَناُم، َوَأُصوُم َوُأْفِطُر، 

َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب عن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي».

الجهالة  بين  الموازنة  فهي  العلم  في  العدالة  أما 
والتكّبر. فالجهالة تحّول اإلنسان إلى فرعون، بينما 
وٕاذا  باعوراء.  بن  بلعم  منه  العلم يجعل  التكّبر في 
ما عرف اإلنسان حّده، إلى جانب علمه، فال يفعل 
ما فعله فرعون، وٕانما يقتدي بما فعله َسَحَرة فرعون، 

فيستسلم للحقيقة. 

إن اهللا تعالى كتب على نفسه الرحمة: 

اسم  يِرد  ال  لماذا  سؤال: 
اهللا  أسماء  «العادل»بين 

الحسنى؟

الجواب: صفات اهللا عّز وجّل 
لمن  تصلح  والعدالة  مطلقة. 
ومقّيدة،  محدودة  قوته  كانت 
فال يمكن الحديث عن العدالة 
غير  مطلقة  القوة  كانت  إذا 
محدودة بأي حّد، ما يعني أن 
أوصاف  من  وصف  العدالة 
المخلوق/اإلنسان؛ ألنها تعّبر 
ِمن  َمْن  اختياِر  عملية  عن 
شأنه اإلفراط والتفريط (الغلّو) 

جانَب الموازنة، سواء شعر بذلك أم لم يشعر. 

«الحقُّ»  اُهللا  ينتهك  أن  المحال  من  أنه  وبدهي 
سبحانه وتعالى أيَّ حق من حقوق عباده؛ إذ ليس 
للمخلوقات أي حق على اهللا سبحانه وتعالى؛ لما أنه 
األمر  كان  وٕاذا  الحقوق.  لجميع  الحقيقي  المصدر 
ـ  الظلم  ارتكاب  إلى  الحال  هذا  يدفعه  فال  كذلك، 
الذي ال  الصمد  أنه  لما  ـ بحق عباده،  حاشا وكال 
يحتاج إلى أي شيء. وهو الرحمن في الوقت ذاته. 
لجميع  المطلق  المالك  هو  وجّل  عّز  اهللا  أن  وبما 
الحقوق وصاحب الرحمة المطلقة، فال يليق بالعباد 
الخوف من التعّرض لألذى والضرر من قبله ـ حاشا 
ـ وٕانما ينبغي عليهم أن يرتجفوا أمام عظمته  وكال 
عّز وجّل. إن اهللا المتصف بـ»الحّق» ال يظلم مثقال 
الظلم  عن  المنّزه  الطاهر  فهو  اإلطالق،  على  ذرة 

وكل العيوب والنقائص. 

أن يكون لكل عنرص من العنارص 

املكّونة لإلنسان، بدءاً من من 

الخلية وانتهاءاً إىل العضو، حٌد 

مع�، من األدلة الدالة عىل أن 

العدالة أمر فطري. 

تِرد مشتقات كلمة «العدل»، سواء كانت اسمًا أو فعًال 
أو مصدرًا، ثمانية وعشرين مرة في القرآن الكريم، غير 
أنها ال ُتضاف وال تنسب وال تسند إلى اهللا عّز وجّل، 
ال اسمًا وال مصدرًا. وال يستثنى من هذا الحكم العام 
اآلية (115) من سورة األنعام: ﴿َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك 
اْلَعِليمُ ﴾.  السَِّميُع  َوُهَو  ِلَكِلَماِتِه  ُمَبدِّل  َوَعْدًال َال  ِصْدًقا 
ذلك ألن كلمة العدل هنا غير مسندة إلى اهللا تعالى، 
الصدق  أن  بمعنى  الرب،  كلمة  إلى  مسندة  بل هي 
ذلك  من  ننتهي  تعالى.  اهللا  لكلمات  والعدل وصفان 
القرآن  إلى أن الصدق والعدل وصفان من أوصاف 
العظيم. وبحسب القاعدة اللغوية فإن هذين المصدرين 
وعادلة،  صادقة  كلمة  وتقديرهما  للكلمة،  حاًال  وقعا 
كما قال أبو علي الفارسي. ولو كان (عدًال) منسوبًا 

إلى اهللا تعالى، لكان (صدقًا) 
وفي  أيضًا،  إليه  منسوبًا 
سّمينا  قد  نكون  الحالة  هذه 
اسم  وهو  بـ»الصادق»،  اهللا 
ُمحَدث لم يِرد به نّص، بغّض 
أم  كونه صحيحًا  عن  النظر 

غير صحيح.

اسم  يضعون  الذين  إن 
مصدر  أو  «العادل» 
«العدل» في قائمة أسماء اهللا 
باألحاديث  يستدلون  الحسنى 
أرباب  اتفق  التي  «المدرجة» 

الحديث على أنها مشكوك في صحتها. كما أنه لم يِرد 
اسم العادل في القرآن الكريم مسندًا إلى اهللا تعالى بأي 
صيغة من الصيغ االسمية. وسبب هذا واضح بّين؛ 
ألن اهللا جّل وعال قد كتب على نفسه الرحمة؛ فيما 
فرض على اإلنسان العدالة، كما ورد في قوله تعالى: 
فمن   .(6:54) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَلى  َربُُّكْم  ﴿َكَتَب 
العدالَة؛  العلية  نفسه  على  اهللا  يوجب  أن  المستحيل 
ذلك ألنها تُفرض على َمْن يمكن أن يصُدر منه ظلم 
ٍم ِلْلَعِبيِد﴾. وقد جاءت هذه  وجور ﴿َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظالَّ
اآلية في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وفي كلها 
اقترن حرف (الباء) بخبر (ليس)، وذلك للتأكيد على 
نفِي حتى أدنى الظلم من اهللا سبحانه بصورة كلية. 
ولو  يظلم  أن  ُيحتمل  العدل على من ال  ُيفرض  وال 

بمقدار ذرة.

إن الرحمة ليسْت مثل الظلم. فالتعامل مع شخص ما 
بالظلم انتهاك لحقه؛ ولكن عدم التعامل معه بالرحمة 
ال ُيعّد انتهاكًا لحقه، وٕانما ذلك من قبيل مكافئته أو 
عن  يقلع  تعالى  اهللا  أن  غير  يستحقه.  بما  معاقبته 
مضاعفة  أضعافًا  ويضاعف  تاب،  إذا  العبد  عقوبة 

إذا عِمل عمًال صالحًا. إنما اإلنسان يستحّق عذاب 
إال رحمة  فليست  الجنة  أما  وأخطاءه،  بذنوبه  النار 
َتْحِتَها  ِمن  َتْجِري  َجنَّاٍت  ﴿َوُألْدِخَلنَُّهْم  إلهية:  وجائزة 
اَألْنَهاُر َثَواًبا مِّن ِعنِد اللَِّه َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب﴾ 

(3:194)

إن اهللا تعالى فرض على اإلنسان العدالة:

إن اهللا عّز وجّل أوجب على اإلنسان العدالة؛ ألنه 
ظالم وظلوم إذا كثر ظلمه، وظّالم إذا أفرط في الظلم 
اإلنسان،  فاهللا سبحانه ال يظلم  له حدًا.  ولم يعرف 
بل اإلنسان هو الذي يظلم لنفسه، لذا فإن اهللا تعالى 
فرض على ذاته العلية الرحمة وعلى اإلنسان العدالة. 
ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى﴾  ﴿إنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِ

.(16:90)

التي  اآلتية  اآلية  تلك  إن 
لعباده  اهللا  أْمر  بين  جمعت 
نفسه  على  وفْرضه  بالعدل 
للنظر  ملفتة  لهي  الرحمة 
وذات مغزى عظيم: ﴿َيا َأيَُّها 
ِلّلِه  َقوَّاِميَن  ُكوُنوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن 
َيْجِرَمنَُّكْم  َوَال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَداء 
َتْعِدُلوْا  َأالَّ  َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن 
اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا 
الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن. 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  َوَعَد 

اِلَحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم﴾ (9-5:8). الصَّ

كما يأمر اهللا الناس بأن يعدلوا، كذلك يقول في الوقت 
ذاته بأن العدالة جزء من اإلحساس بالمسؤوليىة تجاه 
العدالة؛  مع  التقوى  تجتمع  وبذلك  العالمين.  رب 
والفجور – نقيض التقوى - مع الظلم على صعيد 

واحد.

إن القرآن الكريم ال يحرم الحكم وال التحكيم، كما هو 
الحال لدى عقلية الخوارج، وٕانما يحّرم الحكم بالظلم. 
َوإَِذا  َأْهِلَها  ِإَلى  اْألََماَناِت  ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه  ﴿ِإنَّ 
 .(85:4) ِباْلَعْدِل﴾  َتْحُكُموا  َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم 
اْلُمْسَتِقيِم﴾  ِباْلِقْسَطاِس  َوِزُنوا  ِكْلُتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل  ﴿َوَأْوُفوا 

.(17: 35)

ال  عباده  على  تعالى  اهللا  فرضها  التي  العدالة  إن 
تتمّثل في األمر والحكم واإلدارة فقط، بل هي ـ إلى 
جانب ذلك ـ االعتدال في العقيدة والمنطق والتصّور، 
تتحّقق  الناس. وال  مع  التعامل  في  السوي  والسلوك 
العدالة في االعتقاد إال بالموافقة مع كتاب اهللا عّز 

إن نظرة كلية شمولية لنصوص 
الوحي تقودنا إىل أن أي حكم 

رشعي ال بّد أن يستند إىل األسس 
التالية: الحقيقة (التوحيد)، 
العدالة، الرحمة، األهلية 

والكفاءة، الشورى.
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العدالة إ�ان الدولة

«ما أقبح الظلم ورفس العدل وعدم االكتراث بالحّقمصطفى إسالم أوغلو

وعدم العصيان والقيام بينما العالم في النيران يحترق»

محمد عاكف أرصوي
(الشاعر الوطني التركي)

جناحا الدين: التوحيد والعدالة:

بجناحين:  األبدية  السعادة  دار  إلى  َليطير  اإلنسان  إن 
التوحيد والعدالة. فجناح التوحيد يمتّد من اإلنسان إلى اهللا 
عّز وجّل، ويمّثل عالقة اإلنسان بالخالق؛ فيما يمتّد جناح 
إلى اإلنسان، ويمّثل عالقة اإلنسان  العدالة من اإلنسان 

بالمخلوق. 

أبدًا،  تنفصم  ال  والعدلة  التوحيد  بين  وثقى  عروة  هناك 
إنما  والعمل.  اإليمان  بين  العالقة  أو  العروة  تضاهي 
بينما  المؤمن؛  اإليماني في عقيدة  الموقف  يقابل  التوحيد 
الممكن  ومن  عمله.  في  اإليماني  الموقف  تقابل  العدالة 
صياغة ما سبق على النحو التالي: التوحيد هو العدالة في 
العقيدة، بينما العدالة بمثابة التوحيد في التعامل مع الناس. 
التوحيد محور اإليمان، بينما العدالة محور العمل. التوحيد 

استقامة اإليمان، أما العدالة فاستقامة السلوك.

فـ»العدل»  والنَّظير.  والمثل  المساواة  بمعنى  العدل  يأتي 
لشيء  ومعادًال  مساويًا  كون شيء  حالة  تعّبر عن  كلمة 
«الِعْدالن»  الدَّاّبة  ِحْملِي  على  ُأطلق  هنا  ومن  آخر. 
لتساويهما. وقد وردت كلمة العدل بهذا المعنى في القرآن 
إن  حيث   ،(2: 123) َعْدٌل﴾  ِمْنَها  ُيْقَبُل  ﴿َوَال  الكريم  
تعني  وكذا  الفدية.  هو  اآلية  في  الوارد  «العدل»  معنى 

املرتجم: ياوز آجار

إن اإلنسان ليط� إىل دار 
السعادة األبدية بجناحي 

التوحيد والعدالة.. األول �ّثل 
عالقة اإلنسان بالخالق؛ بين� 

الثاين �ّثل عالقة اإلنسان 
باملخلوق. 
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السمع. لو لم يكْن للسمع حّد أدنى لما كنا استطعنا 
األصوات  نسمع  الحالة،  هذه  في  ألننا  ذلك  النوم؛ 
الصادرة من دوران اإللكترونات حول نواة الذرة، األمر 
الذي يؤدي بنا إلى الجنون وفقدان الوعي. كذلك لو لم 
يكن حد أعلى للسمع لذهلت العقول بما تسمع األذن 

من األصوات الناجمة من دوران األرض.

االختالل  إلى  األمراض  معظم  نشوء  سبب  يعود 
الحاصل في هذا التوازن الدقيق لدى الفطرة اإلنسانية. 
فمثًال، الحفاظ على توازن السكر في الدم من مؤشرات 
الصحة، وٕاذا ما تجاوز مقدار السكر في الدم الحدوَد 
األعلى أو األدنى الختّل ميزان االعتدال الموضوع في 
إنذارًا لظهور المرض. ونفس الشيء  فطرته وأصبح 
والكولسترول  الجسد  الدم وحرارة  ينطبق على ضغط 
وما شاكلها. يسود في كل ذلك كله ميزان «عادل». 
فإذا تعّرض هذا الميزان الموضوع في جسم اإلنسان 

ظهور  في  تسّبب  لخلٍل 
إذا  بالعكس،  أو  األمراض، 
ذلك  انعدم  األمراض  ظهرت 
فإن  الحالتين،  وفي  الميزان. 
يحّذر صاحبه  اإلنسان  جسم 
قائًال بأن «ميزاني قد اختّل».  

الفطرة  في  المودع  العدل  إن 
ال يقتصر على اإلنسان فقط، 
وٕانما يشمل الكائنات واألشياء 
الكون  ألن  ذلك  جمعاء؛ 
بكافة أرجائه قائم على العدل 
والنجوم  فالسيارات  والميزان. 
في  تتحّرك  كلها  والمجرات 

نظام دقيق مثير بفضل الموازنة السائدة بين القوتين 
ُيمضي  والمعادلة  الموازنة  فقانون  والدافعة.  الجاذبة 
إلى  وانتهاءًا  الحبة  من  بدءًا  شيء،  كل  في  حكمه 
العالقُة  واالعتدال  الموازنة  على  األمثلة  ومن  القبة. 
والمسافة بين نواة الذرة  واإللكترون. وٕاذا ما اختّلت 

تلك الموازنة انصهرت المادة وفقدت هويتها. 

العدالة في األخالق هي السلوك والتصّرف المنسجم مع 
الخلقة القائمة على العدل. فالسخاء هو نقطة الموازنة 
بين اإلسراف واإلمساك/البخل (17:29). والعفة هي 
نقطة االعتدال بين السفاهة والرهبانية. والتقوى التي 
تعني اإلحساس بالمسؤولية تدّل على مستوى الوعي 
لدى اإلنسان. وكان نبينا صلى اهللا يحّذر من ُيخّل 
بهذه العدالة واالستقامة في كل شيء، حتى في حياة 
العبادة. فمثًال كان نفٌر من الصحابة الكرام اجتمعوا 
في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا 

وال  الُفُرش،  على  يناموا  وال  الليل،  ويقوموا  النهار، 
يأكلوا اللحم ... وكأنهم أرادوا الخربوج على المجرى 
الطبيعي والفطري للحياة. غير أن الرسول صلى اهللا 
والطريق  والصواب  الحق  إلى  أرشدهم  وسّلم  عليه 
المستقيم المعتدل في الموضوع قائًال: «ما َباُل َأْقَواٍم 
قالوا َكَذا َوَكَذا؛ َلِكنِّي ُأَصلِّي َوَأَناُم، َوَأُصوُم َوُأْفِطُر، 

َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب عن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي».

الجهالة  بين  الموازنة  فهي  العلم  في  العدالة  أما 
والتكّبر. فالجهالة تحّول اإلنسان إلى فرعون، بينما 
وٕاذا  باعوراء.  بن  بلعم  منه  العلم يجعل  التكّبر في 
ما عرف اإلنسان حّده، إلى جانب علمه، فال يفعل 
ما فعله فرعون، وٕانما يقتدي بما فعله َسَحَرة فرعون، 

فيستسلم للحقيقة. 

إن اهللا تعالى كتب على نفسه الرحمة: 

اسم  يِرد  ال  لماذا  سؤال: 
اهللا  أسماء  «العادل»بين 

الحسنى؟

الجواب: صفات اهللا عّز وجّل 
لمن  تصلح  والعدالة  مطلقة. 
ومقّيدة،  محدودة  قوته  كانت 
فال يمكن الحديث عن العدالة 
غير  مطلقة  القوة  كانت  إذا 
محدودة بأي حّد، ما يعني أن 
أوصاف  من  وصف  العدالة 
المخلوق/اإلنسان؛ ألنها تعّبر 
ِمن  َمْن  اختياِر  عملية  عن 
شأنه اإلفراط والتفريط (الغلّو) 

جانَب الموازنة، سواء شعر بذلك أم لم يشعر. 

«الحقُّ»  اُهللا  ينتهك  أن  المحال  من  أنه  وبدهي 
سبحانه وتعالى أيَّ حق من حقوق عباده؛ إذ ليس 
للمخلوقات أي حق على اهللا سبحانه وتعالى؛ لما أنه 
األمر  كان  وٕاذا  الحقوق.  لجميع  الحقيقي  المصدر 
ـ  الظلم  ارتكاب  إلى  الحال  هذا  يدفعه  فال  كذلك، 
الذي ال  الصمد  أنه  لما  ـ بحق عباده،  حاشا وكال 
يحتاج إلى أي شيء. وهو الرحمن في الوقت ذاته. 
لجميع  المطلق  المالك  هو  وجّل  عّز  اهللا  أن  وبما 
الحقوق وصاحب الرحمة المطلقة، فال يليق بالعباد 
الخوف من التعّرض لألذى والضرر من قبله ـ حاشا 
ـ وٕانما ينبغي عليهم أن يرتجفوا أمام عظمته  وكال 
عّز وجّل. إن اهللا المتصف بـ»الحّق» ال يظلم مثقال 
الظلم  عن  المنّزه  الطاهر  فهو  اإلطالق،  على  ذرة 

وكل العيوب والنقائص. 

أن يكون لكل عنرص من العنارص 

املكّونة لإلنسان، بدءاً من من 

الخلية وانتهاءاً إىل العضو، حٌد 

مع�، من األدلة الدالة عىل أن 

العدالة أمر فطري. 

تِرد مشتقات كلمة «العدل»، سواء كانت اسمًا أو فعًال 
أو مصدرًا، ثمانية وعشرين مرة في القرآن الكريم، غير 
أنها ال ُتضاف وال تنسب وال تسند إلى اهللا عّز وجّل، 
ال اسمًا وال مصدرًا. وال يستثنى من هذا الحكم العام 
اآلية (115) من سورة األنعام: ﴿َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك 
اْلَعِليمُ ﴾.  السَِّميُع  َوُهَو  ِلَكِلَماِتِه  ُمَبدِّل  َوَعْدًال َال  ِصْدًقا 
ذلك ألن كلمة العدل هنا غير مسندة إلى اهللا تعالى، 
الصدق  أن  بمعنى  الرب،  كلمة  إلى  مسندة  بل هي 
ذلك  من  ننتهي  تعالى.  اهللا  لكلمات  والعدل وصفان 
القرآن  إلى أن الصدق والعدل وصفان من أوصاف 
العظيم. وبحسب القاعدة اللغوية فإن هذين المصدرين 
وعادلة،  صادقة  كلمة  وتقديرهما  للكلمة،  حاًال  وقعا 
كما قال أبو علي الفارسي. ولو كان (عدًال) منسوبًا 

إلى اهللا تعالى، لكان (صدقًا) 
وفي  أيضًا،  إليه  منسوبًا 
سّمينا  قد  نكون  الحالة  هذه 
اسم  وهو  بـ»الصادق»،  اهللا 
ُمحَدث لم يِرد به نّص، بغّض 
أم  كونه صحيحًا  عن  النظر 

غير صحيح.

اسم  يضعون  الذين  إن 
مصدر  أو  «العادل» 
«العدل» في قائمة أسماء اهللا 
باألحاديث  يستدلون  الحسنى 
أرباب  اتفق  التي  «المدرجة» 

الحديث على أنها مشكوك في صحتها. كما أنه لم يِرد 
اسم العادل في القرآن الكريم مسندًا إلى اهللا تعالى بأي 
صيغة من الصيغ االسمية. وسبب هذا واضح بّين؛ 
ألن اهللا جّل وعال قد كتب على نفسه الرحمة؛ فيما 
فرض على اإلنسان العدالة، كما ورد في قوله تعالى: 
فمن   .(6:54) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَلى  َربُُّكْم  ﴿َكَتَب 
العدالَة؛  العلية  نفسه  على  اهللا  يوجب  أن  المستحيل 
ذلك ألنها تُفرض على َمْن يمكن أن يصُدر منه ظلم 
ٍم ِلْلَعِبيِد﴾. وقد جاءت هذه  وجور ﴿َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظالَّ
اآلية في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وفي كلها 
اقترن حرف (الباء) بخبر (ليس)، وذلك للتأكيد على 
نفِي حتى أدنى الظلم من اهللا سبحانه بصورة كلية. 
ولو  يظلم  أن  ُيحتمل  العدل على من ال  ُيفرض  وال 

بمقدار ذرة.

إن الرحمة ليسْت مثل الظلم. فالتعامل مع شخص ما 
بالظلم انتهاك لحقه؛ ولكن عدم التعامل معه بالرحمة 
ال ُيعّد انتهاكًا لحقه، وٕانما ذلك من قبيل مكافئته أو 
عن  يقلع  تعالى  اهللا  أن  غير  يستحقه.  بما  معاقبته 
مضاعفة  أضعافًا  ويضاعف  تاب،  إذا  العبد  عقوبة 

إذا عِمل عمًال صالحًا. إنما اإلنسان يستحّق عذاب 
إال رحمة  فليست  الجنة  أما  وأخطاءه،  بذنوبه  النار 
َتْحِتَها  ِمن  َتْجِري  َجنَّاٍت  ﴿َوُألْدِخَلنَُّهْم  إلهية:  وجائزة 
اَألْنَهاُر َثَواًبا مِّن ِعنِد اللَِّه َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب﴾ 

(3:194)

إن اهللا تعالى فرض على اإلنسان العدالة:

إن اهللا عّز وجّل أوجب على اإلنسان العدالة؛ ألنه 
ظالم وظلوم إذا كثر ظلمه، وظّالم إذا أفرط في الظلم 
اإلنسان،  فاهللا سبحانه ال يظلم  له حدًا.  ولم يعرف 
بل اإلنسان هو الذي يظلم لنفسه، لذا فإن اهللا تعالى 
فرض على ذاته العلية الرحمة وعلى اإلنسان العدالة. 
ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى﴾  ﴿إنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِ

.(16:90)

التي  اآلتية  اآلية  تلك  إن 
لعباده  اهللا  أْمر  بين  جمعت 
نفسه  على  وفْرضه  بالعدل 
للنظر  ملفتة  لهي  الرحمة 
وذات مغزى عظيم: ﴿َيا َأيَُّها 
ِلّلِه  َقوَّاِميَن  ُكوُنوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن 
َيْجِرَمنَُّكْم  َوَال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَداء 
َتْعِدُلوْا  َأالَّ  َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن 
اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا 
الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن. 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  َوَعَد 

اِلَحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم﴾ (9-5:8). الصَّ

كما يأمر اهللا الناس بأن يعدلوا، كذلك يقول في الوقت 
ذاته بأن العدالة جزء من اإلحساس بالمسؤوليىة تجاه 
العدالة؛  مع  التقوى  تجتمع  وبذلك  العالمين.  رب 
والفجور – نقيض التقوى - مع الظلم على صعيد 

واحد.

إن القرآن الكريم ال يحرم الحكم وال التحكيم، كما هو 
الحال لدى عقلية الخوارج، وٕانما يحّرم الحكم بالظلم. 
َوإَِذا  َأْهِلَها  ِإَلى  اْألََماَناِت  ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه  ﴿ِإنَّ 
 .(85:4) ِباْلَعْدِل﴾  َتْحُكُموا  َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم 
اْلُمْسَتِقيِم﴾  ِباْلِقْسَطاِس  َوِزُنوا  ِكْلُتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل  ﴿َوَأْوُفوا 

.(17: 35)

ال  عباده  على  تعالى  اهللا  فرضها  التي  العدالة  إن 
تتمّثل في األمر والحكم واإلدارة فقط، بل هي ـ إلى 
جانب ذلك ـ االعتدال في العقيدة والمنطق والتصّور، 
تتحّقق  الناس. وال  مع  التعامل  في  السوي  والسلوك 
العدالة في االعتقاد إال بالموافقة مع كتاب اهللا عّز 

إن نظرة كلية شمولية لنصوص 
الوحي تقودنا إىل أن أي حكم 

رشعي ال بّد أن يستند إىل األسس 
التالية: الحقيقة (التوحيد)، 
العدالة، الرحمة، األهلية 

والكفاءة، الشورى.
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وجّل، وبميزان القانون في التعامل مع الناس. أما تحقيق 
العدالة في منع انتهاك الحقوق فال يتّم إال بالقوة والسالح. 
وهذه األمور الثالثة ُترمز إليها في سورة الحديد (57:24) 
بـ»الكتاب والميزان والحديد». فالكتاب َيرمز إلى مجموعة 
القيم والمبادئ الواجب التزامها واتباعها، فيما يرمز الميزان 
إلى المنطق السوي والتصور المعتدل الذي سيطّبق تلك 
التي  العدالة  قوة  إلى  يرمز  الحديد  بينما  والمبادئ.  القيم 
من شأنها رفع جميع الموانع والعقبات المحتملة التي تهّدد 
التي  السلطة  على  ويطلق  األرض.  في  العدالة  تحقيق 

تمتلك وتدير هذه القوة «الدولة».  

إيمان الدولة هو العدالة:

ليست القوة/القدرة هي التي تحّدد 
شرعية الحكم/السلطة. إذا ما كان 
القوة،  من  شرعيته  يستمّد  الحكم 
فذلك يعني أن القوة هي الحاكمة 
وأي  الحق.  من  بدًال  والمسيطرة 
ال  القوة  من  شرعيته  يستمّد  حكم 
يقوم إال على الظلم واالضطهاد.

لنصوص  شمولية  كلية  نظرة  إن 
حكم  أي  أن  إلى  تقودنا  الوحي 
شرعي ال بد أن يستند إلى األسس 

التالية:

الحقيقة (التوحيد).  .1

العدالة.  .2

الرحمة.  .3

األهلية والكفاءة.  .4

الشورى.  .5

«الدولة  بأن  المسلمين  العلماء  ألسنة  على  اشتهر  وقد 
ال تزول بالكفر، وٕانما بالظلم» و»الكفر يدوم والظلم ال 
والمتداولة  عليها  المتعارف  الحقائق  من  وأصبح  يدوم»، 
بين الناس. كما وردت عن النبي صلى اهللا عليه وسّلم 
يعادل  بالعدالة ساعًة  الحكم  أن  تؤّكد على  أخبار وآثار 
سبعين عامًا من العبادة (نافلة). وهذه الروايات تؤّيد مقولة 
واألمثال  الحكم  أقدم  من  وهي  الملك»،  أساس  «العدل 
الخالدة على وجه األرض والتي طّبقها عمر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه باعتبارها فلسفة الحكم خالل فترة خالفته.  

أروع  اإللهي  الوحي  َصاَغها  التي  العقول  وقد ضربت 
األمثلة للعدل والعدالة طوال التاريخ، وها هو مثال واحد 

من ألوف األمثلة:

اختصم علي بن أبي طالب مع يهودي أمام أمير المؤمنين 
عمر رضي اهللا عنهما. فبدا أن عليًا منزعج من األمر، 
فظّن عمر أن سبب انزعاجه هو محاكمته مع اليهودي 
على صعيد واحد، ولكن علي يصّرح بأن سبب انزعاجه 
اليهودي  ومخاطبة  بكنيته  له  عمر  مخاطبة  إلى  يعود 
داللة  العرب  عند  بالكنية  المخاطبة  ألن  ذلك  باسمه، 
التفريق  المكنى بها وكرامته ومكانته، وهذا  على شرف 
والتمييز في الخطاب ُيخّل بمبدأ العدالة. هذا هو األمر 

الذي تضايق منه على رضي اهللا عنه!

(اإلفراط  والتطّرف  الغلّو  ليس 
الحديثة  لأليديولوجيات  والتفريط) 
إال التعبير عن ردود الفعل ضد 
الظالمة.  والحكومات  السلطات 
فالرأسمالية إفراط؛ بينما الشيوعية 
عنان  تطلق  فاألولى  تفريط؛ 
الملكية وتقّدسها إلى درجة التأليه، 
مطلقًا.  الشيوعية  ترفضها  فيما 
فكالهما ظلم وجور؛ فاألولى ظلٌم 
للفقراء، أما الثانية فظلم للطبيعة 

البشرية وطغيان عليها.

إن اإلسالم يتخذ من العدالة «المقتصدة» أساسًا لنفسه، 
ويدافع عن مبدأ التكافؤ في الفرص، بدًال من المساواة 
العددية. ذلك ألن المعادلة العددية ليست عدالة بل هي 
ظلم. والدستور اإللهي ﴿َوَأْن َلْيَس ِلْإلِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴾ 
ال يمضي حكمه في اآلخرة فقط، وٕانما يشمل هذه الدنيا 

أيضًا. 

يمكن  وكما ال  العدالة.  هو  الدولة  إيمان  القول:  غاية 
تقييد العدالة بأي قيد، كذلك ال يمكن تسويغ الظلم بأي 

حجة. 

إن الله عّز وجّل يوجب عىل 
اإلنسان العدالة؛ ألنه ظامل وظلوم 
إذا ك� ظلمه، وظالّم إذا أفرط يف 

الظلم ومل يعرف له حداً. 
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nsanoğlunun dünyada huzurlu, ahiret-
te mutlu olması için yüce Allah’ ın (c) 

sonsuz bilgisi ve kudretiyle indirdiği en mü-
kemmel nizamın İslam olduğuna inanıyoruz. 
Tarihin bir döneminde adaletli yönetimin 
en güzel örneğini veren Müslümanların, Hz. 
Peygamber’in (s) vefatı üzerinden elli sene 
geçmeden -binlercesinin öldüğü iç savaşlarla- 
başlayan sapma ve bozulma dönemlerinden 
itibaren, İslam adaletini öngörüldüğü şekilde 
gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün de-
ğildir. Bunun sonucunda da hem malın hem 
de mülkün/yönetimin temelden bozulduğunu 
veya yıkıldığını görüyoruz. Onun için Müslü-
manların, bütün olumsuzluk ve eksikliklerine 
rağmen, çağdaşı oldukları halklardan daha 
adaletli davrandıklarına inanmakla birlikte, 
bugünkü haline bakarak, İslam hakkında ka-
rar vermenin doğru olmadığına inanıyoruz. 
Bu bağlamda adaletli bir İslam yönetiminin 
ütopik bir ideal olduğunu düşünmek de doğru 
değildir. Çünkü tarihte bir kez olan veya ara-
lıklarla iyi-kötü gerçekleşen bir şey, gereken 
otorite ve sorumluluk bulunduğu takdirde her 
zaman gerçekleşebilir. Emevilerin genellikle 
baskıcı ve ayrımcı yönetimi içinden, adaletli 
bir halife olarak Ömer b. Abdülaziz dönemini 
çıkaran Yüce Allah, her zaman benzer örnek-
lerini çıkarmaya kadirdir. Yeter ki Müslüman-

İ

İ N C E L E M E

İSLAM’IN ADALETİ VE 
MÜSLÜMANLARIN UYGULAMASI

MÜSLÜMANLARIN 

NİTELİKLİ BİR TOPLUM 

OLABİLMESİ İÇİN, 

ADALETİN EN AZ NAMAZ 

KADAR ÖNEMLİ BİR 

ROL OYNADIĞINI FARK 

ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

İbrahim SARMIŞ
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lar, Kur’an ve sünnete göre Müslüman olup, 
bunun önem ve sorumluluğunu idrak etsin.

Şehadet kelimesinden sonra İslam’ın en bü-
yük temeli namazdır. Toplumun sosyal ha-
yatının güzelleşmesinde namazın rolünün 
çok büyük olduğu/olması gerektiği inkâr 
edilemez. Bu öneminden dolayı namaz, hak-
lı olarak Müslümanların hayatında hep öne 
çıkmıştır. Bunun yanında Müslümanların 
nitelikli bir toplum olabilmesi için, adaletin 
en az namaz kadar önemli bir rol oynadığını 
fark etmesi gerekmektedir. Nitekim Emeviler 
ile başlayan sapma ve bozulma döneminden, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına ka-
dar geçen süreçte, birey ve sultanların genel-
likle namaz kılmalarına rağmen, bozulmuş 
ve çoğu zaman adaletten uzaklaşmış olan 
yönetim biçimleriyle, kendini ve hükmettiği 
toplumu, hiç de İslam’ın öngördüğü şekilde 
idare edemediğini, bu durumun halka da si-
rayet ettiğini görmekteyiz. Onun için Müslü-
manlar arasında en az namaz kadar adaletin 
de öne çıkması ve bütün işlerde bu duyarlılı-
ğın gösterilmesi gerekmektedir. 

Her şeyden önce özgürlük, adalet, eşitlik, 
hukuk ve şûra temellerine dayanan İslam 
yönetim sisteminde, yöneticinin bu ölçülere 
göre belirlenmesi, gerektiğinde sorgulanıp 
azledilmesi ve cezalandırılması gerekirken; 
Muaviye ile beraber başlayan ve babadan 
oğla geçen saltanat, krallık ve padişahlık 
dönemlerinde, bu kurallar neredeyse hak 
getire olmuştu. Haliyle Müslümanların, din 
ile dünya hayatı arasında sağlaması gereken 
adalet dengesi de bozulmuş, bir taraf din 
adına, çalışıp kazanmayı feda ederken, diğer 
taraf da çalışıp kazanmak adına, dini feda 
etmiştir. Bunun sonucunda da Müslüman-
lar bugün hasım ve düşmanlarına avuç açar 
duruma düşmüştür. Oysa İslam, dini bozuk 
olanın dünyasının, dünyası bozuk olanın da 
dininin bozuk olacağı gerçeğini hatırlatmak-
tadır. Bu bozukluk neticesinde bugün Müs-
lümanlar, doğunun sosyalizmi veya otoriter-
liği ile batının kapitalizmi veya demokrasisi 

arasında tercih yapmaya mahkûm olmuş 
veya mahkûm edilmiştir. Oysa son tahlilde 
bütün bunlar yüce Allah’ın, sonsuz bilgisiy-
le insanlığa kurtuluş yolu olarak sunduğu, 
İslam nizamının yanında yetersiz ve geçer-
siz sistemlerdir. Ama ne yazık ki merhum 
şehit Abdulkadir Udeh’in “el-İslamu Beyne 
Cehli Ebnaihi ve Adaveti A’daihi” dediği gibi, 
İslam’ın sesi iddiasındaki Müslümanlar da, 
cehaleti ve düşmanlarının adaveti arasında 
boğulmuş, kaybolmuştur. Onun için Müslü-
manlar arasında en azından namaz, oruç ve 
diğer ibadetler kadar hatta daha çok adaletin 
öne çıkması ve bireyin davranışından yö-
netimin işleyişine kadar, toplumun adaletle 
dizayn edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde 
Müslüman âlimlerden de, yöneticinin ikti-
dardan uzaklaştırılabilmesi ya da eleştirile-
bilmesi için, namazı kılıp kılmadığına, yahut 
onu inkâr edip etmediğine bakmadan önce, 
yönetimde adaletli olup olmadığına bakma-
larını dilerdik. Çünkü adaletle yönetmeyen 
veya İslam’ın adaletini sağlamayan yönetici-
lerin kıldıkları namaz kendilerini ıslah ede-
mediği gibi, İslam’ın âlemlere rahmet olan 
adaletinin de boşa gitmesine ve halkı namaz-
la uyutmasına hizmet etmekten başka işe ya-
ramayacaktır. 

Allah-insan ilişkileri, peygamber-toplum iliş-
kileri, kadın-erkek ilişkileri, karı-koca ilişki-
leri, her türlü ortaklık ilişkileri, anne baba-
çocuk ilişkileri, akraba ilişkileri, yöneten-
yönetilen ilişkileri ile birlikte, kişinin hayatı-
na yön veren inanç, ibadet, ahlâk, davranış, 
sanat, ticaret, hukuk ve siyaset gibi ilişkilerin 
adalet ve hakkaniyetle gerçekleştirilmesi için 
İslam indirilmiştir. Bunlar yönetimde, ya-
samada, yargıda, yürütmede, ekonomide, 
savaş ve barışta, bireyler ve toplumlar ara-
sındaki bütün ilişkilerin adaletle yürümesini 
öngörmektedir. Bu gerçeği ortaya koymak 
için kültürümüzde çok zengin bir edebiyatın 
olduğunu biliyoruz. İslam’ın adaletini gör-
mek için bu anlatıma gitmeye gerek kalma-
dan, hayatın değişik alanlarına ilişkin adaleti 
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anlatan âyetlere bakmanın yeterli olacağını 
düşünüyoruz. 

Bilindiği gibi Kur’an’da bunun için Adalet ve 
Kıst kavramları kullanılır. İkisi de adetli ol-
mayı belirtir (İbn-i Faris, Mucemu Mekayîs; 
Isfahani, Müfredat). İslam’ın adalet öğretisini 
veya adaletli nizamını göstermek için değişik 
işlerde adaleti öngören âyetlerden bazılarını 
vermekle yetineceğiz.

Yüce Allah mutlak olarak adaleti em-1- 
retmektedir:

“De ki: Rabbim adaleti emretti. Siz de ibadeti 
yalnız onun için yapın ve dini yalnız kendisine 
has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi 
yine ona döneceksiniz.” (7, 29).

“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı 
ve yakınlara bakmayı emreder; ahlaksızlıktan, 
kötülükten ve haksızlıktan nehyeder. Öğüt alma-
nız için size böyle öğüt verir.” (16, 90).

2- Allah’ın azabından korunmak/takva için 
ilke olarak adaletli olmak gerekir:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir toplu-
luğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya 
itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha 
çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan 
sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmekte-
dir.” (5, 8).

3- İnsanlar adaletle muamele etsinler diye 
peygamberlere kitap ve mizan indirilmiştir.

“Andolsun, biz peygamberlerimizi açık delillerle 
gönderdik ve insanların adaleti yerine getirme-
leri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. 
Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet 
ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın, 
dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yar-
dım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah 
kuvvetlidir, daima üstündür.” (57, 25).

4- Kim olursa olsun insanlar arasında hüküm 
verirken adaletle hüküm vermek gerekir.

“Hep yalana kulak verir, durmadan haram yer-
ler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, 
ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çe-
virirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer 
hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. 
Allah âdil olanları sever.” (5, 42).

5- Adaletsizlik körlük ve sağırlık gibidir. Kör 
ve sağır olan bir toplum İslam toplumu ola-
maz.

“Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan 
biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisi-
nin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir 
hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, doğru yolda 
yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?” 
(16, 76).

6- Kişilerin kendileri ve yakınları aleyhine de 
olsa hakkı ve adaleti söylemek gerekir:

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, 
kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde 
de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. 
(Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsun-
lar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha 
yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, 
(şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), 
yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (4, 135).

7- Ölçüyü ve tartıyı adaletli yapmak, akraba 
ve yakınların aleyhine de olsa adaletle ko-
nuşmak gerekir:

“Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, 
en güzel yoldan başkasıyla yaklaşmayın; ölçü ve 
tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücü-
nün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz 
zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, 
Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, 
iyice düşünesiniz diye bunları emretti.” (6, 152), 
(yine bkz. 11, 85; 17, 35; 26, 182; 55, 9). 

8- Kadınlar, yetimler, öksüzler hakkında 
adaletle uygulama yapmak gerekir:

 “Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğiniz-
den korkarsanız, size helal edilen kadınlardan 
ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Bu durumda da 
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adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o 
zaman bir kadın ile veya maiyetiniz altında bu-
lunan savaş esiri bir kadınla yetinin. Adaletten 
ayrılmamanın yolu budur.” (4, 3).

 “Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. 
De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: 
Kitap’ta, kendileri için yazılmışı mirası vermeyip 
nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlara, çaresiz 
çocuklara ve yetimlere karşı adaletli davranma-
nız için size okunan Allah’ın hükmünü âyetler 
ortaya koymaktadır. Ne iyilik yaparsanız şüp-
hesiz Allah onu bilmektedir.” (4, 127).

 “İddet/bekleme sürelerini doldurduklarında on-
ları ya meşru ölçüler içerisinde onlarla nikâh 
tazeleyerek tutun veya onlardan meşru ölçülere 
göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de 
şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, 
Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen 
öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir 
çıkış yolu gösterir ve beklemediği yerden ona rı-
zık verir. Kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter. 
Şüphesiz Allah, buyruğunu yerine getirendir. Al-
lah her şey için bir ölçü koymuştur.” (65, 2-3).

9- Müslüman olmayanlara da adaletle dav-
ranmak gerekir: 

“İşte onun için sen vahye inanmaya çağır ve 
emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heves-
lerine uyma. De ki ben Allah’ın indirdiği kitaba 
inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle 
emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin iş-
ledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek 
bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, 
dönüş de onadır.” (42, 15).

“Onlar sana gelirlerse ister aralarında hükmet, 
istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen 
sana hiçbir zarar veremezler. Şayet hükmeder-
sen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, 
adaletli kimseleri sever.” (5, 42).

“Allah size, sizinle din hususunda savaşmayan 
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyi-
lik etmenizi ve kendilerine adaletle davranma-

nızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletle davra-
nanları sever.” (60, 8).

10- Kim olursa olsunlar insanlar hakkında 
adaletten şaşmamak ve aralarında hüküm 
verirken adaletle hüküm vermek gerekir. 

 “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir toplulu-
ğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya it-
mesin. Adaletli olun. Bu, Allahtan korkmaya en 
uygun olandır. Allah’a isyandan sakının. Allah 
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (5, 8).

 “Allah size, emanetleri mutlaka sahiplerine ver-
menizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah 
size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Al-
lah her şeyi işiten, her şeyi görendir.” (4, 58).

11- Çarpışan Müslüman taraflar arasında ba-
rışı ve adaleti sağlamak gerekir:

“Müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşur-
larsa aralarını bulun. Şayet biri ötekine haksız-
lık ederek saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönün-
ceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer döner-
se artık aralarını adaletle düzeltin ve adaletli 
davranın. Şüphesiz Allah adaletli davrananları 
sever.” (49, 9).

12- Mal sahibinin ölmeden önce malından 
yapacağı vasiyette adaletli olması gerekir. 

“Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca 
vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi 
aranızda şahitlik etsin. Yahut seferde iken başını-
za ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, baş-
ka iki kişi (şahit olsun). Eğer şüpheye düşerseniz 
o iki şahidi namazdan sonra alıkor, “Bu vasiyet 
karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, ak-
raba (menfaatine) de olsa; Allah (için yaptığı-
mız) şahitliği gizlemeyeceğiz (aksini yaparsak), 
bu takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz” 
diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz.” (5, 106).

13- Borç ve ticari işlemlerinin hepsinde ada-
letli olmak gerekir:

“Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için bir-
birinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir 
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kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip 
Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri 
durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerin-
de hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rab-
binden korksun ve borcunu asla eksik yazdır-
masın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya 
kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, 
velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de 
şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa 
rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri 
yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki 
kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gel-
memezlik etmesin. Büyük veya küçük, vadesine 
kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. 
Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, 
şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz 
için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitir-
diğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum fark-
lıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için 
bir sakınca yoktur. (Genellikle) alışveriş yaptığı-
nızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara 
uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirse-
niz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız de-
mektir. Allah’tan korkun. Allah size gerekli olanı 
öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir.” (2, 282).

14-Allah, iman eden ve salih amel işleyen-
lerin yaptıklarını boşa götürmeden adaletle 
ödüllendireceğini söyler:

“Allah’ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dö-
nüşü ancak O’nadır. Çünkü O, mahlûkatı önce 
(yoktan) yaratır, sonra da iman edip iyi işler 
yapanlara adaletle mükâfat vermek için (onları 
huzuruna) geri çevirir. Kâfir olanlara gelince, 
inkâr etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar 
için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap 
vardır.” (10, 4).

15- İman eden ve salih amel işleyenleri ada-
letle ödüllendireceği gibi, kâfirleri de haksız-
lık yapmadan cezalandıracağını söyler.

“Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik 
olsaydı, azabı gördükleri zaman hepsi içten içe 
pişmanlık duyarak kendisini kurtarmak için onu 
feda ederdi; fakat aralarında adaletle hüküm 

verildiğinden hiçbirine haksızlık yapılmaz.” (10, 
54).

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. 
O gün kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 
Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu 
adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak 
biz yeteriz.” (21, 47).

16- Bütün bunlardan sonra yüce Allah zalim-
lerin safında yer almamayı ve onlara boyun 
eğmemeyi tavsiye etmekte, aksini yapanların 
elinden kurtulamayacağını ve ateşle cezalan-
dıracağını söylemektedir:

“Şüphesiz Rabbin herkese yaptığının karşılığını 
tam verecektir. Çünkü Allah, yaptıklarını bil-
mektedir. Onun için sen ve beraberinde tevbe 
edenler dosdoğru olunuz ve haksızlık etmeyiniz. 
Çünkü o bütün yaptıklarınızı görür. Zulmeden-
lerden yana da olmayınız, yoksa sizi ateş yakar. 
Allah’tan başka kayıranlarınız da olmaz ve kur-
tulamazsınız.” (11, 111-113).

Yüce Allah’ın yönetimde, Mü’min-kâfir, dost-
düşman, kadın-erkek ve genç-yaşlı ayrımı 
yapılmaksızın adaletin tecelli ettiği görüle-
cektir. Bu noktada alacak, verecek ve karar 
mekanizmalarının nihai zemini olan adalet 
sisteminin olmadığını veya yetersiz olduğunu 
söylemek, haksız bir eleştiridir. Bununla bir-
likte, Müslümanların öteden beri yaptıkları 
uygulamalara bakıp, İslam adaletinin layıkıyla 
yansıtıldığı ve hayata geçirildiğini söylemek de 
en başta İslam’a haksızlıktır. 
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Müslümanlar arasında “hâkimiyet”in 
kaynağı konusunda

tartışma olmaz. Bunu kimse tartışmamaktadır. 
Ancak tartışılan konu, bu hâkimiyetin yeryüzünde 

nasıl temsil edileceğidir. 

Mustafa İSLÂMOĞLU

Adaletin ikame edilmesi gereken en şümullü 
alan, yönetimdir. İslam nazarında yöneticilik, 
insana tevdi edilen emanetlerden biri, hatta 
en mühimidir. Hangi seviyede olursa olsun, 
avantaj gibi görünen yöneticilik bu itibarla 
insanın omuzlarında ağır bir yüktür. Peygam-
ber Efendimiz (s), devlet başkanından evdeki 
hizmetçiye kadar her seviyedeki yöneticinin 
idare ettiklerinden mesul olduğunu bildir-
miştir (Buharî, Cuma 11). Yönetimde adalet 
ise, Mü’min idareci için en büyük vazifedir. 
Kur’an-ı Kerîm’in, “Allah size, emanetleri eh-
line vermenizi ve insanlar arasında hükmetti-
ğinizde adalete uygun tarzda hükmetmenizi 
emreder. Allah bununla, size ne de güzel öğüt 
verir!” (Nisa, 58) âyeti, yönetimde adaletin 
ikamesini emretmektedir. Emanetle adaleti bir 
arada zikreden bu âyetin idareciler hakkında 
indiği rivayet edilir (İbn Kesir). Buna göre yö-
neticilik bir emanet olduğu gibi, yönetimde 
adaleti gerçekleştirmek de bir vazifedir.

Adalet kavramını tanımlama ve ya algılama 
toplumdan topluma, ideolojiden ideolojiye 
değişkenlik arz etmektedir. Mesela, burjuva bi-
lim ve düşünce adamlarının adalet yorumu ile 
İslam ulemasının adalet yorumu önemli ölçü-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Devletin Dini 
Adalet Olmalıdır, 
Ama Nasıl?

BATI ZİHNİYETİ ADALETİ 

EŞİTLİK OLARAK 

GÖRÜRKEN, İSLAM 

DÜŞÜNCESİ ADALETİ 

HERKESE HAK ETTİĞİ 

ŞEKİLDE MUAMELE 

OLARAK GÖRÜR.

Haydar ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com
İlahiyatçı/Kırıkkale
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DEVLETİN DİNİ ADALET 
OLMALIDIR, AMA NASIL?

de farklılaşmaktadır. Burjuvalar “faydacılık” 
ilkesinden hareket ederek her bireyin fayda-
sını en yükseğe çıkarmasıyla tüm toplumun 
faydasının en yüksek düzeye çıkmış olaca-
ğını savunurlar. Müslüman ilim ve düşünce 
adamları zayıf ve güçsüzün, yıkıcı rekabet ve 
çatışma şartları altında ezileceği, dolayısıyla 
belirlenen politikalarda bu kesime ayrı bir 
önemin verilmesi gerektiği tezini savunurlar. 
Yani bir tür pozitif ayrımcılık söz konusu-
dur. Batı zihniyeti adaleti eşitlik olarak gö-
rürken, İslam düşüncesi adaleti herkese hak 
ettiği şekilde muamelenin adalet olduğunu 
söyler. Batı düşüncesinde genellikle belli bir 
kesimin (burjuva) söz-
cülüğü yapılırken, İslam 
düşüncesinde toplumun 
çoğunluğunun menfaati 
göz önünde tutulur.

Kur’an’da tüm hatları be-
lirlenmiş bir ekonomik ve 
siyasal sistem şeması ve-
rilmemiştir. Zaten Kur’ani 
hikmete uygun olan da 
budur. Çünkü Kur’an sa-
dece bir çağı değil, kıya-
mete kadar uzanan tüm 
çağları kucaklayan bir mesajdır ve ilkeler 
vaz’eder. Böyle olsaydı, Kur’an’ın beşeri ki-
taplardan bir farkı kalmazdı. Bunun yerine 
Kur’an temel ve evrensel ilkeler vaz’etmiş, 
her çağda insanlardan bu ilkeler çerçeve-
sinde yaşamalarını emretmiştir. Bu ilkeleri 
yorumlayarak üretme işini Allah (c) insana 
bırakmıştır. Bu iş içtihattır. Bunu yapacak da 
âlimlerdir. Her çağdaki âlimlerin (sadece din 
âlimi kastedilmiyor) Kur’ani ilkeleri yorum-
larken, ‘işte murad-ı ilahi (Allah’ın arzusu) 
tam budur’ demesi asla mümkün değildir. 
İçtihadın, idrak, marifet ve ilmi boyutumu-
zun ulaşabildiği kadar tevhidi olmasına ria-
yet edilmelidir. 

İslam inancına göre, insanlar arası ilişkile-
ri tanzim etmede en çok üzerinde durulan 
kavram, hiç şüphesiz “adalet” kavramıdır. 
Hakkı teslim etmek ve hakka hukuka riayet 

etmek demek olan adalet, insanların hakla-
rına saygı göstermek, herkese layık olduğu 
ve hak ettiğinin karşılığını vermek gibi er-
demleri içeren ahlaki, hukuki, felsefi, dinî ve 
aynı zamanda evrensel bir değerdir. Bu ne-
denle adalet, İslam medeniyetinde toplumsal 
hayatın esası ve mülkün/yönetim temeli sa-
yılmıştır. Kur’an ve hadislerde, Allah’ın ada-
letle hükmettiği, adaleti emrettiği ve adaletle 
davranmak gerektiğine dair çok sayıda ilahî 
mesaj yer almaktadır:

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, ya-
kınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 

tutasınız diye size öğüt 
veriyor.” (Nahl, 90).

“Ey iman edenler! Allah 
için hakkı titizlikle ayak-
ta tutan, adalet ile şahitlik 
eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz sizi 
adaletsizliğe itmesin. Adil 
olun. Bu, Allah’a karşı gel-
mekten sakınmaya daha 
yakındır. Allah’a karşı gel-
mekten sakının.” (Mâide, 
8).

“Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz 
seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar ara-
sında adâletle hüküm ver. Nefis arzusuna 
uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır.” 
(Sâd, 26).

“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve 
en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için 
şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan 
kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin 
veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). 
Çünkü Allah ikisine de daha yakındır (Onla-
rı sizden çok kayırır). Öyle ise adaleti yerine 
getirmede nefsinize uymayın.” (Nisâ, 135).

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline ver-
menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 
Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt 
veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten-

İSLAM DÜNYASINI 
TARİH BOYUNCA 

GERİ BIRAKAN 
UNSUR, “ADALET 

MERKEZLİ SİYASET” 
YERİNE “GÜVENLİK 
MERKEZLİ SİYASET”İ 
DAYATARAK TATBİK 
ETMEK OLMUŞTUR.
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dir, hakkıyla görendir.” (Nisâ, 58. Ayrıca bk. 
42/15; 5/42 2/282; 6/115; 7/29, 159, 181; 
42/15; 57/25; 60/8). 

Hz. Peygamber’in (s) de adalete dair hikmet 
dolu beyanları mevcuttur:

“Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep 
edip elde etse, sonra adaleti zulmüne galebe 
çalsa Cennete girer. Zulmü adaletine galebe 
çalsa, ateş onundur.” (Ebu Davud, Akdiye 
2). 

“Kadı zulmetmedikçe, Allah Teâlâ hazretle-
ri onunla birliktedir (yardımcısıdır). Zulme 
yer verdiği zaman onu terk eder, artık şey-
tan onunla beraber olur.” 
(Tirmizi, Ahkâm 4). 

“Kıyamet günü hak sahip-
lerine haklarını mutlaka 
eda edeceksiniz. Öyle ki 
kabış (boynuzsuz) koyun 
için, boynuzlu koyundan 
kısas alınacak, taşa (niye 
bir başka) taş üzerine yük-
lenip kaldığından; adamın 
adamı niye yaraladığından 
sorulacak.” (Müslim, Birr 
6; Tirmizi, Kıyamet 2).

 

“Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış 
haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine 
kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır.” 
(Buhari, Bed’ü’l-Halk 2, Mezalim 13; Müs-
lim, Müsakat 142).

İnsanlar ne kadar medeni olursa olsun, her 
camiada düzeni bozucu, kanunlara karşı ge-
lici unsurlar vardır. Devlet teşkilatı bu gibi-
lerin nizamı bozmaması için hukuki olmak 
şartıyla bir takım müeyyideler koyar. 

İslam dünyasını tarih boyunca (Emevi, Abba-
si, Osmanlı devletinde olduğu gibi) geri bı-
rakan unsur, “adalet merkezli siyaset” yerine 
“güvenlik merkezli siyaset” i dayatarak tatbik 
etmek olmuştur. Bu zulüm demek oluyordu. 
Geleneksel İslamcı düşüncede itaat ahlakı 

“güvenlik” gerekçe gösterilerek adalete önce-
lenmiştir. İki kelime ile İslam’ın özeti: Tev-
hit ve adalet’tir. Tevhit, insanın Allah’la olan 
ilişkisi, Adalet de insanın mahlûkatla olan 
ilişkisidir. Bu da; insanın doğayla, insanın 
canlılarla ve insanın insanla olan ilişkisinden 
ibarettir. İnsanın insanla olan ilişkisi siyase-
tin müdahil olduğu bir alandır. 

Zamanla siyasal ve tarihsel olgular yönetici 
erk tarafından “din” haline getirilmiştir. Bu 
hükmü doğrular bir küçük mukaddime ol-
mak üzere:

Hilafet ve saltanat Hz. Peygamber’in vefatın-
dan sonra ortaya çıkmış 
bir olgulardır. “Hilafetin 
kureyşliliği”ni pekiştir-

mek için, Kur’an’da yöne-
tim ile ilgili boşluk var ol-
duğu zannına kapılanlar, 
metinleşen Kur’an’a ekle-
meler mümkün olmadığı 
için tedvin döneminde 
olmayan hadis üzerinden 
bu kurgu devam ettirildi. 
Muhalefet de kendini des-
teklemek için, “Ben kimin 
Mevlası isem, Ali de onun 

Mevlasıdır”, “Benden sonra benim vasim ve 
halifem sensin” “Musa için Harun neyse, 
sende benim için öylesin” şeklinde hadisler 
üretildi. İktidarı gasp eden Emeviler’in zul-
münden sonra “Arabın aceme takva dışında 
bir üstünlüğü yoktur”, “İlim Fars’tadır”, “İlim 
Süreyya yıldızında bile olsa, Fars’tan birileri 
ona ulaşacaktır” hadisleri üretildi. Bütün bu 
gayretlerin hedefi, Hz. Peygamber’in bırak-
tığı rehberliği (hilafeti) saltanata çevirmekti. 
Nitekim de öyle oldu.

Adalet, adalet-i mahza (mutlak adalet) ve 
adalet-i izafiye (göreceli adalet) olmak üze-
re ikiye ayrılır. Adalet-i mahza, kişi hakkının 
tüm yönleriyle garanti altına alınmasıdır. Ba-
sitliği, önemsizliği, ihmal edilebilirliğine ba-
kılmaksızın hakkın hak olarak dikkate alın-
ması ve mutlaka yerine getirilmesidir. Kamu 

YANGIN ÇIKARABİLİR 

DİYE KİBRİTLERİN 

HEPSİNİ İMHA 

ETMEK, CEZAYI 

UMUMİLEŞTİRMEK 

VE BİREYİN HAKKINI 

GASP ETMEKTİR.
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hakkı, toplum hakkı, ulus hakkı, insanlık 
hakkı da olsa, bu haklar kişi hakkını orta-
dan kaldırıyorsa, kişi hakkına öncelik veril-
melidir. Yani toplum için ferdin hakkı feda 
edilmez. “Hiçbir kimse başkasının günahını 
yüklenmez” (En’am, 164) âyeti toplumun 
günahından bireyin sorumlu tutulamayaca-
ğını bildirir. Toplumun çoğunluğu tarafından 
suiistimal edilen bir hususta birey bu haktan 
mahrum edilemez. Edene ceza verilir. Yangın 
çıkarabilir diye kibritlerin hepsini imha et-
mek, cezayı umumileştirmek ve bireyin hak-
kını gasp etmektir.

Günümüzde eskiye taş çıkartacak zulüm 
ve haksızlıklar işlenmekte, bu zulümler de 
“kamu yararı” adı altında 
yapılmaktadır. Toplumun 
selameti için fertler feda 
edilmekte, vatanın sela-
meti için bireylerin huku-
ku nazara alınmamakta, 
devletin siyasetinin sela-
meti için zulümlere göz 
yumulmakta, bir tek cani 
yüzünden bir köy yakıla-
rak bin mazlumun hakkı 
gözetilmemekte, bir cani 
için bir gemiyi batırırlar, 
doksan dokuz masumun 
hakkını gözetmezler.

Kur’an, “Eğer bir kimse bir insanı öldürürse, 
bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve bir kim-
se bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kur-
tarmış gibi olur.” (Maide, 32) âyetiyle haksız 
yere bir insanın öldürülmesini tüm insanları 
öldürmeye eş tutar. 

Adalet-i izafiye (göreceli/kayırmacı adalet) 
ise devlet için bireyin feda edilmesidir (Os-
manlıdaki kardeş katli gibi). 

Allah, size emanet edilen (şey)leri ehil olan-
lara tevdi etmenizi ve her ne zaman insan-
lar arasında hüküm verecek olursanız 
adaletle hükmetmenizi emreder. Allah’ın 
size yapılmasını tavsiye ettiği (şey), mutlaka 
en güzel (şey)dir: Allah, kesinlikle her şeyi 

işitendir, her şeyi görendir (Nisa, 58) âyeti 
hükümde adaleti emreder.

Ve rüşd yaşına erişmeden önce yetimin mal 
varlığına onun iyiliği için olmadıkça dokun-
mayın.” (Bütün alış verişlerinizde) ölçü ve 
tartıya tam olarak, adaletle uyun; (Biz) hiçbir 
insana taşıyabileceğinden daha fazla yük yük-
lemeyiz ve bir görüş belirttiğinizde, yakın 
akrabanıza (karşı) olsa da, adil olun. Alla-
ha karşı taahhütlerinize (daima) riayet edin: 
bunu Allah size emretti ki ders alabilesiniz 
(En’am, 152) âyeti kayırmamayı emreder.

İslami hareketlerin devlet talep ve hedefleri-
nin olmaması veya İslami hareketlerin devlet 
taleplerinin olmadığını söylemek, dinin de 

devlet talebinin olmadığı 
anlamına gelmez. Dinin 

devlet talebi vardır. Fakat 
o talep amaç değil, araçtır. 
Araçlar amaç haline gel-
diğinde, amaçlarda araç 
haline getirilir. Bu süreçte 
din istismar edilir. Fıtratın 
kanunlarına riayet etme-
yenler, amaç görülen dev-
leti teşekkül ettirmek için 
“dinde zorlama” ya başvu-
rurlar. O zaman insanlar 

içselleştirmedikleri ibadetleri ritüel olarak 
yerine getirir, inanmadıkları ilke ve esasla-
ra da inanıyor gibi görünürler. Bu ise nebe-
vi tebliğe aykırı bir harekettir. Dinin devlet 
talebi, toplum talebinden sonra gelir. Dinin 
öngördüğü bir toplum, doğal olarak referans 
aldığı değere göre devlet aygıtını teşekkül et-
tirecektir. 

Devlet bir araçtır, amaç değil. 1990’ların ba-
şına kadar İslam âleminde İslami hareketler, 
devlet olmayı araç haline getirmişlerdir. Bu 
sadece yüksek sesle dillendirilen bir söylem-
di. Bu amacın gerçekleşmesi için -istisnalar 
hariç- kimse altyapı çalışması yapmıyordu. 

“İslam Devleti” diye bir isimlendirme yan-
lıştır. Doğru isimlendirme “Müslümanların 
Devleti” olmalıdır. Çünkü İslam bir dinin 

DİNİN DEVLET TALEBİ 

VARDIR. FAKAT O TALEP 

AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR. 

ARAÇLAR AMAÇ 

HALİNE GELDİĞİNDE, 

AMAÇLARDA ARAÇ 

HALİNE GETİRİLİR.
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adıdır. Eğer, Müslümanların teslim oldukları 
bu din bütün topluma mal olursa ve bu refe-
ransla (vahy) devletlerini şekillendirirlerse bu 
devlete müslümanların devleti denir. Müslü-
manlar uygulamalarda yanlışlık yaparsa bu 
birey(ler)e mal edilir. İslam devleti isimlen-
dirmesinde ise yanlışlar dine fatura edilir. Di-
nin bu yanlışı emrediyor olduğu düşünülür, 
bu ise dine atılmış büyük bir iftira olur.

Ne her şeyden şüphe eden sofistler gibi dev-
letin yaptığı her şeyde art niyet aramak, ne 
de yapılan her şeyi doğru görmek yanlış bir 
tavırdır. Müslümanca tavır, mümeyyiz bir 
akılla meselelere bakmak olmalıdır.

İslami hareket bitti, İslami hareketlerin dev-
let talebi yok, diyenler 
kendilerinin devlet, teb-
liğ, hizmet, değişim, din 
ve din dili gibi kavram ve 
algılarını yeniden gözden 
geçirmeleri gerekmekte-
dir. İnsan, toplum, devlet 
ve dünya sürekli değişiyor. 
Değişimi yozlaşmadan yö-
netmenin yolları aranaca-
ğına pes etmek ve bunu 
“İslami hareketler bitti” 
veya “İslami hareketlerin 
devlet talepleri yok” sözleri mücadeleye bi-
leği, yolda yürümeye yüreği olmayanların 
sözleridir. 

Allah Kur’an’da içkiyi, kumarı, zinayı haram 
kılmıştır. Bugün bunlar sektör haline gelmiş-
tir. Allah Müslümanları bunları kaldırılmak-
la sorumlu tutmuştur. Demokratik devlet, 
adalet devleti, hukuk devleti, laik devlet, vb. 
devlet/yönetim biçimleri adaleti sağlamak 
için referans olarak vahyi almıyorlar. Vahyi 
referans almayan bu devlet şekillerinin vah-
yin yasakladığı haramları kaldırması bunlar-
la mücadele etmesi düşünülemez. 

Belki, Kur’an’daki bu haramlarla mücadele 
müslümanların içtihatla ortaya koyduğu yön-
temlerle her devirde değişik şekilde mücade-
le mümkündür. Fakat bu devletleri yöneten-

ler Müslüman bile olsalar ceza kanununda 
üretilmesi, içilmesi konusunda müeyyideler 
olmayan içkiyi ve umumhaneleri nasıl kaldı-
racaklar? Herhalde “ben yasakladım oldu” ile 
kaldıramazlar. Yoksa devlet bu işlerle uğraş-
mamalı denilecek!

Siyasi, iktisadi, hukuki, toplumsal, kamusal 
ve devlet alanında Allah’ın hak olarak indirdi-
ği ahkâmı esas almadan insanlık adalet siste-
mine ulaşamaz. Allahu Teâlâ pek çok âyette, 
hudutlarına ahkâmla dikkat çektikten sonra, 
bu hudutlarına riayet edilmesini ve azgınlık 
yaparak hudutları aşma teşebbüsünde bulu-
nulmamasını da emretmektedir.

Müslümanlar bütün sistemler içinde çalışma-
larını devam ettirmelidir. 
Ancak müslümanların 

tevhidin dışındaki sistem-
lere kendilerini eklemle-
meye çalışmaları tevhidi 
mücadeleden sapma anla-
mına gelir. 

Kur’an’ın ahkâmına dair; 
Hz. Peygamber, sahabeler 
ve sonrakilerin uygula-
malarını dinin sabiteleri 
olarak mı kabul edeceğiz? 
Mesela; hırsızlık yapanın 

elinin kesilmesi, zina yapanın taşlanarak 
öldürülmesi şeklindeki ceza mı ahkâmın 
sabitelerinden yoksa bu suçlara ceza veril-
mesi mi ahkâmın sabitelerindendir? Recmin 
Kur’an’da olmaması, hırsızlık yapanın elinin 
kesilmesi Hz. Peygamber ve halifeler tarafın-
dan farklı uygulanmaların bulunması pek 
çok yorumlara neden olmuştur. 

İnsan topluluklarının en mükemmel organi-
ze hali devlettir. Her devlette, ne kadar ilkel 
veya basit olursa olsun, idare işlevini yerine 
getiren organlar vardır. Bu organizasyonun 
işleyişinin düzenli olması için normlar geti-
rilmiştir. Bu kuralların, hukuk kuralı niteli-
ğini kazanabilmeleri ve düzenin sağlanması 
için, idare edilenler kadar idare edenlerin de 
bunlara uyması gerekir. Hz. Peygamber, Hz. 

“İSLAM DEVLETİ” DİYE 
BİR İSİMLENDİRME 
YANLIŞTIR. DOĞRU 

İSİMLENDİRME 
“MÜSLÜMANLARIN 

DEVLETİ” OLMALIDIR. 
ÇÜNKÜ İSLAM BİR 

DİNİN ADIDIR.
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Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hukuk kurallarına 
uyma noktasındaki beyanları ve hassasiyetle-
ri manidardır: 

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ey 
insanlar, sizden evvelkileri şu halleri mahvet-
ti: İçlerinden sivrilmiş biri hırsızlık yapınca 
onu serbest bıraktılar. Aynı işi, zayıflarından 
biri yapınca onu cezalandırdılar. Allah’a ye-
min ederim ki, hırsızlığı yapan Muhammed’in 
kızı Fatıma dahi olsa, elini mutlaka keserim.” 
(Buhari, Müslim).

Hz. Ebu Bekir (ra) halife olunca şöyle bir 
konuşma yapmıştı: “Ey insanlar, size emir 
oldum. Fakat sizin en hayırlınız değilim. 
Eğer hükumette iyi hiz-
met edersem bana yar-
dımcı olunuz. Etmezsem 
beni doğru yolda gitmeye 
mecbur ediniz. Doğruluk 
emanet ve yalancılık hıya-
nettir. Zayıfınız benim ya-
nımda, kuvvetlidir. Çün-
kü onun hakkını kuvvet-
liden alırım. Kuvvetliniz 
ise benim yanımda zayıf-
tır. Çünkü zayıfın hakkı-
nı onun elinden alırım. 
Allah’ın ve Peygamberinin rızasında oldukça 
bana itaat ediniz. Allaha ve peygambere is-
yan edersem bana itaat etmek sizin üzerinize 
borç değildir” demiştir.

Hz. Ömer, eşitlik mefhumunu, hâkimlerin 
fikrine adeta nakşetmek için büyük gayret 
sarf ederdi. Bir defasında Halife Ömer ile an-
laşmazlığa düşen Ubey b. Ka’b, onun aleyhi-
ne dava açmıştı. Zeyd b. Sabit yapılan duruş-
mada hâkim idi. Duruşmaya gelen Ömer’e 
Zeyd’in saygı göstererek yerinden kalkması 
üzerine Hz. Ömer “bu senin ilk adaletsizliğin 
diyerek, Ubey’in yanında oturdu. Ubey’in 
delili yoktu. Ömer de iddiayı reddettiği için 
adet üzere davacı, Ömer’in yemin etmesini 
istedi. Dava edilenin Emir-ul Müminin ma-
kamında olması hasebiyle, Zeyd, Ubey’den 
bu hakkından feragat etmesini rica etti. Bu 

defa taraf tutmaya canı sıkılan Ömer, Zeyd’e 
hitaben: “Eğer senin nazarında Ömer ile her-
hangi bir adam eşit değillerse, hâkimlik ma-
kamına layık değilsin” dedi (Şibli Numani, 
Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdare-
si).

Müslümanlar zihnen ya geçmişte veya kur-
guladıkları gelecekte yaşamaktadırlar. Et-
kiledikleri kitlelere de bu ruh halini sirayet 
ettiriyorlar. Oysa ikisi de - geçmiş ve gelecek-
te yaşamak - hayal dünyasında yaşamaktır. 
Geçmiş; imkân ve şartlarıyla yaşanmış ve bit-
miştir. Geçmişin küllerini değil de közlerini 
yaşadığımız ana taşımalıyız. Bu bizden son-

rakilerinde ölçü alacağı 
bir ilke olmalıdır. Geçmi-
şin külleriyle kurgulanan 

gelecek ise ütopyadır. Geç-
mişle yaşamak bir tür bek-
leyiş felsefesidir. İnsanın 
hayata müdahil olmama-
sıdır. Olup biteni değer-
lendirmemesi, gelecekteki 
oluşumların daha güzel 
bir şekilde biçimlenme-
mesi için parmağını bile 
kıpırdatmamaktır. İnsan 
geçmişe daha ileriye atla-

mak için uzun atlamacıların geriye çekilmesi 
gibi bakmalıdır. Geçmiş/tarih övgü ve yergi 
meşheri değildir, ibret meşheridir. 

Devletin vatandaşlarıyla ahlaki, toplumsal, 
hukuki ve kültürel ilişkisi dinî veya ideolo-
jik boyutta değil, adalet boyutunda olmalı-
dır. Devletin temel görevi, adaleti, iç ve dış 
güvenliği sağlamak, vatandaşların temel hak 
ve hürriyetlerine engel olan şeyleri ortadan 
kaldırmaktır. 

Devlet baskısı ile inanmış gözükenler vücuda 
alınmış mikrop gibi olur, güçlü hale gelince 
hastalık yaparlar. Devlet güneş gibi olmalıdır. 
Güneş nasıl Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, 
zengin, fakir ve ırk ayırımı yapmadan herke-
se aynı mesafede ise devlet de vatandaşlarına 
karşı hep aynı mesafede durmalıdır.

VAHYİ REFERANS 

ALMAYAN DEVLET 

ŞEKİLLERİNİN 

HARAMLARI 

KALDIRMASI,  

BUNLARLA MÜCADELE 

ETMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ.
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Kur’an, Allah’ın insanı inşa etmek için inzal 
ettiği Rabbani müfredattır. Bu müfredat, din 
ve şeriat diye iki kısımdan oluşur. Din kıs-
mı sabit, şeriat kısmı ise değişkendir. Şeriatta 
esas olan form/şekil değil, ilkedir. Kur’an’ın 
inzal döneminde hukuka dair ortaya koydu-
ğu form/şekiller zamanla o formların içinde-
ki ilkeler forma feda edilerek şekil ilkenin 
kendisi olarak hukukta yerini almıştır. Buna 
Emevi, Abbasi ve Osmanlı Devletlerinin iç-
tihatla ortaya koydukları uygulamalarda 
eklenince; tarihi, siyasi, içtihadı ve mezhe-
bi olan uygulama ve düşünceler şeriat iken 
din halini almıştır. Hz. Ömer’in, Kur’an’ın 
emriyle sabit olan bazı uygulamaları içtihat-
la kaldırması da şeriatın 
değişkenliğine örnek ve-
rilebilir: Müellefe-i kulûba 
zekât verilme -insanların 
zamanla zekâtı almak için 
Müslüman olmasını de-
lil göstererek- hükmünü 
dondurması, Müslüman-
ların Ehli Kitap’la evlen-
mesinin cazip haline gel-
mesini delil göstererek, 
Mü’min erkeklerin Ehli 
Kitabın kadınlarıyla evlen-
mesini yasaklaması, hırsızın elinin kesilmesi-
ni devletin zaafını delil göstererek uygulama-
ması, şeriatın/hukukun şeklinin değişken ve 
içtihadı olduğunu gösterir.

Burada bazı suallerin cevaplanması gereki-
yor.

Kur’an din kitabı mıdır, hukuk kitabı mıdır 
yoksa ikisi de değil midir? Devlet her türlü 
adaleti tesis için hangi hukuk felsefesini esas 
almalıdır? Devlet ahlaki yozlaşmayı ve ifsadı 
önlemek için hangi ahlak felsefesini kurum-
larında icra edecek ve memurlarından hangi 
davranışları istemelidir? Devletin şekillen-
mesinde tevhidi/vahyi adalet felsefesi nasıl 
kurumsallaşacaktır? Bu soruların cevapla-
rının en geniş şekilde ehillerince ortaya ko-
nulmadan İslam’da devlet, devlet ve İslam, 
adalet ve İslam konularında sağlıklı görüş ve 

eylemler ortaya konulması mümkün görül-
memektedir.

Netice itibariyle: Müslümanların içinden geç-
tiği dönem, Hz. Ömer gibi düşünen ve özel-
de Müslümanların, genelde ise insanlığın so-
runlarına çözüm geliştirecek zihniyetlere ih-
tiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an’ı 
sadece lâfzî/literal anlamına hasrederek anla-
ma çabaları, İslam düşüncesini kilitleyen bir 
husustur. Hz. Ömer gibi Kur’an’ı bütüncül 
olarak okuyup anlayacak bir usul geliştiril-
melidir. Müslüman aydın ve âlimlerin devlet 
kavramını yeniden bütün derinliğine konuş-
maları gerekmektedir.

Halkı Müslüman ülkeler 
Kur’an ahkâmından so-
yutlanmış adalet ve dev-

let algısı oluşturma amaçlı 
küresel bir dönüştürme 
sürecinden geçiriliyor. Bu 
ülkelerdeki rejimler sözde 
göreceli olarak iyileştiri-
lip demokratikleştirerek, 
baskılardan bıkmış, yılmış 
Müslüman toplumlar laik 
sistemlere entegre edili-
yor. Müslümanlar kendi 

sistemlerini oluşturmadan, küresel ve onla-
rın yerli işbirlikçilerinin hile ve suret-i hak-
tan görünen tezgâhlarından kurtulamaya-
caklardır. Böylece Din/İslam küresel güçlerin 
elinde tevhidi niteliğini kaybederek ekonomi 
ve hukuk alanından soyutlayarak siyasallaş-
tırılıyor ve ibadetler alanına çekilerek ibadi-
leştiriliyor.

Bu makalede ele aldığımız meseleler takriben 
150 yıldır İslam dünyasında konuşulmakta 
fakat henüz ümmet arasında bu hususlarda 
bir fikir birliğine varılamamıştır. Meselele-
re vukûfiyeti olanları tekrar düşündürmeye 
sevk ederse makaleden gaye hâsıl olmuş de-
mektir. 



DEVLETİN 
VATANDAŞLARIYLA 

AHLAKİ, TOPLUMSAL, 
HUKUKİ VE KÜLTÜREL 

İLİŞKİSİ DİNÎ 
VEYA İDEOLOJİK 
BOYUTTA DEĞİL, 

ADALET BOYUTUNDA 
OLMALIDIR.
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Giriş 

Adalet, gerek günümüzde gerek tarihin 
her döneminde en çok dillendirilen konu-
ların başında gelmektedir. Ülke, siyaset ve 
doktrinlerin dillerinden düşürmedikleri 
cazibeli ve şaşalı bir söylemdir. Adına nu-
tuklar çekilip mücadele verildiği halde en 
az uygulanan hususlardandır. Öldürenler, 
katliam yapanlar dahi âdil davrandıklarını 
ifade etmektedirler. Adalet, ülke ve milletle-
ri ayakta tutan temel dayanaktır. Ne hazin-
dir ki, Müslümanlar tarafından gündemde 
tutulması gerekirken, istismarcılar tarafın-
dan sık sık dillendirilmektedir. Âdil olmak, 
Allah Teâlâ’nın sıfatlarından biri, adalet de 
İslam’ın gerçekleştirmek istediği hedeflerin 
başında gelmektedir. Adaleti ikame etme, 
hem peygamberlerin gönderilişi hem de 
ahiretin gerçekleşme hikmetlerindendir. 
“İşte yaptıkları zulüm yüzünden çökmüş 
ve virane olmuş bomboş evleri. Şüphesiz 
ki bunda bilen bir toplum için bir ders 
vardır.”1 Bu gerçeği göz önünde bulundu-
ran Müslüman idareciler, geçmişte memle-
ketleri sur, kale vs. yerine adaletle korumaya 
özen gösterip, can ve mal emniyeti bulun-

1 Neml, 27/52.
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maz gerekçesiyle adaletle idare edilmeyen 
ülkelere girilmemesini hatırlatırlardı.

Virane olmuş memleketler, lisan-ı hâlleriyle, 
“Zalimler bizleri bu hâle getirdi,” demekte-
dir. Dağ ve ormanlarda yaşamak zalim top-
lumlarda yaşamaya tercih edilir. Meşhur Fi-
lozof Konfüçyüs’ün anekdotu bunu doğrular 
niteliktedir. Şöyle ki: Konfüçyüs çocuk ve 
yakınları vahşi hayvanlar tarafından katledil-
diği hâlde, dağda yaşamayı tercih eden yaşlı 
kadının dağı tercih etme sebebini sorar. Yaşlı 
kadın Konfüçyüs’ü hayretler içinde bırakan 
şu cevabı verir: Hocam, dağda yaşamak, ev-
lat ve yakınları vahşile-
re kaptırmak, zalimler 
tarafından idare edilen 
kentlerde yaşamaktan 
daha hayırlıdır.

Bu makalemizde âdil ve 
zalim toplumlarda ya-
şamanın ne anlam ifade 
ettiğini işlemeye çalışa-
cağız.

Adaletin anlam alanı

Sözlük anlamı olarak adalet, insaf, bir şeyi 
yerli yerine koymak, yerleştirmek ve taşı ge-
diğine koymaktır. Adalet, devenin sırtı gibi 
heybenin iki tarafa eşit olarak sallanmasıdır. 
Adalet, her şeyi tam olarak her hususta ölçü-
lü olarak hareket etmek ve karşılık vermede 
eşit davranmaktır.2 Adalet, eşitlik ve denklik 
anlamlarına da gelir. Ancak eşitlik her zaman 
adaleti gerçekleştirmeyebilir. “Çocuklarınız 
arasında adaletle davranın, oğullarınız ara-
sında adaleti gözetin,”3 hadisinde, adalet eşit 
davranma anlamında kullanılmıştır. Genel 
anlamda adaleti emreden hükümler eşitliği 
değil, dengeyi sağlamayı hedeflemektedirler. 
İnsanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerde 

2 Rağib, Müfredât, a-de-le maddesi.

3 Ebu Davud, Buyu’, 83.

farklı olmaları eşitliği değil dengeyi öne çı-
karmaktadır. 

Kısacası adalet, onurla yaşamak başkasına 
zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı 
vermek, hakka saygı, kusurlu kimsenin za-
rarı ödemesidir.

Ahlaki terim olarak adalet

Adalet, doğru, hakka ve hakikate göre hare-
ket etmektir. Ahlak ilminde ferdi geliştiren 
(hikmet, şecaat, iffet, adalet) dört önemli er-
demden biridir.

Hukuk terimi olarak adalet 

Bireysel ve sosyal yapıda 
intizam ve düzeni eşitlik 

esaslarına uygun olarak dav-
ranmayı sağlayan bir ilkedir, 
insanın içiyle dışının bir ol-
ması demektir. Yani, kişinin 
leh ve aleyhindeki vecibele-
ri yerine getirmesidir.4 

Felsefi bir kavram olarak 
adalet 

Sokrat, bir şölen münasebetiyle dostlarını 
topladı ve şu soruyu ortaya atarak onlar-
la konuşmaya başladı; Adalet nedir? Adalet 
için dört tarif yapılmıştı. Adalet; başkasına 
verilmesi gereken şeyi vermektir. Sokrat, 
bunun adalet olmadığını açıkladı. Mesela 
aklını kaybetmiş birinin elinden aldığınız 
silahı tekrar kendisine iade etmemiz adalet 
değildir. Adalet; dostlara fayda düşmanla-
ra zarar vermektir. Sokrat bunun da adalet 
olmadığını açıkladı. “İnsan bazen aldanıp 
kötülere dost, iyilere düşman olabilir. Bu 
takdirde adalet kötülere yardım, iyilere zarar 
verme şekline dönüşümü olur. Sonra kötü-
lere kötülük etmek insanları daha da kötü 
yapar. Dolayısıyla bir insana kötülük etmek 
adalete yakışmaz.” dedi. Adalet; içinde en 
kuvvetlinin, yani hükümdarın menfaatinin 

4 Günenç, Halil; el-Mevsuatü’l-Fıkhiyye, 2/59.
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bulunduğu şeydir. Bu, halkın, hükümdarın 
kanunlarına boyun eğmesidir. Sokrat, bunun 
da adalet olmadığını söyleyerek şöyle dedi; 
“Hükümdar yanılabilir ve kanunları kendi 
aleyhine çıkarabilir. Sonra iyi bir hükümdar, 
kanunları kendi menfaatine değil, halkın 
faydasına olarak vazetmekten memnunluk 
duyar,” dedi. Ve şunu söyledi; Adalet, “kar-
şılıklı çatışma” korkusunun ortaya koyduğu 
kanunlardır. İnsanlar şöyle düşünmüşlerdir; 
“Zulme göğüs germek, onu işlemekten daha 
kötüdür.” Bundan dolayı insanlar birbirle-
rine zulmederek, düşmanlıklara göğüs ge-
rerek zulmü ve adaleti öğrenmişler ve zul-
metmemenin, zulme uğramamanın daha iyi 
olduğunu anlamışlardır. 
Böylece kanunlar ve an-
laşmalar doğmuştur. Do-
layısıyla kanunları meşru 
ve adaletli saymışlardır. 
İşte adaletin aslı ve özü 
budur.”5 

Adalet ile ihsan arasında 
şu fark söz konusudur: 
Adalet iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe kötülükte 
bulunmaktır. İhsan ise iyiliğe fazlasıyla, kö-
tülüğe ise daha az karşılık vermektir.6

Adaletin Kapsamı

Adalet, Kelime-i şehadetin gereğini yerine 
getirmek, insanın içiyle dışının bir olması; 
yani nifaktan uzak durması, insaflı davran-
ması, tevhid ve inançta samimi olmasıdır.

İslam’ın adaleti sunma alan ve algısı, cahili 
adalet algısının aksına, bölgesel ve etnik de-
ğildir, genel ve cihanşümuldür. Cahili adalet 
anlayışı ise bunun zıddıdır. Söz gelimi İngi-
lizler Britanya sınırları içinde âdil ve demok-
rattırlar, ne var ki Hindistan, Ortadoğu ve 

5 Platon (Eflatun); Devlet, s.369, (Nakleden: İhsan 
Eliaçık, Adil Devlet, s.493-494).

6 Rağib; Müfredât, a-de-le maddesi.

Uzak Asya’da barbardırlar. Ata binmek için 
insan sırtını kullanmaktan geri kalmazlar. 

İslam’ın adalet mefkûresi, adaletin uluslar, 
fertler, vatandaşlar, aile bireyleri; hatta beden 
organları arasında gerçekleşmesini öngör-
mektedir. Nitekim Resul-i Ekrem, bedenin 
bir kısmını güneşte, bir kısmını da gölgede 
bırakan sahabiyi ikaz ederek ya tamamının 
güneşte ya da gölgede bırakmasını hatırlat-
mıştır. Keza, Hz. Peygamber çocuklara he-
diye vermede, onları öpme ve sevmede adil 
olmayı emretmiştir.7 

Müslüman toplumlarda her hafta hutbede 
okunan, “Haberiniz olsun ki Allah adaleti 

emrediyor...”8 âyeti, ada-
letin önem ve uygulama 
alanı konusunda bir ka-

naat belirtmektedir. Şöyle 
ki, âyetin her hafta tekrar-
lanması, İslam ümmetine 
bir tavsiye ve hatırlatma-
dır. Âyet, Müslümanların 
her vesileyle adaleti ayak-

ta tutmakla görevli bulunduklarını hatırlat-
maktadır. Âyette geçen el-adl ifadesinin ba-
şındaki el takısı, Arapçada geldiği ismin tüm 
parçalarını, biçim, şekil ve türlerini kapsa-
maktadır. Bu sebeple âyet, tüm hayatı adalet 
üzerine ikamet etmenin farz olduğunu ifade 
etmektedir.9 

Âdil toplum, kimsenin kayrılmadığı, hakkı-
nın zayi olmadığı, birinin diğerine hakkının 
geçmediği toplumdur. Bu özellikleri taşıma-
yan toplumlar ise zalim ve cahili toplumlardır. 
“(Birisi hakkında) konuştuğunuz(hüküm 
verdiğiniz) zaman, yakınınız bile olsa 
âdil olun.”10 âyetinin de dikkat çektiği gibi, 
aleyhlerinde de olsa adaletin öncelikle en ya-

7 Darkutni, Sünen, 3/42.

8 Nahl, 16/90.

9 İbn Kayyım, Bedâiu’t-Tefâsir, nşr. Yüsri Esseyid, 
Muhammed, 2/235.

10 En’âm,6/152.

ÂDİL TOPLUM, KİMSENİN 
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OLMADIĞI, BİRİNİN 
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GEÇMEDİĞİ TOPLUMDUR.
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kın akrabalar ve aile içinde başlaması gerekir. 
İslam’da şehadet kelimesi dahi adalet yerinde 
kullanılmış ve tevhit kelimesine kelime-i âdile 
denmiştir. 

Adaletin gerçekleştiği alanlar

1. Kişi ile yaratıcısı arasında gerçekleşmesi 
gereken adalet. “Ey iman edenler, Allah’tan 
nasıl korkmak gerekiyorsa o şekilde 
sakınız.”11 âyetinin ifade ettiği gibi, bu tür 
adalet, Allah Teâlâ’nın rızasını her şeye ter-
cih etmek, O’na layıkıyla ibadet etmek, hiç-
bir şeyi O’na ortak koşmamak, dostlarını 
sevmek ve düşmanların karşı tavır almakla 
gerçekleşir. 

2. İnsanın nefsine karşı 
âdil olması. “Ey iman 
edenler kendilerinizi 
ve ailelerinizi cehen-
nem bir ateşten koru-
yun ki, onun yakacağı 
insanlar ve taşlardır…
”12 âyetinin de dikkat 
çektiği gibi, bu adalet 
türü, nefsi azaptan ko-
rumak ve cennete götü-
recek amellerden bulunmakla gerçekleşir. 

3. Diğer varlıklara karşı adil davranmak. 
“Haberiniz olsun ki Allah size emanetle-
ri ehline vermenizi emrediyor…13 âyetinin 
de belirttiği gibi, herkese ve her şeyin hakkı-
nı korumak, haklarını vermek, onlara zarar 
vermemek şeklinde gerçekleşir.” Bu vecibe, 
âyette geçen emanet sözcülüğü ile ifade edil-
miştir.

İslam’ın öngördüğü âdil toplum 

El-Adl, Allah Teâlâ’nın sıfatlarındandır. Âdil 
olmak, İslam toplumunun en bariz özelliği-
dir. İslam’ın tamamı adalettir. İslam medeni-

11 Âl-i İmran, 3/102.

12 Tahrim, 66/6.

13 Nisâ, 4/58.

yet ve ahlakı onun üzerine bina edilmiştir. 
Hiçbir tarafında en ufak bir yamukluk, eğrilik 
ve adaletsizlik bulunmaz. İslam toplumu, va-
sat; yani adil toplum olarak tanımlanmıştır.14 
Kur’an mütercimi İbn Abbas, “Böylelikle 
(uygulamalarınızla) başkalarına örnek 
olmanız için sizi vasat/adil bir toplum 
kıldık.”15 âyetinde geçen vasat ifadesinin âdil 
anlamında olduğunu ifade etmiştir.16 Resul-i 
Ekrem, “Bu ümmet âdil olduğu sürece hayır-
lıdır, bu özelliğini yitirdiğinde hayırlı olma 
özelliğini de kaybeder,” buyurmuştur.17

Tevhit, adaletin temeli, şirk de zulmün aslı-
dır. Keza, adalet imar ve ıslahın aslı olduğu 

gibi, zulüm de toplum ve 
memleketlerin bozulması 
ve fesada gitmesidir. Din 

de dünya da ancak adaletle 
beka bulur. Bu sebeple “Kü-
für devam edebildiği hal-
de zulüm devam edemez,” 
denilmiştir.18 

İslam inancında adalet ile 
tevhid örtüşmekte ve aynı 
anlamları ifade eder. Hz. 

Peygamber’e, “En kötü insan kimdir?” so-
rusuna, “Müşriktir” cevabını verir. “Müşrik-
ten sonra en kötü insan kimdir?” denilin-
ce de, “”Âdil olmayan idarecidir,” cevabını 
verir.”19 Ashab’dan Hallas bin Amr nakletti. 
Hz. Ali’nin yanında oturuyorduk. Huzaa 
kabilesinden biri geldi ve Hz. Ali’ye şu so-
ruyu yönetti. “Ey müminlerin emiri, Resul-i 
Ekrem’in İslam’ı tarif ettiğini hiç duydunuz 
mu? Hz. Ali, “Evet, Resul-i Ekrem’den bizzat 
şunu duydum,” dedi: “İslam dört rükün üze-

14 Bakara, 2/124.

15 Bakara, 2/143.

16 Taberi, Tefsir, 2/12.

17 Heysemi, Mec’meu’z-Zevâid, 5/196.

18 İbn Teymiyeel-Hisbe, s.39.

19 Ebu Davud et-Taylasâni, Müsned, 5/196.
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rine kurulmuştur. 1. Sabır 2. Yakin 3. Cihat 
4. Adalet.”20 

Hz. Ali de adaleti, imanın rükünlerinden say-
mış. Birisi kendisine, “Ey Mü’minlerin emiri, 
iman nedir? Sorusunu yöneltmiş. Hz. Ali, 
“İman, sabır, adalet, yakin ve cihad rükünleri 
üzerinde bina edilmiştir” cevabını vermiş.21 
Görüldüğü gibi, Hz. Ali adaletle imanı öz-
deşleştirmiştir. 

İslam toplumunda, âdil olmayan biri sorun-
ludur. Şahitliği geçerli değildir. Önemli yer-
lere getirilmez. Kur’an, “Şunu da hatırlayın 
ki bir vakit Rabbi İbrahim’i bir takım keli-
melerle imtihan etti. O onları tamamlayın-
ca Rabbi, ‘Ben seni bütün insanlara önder 
yapacağım,” buyurdu. İbrahim, ‘Rabbim, 
zürriyetimden de yap,’ 
dedi. Rabbi ise, ‘Za-
limler benim ahdime 
nail olamaz’ buyurdu,”22 
âyetiyle zalim ve totali-
ter ülkelerin yönetime ve 
insanlara rehberlik etme-
ye layık olmadıklarının 
belirtmektedir. İdare ve toplumda adaletin 
önemi bağlamında Muhammed Hamdi Yazır 
şunları der: “Dünyada ictimai kesblerin kâr 
ve zararını adaletle tevzi etmeyen ve yekdi-
ğerinin mesaisinden kendi hak ve kesbi ol-
mayarak intifaa kalkışan ümmetler münka-
riz olurlar. Ve böyle ümmet imamete layık 
olmazlar.23 “O ahiret evini, yurdunu yeryü-
zünde ne böbürlenme ve ne de bozguncu-
luk yapmak isteyenlere veririz.”24 Hz. Ali 
çarşıda âyeti okur ve Allah’ın âyette yâd ettiği 
ebedi yurdun âdil toplumlar için olduğunu 
ifade eder.25

20 Ebu Nuaym, Hilye, 1/74.

21 Suyuti, ed-Dürrü’l-Mensûr, 1/160.

22 Bakara,2/124.

23 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,1/511.

24 Kasas, 28/83.

25 Nebrâvî, Hadice, Mevsuatu Usuli’l-Fikri’s-Siyasi, 

Adalet muallimi Hz. Peygamber

Adalet, eşitlik ve âdil olmak Hz. Peygamber’in 
şiarıydı. Hz. Peygamber ümmetini, zalim 
ve despot yönetimlere karşı uyarmış, öyle-
si yönetimlerden Allah’a sığınmış ve Allah 
Teâlâ’dan ümmetini korumasını niyaz etmiş-
tir. Resul-i Ekrem, Ka’b bin Acve adındaki 
sahabeye hitaben, “Ey Ka’b, Allah Teâlâ seni 
bunak despotların yönetiminden korusun,” 
buyurdu. Ka’b, “Ey Allah’ın elçisi bunak 
despotları tanıtır mısın?” dedi. Resul-i Ek-
rem, “Ey Ka’b, ileride bunak despot idareci-
ler türeyecek, yalan vaadlerde bulunacaklar, 
zulüm estirecekler. Zulüm ve yalanlarında 
onlara destek çıkanlarla bir alakam kalmaya-
cak. Havz-ı Kevser’e uğrayamazlar. Zulüm ve 

yalanlarına karşı çıkanlar 
ise benim ümmetimi tem-
sil edecekler ve Havz-ı 

Kevser’e uğrayacaklar.”26 
Resul-i Ekrem, zulme tep-
ki olarak kılıcına şu iba-
reyi yazdırmıştı: “Erdem, 
sana kötülük yapana iyi-
lik yapman, seninle bağı-

nı koparanla diyalog kurman, nefsin aley-
hinde de olsa, doğruluk, hak ve adaletten 
ayrılmamandır.”27

Bir kadın iki çocuğuyla beraber huzur-ı saa-
dete gelir. Hz. Peygamber kendisine üç hur-
ma verir. Kadın, her bir çocuğa birer hurma 
verir. Çocuklar kalan hurmayı da isterler. 
Kadın hurmayı ikiye böler ve her çocuğuna 
yarısını verir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: 
“Hatun, sen Allah’ın rahmetini hak ettin” 
buyurur.28 Nu’man bin Bişr nakletti: Babam 
bir mal paylaşımında bana düşeni verdi. An-
nem, “Bu taksimatta Resul-i Ekrem’in ona-

1-73.

26 İbn Hanbel, Müsned, 3/399.

27 el-Elbâni, Silsiletul Ehadisi Sahihe, hadis no: 
1911.

28 Ebu Nuaym, Hilye, 3/394.
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HERKES HAYATINDAN 

EMİNDİR. HAK VE 

EMEK KAYBI YOKTUR.
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yını almadan kabul etmem,” dedi. Resul-i 
Ekrem’e durumu arz ettim. Resul-i Ekrem, 
“Çocuklarının hepsine aynı payı verdin mi?” 
buyurdu. “Hayır” deyince, “Âdil olmayan bir 
paylaşımda yokum,” buyurdu.29

Resul-i Ekrem, değişik vesilelerle şöyle bu-
yurdu: “Zayıfın hakkının güçlüden alınmadı-
ğı bir toplum erdemli bir toplum değildir30”, 
“Toplum, zulme karşı tepki göstermezse 
gelecek cezadan hepsi 
etkilenir”31, “Ümmetim, 
zalime, ‘Ey zalim,(nereye 
kadar)’deyip tepkisini 
göstermezse onda hayır 
kalmamıştır”32,“En büyük 
cihat adaleti gerçekleştir-
mek maksadıyla söylenen 
sözdür”33, “Âdil bir yöne-
ticinin bir günlük ibadeti, altmış yıllık ibadet-
ten hayırlıdır”34, “ Âdil yönetici duası makbul 
üç kesimden birisidir”35, “ En acıklı azap za-
lim idareci içindir”36, “Öpücük dahil olmak 
üzere, Allah Teâlâ çocuklarınız arasında ada-
leti uygulamanızı ister.”37, “Hediye, paylaşma 
vb. konusunda çocuklarınız arasında adilce 
davranınız. Çocuklar arasında tercih yapsay-
dım kızları erkeklere tercih ederdim.”38 “Sa-
vaş esirleri konusunda Allah’tan korkun. Ye-
diğinizden onlara yedirin, giydiklerinizden 
giydirin.”39

29 İbn Ebi Şeybe, Musannef, 14/152.

30 İbn Ebi Şeybe, Musannef, 1/592.

31 Ebu Davud, hadis no: 4338.

32 İbn Hanbel, Müsned, 2/190.

33 Hâkim, Müstedrek, 4/551.

34 Beyhaki es-Sünenü’l-Kübra, 8/162.

35 İbn Hanbel, Müsned, hadis no: 7700.

36 Heysemi, Mec’me’, 5/197.

37 Darkutni, Sünen, 3/42

38 Said Mansur, Sünen, no: 293.

39 Buhari, Müslim.

Netice

Âdil idarelerde herkes hayatından emindir. 
Hak ve emek kaybı yoktur. Adaletin küçül-
düğü ülkelerde ise suç ve suçlular büyür, ge-
ciktiği ülkelerde ise yıkım hızlanır. Ülkeler, 
kaleler ve silahlardan ziyade adaletle koru-
nur. Bu bakımdan nerede mutluluk ve huzur 
içinde yaşayan bir topluluk varsa orada ada-
letle hükmeden bir idare var demektir. Keza 

nerede virane ve harap 
olmuş memleketler varsa, 

orada zalim idare ve idare-
ciler var demektir. Bir ülke 
top ve tüfekle yıkılamıyor 
veya ele geçirilemiyor-
sa, yıkılması için içeriden 
hamle yapıp, adalet me-
kanizmasına darbe vurup 

o ülkede adaleti yok etmek kâfidir. Zalim ve 
totaliter yönetimlerde, kimse geleceğinden 
emin değildir. İnsanlara arasındaki bağ ve 
diyaloglar kopuktur. Mazlum zalimden hak-
kını alamamaktadır. Bu nedenle, İslam bu 
dünyadan mazlumun hakkının zalimden alı-
nacağı, hatta boynuzsuz koyunun hakkının 
boynuzlu koyundan alınacağı bir ahlak ve 
hukuk sistemi, tüm çaba ve önlemlere rağ-
men gerçekleşmeyen adaletin gerçekleşmesi 
için adalet yurdu dediğimiz diğer bir âlem 
vaad etmiştir. 



ADALETİN KÜÇÜLDÜĞÜ 
ÜLKELERDE SUÇ VE 
SUÇLULAR BÜYÜR, 

GECİKTİĞİ ÜLKELERDE 
İSE ÇÖKÜŞ SÜRECİ 

HIZLANIR. 
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dalet kavramı bilindiği gibi Arapçadan 
Türkçeye girmiş, bireysel ve toplumsal 

hayatta en çok kullanılan kelimelerden biri-
dir. Adaletin hukukla sağlanmasına yönelik 
bir kurumsallaşma meydana getirilmiş ve 
bu bağlamda adalet mekanizmaları oluştu-
rulmuştur. Buradan adaletin hak/haklar ile 
sıkı bir bağlantısının olduğunu anlıyoruz. 
Bu noktadan ilerlemeye devam edersek, 
bireysel ve toplumsal hayatta huzurun, gü-
venliğin, eşitlik ve özgürlüğün de adaletle 
sıkı bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hatta 
huzurun bileşenleri olan güvenlik, eşitlik ve 
özgürlüğün ancak gerçek bir adaletle sağla-
nabileceğini bile söyleyebiliriz. Adalet göre-
celiği olmayan bir kavram, değer ve sistem-
dir. Bu yanıyla tamamen evrenseldir. Dola-
yısıyla sürekli huzur ya da sürdürülebilir bir 
huzur ortamı için adalet olmazsa olmaz bir 
değerler bütünüdür. Başka bir deyişle ada-
let, hayatın her alanında huzur için sürekli 
ihtiyaç duyulan vazgeçilmez bir gıdadır. Ha-
yatın herhangi bir alanında/noktasında ek-
sikliği görülürse artık orada erdem ve mut-
luluktan söz etmek imkânsız olur.

İnsan temel hak ve özgürlüklerinin güven-
cesi olan adalet, insanlarla evrendeki diğer 
varlıklar arasındaki ilişkilerde de hakkani-
yetin belirleyicisi ve ilişkiler sürecinin ya-

D E N E M E

Sürdürülebilir Bireysel ve 

Toplumsal Huzur İçin: Adl+Qst

ADALET, HAYATIN HER 

ALANINDA HUZUR 

İÇİN SÜREKLİ İHTİYAÇ 

DUYULAN VAZGEÇİLMEZ 

BİR GIDADIR.

AMustafa DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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rarlı bir düzlemde yürümesinin sigortasıdır. 
O halde adalet” nedir, nasıl bir değerdir ki 
bu kadar önemlidir? İlkin şunu belirtmemiz 
gerekiyor; bütün insanlar için gerekli olan 
adalet, Müslümanlar için kesinlikle daha 
fazla gerekli olan bir ölçü, mihenk, denklik, 
çok kuvvetli ve yüksek bir değer unsuru-
dur. Böyle olunca adalet, elbette Kur’an ile 
Rasûlullah’ın (s) söylem ve uygulamaların-
da önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda 
Kur’an-ı Kerim’deki ilgili âyetlere baktığımız-
da gündelik hayatta kullandığımız adalet ke-
limesinden başka Türkçe 
karşılık olarak gene aynı 
anlam verilen bir de “qıst” 
kelimesini görüyoruz.    

Burada kanunlarla sağlan-
maya çalışılan ve yargı sis-
temi içindeki adalet (ad-
liye) ile ahlaki bir değer 
olan adaleti birbirinden 
ayırmalıyız. Elbette bu 
ikisinin birbirleriyle bağ-
lantısı ve ilişkisi var. Ama 
biri bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyen 
hukuk kuralları sistemi içinde, diğeri ise 
gene bireysel ve toplumsal hayatı düzenle-
yen önemli kurallardan biri olmakla birlikte, 
insan ve toplum vicdanında yer alan ahlaki 
bir duygu ve değerdir. Dolayısıyla birincinin 
konumunda işlevsel ve başarılı olabilmesi 
için ikincisinin kesin desteğine ihtiyaç vardır. 
Bu anlamda “adl” kökünden gelen adalet ile 
aynı anlamda kullanılan “qıst” kavramlarının 
geçtiği âyetlere bakmakta yarar var. Böylece 
birbirinin zorunlu gıdası olan bu iki kavramı 
daha iyi anlayabiliriz. Söz konusu âyetleri üç 
grupta toplayabiliriz: İçinde sadece “adl”, sa-
dece “qst” ve ikisi birden geçen âyetler. Uzun 
olan kimi âyetlerin ‘adl’ ve ‘qıst’ kelimeleri-
nin geçtiği bölümleri alınacaktır.

Rahman Rahim Allah’ın adıyla

‘Adl’ köküne dayalı adalet kelimesi geçen 
âyetler:

1- Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim 
etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde 
adaletle(adl) hükmetmenizi emrediyor. Bunun-
la Allah, size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Al-
lah, işitendir, görendir (Nisa, 58).

2- Kadınlar arasında adaleti(adl) sağlamayı ne 
kadar isteseniz de buna güç yetiremezsiniz. Öy-
leyse, büsbütün birine yönelip diğerini dışlama-
yın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, biliniz 
ki, Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir 
(Nisa, 129).

3- Ey iman edenler, siz ih-
ramlıyken avı öldürmeyin. 
Sizden kim onu kasıtlı ola-

rak öldürürse, cezası, hay-
vandan öldürdüğünün bir 
benzeridir. Buna da, Kâbe’ye 
ulaşmış bir kurbanlık olarak 
içinizden adalet(adl) sahibi 
iki kişi hükmedecektir. Veya 
yoksulları doyurmak veya 
onun dengi oruç tutmak 
olan bir kefaret vardır. … 
(Maide, 95).

4- Ey iman edenler, sizden birinize ölüm yak-
laştığında, vasiyet hazırlarken, içinizden 
adaletli(adl) iki kişiyi şahit bulundurun. Veya 
yolculukta olup sizde ölüm işaretleri belirirse, 
sizden olmayan başka iki kişiyi iki kişiyi şahit 
olarak tutun. … (Maide, 106).

5- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlık-
ları ve aydınlığı var eden Allah’adır. Yine de 
inkârcılar, başka varlıkları Rablerine eş, onun 
kadar adil(adl), ona denk tutuyorlar(Enam, 
1).

6- Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, 
adalet(adl) bakımından da tastamamdır. Onun 
sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bi-
lendir (Enam, 115).

7- Musa’nın kavminden hakka ileten ve onun-
la adalet(adl) yapan bir topluluk vardır (Araf, 
159).

BÜTÜN İNSANLAR İÇİN 

GEREKLİ OLAN ADALET, 

MÜSLÜMANLAR İÇİN 

KESİNLİKLE DAHA 

FAZLA GEREKLİ OLAN 

KUVVETLİ VE YÜKSEK 

BİR DEĞERDİR.
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8- Yarattıklarımızdan bir ümmet, hakka yönel-
tip iletir ve onunla adaleti(adl) sağlarlar (Araf, 
181).

9- Allah şu iki kişiyi örnek verdi; bunlardan bi-
risi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle 
efendisinin üzerinde bir yüktür. Onu nereye gön-
derse bir hayır getirmez; şimdi bu, adaletle(adl) 
emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla 
eşit olabilir mi? (Nahl, 76).

10- Şüphesiz Allah, adaleti(adl), iyilik yapmayı, 
yakınlara vermeyi emreder; çirkince utanmaz-
lıkları, kötülükleri ve zorbalıkları yasaklar. Size 
öğüt veriyor ki, öğüt alıp 
düşünürsünüz (Nahl, 90).

11- …  Allah ile beraber 
başka bir tanrı mı var? 
Hayır, onlar başka şeyleri 
Allah ile eşitleyen(adl), bir 
kavimdir!(Neml 60).

12- … Ve de ki: Allah’ın in-
dirdiği her kitaba inandım. 
Bana aranızda adaletli(adl) 
davranma emri verildi. Al-
lah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. 
Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz si-
zindir. ...” (Şura, 15).

13- Sürelerinin sonuna gelince, artık onları gü-
zelce tutun ya da maruf üzere onlardan ayrılın. 
İçinizden adalet(adl) sahibi iki kişiyi de şahit tu-
tun. Şahitliği Allah için dosdoğru yerine getirin. 
… (Talak, 2).

Adaletin ‘Qıst’ kelimesi ile anlatıldığı 
âyetler:    

1- Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, peygam-
berleri haksız yere öldürenler ve insanlardan 
adaleti(qst) emredenleri öldürenler; işte onlara 
acıklı bir azabı müjdele (Âl-i İmran, 21). 

2- Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah ol-
madığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri 
de O’ndan başka İlah olmadığına adaletle(qst) 
şahitlik ettiler. Aziz ve Hâkim olan O’ndan baş-
ka İlah yoktur (Âl-i İmran,18).

3- Kadınlar konusunda senden fetva isterler. 
De ki: “Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor: 
Kendilerine yazılanı vermediğiniz ve kendilerini 
nikâhlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf 
çocuklar ile yetimlere karşı adaleti(qst) ayakta 
tutmanız konusunda size kitapta okunmakta 
olanlardır. Yaptığınız her hayrı şüphesiz Allah 
bilir (Nisa, 127).

4- … Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, 
sana hiçbir şeyle kesin olarak zarar veremezler. 
Aralarında hükmedersen adaletle(qst) hükmet. 
Şüphesiz, Allah, adaletle(qst) hüküm yürütenle-

ri sever (Maide, 42).

5- De ki: “Rabbim 
adaleti(qst) emretti. Her 
mescitte yüzlerinizi doğrul-
tun ve dini yalnız kendisine 
has kılarak O’na dua edin. 
Başlangıçta sizi yarattığı gibi 
döneceksiniz.” (Araf, 29).

6- Hepinizin dönüşü 
O’nadır. Bu, Allah’ın gerçek-
leşmesi kaçınılmaz vaadidir. 

O, yaratmaya başlar, sonra onun yaratılışını 
sürdürüyor ki; iman edip Salih amel işleyenleri 
adaletle(qst) ödüllendirsin. … (Yunus, 4).

7- Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara re-
sulleri geldiği zaman, aralarında adaletle(qst) 
hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar. 
(Yunus, 47).

8- Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümü-
ne sahip olsa bunu mutlaka fidye olarak verirdi. 
Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler, 
oysa onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında 
adaletle(qst) hükmedilmiştir. (Yunus, 54).

9- Onları (evlat edindiklerinizi) babalarına 
nispet ederek çağırın; bu, Allah Katında daha 
adildir(qıst). … (Ahzab, 5).

10- Ölçmeyi adaletle(qst) yerine getirmeye dik-
kat edin ve terazide kayıp/eksiklik yapmayın 
(Rahman, 9).

BİREYİN VİCDANINDA 

YER ALAN AHLAKİ 

ADALET GİBİ TOPLUM 

VİCDANINDA 

DA AHLAKİ BİR 

ADALETİN YER ALDIĞI 

SÖYLENEBİLİR.



34

11- Doğrusu, elçilerimizi gerçeğin apaçık belge-
leriyle gönderdik ve insanlar adaleti(qst) ayakta 
tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı 
indirdik. Ve kendisinde büyük bir güç ve insan-
lar için yararları bulunan demiri de indirdik. … 
(Hadid, 25).

12- Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, 
sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik 
yapmanızı ve onlara adaletli(qst) davranmanızı 
yasaklamaz. Çünkü Allah, adalet(qst) yapanla-
rı sever (Mümtehine, 8).

13- Dikkat edin! Israrla adaletsizlik(qst) yapan-
lar cehenneme odun olmuş-
lardır.(Cin, 15).

14- Ölçtüğünüz vakit öl-
çeği tam tutun, tarttığınız 
şeyi doğru teraziyle(qıstas) 
tartın. Bu, hem daha ha-
yırlı, hem sonucu daha 
güzeldir(Isra, 35).

“qıst” ve “adl” köklerine 
dayalı adalet kelimesinin 
birlikte geçtiği âyetler:

1- Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlan-
dığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir kâtip 
adaletli(adl) yazsın, kâtip Allah’ın kendisine öğ-
rettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üze-
rinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi 
olan Allah’tan sakınsın, ondan hiçbir şeyi eksilt-
mesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük 
akıllı ya da zaaf sahibi veya kendisi yazmaya 
güç yetiremeyecekse, velisi adaletli (adl) yaz-
dırsın. Erkeklerinizden de iki şahit tutun; eğer 
iki erkek yoksa şahitlerden rıza göstereceğiniz 
bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatır-
latacak iki kadın. Şahitler çağırıldıkları zaman 
kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, 
süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah 
Katında en adil(qst), şahitlik için en sağlam, 
şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. … 
(Bakara, 282).

2- Eğer yetimlere adil(qst) davranamamaktan 
korkarsanız, bu durumda, size helal olan diğer 

kadınlardan biriyle, hatta ikisi, üçü ve dördüyle; 
ama onlara da adaleti(adl) sağlayamayacağı-
nızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle evle-
nin;  ya da meşru olarak sahip olduklarınızla 
yetinin. Bu, altına girdiğiniz sorumluluğu ihlal 
etmemeniz açısından daha uygundur (Nisa,3).

3- Ey iman edenler, Allah için adaleti(qst) ayak-
ta tutan şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz, 
sizi adaletten(adl) ayırmasın. Adalet(adl)yapın, 
takvaya yakışan budur. … (Maide, 8). 

5- Yetimin malına o erginlik çağına erişinceye 
kadar onun lehine olmadıkça yaklaşmayın. Öl-

çüyü ve tartıyı adaletle(qst) 
yapın. Hiçbir nefse, gücü-

nün kaldırabileceği dışında 
bir şey yüklemeyiz. Söyledi-
ğiniz zaman yakınınız dahi 
olsa adil(adl) olun. Allah’ın 
ahdine vefa gösterin. Dü-
şünüp öğüt alasınız diye 
bunları size tavsiye etti.” 
(En’am, 152).

6- Eğer müminlerden iki 
topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların arala-
rını düzeltin. Buna rağmen biri öbürüne saldı-
rırsa, saldıran tarafla, Allah’ın emrine dönün-
ceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde 
aralarını adaletle(adl) düzeltin ve hep âdil(qst) 
olun, çünkü Allah âdil(qst) davrananları sever.” 
(Hucurat, 9).

7- Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve 
yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şa-
hitler olarak adaleti(qst) ayakta tutun. İster 
zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha ya-
kındır. Öyleyse adaletten(adl) dönüp hevanıza/
kaprislerinize uymayın. Eğer dilinizi eğip büker 
ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıkla-
rınızdan haberdardır. (Nisa, 135).

Yukarıdaki âyetlerde geçen adalet(adl) ve 
qıst(qst) kavramlarının anlamları, bağlamla-
rında incelendiğinde ‘adl’in daha çok insan-
ların vicdanlarında ahlaki olarak bulunması 
gereken hakkaniyet duygusu, ‘qst’ın ise hu-

İMAN+AHLAK+TAKVA 
ÜÇLÜSÜNÜN 

ORTAK GÜCÜNÜ 
GÜNLÜK HAYATTA 

KULLANARAK ADALETİ 
AYAKTA TUTMAK 
MÜMKÜNDÜR.
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kukla sağlanan bir adalet duygusu olduğu 
görülebilir. Bunun yanında bireylerin top-
lumun yaşantısına, toplumun da bireylerin 
yaşantısına bir etkisi bulunduğu için karşı-
lıklı etkileşimin olduğu bilinmektedir. Bun-
dan ötürü bireyin vicdanında yer alan ahlaki 
adalet gibi toplum vicdanında da ahlaki bir 
adaletin yer aldığını söyleyebiliriz. Toplum 
ruhunun arınmışlığı bununla ilgilidir. Yu-
karıda âyetleri üç kategoride toplamıştık. 
Özellikle üçüncü kategorideki âyetleri en 
ince ayrıntılarına kadar irdelersek ‘adl’ ile 
‘qıst’ arasındaki etkileşim ile birbirlerinin 
yerlerine geçişlerini görebiliriz. Bu bağlamda 
yukarıdaki yedi âyetin hepsinde örnek duru-
mu tespit edebiliriz, fakat burada 3 numaralı 
“Ey iman edenler,  Allah için adaleti(qst) 
ayakta tutan şahitler olun. Bir topluluğa 
olan kininiz, sizi adaletten(adl) ayırmasın. 
Adalet(adl) yapın, takvaya yakışan budur. 
… (Maide, 8) âyetine bakmakla yetinece-
ğim. 

Bu âyette toplum kuralı olan adaletin(qst), 
Allah için ayakta tutulabilmesinin, insanların 
adaletli(adl) şahitler olması şartı koşulurken, 
bunu yapmanın takva ile ilişkisi kuruluyor 
ki; bu, tamamen birey ve toplumun vicdanın-
daki ahlaki adaletle(adl) ilgili bir durumdur. 
İnsanların pratik hayatlarında sürdürülebilir 
bireysel ve toplumsal huzurun işte böylesi sü-
rekli bir adalete ihtiyacı vardır. Birey ve top-
lum ruhunun sahip olabileceği böylesi ahlak 
ve vicdanın beslediği adalet (adl+qst),  hiçbir 
zaman güçlünün elinde egemenlik aracı ola-
maz ve zorbalığa kesinlikle izin vermez. 

Allah için adaleti ayakta tutmak; adalete 
inanmak, iman+ahlak+takva üçlüsünün or-
tak gücünü günlük hayatta kullanıp, insan-
lar arası ve diğer varlıklarla olan ilişkilerde 
ortaya koymakla mümkündür. Dikkat et, 
ey insan! Senin ve başkalarının sana adalet 
ve qıst ile tanıklık edecekleri gün gelmeden 
önce kendine bir bak. 
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Giriş- 

İslam nedir diye sorulsa şöyle cevap ver-
mek mümkündür: “İslam kısaca, Allah’a (c) 
hürmet, mahlûkata şefkattir.” 

Bu; Allah’a, hak ettiği kadar saygı, O’nun ya-
rattıklarına da merhamet göstermektir. 

Rab olarak O’nu tanımak, O’na gereği gibi 
kulluk yapmak, O’nun koyduğu sınırlara dik-
kat etmek, her işte O’nun rızasını gözetmek 
ve sadece O’na şükretmek Allah’a hürmetin 
sonucudur. 

Kişinin en başta kendine sahip olması, ken-
dine zarar verecek davranışlardan kaçınması, 
kendini cehennem ateşinden koruyacak ted-
birler alması, diğer insanların haklarına saygı 
göstermesi, emrine verilen eşyaları yerli yerin-
de kullanması ve onlara haksızlık etmemesi de 
yaratıklara şefkattir.

 İman, insana hem Allah’ın hem de yaratılmış-
ların haklarına saygıyı öğretir. Yaratılmışların 
haklarını gözetme ahlakının kaynağı da insan-
daki takva ve merhamet duygusudur.

Rahman ve Rahîm olan bir Allah’a iman eden 
ve her işine “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın 
adıyla” başlayan bir kimse, bu iki önemli is-
min kendi üzerindeki tecellilerini pratik ha-
yatta insaf, merhamet, acıma, şefkat, ilgi, değer 
verme, ihsan, iyilik ve adalet olarak gösterir. 

Sonuncuya muamelât da denilebilirdi. Nite-
kim fıkıh kitaplarında İslam’ın muamelât bö-

İ N C E L E M E

MERHAMET ve 

ADALET İLİŞKİSİ

İMAN, İNSANA HEM 

ALLAH’IN HEM DE 

YARATILMIŞLARIN 

HAKLARINA SAYGIYI 

ÖĞRETİR. 

HÜSEYİN K. ECE
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lümünden bahsedilir. Yani insanlar arası her 
türlü ilişkiyi düzenleyen, hem hukukî hem 
ahlakî İslamî kurallar. Burada onun yerine 
adaletin konulması, bütün muamelelerin, 
bütün ilişkilerin insaf ve merhamet çerçeve-
sinde olması gerektiğine işarettir.

 

Adalet nedir?- 

‘Adalet’ kelimesini kökü ‘adele’ fiilidir. Bu da 
düzeltmek, eğri bir yoldan doğru bir yola 
yönelmek, eşit ve muadil olmak, dengede 
tutmak, dengelemek, tartmak gibi anlamla-
ra gelir (Isfehânî, el-Müfredât, s.487; İbn-i 
Manzur, Lisânu’l-Arab, 10/61). 

 ‘Adalet’, doğru oluşu zi-
hinde sabitleşmiş şeydir. 
Düzgün ve usulüne uy-
gun olmayan şeye ‘cevr’ 
(haksızlık ve eziyet) denir. 
Doğruluk ve düzgünlük 
kavramları, sapmazlığı ve 
şaşmazlığı da içerisine alır-
lar. Adaletin anlam sahası 
içinde doğruluktan söz 
ederken; haksızlıktan uzak 
olma, hakkaniyet sahibi olma manalarına da 
işaret etmiş oluruz (H. K. Ece, İslam’ın Te-
mel Kavramları, s.23).

Adalet, sözlükte istikamet, şeriat da ise, din-
de mahzurlu şeylerden sakınıp hak yolda ol-
mak demektir (Cürcâni, et-Ta’rifat, s.150).

‘Adalet’, bir başka deyişle, sapmazlık, kesin 
doğru ve tam düzgünlüktür. Zulmün karşıtı 
olarak ‘adalet’, bir şeyi ait olduğu yere koy-
mak, hakkını vermek, eşit ve denk yapmak 
anlamına gelir. 

 ‘Falanca falancaya adalet etti’ demek, ikisi 
birbirine yakın ve eşit oldu demektir. Allah 
hakkında kulla nıldığında, ona eşit ve denk 
saydı demektir ki bu da Allah’a şirk koş-
mak manasına gelir (En’am, 6/1. Ayrıca bak. 
En’am, 6/150. Neml, 27/60).

Adalet, Kur’an’da ve hadisler de genellikle 
düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uy-
gun hükmetme, doğ ru yolu izleme, takvaya 
yönelme, dü rüstlük, tarafsızlık gibi anlam-
larda kul lanılmıştır (DİA, 1/341). 

Aynı kökten gelen ‘âdil’; adalet sahibi, hük-
mü adaletle yerine getiren, ölçülü davranan, 
hakkı yerinde ikame eden demektir. Kimile-
rine göre el-Âdil Allah’ın güzel isimlerinden 
biridir (İbn-i Manzur, Lisânu’l-Arab, 10/61). 

‘adîl’; tartıda ve ölçekte eşit olan, 

‘muadil’; eşit, denk, 

‘i’tidal’; ılımlılık, kararında, ölçülü olmak, 
yani denge ve orta yolu izlemek, 

‘ta’dil’; hükmü hakka-
niyetle vermek, birinin 

âdil olduğuna şahitlik 
etmek, düzgün yapmak, 
tesviye etmek gibi anlam-
lara gelir (İbn-i Manzur, 
Lisanu’l-Arab, 10/61). 
Namazda ‘ta’dil-i erkân’, 
her bir rüknün hakkını 
vermek, yani namazın 
kabulünü sağlayacak gö-

rünen ve görünmeyen şartlarını hakkıyla ye-
rine getirmektir. 

-Adalet kelimesine yakın kavramlar

‘Kıst, kıstas, muksıt, istikamet, vasat, nasip, 
hisse, mizan’ gibi kavramlar da adalet keli-
mesiyle anlamdaştırlar. 

 ‘Kıst’; insaf, merhamet, adaletle verilen, ada-
letle bölüştürülen nasiptir. Mizan’ın, yani 
terazinin iki kefesinde eşit olarak tartılıp 
bölüştürülen şeydir. Tıpkı adalet gibi, eşitle-
me, orta yolda olma, sağa sola sapmama an-
lamlarına gelir (İbn-i Manzur, Lisânu’l-Arab, 
12/100-101; Isfehânî, el-Müfredât, s.608; 
Fîruzâbâdî, el-Kâmûs s.682). 

Hucurât Sûresi 9. âyette adalet ve kıst keli-
meleri birlikte kullanılıyor. Bu demektir ki 
aralarında az da olsa anlam farkı bulunmak-

ZULMÜN KARŞITI 
OLARAK ADALET, BİR 

ŞEYİ AİT OLDUĞU 
YERE KOYMAK, 

HAKKINI VERMEK, 
EŞİT VE DENK YAPMAK 

ANLAMINA GELİR.
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tadır. Âyet, Mü’minlerden iki grup birbiriyle 
çarpışırsa aralarının bulunmasını, bir taraf 
anlaşmaya yanaşmazsa o tarafla çarpışmayı 
emrettikten sonra şöyle bitiyor: 

“..(yaptıklarından) vazgeçerlerse adil bir şe-
kilde aralarını bulun ve (onlara) eşit davra-
nın çünkü Allah, eşit davrananları sever!”

Buradaki ‘kıst’ kelimesini hemen bütün 
Türkçe mealler adaleti yerine getirmek, âdil 
olmak şeklinde çevirdiler. Bunu, “hakkı ye-
rine getirmek” veya “eşit davranmak” diye 
çevirenler de var. 

Mustafa İslamoğlu bunu şöyle çeviriyor: “... 
Ama eğer (saldırganlıktan) vazgeçerse, ta-
rafların arasını adaletle 
ayırın ve (bunun için ge-
rekirse) fedakarlıkta bu-
lunun; çünkü Allah (barış 
için) fedakârlıkta bulu-
nanları sever.”

“Kıst aynı zamanda hak-
kı tahsil etmek ve kendi 
hakkından feragat et-
mektir. Aynı kelime Allah 
için kullanıldığında hak 
ettiğinden fazlasını vermek veya kulu üze-
rindeki hakkından feragat etmek manasına 
gelir.” (Bkz. Yunus, 4; M. İslamoğlu, Meal, 
s.1029).

Kur’an, adalet ahlakını bazen ‘kıst’ kelimesiy-
le bildiriyor ve ‘kıst’ sahiplerini övüyor. 

“Onların arasında hüküm vereceksen, kıst ile 
(adaletle) hüküm ver. Gerçekten Allah adalet 
yapanları (muksitîn’i) sever.” (Maide, 42). 

“Allah (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak 
ve adaleti gözeten ilim sahipleri O’ndan baş-
ka tanrı olmadığına şahittir: O’ndan başka 
tanrı yoktur, Kudret ve Hikmet Sahibi(dir).” 
(Âl-i İmran, 18).

‘Kıst’ kökünden gelen ‘eksat’, daha adaletli, 
hakka daha yakın, 

‘kıstas’ ise dosdoğru ölçü, insaflı ve adaletli 
ölçü, mizan anlamlarındadır. Kur’an, “dos-
doğru kıstas’la (adil bir şekilde) ölçün” bu-
yurmaktadır (İsra, 35 - Şuara, 182). 

‘Aynı kökten gelen ‘iktisat’, adalet ve hak ile 
davranma, aşırı bir yöne sapmadan orta yolu 
izleme demektir (Türkçede kullanılan ‘ikti-
sat’ (sad ile) farklı bir kökten gelir ve tutumlu 
olma, tasarruf etme anlamındadır). 

Muksıt; adaletli, ölçülü davranan, hak ile 
hükmeden demektir. Kur’an’da üç yerde geç-
mektedir (Maide, 42; Hucurât, 9; Mümtehi-
ne, 8). Muksıt, Tirmizi’nin ve İbn-i Mace’nin 
rivayet ettiği Esmâul-Hüsnâ listesinde yer 
almaktadır (Tirmizî, Daavât/87, no: 3507; 

İbn-i Mace, Dua/10, no: 
3861).

İbn-i Manzur’a göre de bu 
Allah’ın güzel isimlerin-
den biridir (Lisânu’l-Arab 
12/100). Ancak bu şekilde 
Kur’an’da yer almamakta-
dır (M. İslamoğlu Esmâ-i 
Hüsnâ 1, s.100).

Kur’an-ı Kerîm’de İslam 
toplumunun bir niteliği olarak geçen “vasat 
ümmet” (Bakara, 143) tabirindeki ‘vasat’ ke-
limesi de pek çok müfessirler tarafından ‘ada-
let’ olarak anlaşılmıştır (Tabatabâî, El-Mîzan, 
1/323; Seyyid Kutub, fi-Zılâli’l- Kur’an, 
1/130; İbn-i Arabî, Ahkâmu’l-Kur’an, 1/61; 
Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an 1/123). Buna 
göre İslam ah lakı içtimaî bünyede de aşırı-
lıklardan uzaklığı, dengeli (adil), uyumlu ve 
adaleti yerine getiren bir hayat tarzını ön gör-
müştür. 

İnfitâr Sûresi’nin 7. ve 8. âyetlerinde insanın 
fizyolojik ve fizyonomik yapısındaki uyum, 
ahenk ve estetik görünüm, adalet kavramıyla 
ifade edilmektedir. 

Başka âyetlerde de insanın ruhî ve manevî 
yapısında bulu nan ve İslam filozoflarınca 
inayet ve nizam kavramlarıyla açıklanacak 

MÜSLÜMANLAR KİTABA 
UYARAK, MİZAN’I 

YERİNE GETİRİRLERSE, 
YANİ ÖLÇÜLÜ 

DAVRANIP AŞIRILIĞA, 
YANLIŞ YOLLARA 

SAPMAZLARSA, KIST’I 
(ADALETİ) SAĞLARLAR.
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olan denge (itidal) ve ahenk, adalet kavra-
mının şümulüne giren ‘ahsen-i takvîm’ (Tîn 
95/4) ve ‘tesviye” (Şems, 7) tabirleriyle dile 
getirilmiş tir (DİA, 1/341). 

Kur’an’ın emri olarak adalet- 

“Allah size adaleti, ih sanı ... Emrediyor” 
(Nahl, 90) âye tinde söz konusu edilen ada-
let, geniş anlamlı adalettir. 

Adalet teriminin Kur’an ve hadislerdeki kul-
lanılışından hareketle bazı ta rifleri yapılmış-
tır. Meselâ Râgıb el-İsfahâni’nin, ihsan mef-
humu ile mukayese yi de ihtiva eden tarifi 
bunların en ge niş kapsamlı olanıdır:

“Adalet, borcunu vermek, alacağını istemek-
tir; görevini yerine getirmek ve hakkını al-
maktır. İh san ise borcun-
dan daha fazlasını ver mek, 
alacağından daha azına 
razı ol maktır.” (Isfehânî, 
el-Müfredât, s.171).

Said b. Cübeyr, ‘adl’ kav-
ramının anlamını soran 
Halife Abdülmelik’e şöyle 
cevap vermiş: “Kur’an’da 
‘adl’ dört manada kullanı-
lır: 

1- Allah’ın emrine uyarak hükmedilirken 
adaletli davranmak, yani insaflı olmak (Nisa, 
58). 

2- Sözde, konuşmada, haberleşmede adil 
olmak. “Konuştuğunuzda ölçüyü aşmayın.” 
(En’am, 152). 

3- Kurtuluş sebebi, fidye. “... Kimseden kur-
tuluş bedeli (fidye) kabul edilmeyeceği... 
Günün bilincinde olun.” (Bakara, 123). 

4- Allah’a eş koşmak, O’na muadil (denk) 
tutmak. “… Ne var ki kâfirler başka güçleri 
Allah’a (muadil) eş değer bulurlar.” (En’am, 
1, 150; İbn-i Manzur, Lisanu’l-Arab, 10/61).

 ‘Adalet’in karşıtı zulüm’dür. Tuğyan (azgın-
lık ve despotluk), meyl (kaykılmışlık) ve in-
hiraf (sapma) da zulmün anlamdaşlarıdır. 

İslam, adalet ahlakını, dinî bir emir ve top-
lumsal düzenin temeli olarak görmüş, ada-
letle davranan ‘âdil’ kimseleri övmüş, ada-
letten ayrılarak zulme sapmış olan zalimleri 
de hem kötülemiş ve hem de can yakıcı bir 
azapla tehdit etmiştir. 

Peygamberlerin getirdiği apaçık belgeler, in-
sanların yollarını aydınlatır. Bu belgelerle yü-
reklerini temizleyenler, indirilen Kitaba tabi 
olurlar ve onun tavsiye ettiği ‘mizan’a (ölçü-
ye) uyarlar. Böylece bu sağlam ve şaşmaz ölçü 
ile her konuda adaleti gerçekleştirme imkânı 

bulurlar (Hadîd, 25). 

Kur’an, adalet sıfatından 
yoksun olan kişiyi dil siz, 

âciz ve hiçbir işe yarama-
yan bir köleye benzetiyor. 
Böyle biri, adalet fazileti-
ni kazanmış, dolayısıyla 
doğru yolu bulmuş olanla 
bir tutulmaz (Nahl, 76). 
Buna göre adalet, insan 
için bir kemal sıfatıdır. 

Bilindiği gibi Allah katın-
da üstün olmanın ölçüsü takvadır (Hucurât, 
13). Adalet ahlakı kişiyi takvaya yaklaştıran 
faziletlerden biridir.

“Siz ey imana ermiş olanlar! İnsaf ile hakika-
te şahitlik yaparak Allaha bağlılığınızda sıkı 
durun ve herhangi bir kimseye karşı nefre-
tiniz, sizi adaletten sapma günahına itmesin. 
Adil olun: bu, Allaha karşı sorumluluk bilin-
ci duymaya en yakın olan (davranış)tır. Ve 
Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde 
olun: şüphe yok ki Allah bütün yaptıkları-
nızdan haberdardır.” (Mâide, 8).

Esasen doğrulukla (sıdk) birlikte adalet (adl) 
de ilâhî kelâmın bi rer niteliğidir (En’âm, 15). 
Böyle bir kitaba inana ve onun ilkelerini ha-

İNSANIN DIŞ 
HAYATINDA DENGE 

VE OLGUNLUK, ANCAK 
FITRATTAKİ DENGENİN 

DIŞA YANSIMASI 
OLAN ADALETİN HER 

SAHADA UYGULANMASI 
İLE MÜMKÜN OLUR.
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yat rehberi edinen kimselerin de esasen âdil 
olmaları gerekir. 

Kur’an’a göre adaletin ölçüsü yahut dayanağı 
hakkaniyettir. Hidayete hak sayesinde ulaşı-
labileceği gibi ada let de hakka uymakla sağ-
lanır (A’râf, 181).

Kur’an’da hak ve adaletin mutlaklığı öylesi-
ne vurgulan mıştır ki bizzat Allah’ın ahrette 
hiçbir haksızlığa mahal verilmeyecek şekilde 
adaletle hükmedeceği ve onun bu vaa dinin 
kesin (hak) olduğu belirtilmiştir (Yûnus, 54-
55; Enbiyâ, 47; Zümer, 69). 

-Adaletin Önemi 

İslam ahlakçılarının Eflatun’dan etkilenerek 
benimsedikleri görüşe göre insan nefsinin 
üç gücü vardır. Bunlar: 
a-düşünme veya bilgi 
gücü (el-kuvvetü’n-nâtıka; 
el-âlime veya kuvve-i ak-
lıyye), b-öfke/direniş gücü 
(el-kuvvetü’l-gadabiyye), 
c-şehvet/istek gücü (el-
kuvvetü’ş-şehevâniyye). 

Bunlardan üç fazilet do-
ğar; sırasıyla hikmet, şe-
caat ve iffet. Adalet ise bu üç faziletin ger-
çekleşmesiyle kazanılan ve hepsini içine 
alan dördüncü temel fazilettir. İslam ahlak 
literatüründe, ilk üç faziletten her biri za-
man zaman farklı terimlerle ifade edildiği 
halde, dördüncü fazilet daima adalet olarak 
isimlendiril miştir (DİA, 1/342).

 ‘Adl’ üzere yaratılan (İnfitar, 6-7) insanın 
da yeryüzünde ‘adl’ üzere davranması gere-
kiyor. Çünkü adalet; insan, toplum ve tabi-
at hayatının nizamını (düzenini) sağlar. Bu 
adaleti sağlayacak olan da Tevhid Dini’dir. 
Evrendeki mizan’ı (ölçüyü, dengeyi) koyan 
Allah olduğuna göre (Rahman, 7), insan ve 
toplum hayatındaki dengeyi ve adaleti de an-
cak O’nun koyduğu ölçüler sağlayabilir. 

Kur’an insanlara adaletle iş görmeyi, adaleti 
yerine getirmeyi emrediyor: 

“Allah, adaleti, ihsanı (iyiliği ve güzel dav-
ranmayı), yakın akrabalara yardım etmeyi; 
fahşa’dan (aşırılıktan), münker’den (kötü 
işlerden) ve bağy’den (azıp-haddi aşmaktan) 
uzak durmanızı emreder.” (Nahl, 90). 

“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve in-
sanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adalet-
le hükmetmenizi emreder.” (Nisa, 58). 

Âyetlerde emredilen ‘adalet’in kapsamı ol-
dukça geniştir. Hayatın her cephesinde, 
davranışlarda, hüküm ve karar vermede, in-
sanların haklarını ödemede, sevmede ve ilgi 
göstermede, yönetim işlerinde ve eğitimde; 
dosdoğru hareket etmek, düzgünce iş yap-
mak, herkesin hakkını vermek, ya da bir şeyi 

ait olduğu yere koymak 
adalettir. İnsanların renk-
lerinden, kültür ve eğitim 

düzeylerinden, ırkların-
dan veya geldikleri bölge-
lerinden, toplumsal statü-
leri açısından dolayı farklı 
davranmamak, haklarına 
tecavüz etmemektir. 

Öyleyse ahlak ve davra-
nışlarda, insanların işleri-

ni yürütürken, ya da hakları sahiplerine ve-
rirken dengeli olmak ve insafla/ merhametle 
hareket etmek adaletin gereğidir. 

İslam toplumunun temelinde Kitap ve Mizan 
vardır. Müslümanlar Kitaba uyarak, Mizan’ı 
yerine getirirlerse, yani ölçülü davranıp aşı-
rılığa, yanlış yollara sapmazlarsa, kıst’ı (ada-
leti) sağlarlar. 

“Andolsun, Biz peygamberimizi apaçık olan 
belgelerle gönderdik ve insanlar ‘kıst’ı (ada-
leti) ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte Ki-
tabı ve mizan’ı indirdik. Ve kendisinde çetin 
bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar 
bulunan demiri de indirdik …” (Hadîd, 25). 

Mizan’ın dengesi bozulduğu zaman, adalet 
kaybolur gider. İnsanlar en tabii haklarını 

İNSAFLI OLMAK ÂDİL 
OLMAKTIR, HAKKA 

HUKUKA RİAYET 
ETMEKTİR, HAKLARA 

SAYGIDIR, ŞEFKAT 
VE MERHAMETİN 

ÖZÜDÜR.
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bile alamazlar. Toplumdaki zalimler gücü el-
lerine geçirdikleri zaman da zulümler artar. 

Kitabın yanında indirilen ‘demir’ güç anla-
mında alınırsa, şöyle demek mümkündür: 
Güç ve iktidar adaletin emrinde olmalıdır. 
Güç ve iktidar sahipleri aynı zamanda mer-
hametli olmalılar. Bunu sağlayacak olan da 
insanların Kitaba ve O’nun hükümlerine 
uyup, mizan’ı yani ölçüyü korumalarıdır. O 
zaman hukukun üstünlüğü sağlanır ve in-
sanlar haklarına kolaylıkla ulaşabilirler. 

Kur’an’ın emrine göre Mü’minler, bütün dav-
ranışlarında adaletli olmak zorundadırlar. 
Adaletli davranış kişinin kendi yaratılışındaki 
(fıtratındaki) dengeye ve düzene uyum sağla-
tır. İnsanın dış hayatında 
denge ve olgunluk da an-
cak fıtrattaki dengenin dış 
yansıması olan adaletin 
her sahada uygulanması 
ile mümkün olur. 

Kur’an adalet olgusuna 
tevhid, ibadet, takva ve 
salih amel (güzel davranış) 
çerçevesinde ele alır. Bü-
tün bunların birbiri ile ilişkisi olduğu gibi, 
ahlakı güzelleştiren ana faktörlerdir. Eğer 
hayatın süsü ve mutluluğun kaynağı güzel 
ahlak olacaksa; bu da ancak insaf ve adalet 
anlayışı ile olabilir. 

Kur’an’a göre bütün ilâhî öğretiler sonuçta 
insanlar arası ilişkilerde adaleti gerçekleştir-
meye yöneliktir. Âdil olmayan bir ilişki ve tu-
tum, tanım gereği Allah’ın rızasına ve İslam’a 
uygun değildir. 

Yine İslam’a göre kişiyi ve grupları adaletten 
saptıran ana faktör kişi veya grubun kendi 
istek ve tutkusunu ön plana geçirmesi (Nisa, 
135), Allah’ın gösterdiği şekilde karar verme-
yi, ihmal etmesidir. İlâhî hukukun öngördü-
ğü ilke, kural ve hükümlere riayet, adaletin 
tecellisinin mümkün olan tek yolu ve temi-

natıdır.” (M. Deri, İslami Literatürde Adalet 
Kavramı).

-Merhamet/insaf adalet ilişkisi

İnsaf; “hakkı teslim etme esasına dayanan 
ılımlı davranış, vicdana uygun hareket de-
mektir.” (M. Doğan, Türkçe Sözlük, s.793). 

İnsaflı olmak âdil olmaktır, hakka hukuka 
riayettir, haklara saygıdır, şefkat ve merha-
metin özüdür.

İnsaf ve merhameti olmayan kimsede ne hak 
anlayışı, ne acıma, ne de emeğe saygı vardır. 
Emeğe saygısı olmayanın da adaletten nasibi 
azdır.

İnsaflı ve merhametli olmak ile âdil olmak 
ve ahlak arasında sağ-
lam bağlar vardır. Her 

biri diğerini besler, des-
tekler ve yönlendirir 
Adalet; eğrilikten doğru-
ya yönelmek, her şeyin ve 
herkesin hakkını vermek, 
dengede tutmak, haksız-
lıklardan uzaklaşarak orta 
yolu tutmak ise, ahlak da 
insaflı olmak, düzenli ve 

dengeli davranmaktır. 

Adalet, her şeyi ait olduğu yere koymak, her 
şeye/herkese hak ettiğini vermektir. Bunun 
tersi zulümdür. Yani eşyayı ait olduğu yere 
koymamaktır, hakkını vermemektir. 

Buradaki eşyadan maksat, hem maddi eşya, 
söz, amel (eylem), hem de hüküm vermektir. 
Her şeyi ait olduğu yere koymak, hakkı ne 
ise onu vermek, neye layık ise ona ulaştır-
mak adaletin ta kendisidir. 

Bu bir başka açıdan dengeli ve düzenli ol-
mayı gerektiren bir şeydir. Mesela saksıdaki 
güzel bir çiçeğin yeri evin uygun bir köşe-
sidir. Paslı tenekenin yeri de herhalde evin 
başköşesi değil, çöplüktür. Tersi her ikisine 
de zulüm ve haksızlıktır.

İNSAN MERHAMET 

DUYGUSUYLA İYİLİK 

EDER, YARDIMDA 

BULUNUR, CANLI VE 

CANSIZ VARLIKLARI 

KORUYUP GÖZETİR.
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Adaletin anlam sahasında doğruluktan da 
söz edilir. Yani işinde, sözünde, özünde doğ-
ru olmak, hak üzere olmak, haktan sapma-
mak, hakkaniyet ölçüleri içerisinde hareket 
etmek anlamındadır. Böyle bir tavır insanı 
insaflı, dikkatli ve âdil olmaya sevk eder.

İslam’da adalet, hayatın her alanında denge-
li ve yerinde davranmayı kapsar. Bu da bir 
açıdan güzel ahlaktır. İnsaf ve merhamettir. 
Kendisinde merhametten eser olmayan bir 
kişi, başkasının hakkı konusunda hassas 
olmaz. Hakları verirken yeterince duyarlı 
davranmaz. Haksızlık yaparken vicdanı sız-
lamaz.

Ahlak özellikle diğer insanlarla olan ilişki-
lerde karşımıza çıkmak-
tadır. 

Adalet ve insaflı olmak in-
sani ilişkilerde hakkaniye-
ti, merhameti ve haklara 
riayetin ahlakıdır. Kur’an 
inananlara her şart ve or-
tamda adaletle iş görmeyi 
emrediyor (Nisa, 135). 

Bu âyette işaret edilen 
heva ve hevese uyma an-
layışı sapmanın kaynağı 
olduğu gibi adaletsizliğin 
de kaynağıdır. Zira kendisine uyulan heva, 
insanı adaletsizliğe, çıkarcılığa, sapmaya ve 
haddi aşmaya götürür. Kötü ahlak şüphesiz 
ki heva ve hevesin eseridir. Kendisine uyulan 
heva, iblisin razı olacağı davranışların kayna-
ğıdır.

Kur’an’ın tavsiye ettiği adalet anlayışı ahlaklı 
olmanın çevresinde dolaşıp durmaktadır. Me-
sela, sözde/konuşmada adalet (En’am,152), 
hükümde/yargılamada adalet (Nisa 4/58. 
Hucurât,9), doğru şahitlik (Nisa, 135), bir-
den fazla hanım arasında adalet (Nisa 4/3, 
129), ticari ilişkilerde adalet (Bakara, 282; 
Mutaffifin, 1-5) ahlaklı olmanın kendisidir. 

Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen 
son elçinin, aynı zamanda adaletin temsilcisi 
olduğunu hatırlamak gerekir. Öyle bir Kerim 
Elçi ki, hayatı boyunca doğru olmuş, doğru 
davranmış, doğru/adaletli hüküm vermiş ve 
‘el-Emin’ sıfatını kazanmıştır.

Peygamber (s) bir keresinde sahabeler ara-
sında ganimet paylaşımı yaptı. İçlerinden 
biri; “Bu paylaştırma adalete uymuyor” dedi ve 
kızarak gitti. Hz. Muhammed üzülerek; “Ya-
zık sana, ben de adil değilsem, kim olabilir 
ki?” dedi (Kütüb-i Sitte Tercümesi, 5. cilt).

O, en yüce ahlakın mümessili olduğu gibi 
nasıl âdil olunacağını öğreten bir öğretmen-
dir. Onun bu özelliği âlemlere ‘rahmet’ ola-

rak gönderilmesiyle, yani 
insaflı oluşuyla da bağ-

lantılıdır. 

Başkasına haksızlık eden-
lere ‘el-insaf’ deriz. ‘Bu ka-
darı da olmaz. Biraz insaf 
ve merhamet’‘ deriz. Zira 
yapılan iş merhamete sığ-
maz. Adalete uygun de-
ğildir. Dünya çıkarını baş 
tacı eden, maddi bir şey 
elde etmeyi hayatın hede-
fi haline getiren, insaf ve 
merhameti unutanlar âdil 

olamazlar. Takvanın sonucu olan ideal ada-
leti gerçekleştirmede yetersiz kalırlar. Çünkü 
bunun için gerekli alt yapıları yoktur. 

Adaletli olmak ahlaklı olmanın gereğidir. Öy-
leyse zalimler en büyük ahlaksızlardır. İslam 
bu anlamda ahlaklı ve adaleti yerine getiren 
insanlar istiyor (Nahl, 90; Maide, 8).

Hucurat Sûresi 9. âyette “Mü’minlerden iki 
grup savaştığı zaman onların arasını bulun, 
ama bunu adaletle yapın” diye emrediliyor. 
Takip eden âyet ise şöyle diyor: “Bütün mü-
minler kardeştir. O halde, (her ne zaman 
araları açılırsa) iki kardeşinizin arasını 
düzeltin ve Allah’a karşı sorumluluğunu-

GÜZEL AHLAK, 
OLGUN DAVRANIŞ 
VE İYİLİK YAPMA, 

GÜCÜNÜ MERHAMET 
DUYGUSUNDAN 
ALIR. MERHAMET 

DUYGUSU OLMASAYDI 
ÇOCUKLARIN 

BAKIMI ANNELERE 
AĞIR GELİRDİ.
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zun bilincinde olun ki O’nun rahmetine 
nail olasınız.” 

Kardeşlerini arasını düzeltme önemli bir 
amel, ancak bunu adaletle yapmak ise daha 
önemlidir. Âyet bu anlayışı takvaya bağlıyor 
ve Müslümanları Allah’a karşı sorumluluk 
bilincine çağırıyor. Eğer bunu yaparlarsa 
rahmeti hak ederler. Bu rahmetten payını 
alan iman ehli de işlerinde, hükümlerinde, 
ibadetlerinde, davranışlarından adalet üzere 
olurlar. 

Rahmet; birine ihsanda (iyilikte) bulunma 
konusundaki acıma ve şefkattir. Merhamet 
de aynı anlamdadır (İbn-i Manzur, Lisânu’l-
Arab, 6/124. Firuzabadi, el-Kamus, s.1111).

Merhamet, sıradan bir acıma duygusu değil, 
bununla birlikte diğerinin ihtiyacını bilip 
onu karşılamak, ona elinden geldiği kadar 
iyilik etmektir.

Yaratılmışların hepsine sevgi ve şefkatle 
yaklaşma, onlara iyilikte bulunma, onları 
koruma ve kurtarma, onlara zor durumlar-
da yardım etme, bağışta bulunma, haklarını 
verme, gerektiği zaman affetme gibi bütün 
güzel davranışlar merhamet duygusundan 
kaynaklanır. 

Merhamet ahlakı, şefkat ve acıma ile başlar, 
yardım ve nimet vermekle, iyilik etmekle ve 
âdil davranmakla sonuçlanır.

Şüphesiz ki merhametin asıl kaynağı Allah’tır. 
Çünkü O kendisini Kur’an’da sürekli Rah-
man ve Rahîm olarak, yani sonsuz ve mutlak 
merhamet sahibi olarak tanıtıyor (Fatiha, 2; 
Bakara, 163; Tâhâ, 90; Haşr, 22 vd.).

Rahmet sahibi Allah’a ve “âlemlere rahmet 
olarak gönderilen Hz. Muhammed’e ” inanan 
Mü’minler de, onlara inandıklarından dolayı 
‘rahmet/merhamet’ sahibidirler.

Güzel ahlak, olgun davranış, yardımlaşma 
ve iyilik etme gücünü merhamet duygusun-
dan alır. Anneler merhamet sıfatıyla annedir. 
Merhamet duygusu olmasaydı çocukların 

ağır yükü zor çekilirdi. Bebeği koruyan yu-
vaya ‘ana rahmi’, akrabaya ilgi ve iyilikte bu-
lunma ‘sıla-i rahim’dir. 

İnsan merhamet duygusuyla iyilik eder, yar-
dımda bulunur, canlı cansız varlıkları korur, 
gözetir. 

Merhametli olanlar adaleti yerine getirirler. 
Yani onlar insanlara ve yaratıklara haklarını 
verirler, zayıflara acırlar, düşkünlerin elinden 
tutarlar, hak arayanlara yardımcı olurlar, ek-
meklerini başkalarıyla bölüşürler, hükmet-
tikleri zaman adaletle hükmederler. 

Ama katı yürekliler böyle değillerdir. Onlar 
her şeyi kendileri için isterler. Kendi çıkarla-
rı için başkalarına zarar vermekten, dünya-
yı başkaları için yaşanmaz hale getirmekten 
çekinmezler. Tabiatı/çevreyi tahrip ederler, 
karada ve denizde fesat çıkarırlar. 

Bütün haksızlıkların, bütün adaletsizliklerin, 
bütün zulümlerin kaynağı merhametsizliktir. 
Kalplerde merhamet anlayışı çoğaldığı müd-
detçe güçsüzler ve mazlumlar azalır, zayıf 
kimseler daha çok ilgi görürler, tabiat ve çev-
re daha güzel olur.

Hz. Peygamber, merhametin önemini şu söz-
leriyle haber veriyor:

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merha-
met etmez.” (Müslim, Fedail/15, no: 2319). 

“Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Al-
lah ve melekler) de size merhamet etsin.” (Ebu 
Davud, Edeb/58, no: 4941). 

“Karar verirken, ailesine karşı ve velayeti altın-
da olanlar hakkın da âdil davrananlar, kıyamet 
gününde nurdan minberler üzerinde olacaklar.” 
(Müs lim, İmâre/18, no: 4721). 

Merhamet duygusu, insan haklarının, güzel 
ahlakın, insanlar arası güzel ilişkilerin, insaflı 
olmanın ve adaletli davranmanın en önemli 
teminatıdır. 

Merhamet kelimesi Kur’an’da bir âyette yer 
almaktadır.
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“Fakat o, (ucunda cennet olan) sarp yokuşu 
tırmanmak için hiç bir bedel ödemedi. Bilir 
misin nedir o sarp yokuş? Bir kişiyi daha zin-
cirlerinden kurtarmaktır. Veya açlık gününde 
(muhtaçları) doyurmaktır. (Mesela) yakını 
olan bir yetimi, ya da evsiz barksız, yurtsuz 
yuvasız bir düşkünü...

Daha sonra iman edenlerden olmak ve birbi-
rine sabrı ve merhameti tavsiye etmektir. 

İşte böyleleri ‘meymene’ sahipleridir.” (Be-
led, 8-17).

Buradaki ‘meymene’, sağ anlamındaki 
‘yemin’den gelir. Yemin; ‘sağ taraf, bereket, 
uğur, müjde, hayır ve güç’ manalarında kul-
lanılır. 

Cennetlikler ‘ashabu’l-yemîn’dir. Yani onlara 
cennet müjdesi veya amel defterleri sağ ta-
raflarından verilecek (Vâkıa, 27, 38, 90, 91; 
Müdessir, 39; İnşikâk, 7-8). 

‘Yemin’, hem ‘sağ’ hem de ‘söz’dür. Mecazen 
‘sağduyu’yu yani vicdanı da ifade eder (M. 
İslamoğlu, Meal s.1260).

Öyleyse ‘meymene’yi, amel defterleri şeklin-
de açıklamak mümkün olduğu gibi, vicdan 
sahipleri olarak da anlamak mümkün. 

Onlar yukarıdaki âyetlerde sayılan, yoksula 
yardım eden, yetimi gözetip kollayan, çağdaş 
ve çağdışı, modern veya klasik, paralı veya 
meccanen her türlü köleliğe karşı mücadele 
eden, Allah’ın dışındaki varlıklara kulluk an-
layışına direnen kimselerdir.

Onlar birbirlerine bu gibi faaliyetler için ge-
reken tavsiyeyi yaparlar. Birbirlerine mer-
hametli olmayı öğütlerler. İnsanlar arasında 
merhamet yaygınlaşsın, merhamet ahlakı ço-
ğalsın diye çaba gösterirler. 

Onlar merhametli kimseleri onura ederler, 
çocuklarına öncelikle merhamet etmeyi öğ-
retirler. Onların kafa yapılarında merhamet 
şuuru olduğu gibi, davranışlarına yön veren 
saik merhamet anlayışıdır.

İşte bunlar meymene sahipleridir. Yani bun-
larda bir meymenet vardır. Bunlarda bir uğur 
vardır, yaptıklarında bereket vardır, amelle-
rinde hayır vardır. 

Türkçede ‘meymenet’; iyi nitelik, uğur, hayır 
ve bereket demektir (Türkçe Sözlük s.1019). 
Anadolu’da faydasız işlere, işe yaramaz 
adamlara, hayırsız çocuklara ‘meymenetsiz’ 
derler. 

Merhameti olmayanda meymenet de yoktur. 
Böyleleri yarın hesap gününde ceza haber-
lerini/kitaplarını sol taraflarından alacaklar. 
Bunlar ‘meş’um’ insanlardır (Beled, 19-20).

Meş’um; uğursuz, kötü demektir (Türkçe 
Sözlük, s.1014). 

Bunlar aynı zamanda merhameti olmayan, 
merhameti tavsiye etmeyen, insanlar arasın-
da merhameti yaygınlaştırmak için çaba gös-
termeyen katı vicdanlı adamlardır. 

Çünkü onlar ‘meymenet sahibi’ yani vicdanlı 
insanlar değil, vicdanları körelmiş, merha-
metsiz kimselerdir. 

Bunların çok olduğu zamanlar ve zeminler 
de insan saadeti açısından hüzün vericidir.
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“Adalet mülkün temelidir”1 ifadesinde 
adalet ve mülk olmak üzere iki ana tabir 

bulunmaktadır: Adalet ve mülk. Adalet ve 
mülk ilişkisine geçmeden önce her iki tabirin 
ne anlam geldiğini tespit etmek yerinde ola-
caktır. Sözlükte “istikamet üzere olmak”, “if-
rat ve tefrit arasında orta bir yerde durmak”2 
anlamına gelen adalet, İslâm düşünce gele-
neğinde “dinin yasakladığı şeylerden uzak 
durmak suretiyle hak yol üzere istikamette 
olmak”3 anlamında kullanılmıştır. Fıkıh ve 
hadis literatüründe zaman zaman farklı an-
lamlar yüklenerek kullanılmış ise de bu an-
lamların tamamının ortak noktası, insanî ve 
İslamî değerlere saygılı olmak, insan fıtratı 
ile İslam dininin yasakladığı şeylerden uzak 
durmaktır. Her disiplin kendisi açısından ön 
plana çıkan mahzurları ve bunlardan uzak 
durmayı belirleyerek bunları, adalet vasfı ile 
birlikte zikretmiştir. Söz gelimi fıkıh, mah-
kemede şahitlik yapacak kimsenin bu şa-
hitliğinin mahkemeyi olumsuz etkileyecek 

1 “Adalet mülkün temelidir” sözünün kim tarafın-
dan söylendiği konusunda zaman zaman farklı 
mercilere işaret edilmekle beraber bu söz, Hz. 
Ömer’e aittir. Bk. Mustafa Armağan, www.musta-
faarmağan.com.tr/ 04.02.2012

2 M. Ali et-Tehânevî, Mevsûatu keşşâfi’l-ıstılâhâti 
ve’l-fünûn (nşr. Refîk el-Acem vdğr.), Beyrut 
1996, II, 1166-1167.

3 S. Şerîf el-Cürcânî, Kitâbü’t-Târîfât, baskı yeri ve 
tarihi yok, s. 147.
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hususlardan arındırmayı dikkate alarak, şahi-
din, adalet vasfına sahip olmasını şart koşar-
ken; hadis usulü daha çok, hadis nakledecek 
ravînin, nakledeceği rivayeti korumasını ve 
bu metinden hiçbir şeyi eksiltme ya da ilave 
etmemeyi hedef edinerek bunu, adalet vasfı 
ile ifade yoluna gitmiştir. Bununla beraber 
her iki disiplin yalan, büyük günah ve aşırı 
unutkanlık gibi zaafları adalet için birer engel 
olarak kabul etmiştir.4

Yüce Allah (c) adaleti hayatın en temel ilke-
si olarak belirlediğinden insanlara kitap ve 
peygamber göndermeyi 
de buna bağlamıştır. Ni-
tekim “Andolsun, biz el-
çilerimizi açık mucizelerle 
gönderdik ve beraberlerin-
de kitabı ve mizanı (ölçü-
yü) indirdik ki, insanlar 
adaleti yerine getirsinler.” 

5 Mealindeki ayet, bütün 
peygamber ve kitapların 
bu amacı gerçekleştirmek 
için, Allah tarafından gön-
derildiklerine işaret et-
mektedir.

Kur’an-ı Kerim’de birçok defa yüce Allah’a 
izafe edilerek zikredilen   “mülk” tabiri “sal-
tanat, hükümranlık ve mutlak olarak sahip 
olma” anlamında kullanılmaktadır.6 Buna 
bağlı olarak Kur’an’da birçok defa “göklerin 
ve yerin mülkünün Allah’a ait” olduğu ifade 
edilmektedir.7 Kur’an’ın bütünlüğü içerisin-
de değerlendirildiğinde “gökler ve yer” ifa-
desi evrenin tamamını kapsamakta ve Yüce 
Allah’ın bütün âlemde mutlak hükümranlık 
ve saltanat sahibi olduğuna işaret etmektedir. 
Başlıkta verilen özdeyişe göre mülkün daya-
nak ve temeli adalettir/adalet olmalıdır. Bunu 
Yüce Allah’ın kayıtsız şartsız mülk sahibi ol-
masına uyarladığımızda, gerçekten de gök-

4 Geniş bilgi için bk. Tehânevî, a.g.e., II, 1166-1167.

5 el-Hadîd 57/25.

6 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab (nşr. Abdullah Ali el-
Kebîr vdğr.), Kâhire (Dâru’l-maârif) ts., II, 4266.

7 Örnek olarak bk. el-Furkan 25/2; Fâtır 35/13; ez-
Zümer 39/6; el-Hadîd 57/2-5; et-Teğâbun 64/1.

lerin ve yerin mülkünün gerçek sahibi olan 
Allah’ın güzel isim ve sıfatlarından birinin de 
“el-Adl” olduğunu görmekteyiz. Hiçbir icraat 
ve kararında kimseye hesap vermek zorun-
da olmayan Yüce Allah’ın mülkü bile adalete 
dayandığına göre, hep her türlü faaliyetten 
sorumlu olan insanın en düşük ölçekteki 
hükümranlığının bile adalet olmaksızın meş-
ruiyet kazanması mümkün değildir. İslam 
kültür havzasında yetişen her hikmet sahibi 
şahsiyet, bu hususu bu şekilde anladığından, 
Şeyh Edebâli, Osman Gazi’ye yaptığı meşhur 

vasiyetinde “Geçimsizlik-
ler, çatışmalar, anlaşmaz-
lıklar bize, adalet sana” 

demek suretiyle mülk sa-
hibinin her şeye rağmen 
âdil olması gerektiğini ve-
ciz bir şekilde belirtmiştir. 

Adalet-mülk ilişkisi ve 
adaletin gerekli görüldüğü 
ilişki tarzlarına bakıldığın-
da bunun siyasî anlamda-
ki hükümranlıkla sınırlı 
tutulmadığı, hangi tür ve 
ölçekte olursa olsun, yet-

ki ve hükümranlığın söz konusu olduğu her 
türlü ilişkinin asgari şartının adalet olduğu 
görülmektedir. Buna göre adaletin temeli ol-
duğu mülk alanlarını; ana hatlarıyla ailevî, 
içtimaî, hukukî ve siyasî alan olarak belirle-
memiz mümkündür. Bu alanların tamamında 
yetki sahiplerinin, bu yetkilerinin meşruiye-
tinin asgari şartı adalettir. Burada ısrarlı bir 
şekilde adaleti, hükümranlığın asgari şartı 
olarak belirtmemizin sebebi, adaletin hiçbir 
zaman yeterli ve en üst beklenti olmadığını 
ifade etmek içindir. Zira her ne kadar adale-
tin tecelli etmesi, özellikle haksızlığa uğrama 
ihtimali olan taraflar açısından önemli ise de, 
çoğu zaman söz konusu ilişki için merhamet, 
fedakârlık ve isâr gibi hususlar daha çok ter-
cih edilir/edilmelidir. Ancak bu tür hususlar 
için herhangi bir icbar edici (zorlayıcı) gerek-
çe bulunmadığı halde, adalet konusunda bu 
gerekçe vardır. Adalet asgari şartı gözetilme-
diği zaman cezai müeyyidesi olduğu halde, 
merhamet, feragat ve îsâr için böyle bir şey 

İSLÂM DÜŞÜNCE 
GELENEĞİNDE ADALET, 
“DİNİN YASAKLADIĞI 

ŞEYLERDEN UZAK 
DURMAK SURETİYLE 

HAK YOL ÜZERE 
İSTİKAMETTE 

OLMAK” ANLAMINDA 
KULLANILMIŞTIR.
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söz konusu değildir. Bu nedenle adalet, meş-
ruiyetin asgari şart olarak belirlenmektedir.  

Adaletin mülkün temeli olarak belirlenmesi 
iki hususa işaret etmektedir. Bunlar; 

1. Adaletsiz mülkün devamının imkânsız ol-
ması, 

2. Fiilen bir mülk söz konusu ise bile bunun 
meşruiyetini kaybetmesidir. Adaletin temel 
alınması zorunlu olan hiç şüphesiz siyasi ve 
hukuki alandan ibaret değildir. Bu alanların 
daha çok olması mümkün olmakla beraber, 
insan ilişkilerinin iç içe ve yoğun olduğu 
alanlar, daha çok ailevi, 
içtimaî, siyasî ve huku-
ki alanlardır. Bu nedenle 
özellikle bu alanlar üzerin-
de durulması gerekmekte-
dir. 

İnsan fıtratı gereği bir aile 
ortamında dünyaya gelir 
ve hayatının önemli bir 
kısmını yine bu ortamda 
sürdürür. En yoğun iliş-
ki ağları aile içerisinde 
bulunmaktadır. Buna paralel olarak hak ve 
hukukun söz konusu olduğu ilişki tarzı da 
aile ilişkisidir. Aile içerisinde farklı hâkimiyet 
alanları bulunmakla beraber, fiziki ve sosyal 
konumundan ötürü aile reisi olarak erke-
ğin hâkimiyeti, tarih boyunca en çok müşa-
hede edilen hâkimiyettir. Her türlü ilişki ve 
hâkimiyetin söz konusu olduğu durumlar-
da adaleti ön gören Yüce Allah, bu ilişkide 
de adaleti öngörmüştür. Buna bağlı olarak 
Kur’an’da adaletli olmayı emreden ayetler-
den biri de aile hayatıyla akalıdır. Yüce Allah 
mealen “Eğer (kendileriyle evlendiğiniz tak-
dirde) yetimlerin haklarına riayet edememek-
ten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal 
olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. 
Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane 
alın yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile 
yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en 
uygun olanıdır”8 buyurmaktadır.

8 en-Nisâ 4/3.

Hz. Peygamber’in (s) Veda hutbesinde “Ka-
dınlarınız, Allah’ın emanetidir” mealindeki 
hadisi de hâkimiyeti elinde bulunduran er-
keklere, ailenin temel direği olan eşlerine 
karşı davranışlarını, hangi ilkeler üzerinden 
yürütmeleri gerektiğine işaret etmektedir. 
Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde değerlendiril-
diğinde, adaletin gözetilmesi gerektiği halde 
terk edilmesi durumunda cezai müeyyidele-
rin söz konusu olduğu görülmektedir. Buna 
göre Kur’an’ı hiç şüphesiz doğru anlayan Hz. 
Peygamber de adaletin gözetilmesi gereken 
aile içi ilişkileri bu doğrultuda ön plana çıkar-

mış ve ailenin zayıf hal-
kasını oluşturan kadınla-
rı, Allah’ın birer emaneti 

olarak belirlemeye en üst 
düzeyde önem atfetmiştir. 
Bilindiği gibi emanete ria-
yet etmemek münafıklığın 
alameti9 sayılarak, imanla 
bir araya gelmesi mümkün 
görülmemiştir. 

Taraflar arası hak ve hu-
kukun en çok söz konusu 
olacağı ilişki türü aile ol-

duğundan, aile bireylerinin kendi aralarında 
merhamet, fedakârlık, diğerini kendi nefsine 
tercih etme gibi vasıflarla muamele etmeleri 
esastır. Ancak bunların imkânsız olduğu bir 
durumda bile, herkesin kendi yetki sorumlu-
lukları nispetinde âdil olması istenmiş, aksi 
takdirde ilahî adalet karşısında en ağır şekilde 
hesaba çekileceği bildirilmiştir.   

İnsanın yaşadığı ortama göre farklılık gös-
termekle beraber, hemen her şahıs için sos-
yal hayatı kaçınılmazdır ve bu hayatın farklı 
vecheleri bulunmaktadır. Kur’an’a bakıldığın-
da insanın bu ilişkiler ağı içerisinde konumu 
ne olursa olsun adaleti gözetmesi gerektiği, 
adaletin elden bırakılması durumunda sosyal 
hayatın düzeninin bozulacağı gibi ahirette de 
ilahî adalet karşısında sorumlu tutulacağı gö-
rülmektedir. Yüce Allah, yetimler başta olmak 
üzere toplumun zayıf halkalarını teşkil eden 
kesimlere karşı bu ilkenin ayakta tutulmasını 

9 Buhârî, “Îmân”, 31.

AİLE BİREYLERİNİN 
BİRBİRLERİNE 
MERHAMET, 

FEDAKÂRLIK, DİĞERİNİ 
KENDİ NEFSİNE 

TERCİH ETME GİBİ 
VASIFLARLA MUAMELE 

ETMELERİ ESASTIR.
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istemiş, böylelikle onların himâyesini bizzat 
kendisi üstelenmiştir.10 Aynı şekilde alış-veriş 
ve şahitlik gibi diğer ilişki ve faaliyetlerde de 
adaletin elden bırakılmaması gerekir. Bu an-
lamda üzerinde durulması gereken husus-
lardan biri de adaleti ikame etmek gerektiği 
bir ortamda, bir takım kaygılarla ondan geri 
durup, kaçınmamaktır. Yüce Allah, şahitlik 
yapmak gerektiğinde Allah için şahitlik ya-
pılmasını, adaletin tecelli etmesi için sadece 
tarafların değil, üçüncü şahısların da elden 
gelen gayreti sarf etmeleri gerektiğini ve ge-
rektiğinde tarafsız bir şekilde şahitlik yaparak 
hakkın yerini bulmasına katkı sağlamalarını 
istemiştir.11 

Taşkınlık yaparak başkasına karşı düşmanca 
davranan ve durdurulması gereken müteca-
viz kimselere karşı mücadele ederken bile 
aşırı gidilmemesi ve durulması gereken yer-
de durarak ölçülü hareket etmek, en önem-
lisi adaleti ayakta tutmak gerektiği Kur’an’da 
hatırlatılmaktadır.12 Adaletin yerine gelmesi 

10 Bu konuda Kur’ân’da birçok ayet bulunmakla bera-
ber örnek olarak şu ayeti meâlen vermemiz müm-
kündür: “Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına 
ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı 
adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün 
yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) 
konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. 
Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size 
öğüt alasınız diye emretti” (el-Enâm 6/152).

11 Örnek olarak bk.“Ey iman edenler! Kendiniz, ana 
babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah 
için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan 
kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fa-
kir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah 
ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayı-
rır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uy-
mayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız 
veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” (en-
Nisâ 4/135); “Ey iman edenler! Allah için hakkı 
titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kim-
seler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi 
adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı 
gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı 
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınız-
dan hakkıyla haberdardır” (el-Mâide 5/8).

12 el-Hucurât 49/9. “Eğer inananlardan iki grup bir-
birleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri 
ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna 
dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. 

için gerektiğinde anne-baba başta olmak üzere 
yakın akrabaların aleyhine de olsa doğru tavır 
geliştirmek ve bunun gerçekleşmesi için gay-
ret sarf etmek hukuki ve içtimaî alanın sağlıklı 
bir şekilde devam etmesi için şart olduğu gibi 
aynı zamanda Yaratıcı karşısında bir sorum-
luluktur. Buna bağlı olarak insanların temel 
hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, farklı 
muameleye maruz kalması, renk, dil, kültür 
ve coğrafî farklılıklarından dolayı aşağılan-
ması asla affedilemez. İslam tarihi boyunca 
adaletin ne denli önemli olduğu kavrandı-
ğından, her Cuma namazı hutbesinde, hatip 
“Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve akrabalara 
vermeyi mereder, her türlü fenalık, kötülük 
ve hayâsızlıktan nehyeder; alasınız diye size 
öğüt vermektedir”13 mealindeki ayetle hutbe-
sini bitirmektedir. Bu durum, insan fıtratının 
da tabii bir gereği olan adaletin İslam dini ve 
mensupları olan Müslümanların vicdanında 
bıraktığı derin izleri göstermektedir. 

Sonuç olarak adalet, irili ufaklı birçok mülk 
alanından ibaret alan hayatın temel ilkesi-
dir. İnsanları aydınlatamaya çalışan bir aydın 
sözünü kalemini adâletten yana kullanması, 
yetki sahibinin yetkisini bu yönde sarf etmesi, 
hüküm sahibinin buna göre hüküm vermesi 
gibi bütün alanlarda adaleti gözetmek, top-
lum düzeninin sağlanması açısından önemli 
olduğu gibi Yüce Allah’ın insanlardan iste-
diği bir hayat tarzını yaşamak açısından da 
önem arz etmektedir. İnsanın yaptığı her fiil 
ve tasarrufun uhrevî bir karşılığı olduğu gibi 
dünyada da bir karşılığı vardır.  İyiliklerin 
dünyevî karşılığı iyilik kapılarının beklenme-
dik bir şekilde açılması, kötülüğün karşılığı 
ise iyilik kapılarının kapanmasıdır. Adaletin 
dünyevî karşılığı da mülkün devam etmesi ve 
toplum düzeninin sağlanmasıdır.



Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını ada-
letle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü 
Allah, adaletli davrananları sever.”

13 en-Nahl 16/90.
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İhsan Eliaçık İle

Adaletsizliğin ortaya çıkmasındaki 
temel sebep nedir? Bir yerde hukuk 

sisteminin bozukluğu mu, servet dağılı-
mının bozukluğu mu bu ortamın doğma-
sına sebep olur? 

Kur’an’da gerek Âdem kıssasında, gerek-
se Habil, Kabil kıssasında anlatılır. Tâhâ 
Sûresi’nin 120. âyetinde geçen “ve mülkün 
la yebla” ifadesi “servet toplamak, yıkılma-
yacak bir mülke” kavuşmak anlamına gelir. 
Şeytan, Âdem’i mülkiyet stoklamakla kan-
dırdı. Kabil’in Habil’i öldürme zemininde 
yatan da bu sahip olma duygusuydu. Mül-
kiyet nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun kayna-
ğını konuşmazsak, servetin hukuk ve ada-
letle olan ilişkisini tam anlayamamış oluruz. 
Benim görüşüme göre servetin kökeninde 
“zor” vardır. Önce İnsanlar tek bir ümmetti 
ve yeryüzünde Allah’ın mülkü vardı. Daha 
sonra insanlardan bazıları Allah’ın mülkün-
de sağa sola sınır çizmeye, çit çevirmeye, 
“buralar benim” demeye başladı. Bunun 
kökeninde yatan şey “zor”du. Bu duruma 
itiraz edenler oldu. Dediler ki: Hayır, senin 
değil, bu alandan biz de yararlanacağız. Zor 
kullananlar da “hayır, buralar yalnızca be-
nim, itirazı olan varsa çıksın” dedi. Kılıcını 
çekerek, zorla sahip oldu. Buna da mülkiyet 
dendi. Daha sonra mülk sahibi olduğunu id-
dia edenler, bunun etrafına görevliler tayin 

S Ö Y L E Ş İ

İHSAN ELİAÇIK İLE  
ADALET ÜZERİNE 

Devletin, 
adaletten 
başka 
bir varlık 
gerekçesi 
yoktur.

Erol ÇETİN
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etti. Önce bekçi yerleş-
tirdi. Buna ordu dendi. 
Sonra, o alanın hesa-
bını tutacak görevliler 
belirdi. Buna da devlet 
dendi. Dolayısıyla dev-
let, mülk sahiplerinin 
hesabını tutan kurum-
dur. Ordu da mülk 
ve servet sahiplerinin 
malını koruyan silahlı 
güçtür. Hukuk dediği-
miz de bunların malı-
nı, mülkünü korumaya 
yarayacak kanunlardır. 
Servetle hukuk arasın-
da böyle bir ilişki vardır. 
Dolayısıyla işin kökenine 
indiğimizde görüyoruz ki 
servet dağılımıdır asıl ada-
letsizliğe sebep olan, bu 
dağılımdaki eşitsizliktir. 
Birinde fazla olması, di-
ğerinde hiç olmamasıdır. 
Biri açken, öbürünün tok 
olmasıdır. Mülk konusun-
daki adaletsizliktir asıl so-
run. Hukuk da aslında bu 
adaletsizlikleri korumak için oluşturulmuş 
kanunlar manzumesidir. Mahkemeler bunu 
icra eder, devlet bunu korur ve kollar. Eşit-
sizliğin ortadan kalkması için işin kökenine 
inerek, öncelikli olarak mülkiyet dağılımı ve 
servet ilişkilerinin düzenlenmesi gerekir. 

 
O halde hemen her ülkede bulunan Ada-
let Bakanlıklarının, ağırlıklı olarak cezai 
işlemler uygulayan kurumlar gibi algı-
lanması doğru mudur? Adalet’in özel bir 
kurum gibi ele alınmayıp, devletin tüm 
ilişki kademelerine sirayet etmesi gerek-
mez mi?

Adalet Bakanlığı kav-
ramı uygun değil ve 
bu ismi değiştirmek 
gerek. Ceza İşleri Ba-
kanlığı, Hukuk Ba-
kanlığı gibi tabirlerin 
daha uygun olduğu 
kanaatindeyim. Bana 
göre devlet, adalet 
devleti olur. Bu İslam 
kültüründe de vardır. 
“Adalet mülkün teme-
lidir” sözü ile aslında 
Hz. Ömer şunu söyler: 
”Adalet, iktidarın ve 

servetin temelidir. Servet 
ve iktidar (mülk) adilce 
dağıtılmalıdır. Servet ve 
iktidar bir kişi veya grup 
elinde kenz ve temerküz 
etmemelidir. Bunun, her-
kese adil bir şekilde da-
ğıtılması gerekir. Gerçek 
adalet budur, devletin 
varlık sebebi de bundan 
ibarettir.” 

Devletin kendisi zaten 
adaletli olmak durumundadır. Bana göre 
devletin, adaletten başka bir varlık gerekçesi 
de yoktur. Eğer halk kendi kendine adaleti 
sağlayabilse, devlete de gerek yoktur. İslam 
kültüründe de bu savunulmuştur. “Adalet 
Devleti” adlı kitabımda bunları uzunca ele 
aldım. Eğer halk kendi kendine adaleti sağ-
layabilse devlet denen kuruma da, imama 
da, halifeye de gerek yoktur. Fakat bu sosyo-
lojik bir vakıa olduğu için, insanlık tarihin-
de, insanların olduğu yerde daima bir otorite 
ve devlet var olduğu için, devlete bir gerekçe 
vazetmek gerekmiştir. Bu gerekçe adalet ile 
temellendirilmiştir. Ne zaman ki devlet, ada-
letle hüküm vermekten ve adalet uygulama-
larından uzaklaşırsa meşruiyetini kaybeder 
ve halka da ayaklanma hakkı doğar.

Günümüz 
muhafazakârları 

arasından önemli bir 
bölümün dine yanlış 
yerden girdikleri, o 
yanlış yerden çıkıp, 
dine doğru yerden 
girmeleri gerektiği 

kanaatindeyim.
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Mülkiyet kavramının adaletsizlik barın-
dırdığından bahsediyorsunuz. Çağın ger-
çekleri göz önüne alındığında, mülkiyetin 
adalet kavramını barındırabilmesi, mül-
kiyet ile adaletin sağlıklı yürütülebilmesi 
için nasıl bir zemine ihtiyaç vardır.

Bana göre İslam’ın insanlığa vermek istediği 
mesaj üç ana eksende ortaya çıkar; Birincisi 
mülkiyet, ikincisi adalet, üçüncüsü de ve-
layettir. Mülkiyet, sahip olduğumuz şeyler 
demektir. Bu sadece servet değildir. Sahip 
olduğumuz her şey bizim mülkümüz ol-
muştur. Bu noktada Al-
lah da “Mülk Allah’ındır” 
der (Zümer, 6). Siz hiç-
bir şeyin sahibi değilsi-
niz ve her şeyin sahibi 
Allah’tır. Önce bunu ka-
bul edeceksiniz. Bana göre 
“Mülk Allah’ındır” ifadesi, 
Kelime-i Şehadet’tendir. 
Arâf Sûresi’nin 158. 
âyetinde açıklanır. Bunu anlamayan dine gir-
miş olmaz. Eğer girmişse, girdiği dinden çı-
kıp, böyle söyleyerek yeniden girmesi gerekir. 
Günümüz muhafazakârları arasından önemli 
bir bölümün dine yanlış yerden girdikleri, o 
yanlış yerden çıkıp, dine doğru yerden gir-
meleri gerektiği kanaatindeyim. Önce “Mülk 
Allah’ındır” ifadesinin doğru anlaşılması la-
zım. Mülk Allah’ındır ne demek? Mülkiyet 
Allah’ındır demek. “Sahip olduğunuz hiçbir 
şeyin sahibi siz değilsiniz, eğer şu ana kadar 
sahip olduğunuz bir şey varsa hemen onu sa-
hibine iade edin” demek. Hemen arkasında 
Allah, sizin neye sahip olacağınız söyleyecek-
tir; “İnsan için emeğinden başka hakkı yok-
tur” (Necm, 39). Eğer bir şeye sahip olduy-
san, onun için ne kadar alın teri döktüğünü 
ispat etmek zorundasın. Aksi halde gırtlağı-
na kadar haramın içindesin. Özellikle kamu 

(din-u devlet) üzerinden servet sahibi olmak 
şiddetle yasaklanmıştır. 

 
Diğer iki ana eksene geçmeden önce mül-
kiyet konusunu biraz daha açalım isterse-
niz. Sahip olduğumuz şeyler ve bunların 
dönüşümü, sonraki nesle aktarımı, şahıs-
lar arasındaki dolaşımı nasıl olmalı? 

Buna en genel hatlarıyla mülkiyet ilişkileri 
diyoruz. Dünyadaki hayatın, insan hayatı-
nın temeli budur. Fıkhın muamelat hüküm-
leri bununla ilgilidir ve sahip olduğumuz 
şeylerin el değiştirme esnasındaki tutumları 

kapsar. Kişinin ahlâkı da 
doğruluğu da dürüstlüğü 

de burada ortaya çıkar. 
Hz. Peygamber (s) şöyle 
der: “Kişinin namazına, 
niyazına değil; dinar ve 
dirhemle olan arkadaşlığı-
na bakın”. Buradaki kasıt, 
kişinin sahip olduklarını 
nasıl kullandığı, eline bir 

güç, servet ya da iktidar geçtiğinde nasıl bir 
davranış sergileyeceğinin gözlenmesidir. Kişi 
bir şeye sahip olduğunda şımarıyor, olma-
dığında ye’se mi düşüyor ona bakmamız ge-
rektiği ifade edilir. Kişinin dindarlığı burada 
ortaya çıkar. Kur’an diyor ki bunlarda kenz 
ve temerküz olmayacak. Yani sahip olduk-
larımız (bilgi, servet, iktidar) bir kişi veya 
grubun elinde toplanıp, olmayanlara yönelik 
hegemonik ilişki geliştirilmeyecek. 

İslam’ın mesajını verdiği ikinci ana eksen 
adalettir. Toplumda var olan eşitsizlikler ile 
ilgili duruma dinimiz ne demektedir? Bu-
nunla ilgili bir görüşü var mıdır? Mesela bir 
adam düşünelim. Bu adam iki yüz köyün sa-
hibi bir ağa ve köylüler de onun marabası. 
Köylüler adamın tarlalarında karın tokluğu-
na çalışıyor. Dinimiz buna ne diyor? Molla’ya 
sorarsan bunda bir sakınca görmüyor. “Allah 
ağayı ağalıkla, marabayı marabalıkla, zengini 

Emeğin hakkı birinci 

derecede önemlidir. 

Namazdan bile 

önemlidir. Ritüellerin 

tamamından 

önemlidir.
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zenginlikle, fakiri fa-
kirlikle imtihan ediyor. 
Bizim yapacağımız bir 
şey yok.” diyor. Oysa 
Kur’an-ı Kerim, Yasin 
Sûresi 47. âyette bunu 
söyleyenlere “kâfir” di-
yor. “O kâfirlere verdi-
ğimiz rızıklardan infak 
ediniz dendiği zaman 
şöyle derler: Eğer iste-
seydi Allah’ın doyura-
cağı kimseleri biz mi 
doyuracağız?” Peygam-
ber müşriklere infak 
ediniz diyor. Kâbe’ye yığ-
dınız malları veriniz, bun-
lar sizin hakkınız değil 
diyor. Yoksullara veriniz 
diyor. Onlar da diyorlar 
ki “eğer isteseydi zengin 
yoksul ayrımını Allah gi-
derirdi. Allah demek öyle 
dilemiş ki onlar yoksul. 
Bize de lütfetmiş, bahşet-
miş ki zenginiz. Eğer iste-
seydi Allah onları da zengin ederdi. Biz niye 
verelim ki?” İşte Allah bunu söyleyenlerin 
kâfir olduğunu bildiriyor. Yani var olan eşit-
sizliği dine mal etmek, “Allah böyle istedi, ne 
yapalım?” demek adaletsizliğin ta kendisidir. 

 
Kur’an-ı Kerim’de adalet kelimesi geçer. 
Sevâ’ kelimesi geçer ki eşitlik demektir. Va-
sat kelimesi geçer bu da dengede tutmak an-
lamındadır. Kıst kelimesi geçer, o da eşitlik 
manasında kullanılır. Vezn kelimesi geçer o 
da ölçüyü, dengeyi korumak demektir. Bu 
şekilde Kur’an’da yedi sekiz civarında ada-
lete eşdeğer kavramlar kullanılır. Eşitlik, has 
bir Kur’an kavramıdır. Ancak son zamanda 
Müslümanlarda eşitlikten rahatsızlık söz ko-
nusudur. 

İslam’ın mesaj verdiği 
üçüncü ana eksen ve-
layet kavramında beli-
rir. Bu da bir dinin in-
sanlarına dost-düşman 
idraki vermesidir. Dos-
tumuz ve düşmanımız 
kimdir. Mesela şu an 
dünyanın ezan oku-
nan yerlerine bom-
balar yağıyor, ülkeler 
işgal ediliyor, talan ve 
yağma ediliyor, kadın-
lara tecavüz ediliyor…  
Irak’ta 1.5 milyon in-

san öldü. Bunu yapanlar 
bizim dostumuz mu, düş-
manımız mıdır? Dinimiz 
buna ne demektedir? Eğer 
bir şey demiyorsa o ölü 
dindir. 

İşte böyle mülkiyet, adalet 
ve velayet konusunda su-
san din ölü dindir.

Aslında az önce bahsettiğiniz rahatsızlık 
kavram rahatsızlığından öte, ideolojik bir 
temsil rahatsızlığı gibi görülüyor. Yaşadı-
ğımız toplumda emek, adalet, eşitlik gibi 
kavramlar Sol düşünce merkezli insanla-
rın tekelindeymiş gibi algılanıyor. Müte-
deyyin insanların bu kavramlarla sorunu 
nedir?

Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Kur’an’ı 
iyi okumuyorlar. Kur’an’ı okuduklarında, 
bunların kitapta geçen kavramlar olduğunu, 
Peygamberlerin hayatında önemli bir yere 
ait olduğunu görecekler. Hz. Peygamber bir 
adamla tokalaşıyor ve adamın elindeki na-
sırlar eline batıyor. Peygamberimiz o adama 
“ne iş yapıyorsun” diyor. Adam da “tarlalar-
da ailemi geçindirmek için çalışıyorum” diye 

Müşriklerin “eskilerin 
masalı” dediği şey 

Allah inancı değildi. 
Ahiret inancı ya da 
kıssalar da değildi. 
Eskilerin masalı diye 

nitelendirilen şey 
adalet, emek, hak, 
eşitlik talebi idi.
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cevap veriyor. Peygamberimiz adamın elini 
tutup önce öpüyor, sonra yukarı kaldırıp 
“cehennem ateşi bu ele asla dokunmaya-
cak” diyor. Peygamberimiz burada emeğin 
ne denli önemli olduğuna vurgu yapıyor. 
Emeğin hakkı birinci derecede önemlidir. 
Namazdan bile önemlidir. Ritüellerin tama-
mından önemlidir. Necm Sûresi’nde emek; 
“Musa’nın ve İbrahim’in sahifelerinden beri 
söylenen şuydu, İnsan için emeğinden baş-
kası yoktur.” biçiminde anlatılmıştır. Kalem 
Sûresi 14 ve 15. âyetler de “Mal ve oğullar 
sahibi diye karşısında âyetlerimiz okunur-
ken, onlar eskilerin ma-
salları der” şeklindedir. 
“Mal ve oğullar sahibi” 
tabiri tıpkı “bahçe sahip-
leri” tabiri gibi devrin ser-
vet sahibi kimseleri için 
Kur’an’ın kullandığı bir 
tabirdir. Müşriklerin “es-
kilerin masalı” dediği şey 
Allah inancı değildi. Ahi-
ret inancı ya da kıssalar 
da değildi. Eskilerin ma-
salı diye nitelendirilen şey 
adalet, emek, hak, eşitlik 
talebi idi. Bunlar olacak 
işler değil demeye getiriyorlardı. 

Bu kavramlar Müslümanlardan sol dünyaya 
geçmiş durumda. Sen, dinin ana kavramları-
nı terk edersen, Allah da boşluğu doldurur. 
Marksizm’den önceki çağlarda, dinlerin hâkim 
olduğu çağlarda, bu mücadele hep peygam-
berlerin mücadelesiydi. Bunu böyle okuma-
dığınız zaman göremiyorsunuz. Emek, adalet 
ve eşitlikten bahsettim. Kur’an’da bunları gö-
rebilmek için, bu gözle bakabilmek gerekir.  
 
Günümüz Müslümanlarının birçoğunda eşit-
lik deyince bir ürperti söz konusudur. Bunun 
solculuk olduğunu, solculuğa ait bir kavram 

olduğunu zannediyorlar. Hâlbuki sol, bunu 
dinlerden; Kur’an’dan, İncil’den, Tevrat’tan 
almıştır. Şimdi Mekke’deki mücadele aslında 
bir adalet ve eşitlik mücadelesidir. Eşitlikten 
müşrikler korkar. Hz. Peygamber’e Ebu Ce-
hil gelir ve der ki: “Senin dinine girdiğimde 
bana ne var?” Hz. Peygamber de şöyle cevap 
verir: “Şu yanımda oturan siyah yüzlü Bilal’e 
ne varsa, sana da o var”. Buna karşılık Ebu 
Cehil’de “Öyle din olmaz olsun” der ve çekip 
gider. Yani adam “ben kölem olan birisiyle 
aynı yerde oturamam” diyor. Onlara göre 
yoksulla, fakirle, özürlüyle, kadınla, cariyey-

le aynı mecliste oturmak 
uğursuzluk getirir. Allah, 
onları da fakir eder, uğur-

suzluk onlara da bulaşır 
şeklinde saçma bir anlayışa 
sahipler. Güçsüz insanları 
insan yerine koymuyorlar. 
Hz. Peygamber çıkıp da 
“fekku rakabetin (kölelere 
özgürlük)” deyince; “yan-
larınızdakiyle eşit hale ge-
leceksiniz, bunun için niye 
vermiyorsunuz” deyince; 
Nahl Sûresi’nin 71. âyeti 
olan “Allah yeryüzündeki 

rızık ve rızık kaynaklarını insanlar eşit bir şe-
kilde kullansın diye yarattı” deyince bunlar 
çılgına döndü. Günümüzde de böyle değil 
mi? Aynı düşünce yapısındaki servet sahiple-
rine gidip, aynı şeyleri söyleyin rahatsız ola-
caklar. Bir defa Hacc, tamamen eşitlik ritüe-
lidir. Namaz’daki saf düzeni tamamen eşitliği 
öğretir. Bir Müslüman eşitlikten nasıl rahat-
sız olabilir? Eşitsizlikten rahatsız olan bir 
adam zihnine Âdem fikrini, Allah’ın yaratma 
fikrini yeterince sokmamıştır. İstediğin kadar 
malın mülkün olsun, İstediğin kadar profe-
sör ol, istediğin kadar kitap yaz, istediğin ka-
dar âlim ol, istediğin kadar yetenekli ol; on 
beş tane dil bil, bir çobanla, herhangi bir in-
sanla, öldüğünde mezarın altında böceklere 

Allah’ın yaratmadaki 
ilk düşüncesinde 
kadın ve erkeği 

ayırmak, siyah ve 
beyazı ayırmak diye 

bir şey yoktur. 
Varlık sahnesine 

çıkış tamamen 
eşitlik üzerinedir. 

Kadın, erkeğin 
kaburga kemiğinden 

yaratılmamıştır.
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yem olup aynı muameleye tabi 
tutuluyor musun, tutulmuyor 
musun? Böcekler senin beynini 
“dahi” diye yemiyor mu? Ayrı-
calık mı oluyor, ne oluyor? 

Ölüm en büyük eşitleyici olu-
yor bu durumda.

Aynen öyle. Ölünce eşitleniyor 
muyuz, eşitlenmiyor muyuz? 
Bu ne hazin bir sondur. Az-
rail, bu çok âlim adamdı, dil 
biliyordu, kıymetliydi o 
halde bunu öldürelim 
mi, öldürmeyelim mi? 
diye sormuyor. Bir anda 
gidiyorsun. Bakıyorsun 
ki ölümden sonra da sıra-
dan dediğin, siyah yüzlü 
dediğin, çoban dediğin, 
avam dediğin adamla 
aynı muameleye tabi tutuluyorsun. Kurt-
lar ve böcekler bile “bu profesör beynidir, 
zengin beynidir” diye ayrımcılık yapmıyor. 
Dolayısıyla ölümün verdiği mesaj da eşit-
liktir ve Müslüman’ın da bundan rahatsızlık 
duymasına gerek yoktur. Şimdi bunu İntifâr 
Sûresi’nin 7. âyetine bağlayalım. Adalet ve 
eşitlik kelimesi âyette peş peşe kullanılır. Ke-
lime köklerine uygun bir çeviri yaptığımız 
zaman âyet şöyle der: “Allah insanı yarattı, 
eşit kıldı ve adaletli yaptı: Ellezî halagake fe 
sevvâke fe adeleke.” Yarattı, tesviye etti, düz-
gün kıldı yani eşit yaptı ve dengeli kıldı diye 
çevrilir ama “dengeli kılmak”, “adaletli yaptı” 
anlamındadır.

Buradan çıkan sonuç nedir?

İnsanlar yaratılmıştır ve yaratılışta eşitlik söz 
konusudur. Kadın da erkek de eşit yaratıl-
mıştır. Siyahla beyaz, doğuyla batı herkes 
eşit yaratılmıştır. Allah, birini görmemezlik 

ederek, birine avantaj sağlaya-
rak, birine imtiyaz vererek bir 
yaratılış düşüncesi içinde değil-
dir. İnsan’ın sakat doğması bile 
anne rahmine düştüğü aşama-
larda meydana gelmiş bir şeydir. 
Yani yanlış evlilik yapılmıştır, 
genetik vb. bir şeydir. Allah’ın 
yaratmadaki ilk düşüncesinde 
kadın ve erkeği ayırmak, siyah 
ve beyazı ayırmak diye bir şey 
yoktur. Varlık sahnesine çıkış 
tamamen eşitlik üzerinedir. Ka-

dın, erkeğin kaburga ke-
miğinden yaratılmamıştır. 
Kadın da erkek de bera-

ber çıkmıştır. Dünya’daki 
düzenler gereği insanlar 
arasında eşitsizlikler ol-
muştur. Bakara Sûresi 213. 
âyet konunun açıklanma-
sı bakımından önemlidir: 

“İnsanlar tek bir ümmetti. Onlar tek bir üm-
metti. Bir ve eşitti. Fakat aralarında kibir ve 
kıskançlık sebebiyle (şurası senin olacak, bu-
rası benim olacak; şuna daha fazla sahip ola-
cağım savaşı yüzünden) parçalanıp, ihtilafa 
düştüler. Sonra da Allah, peş peşe adalet’in 
yolunu gösteren peygamberler gönderdi.” Bu 
âyet, “yaratılıştan var olan eşitliğin yeryüzün-
de kaybolması, birinin diğerinin sırtından 
geçinmesi, diğerinin emeğini sömürmesi, bi-
rinin diğerinden daha fazla şeyi gasp etmesi, 
diğerinin mahrum bırakılması gibi sebep-
lerden ötürü Allah, bu durumu başlangıç-
taki eşit hale döndürmek için peygamberler 
gönderdi” demektedir. Adalet mücadelesinin 
sebebi budur ve her adalet talebi eşitsizliği 
ortadan kaldırmak içindir. Çünkü ne diyor 
âyet “Önce sizi eşit kıldı, sonra adaletli yap-
tı.” Yani sizi önce eşit olarak var etti, sonra 
bu eşitliğin bozulduğu hallerde buna tepki 
duyacak, itiraz edecek ve yeniden eşitlik sağ-
layacak bir duyguyu içinize yerleştirerek sizi 

sol dünyanın bütün 
argümanları dini 

dünyadan, örneğin 
Karmatiler’den 

geçmiştir
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adaletli, adalete karşı hassas bir varlık haline 
getirdi. Bu nedenle insanların içinde adalet 
duygusu vardır. Adalet evrensel bir kavram-
dır. Din kavramından daha evrenseldir. Yer-
yüzündeki bütün devrimler ve dinler adalet 
talebiyle ortaya çıkmıştır. Yeryüzünü eşitlik 
mücadelesi, insanlar arasındaki eşitsizliği gi-
derme mücadelesi ilerletmiştir. Nerede bir 
devrim var, nerede bir isyan var, nerede bir 
kıpırtı var bakın orada adalet talebinde bulu-
nuluyordur. Dünyanın neresinde bir müca-
dele varsa, kökeninde adalet hissinin tatmi-
nine yönelik bir eşitsizliğin ortadan gideril-
mesi problemi olduğunu görürsünüz. Bu açı-
dan bakıldığında adalet aslında bir hissiyat 
oluyor. Diyelim ki tankın bir çocuğu ezdiğini 
görüyorsunuz veya baklava çalan çocuğa hır-
sızlıktan dokuz sene ceza veriliyor. İçinizde 
bir hissiyat kabarıyor ve “nerede adalet, böy-
le şey mi olur?” diyorsunuz. Çünkü eşitsiz 
bir durumla karşılaşıyorsunuz. Zayıfla güçlü 
arasında bir eşitsizlik görüyorsunuz ve bu 
eşitsizliğe isyan edip, bunun giderilmesi için 
mücadele veriyor, talepte bulunuyorsunuz. 
İşte adalet mücadelesi ve eşitlik arasında bu-
rada sıkı bir bağlantı vardır. 

Güncel hayattaki geleneksel algı ile bah-
settikleriniz arasındaki farklar yalnızca 
“iyi okumamak” ya da “iyi düşünmemek” 
ile çözümlenebilecek şeyler değil gibi du-
ruyor. Sanki mesaj, güncele ulaşana kadar 
birtakım işlemlerden geçiyor ya da geçmek 
zorunda bırakılıyor. Üzerinde oturduğu-
muz değer ve öğretilerin vermek istediği 
ile aldığımız şey zıtlık bile gösterebiliyor. 
Bu alanda düzeltilmesi gereken şeyler mi 
var yoksa biz bu alana temiz bir düşünce 
ile girmiyor muyuz?

Bu noktada ben zihinsel tahrifata uğradığı-
mız kanaatindeyim. Yahudi ve Hıristiyanların 
tahrifatı da böyleydi zaten. Aslına bakarsanız 
İncil’de de Tevrat’ta da tahrif olmuş bir şey 

yok, eklenmiş şeyler var. Orada Allah’ın sözü 
öylece duruyor. Yaşaya’nın kitabını okursa-
nız, İsa’nın İncil’deki sözlerini okursanız gö-
receksiniz ki Kur’an’dakinin aynısıdır fakat 
bu sözlerin sağına soluna eklemeler yapmış, 
karıştırmışlar. Âyetleri, hadisleri, müctehid-
lerin söz ve görüşlerini karıştırıp kitaplaş-
tırmışlar. Tahrifat denen budur ve bunların 
ayıklanması gerekir. Şimdi ben elime Tevrat’ı 
ve İncil’i alsam, bütün Avrupa’da dolaşsam, 
Amerika’da dolaşsam, elime hiç Kur’an alma-
dan sırf Tevrat ve İncil’den âyetler okuyarak, 
Kur’an’ın mesajını anlatırım. Kırmızı kalemle 
çizdiğim yerler var. Bunlar Allah’ın sözüdür 
dediğim, kendimce tespit ettiğim yerler. Sizin 
kitabınızda bunlar yazıyor diyerek Kur’an’da 
söylenenlerin aynısını anlatırım. Çünkü var 
ama karışmış vaziyette. Aynı şey bizim için 
de geçerli. Bizde de şöyle bir şey var. Biz ayır-
mışız, demişiz ki: Bu Kur’an’dır, şu hadistir, 
şu da fıkıh kitabıdır. Güzel ama zihnimizde 
karıştırmışız. Zihnen ikisi de aynı. Adam di-
yor ki: “Hadis, âyeti nesh eder. Bir hadis gö-
rürsem, âyetle çeliştiğini fark edersem hadisi 
tercih eder, âyeti bırakırım”. Adam zihninde 
onu karıştırmış ve ön plana almış. Yahudi ve 
Hıristiyanların kitapta yaptığını, biz zihinde 
yapmışız. Onlar Hz. İsa’ya biçtikleri rolü ki-
taba geçip “Tanrı’nın Oğlu” demişler. Biz Hz. 
Peygamber’e öyle bir rol vermişiz ki Hıristi-
yanların Hz. İsa’ya biçtiği rolden daha ileri, 
“Yerler ve gökler onun yüzü suyu hürmetine 
yaratılmış” demişiz. Bence tahrifatta kimse 
kusura bakmasın pek fark yok. Sosyal ha-
yata baktığın zaman iki yüz bin tane hadis 
uydurulmuş ve Müslümanın gündelik hayatı 
mahvedilmiş.

“Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun / 
Yıktın da dini mübini yeni bir din kurdun” 
diyor Mehmet Akif. Bunu ben değil, Mehmet 
Akif söylüyor. Yeni bir din kurulduğundan 
bahsediyor. Bazıları diyor ki: yeni bir din mi 
icat ediyorsun? Hayır kardeşim. Yeni bir din 
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kurulmuş, biz asıl din şuydu diyoruz. Onu 
söylemeye çalışıyoruz. 

Üstelik Akif bunu yüz sene önce söylemiş. 
Peşin bir kabulleniş yerine itiraz, reddiye 
de var bu sözlerde. 

Evet, Akif’in söylediği yeni dinin üzerine 
yeni bir din daha kuruldu.

Peki, hocam hiçbir çaba sarf etmeden do-
ğumumuzla birlikte elde ettiğimizi sandı-
ğımız dinin ve onun ürettiği medeniyetin 
geldiği noktada çabuk unutan, çabuk alı-
şan, çabuk şekil değiştiren; buna karşın 
sözlü geleneği de mu-
kaddesatın üzerinde 
tutan birey ve toplum 
fotoğrafını görüyoruz. 
Bu çelişki çıkmazını 
nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Şimdi gördüğümüzden 
şüphe etmemiz lazım. 
Peygamberimiz var olan-
dan şüphe ettiği için dağ-
lara çekilmiş ve hakikati 
öyle bulmuştur. Biz de var olan dinden şüp-
he etmeliyiz. Bu muydu, bu mu, bu kadar 
mı, Allah’ın dini bu mu, şu gördüklerimiz 
mi? Şeklinde sorgulayıcı olmalıyız. Burada 
kitabı değil, gördüklerimizi kastediyorum. 
Herkes bir sürü şey söylüyor. Bir defa du-
rumdan şüphe edeceğiz. Şüphe etmezsek 
hakikate ulaşamayız. Hakikatin kökeninde, 
İbrahim kıssasında bize verilmek istendiği 
gibi şüphe vardır. Bu mu benim Rabbim? 
Olamaz, battı (Güneş için). Bu mu beni Rab-
bim? Olamaz, battı (Ay için). Bak şüpheyi 
öğretiyor sana. Var olandan şüphe duy hat-
ta kendi bildiklerinden de şüphe et. “Şüp-
he ettiğin zaman sana hakikatin ve gerçeğin 
kapıları aralanacak ve oradan girdiğinde 

gerçeğe doğru yol alacaksın” demek istiyor.  
 
Kur’an böyle okunmadığı için, büyük bir 
tahrifat olduğu için, esas mesajların Müslü-
manın zihninde silikleşerek, kaybolduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle bu tür mesajlar 
Kur’an’da var olduğu halde, Müslüman zi-
hin tarafından görülemiyor. Kur’an’ın ilk 
hayır dediği şey zenginliğinden dolayı ken-
disini yeterli gören bir adamın hegemonyaya 
yönelmesidir. Alak Sûresi’nin 6. âyeti bunu 
açıklar. “Müstağni olduğu için, kendi zengin-
liğini yeterli gördüğü için, insanoğlu kendi-
ni mutlaka üstün, yıkılmaz zanneder” Yani 
ötekine hegemonik ilişki kurar. “Para ya da 
güç bende, o halde benim dediğim olacak” 

demektir bu. Eğer bir ce-
maatte, bir devlette, bir 

toplulukta, bir mecliste 
kimde para varsa onun de-
diği oluyorsa orada tuğyan 
vardır. Kur’an’ın ilk anlat-
tığı kıssa, bahçe sahipleri 
kıssası, bugünkü tabirle 
burjuva denilen sınıf. O za-
man onlara bahçe sahipleri 
deniyor. Tarım toplumu 
olduğu için bahçe sahibi 
olmak zenginliği ve serve-

ti ifade ediyor. Müzzemmil Sûresi 11. âyet: 
“nimet sahiplerini bana bırak” diyor. Nimet 
sahipleri de “servet sahiplerini” anlatan bir 
tabirdir. Peki, nasıl oluyor da Kur’an’ın ilk 
kıssası bahçe sahipleri; Kur’an’ın hayır dedi-
ği ilk şey, zenginliğin kişiyi tuğyan ettirme-
si; İlk karşı çıkılan da Kâbe’ye egemen olan 
dokuz kişilik tefeci, bezirgân çete oluyor? İlk 
kırk sürede bunlar tek tek isim verilmeksi-
zin eleştiriliyor ve Kur’an bunlara tis’atu raht 
(dokuz çete) diyor. O gün şehre hâkim do-
kuz çete var. Bunların hepsi tefeci, bezirgân, 
servet sahibidir. Bunların hepsi mele-i müt-
reftir (Kavminin zenginlikten şımarmış ileri 
gelenleri). Kur’an’ın ilk âyetlerinde bunlara 

Dünyanın neresinde 
bir mücadele varsa, 
kökeninde adalet 
hissinin tatminine 

yönelik bir eşitsizliğin 
ortadan giderilmesi 
problemi olduğunu 

görürsünüz.
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bir saldırı var. Sen bunu nasıl görmezsin? 
Bunu söylediğimiz zaman bize Kur’an’ın sol 
açıklamasını yapıyor diyorlar. Ne alakası var? 
Buna, dense dense Sosyal İslam denir. Ben 
sol İslam, Müslüman sol ismini kabul etmi-
yorum. Bizim anlattığımız Sosyal İslam’dır. 
İslam’da sosyal adalet’tir. İslam’ın bu yönü 
Müslümanlar tarafından unutulmuş, ihmal 
edilmiştir. Biz de o yönünü ön plana çıka-
rıyoruz. Hepsi bu. Dolayısıyla bu açılardan 
Müslüman zihin tahrifata uğramıştır. 

Müslüman zihin nasıl bir tahrifata uğra-
mıştır? Az önce bahsettiğiniz dinin uğra-
dığı tahrifatın bir benzeri, zihinlerde de 
mi uygulanmıştır?

Benim kanaatime göre zihinlerimizle uğraşıl-
mıştır. Özellikle yetmişli yıllarda, soğuk sa-
vaş döneminde ABD’nin antikomünist kuşak 
yetiştirme, yeşil kuşak oluşturma çabaları 
doğrultusunda zihinsel köklerimizle uğraşıl-
mış ve mühendislik faaliyetlerinde bulunul-
muştur. Müslümanlar sağcılaştırılmış, anti-
komünistleştirilmiştir. Servete, kapitalizme, 
zenginliğe teşne, buraya rahatlıkla kayacak 
bir zihniyet oluşturulmuştur. Mesela ben 
Milli Türk Talebe Birliği kökeninden gelen 
biriyim. 75, 76 yıllarından bahsedeceğim. 
O zamanlar ortaokula giden bir çocuğum. 
Annemin babamın evinden ilk defa ayrılıyor 
ve İslamcı, dini bir teşkilat olan MTTB’ye 
götürülüyorum. Orada ilk dinlediğim kon-
ferans “Komünizmin zararları.” Konferansta 
ilk duyduğum şey: “Türkiye’ye komünizm 
gelecek. Komünizm gelince ne olacak biliyor 
musunuz? Bir, anneniz ve kız kardeşiniz orta 
malı olacak.” Salonda bir uğultu kopuyor, 
insanlar olamaz diye bağırıyor. Sonra devam 
ediyor adam “Ne olacak biliyor musunuz? 
Malınız, mülkünüz hiçbir şey olmayacak. 
Eviniz, her şeyiniz elinizden alınacak. Ezanlar 
susacak, bayrak inecek. Türkiye Moskova’ya 
bağlanacak.” Şimdi düşünüyorum da kar-

deşim bu bir kışkırtma, propaganda. Bu 
bir zihin yıkama faaliyeti. O nesil komünist 
propagandayla yetişmiştir. Sağcılık, Milliyet-
çilik, Ülkücülük, İslamcılık, Maneviyatçılık 
falan birbirine karışmış; Mukaddesatçı, Mil-
li mücadeleci bir nesil üretilmiştir. Bunların 
hepsi bir projedir. Birileri bunun üzerine ça-
lışmış, kafa yormuş ve bizi antikomünistleş-
tirmiştir. Hâlbuki İslam’ın ekonomi politik 
yorumu kapitalizmle asla bağdaşmaz ama 
sosyalizme biraz yakındır. Eğer çağımızda 
illa bir müttefik olacaksa, yani ne odur ne 
budur demeden, ikisinden hangisine yakın 
diyecek olursak, bana göre sosyalist dünyaya 
yakındır. Yakın olması da gerekir. Kur’an’dan 
ancak bu çıkabilir. Peygamber’in mülkiyetsiz 
ölmesinden, servete karşı tutumundan, pay-
laşımcılığından bu çıkar. Öyle sûfiler vardır 
ki “şu benim” demeyi bile şirk saymıştır. Sert 
bir tasavvuf, zühd geleneği var İslam’da. Fakr 
makamı vardır. Mesela Tâhâ Sûresi 18. âyette 
geçen “Allah Musa’ya dedi ki: Bu nedir? Musa 
cevap verdi: Benim asamdır. Allah, at onu 
dedi.” şeklindeki diyalog büyük bir Sûfi olan 
Şakik-i Belhi tarafından şöyle yorumlanıyor: 
“Benim” asam demek şirktir. Bu yüzden “at 
onu” denildi. Şimdi bu kültürden nasıl böyle 
bir kapitalizm çıkar ben anlamıyorum.

Sosyalist dünyadan bakınca ne görülüyor? 
Zihinsel tahrif projelerinden bahsettiniz, 
antikomünist propagandayla yetişen bir 
nesil vardı dediniz. Zamanın komünist, 
sosyalist dünyasında durum nasıldı ve 
din, sosyalist dünyanın neresindeydi, bu-
gün neresinde?

Aynı proje onlar üzerinde de yürütülmüş, 
sol ve sosyalist dünya dinsizleştirilmiştir. Bir 
taraf antikomünistleştirilirken diğer taraf da 
antidinleştirilmiş. Adam o kadar şey söylüyor 
ama Allah kelimesini ağzına almıyor. Karde-
şim dine karşı tutumunuz nereden geliyor? 
Şu anki sol dünyanın bütün argümanları dini 
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dünyadan, örneğin 
Karmatiler’den geç-
miştir. Karmat kızıl-
lar, kırmızı demektir 
ve “kiremit” kökün-
den gelir. Hem köylü, 
hem kızıllar anlamın-
dadır. Bunların bay-
rakları da kırmızıdır. 
Birbirlerine de “refik” 
(yoldaş) derler ve or-
tak mülkiyetle yöneti-
lirler. Özel mülkiyete 
de karşıdırlar. Ne kaldı 
geriye? Bir orak, bir de 
çekiç eksik. Sünni dünya 
bunu bilmez. Ne yapmış-
lar. Bir tarafta eşitlik dü-
şüncesi, emek düşüncesi, 
devrim fikri tamamen 
dışlanmış; diğer tarafta 
da Allah, kitap, din çı-
karılarak iki dünya bir-
birine yabancılaştırılmış. 
1970’li yıllarda “İslam ve 
Sosyalizm” diye kitaplar 
yayınlanıyor. Bir kavga çıkıyor ve İslam bir 
tarafa Sosyalizm bir tarafa düşüyor. Neticede 
beş bin kişi ölüyor ve bir daha kimse o keli-
meleri ağzına almıyor. 

Bu projeleri üretip, insanları birbirine 
düşüren, bununla da yetinmeyip düşün-
ce kodlarını zedeleyenlerin tarafından 
bakınca karşımıza ne çıkmaktadır? Nasıl 
bir yöntemle ve niçin böyle bir yol uygu-
lanmıştır. 

Dünya haritasını önünüze alıp Atlantik’ten 
bakınca ne görürsünüz? Büyük bir blok, kara 
parçası; Avrupa ve Asya kıtası görürsünüz. Bu 
ne demektir? Soğuk savaş dönemine baktığı-
mızda Doğu Avrupa’dan, Sovyetlerden Çin’e 
kadar bütün bu kuzey bloğu Sosyalist Dün-

ya. Kuzey Afrika’dan 
başlayıp Ortadoğu’yu 
kapsayan ve Hindistan 
içlerine kadar uzanan 
güney bloğu da Müs-
lüman dünya. Yani üst 
tarafı Sosyalist, alt ta-
rafı da İslam olan bir 
dünya. Adam ortaya 
bir yeşil kuşak pro-
jesi geliştirmiş ve bu 
iki dünyayı birbirine 
düşman etmiş. Öyle 

bir düşmanlık ki hâlâ sö-
külüp atılamadı. Öyle bir 
uğraş ki solcu hâlâ Allah 
diyemiyor; Müslüman hâlâ 
eşitlik, emek diyemiyor. 
Bunları ağzına alamıyor. 
Şimdi bu oyunu bozmamız 
lazım. Ben bunu fark ettim 
ve bu oyuna çomak soku-
yorum. Sevmedikleri şey 
de bu zaten. Onların du-
manını attıracak, planlarını 
alt üst ettirecek olan şey de 

bu. Bu işin kaynaklarına inildiği zaman, bu-
nun böyle olduğunu görüyorum. 

Yeşil kuşak kavramını biraz daha açalım 
isterseniz. Yeşil kuşak burada bir tampon 
görevi mi görüyor? Coğrafi olarak baktı-
ğımızda üzerinde bulunduğumuz toprak-
lar bu “yeşil kuşak” çizgisini mi temsil 
etmektedir? 

Müslüman hareketlerin komünizme karşı 
desteklenmesi meselesi bu sorulara açık-
lık getirecektir kanaatindeyim. Amerika 
Afganistan’da Rus işgaline karşı mücahitle-
ri destekledi. Bununla birlikte Türkiye’deki 
bütün sağcı, Müslüman hareketleri de ko-
münist tehlikeye karşı destekledi. Bu des-
teğin tamamı araya düşmanlık sokmaya 

Özellikle yetmişli 
yıllarda, soğuk savaş 
döneminde ABD’nin 
antikomünist kuşak 

yetiştirme, yeşil kuşak 
oluşturma çabaları 

doğrultusunda 
zihinsel köklerimizle 

uğraşılmış ve 
mühendislik 

faaliyetlerinde 
bulunulmuştur.
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yönelikti. Örneğin; Amerika’nın 6. filosu 
geliyor diye Karaköy’deki umum evleri boya 
badana yaptırılıyor. Deniz Gezmiş ve arka-
daşları da bu filoyu protesto ediyor. Bizim 
sağcı muhafazakârlar da Deniz Gezmiş’leri 
taşlıyor. Bu olacak iş mi kardeşim, bu na-
sıl iş? Müslümanların o Deniz’lerle beraber 
olup, o filoya tepki göstermesi gerekirdi.  
 
Türkiye, Amerika müttefiki bir ülkedir. Ku-
zeydeki Sovyetler Birliği’ne karşı soğuk savaş 
yıllarında konumlandırılmıştır. Türkiye’de 
var olan din, diyanet’inden tüm cemaatlerine 
kadar Sovyetler Birliği ideolojisine karşı, yani 
Sosyalizm ve Komünizme karşı koşullandı-
rılmıştır. Bu hususta köy köy, kasaba kasa 
dolaşılarak telkin yapılmıştır. Türkiye’deki, 
özellikle 70’li yılları yaşayan Müslümanlar 
eğer kendileriyle hesaplaşmamışlarsa, hâlâ 
böyle düşünmeye devam ederler. Ben ken-
dimle yüzleştim, hesaplaştım o dönemle ve 
onun için böyle konuşabiliyorum. Yırtım 
attım o üzerimize giydirilen deli sağcı göm-
leğini. Söylendiği zaman bu kavramlardan 
nefret ederler, antikomünist hisleri ortaya 
çıkar. Bununla yüzleşmeyenler Müslüman 
olmadan önce antikomünisttirler. Önce an-
tikomünisttir sonra Müslüman.

Adalet, hukuk, ahlâk gibi kavramlar bir-
birlerinin tamamlayıcısı gibi görünen, bir-
birlerini destekleyen kavramlar. Rahmet 
ile bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki 
var?

Hûd Sûresi 56. âyet: “Benim Rabbim sırat-ı 
müstakim üzeredir” diyor. Allah nasıl sırat-ı 
müstakim üzere olur? İşte ahlâk dediğimiz 
şeyin tanımı da burada ortaya çıkıyor. Ahlâk, 
kişinin bir lafa, bir söze insanları çağırma-
sı değil, yaptığı şeye insanları çağırmasıdır. 
Eğer siz bir şey yapıyor ve insanlara “ben 
böyle bir şey yapıyorum, siz de buna gelin” 
diyorsanız, ahlâk çağrısı yapmış olursunuz. 

Siz bir laf ediyor ama o lafla kendiniz amel 
etmiyor, insanları da ona uymaya çağırıyor-
sanız, bu ahlâki bir çağrı olmuş olmuyor. Al-
lah, sırat-ı müstakim üzere olduğunu söyler-
ken, rahman olduğunu da söylüyor. Bunları 
birbirinden ayırmıyorum. Böyle bir ayrım da 
bize bir şey vermez. Rahmet sonsuzdur, ada-
let bire birdir, denkliktir. Ahrette, kıyamette 
Allah rahmetiyle mi muamele edecektir, ada-
letiyle mi muamele edecektir? Bu bizi ilgilen-
diren bir şey değil. Bize bu dünyada adalet 
lazım ama kıyamette nasıl muamele olunu-
ruz bilemem. İnşaallah rahmet ile muamele 
olunuruz. Biz ancak bunu talep ederiz fakat 
üzerimize farz olan dünyada adaletli dav-
ranmaktır. Allah’ın bizden de istediği budur. 
Nahl Sûresi 90. âyet “Allah size adaleti emre-
der” diyor. Bakın tavsiye eder değil, emreder. 
Dolayısıyla rahmet, ahlâk, adalet ve hukuk 
arasında şöyle bir ilişki vardır: Allah rahme-
ti kendine yazmıştır. İnsan, en dipte sevgi 
ve merhamet sahibidir. Sevgi ve merhameti 
gönlünün derinliklerinde hisseder. Bu, insa-
nın bedenine yansır ve buradan ahlâk doğar. 
Rahmetle ahlâk arasında derin bir ilişki vardır 
ama ahlâk, kişinin karakterinde ortaya çıkar. 
Yalan söylemeyen ya da doğru sözlü olan bir 
insan ahlâki prototiptir. Adalet de insanların 
birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkar. Bu 
durumda kişi, adaleti sağlamak için normlar 
ve müeyyideler oluşturur. Adalet hissinin ka-
lıcı olması için de dışsal dünyada norm ve 
müeyyidelere ihtiyaç vardır. Bu noktada da 
hukuk doğar. Mesela adam öldürme olayını 
ele alalım. Bir adamı öldürme olayında rah-
met der ki: “seven ve merhamet eden hiç öl-
dürür mü?” İçsel bir telkinde bulunur. Ahlâk 
der ki: “adam öldürmek kötüdür, bu katil-
liktir. Katil olmak gayri ahlâki bir durumdur 
ve ahlâksızlıkların başıdır.” İyinin ve kötü-
nün ne olduğunu söyler ahlâk. Adalet der 
ki: “Kim kimi öldürürse; zengin, fakir, siyah, 
beyaz, doğulu, batılı oluşuna bakılmaksızın 
hesabı sorulmalıdır.” Hukuk da der ki: “Kim 



60

birisini öldürürse kı-
sas edilmelidir, idam 
edilmelidir veya ona 
şu kadar yıl ceza ve-
rilmelidir.” Bunu 
müeyyideye bağlar. 
Dolayısıyla rahmet, 
adalet, ahlâk ve hu-
kuk arasında böyle 
bir ilişki vardır. Hu-
kuk kuralları adale-
te uygun olmalıdır. 
Adalet, ahlâktan güç 
almalıdır. Ahlâkın 
kökünde rahmet olma-
lıdır. Bütün bu kurallar, 
insanlar birbirini sevsin, 
bir arada huzur içinde 
yaşasın diye vardır. 

Hz. Peygamber ve onun döneminin adalet 
algısı nasıldı?

Hz. Peygamberin hayatından dört sahne 
anlatmak istiyorum. Birincisi Hılfu’l-Fudul. 
Burası, adalet üzerine yemin edilerek girilen 
bir teşkilat. İster Mekkeli, ister yabancı olsun 
kimliğine bakılmaksızın adaleti sağlayacağı-
na, zulme uğrayan kişiye maddi manevi yar-
dımda bulunacağına yemin edilerek girilen 
bir müessese. Hz. Peygamber de daha yirmi 
beş yaşındayken adalet üzere yemin edip 
bu teşkilata giriyor. İkincisi Kur’an ki sosyal 
içerikli âyetlerin özünde yatan ana kavram 
adalettir. Üçüncüsü Medine Sözleşmesi. Bu 
sözleşmede en çok adalet kelimesi geçer. 
Dördüncüsü de Veda Hutbesi. Veda Hutbesi 
de hakların nasıl kullanılacağı ve nasıl dağı-
tılacağı üzerinedir. Hz. Peygamber görülüyor 
ki gençlik yıllarından itibaren kendisine ge-
len âyetler, yaptığı sözleşmeler, giriştiği ticari 
ortaklıklar, yönetim anlayışı hep aynı tarzda 
cereyan ediyor. Onun düşünce, ruh ve gönül 
dünyasında hâkim olan esas kavramın adalet 

olduğunu görüyoruz. 
Madem bize en güzel 
örnek odur, o halde 
Müslümanın da öyle 
olması gerekir. Çünkü 
bu dünyada lazım olan 
tek şey adalettir. Kur’an 
ruhu ile Peygamber 
vicdanı ve adaletinin 
bir araya geldiğini 
görüyoruz. İnsanları 
mutlu edecek, devleti 
milleti düzlüğe çıkara-
cak, yeryüzünde barışı 

sağlayacak olan şey yalnız-
ca bu karışımdır. Döneme 
ilişkin bir örnek verelim. 
Hz. Ali “bundan sonra pa-
zar yerinde kimse önceden 
yer tutmayacak” diyor. Hz. 
Peygamber de önceden yer 

tutan bir kişinin barakasını önce yıktırıp, 
sonra da yaktırıyor. Pazara ilk kim gelirse is-
tediği yere tezgâhını açacak. Üreticinin, üret-
tiğini pazarda gelip satması için önünü açan 
bir uygulama. Bu aslında pazar mafyasını, 
baronluğu, tekelliği tarumar eden bir şey. Hz. 
Ali bunu namazdaki saf dizilişiyle bağdaştırı-
yor. Her namazda yeniden saf oluştuğu gibi, 
safta kimsenin garanti yerinin olmayışı gibi 
pazarda da ilk gelen yeri alır diyor. Pazar 
yeri bittiği an, herkesin yeri bitmiştir. Bunu 
kapitalistler anlayamazlar. Kapitalizmdeki 
serbest piyasa falan hepsi yalan, yok öyle bir 
şey. Kimse malını pazara getirmeden fiyatını 
açıklayamayacak diyor. Malını pazara getirip 
koyacak ve koyduğu an ilan edecek fiyatını. 
Dolayısıyla saf düzeninden böyle bir sonuç 
çıktığına göre bizim de saf düzeninden, ta-
vaf ritüelinden bir eşitlik çıkarmamız lazım. 
Bunu Hz. Ali’nin yaptığı gibi piyasaya, paza-
ra, insan ilişkilerine, aile ilişkilerine, toplum 
ilişkilerine, cemaat ilişkilerine yansıtmamız 
lazım. İmamın cemaatin bir adım önünde ol-

Biz genellikle fakirin 
zenginin elindekine 
iç geçirmesini haset 
zannederiz, hâlbuki 

tam tersidir.



61

Kur’ani Hayat
MART’12
SAYI 23

Erol
ÇETİN

İhsan Eliaçık İle

ması dışında cemaatten hiçbir farkı yoktur. 
Namazın kurallarına İmam da uymak zorun-
dadır. Mescide bir adam giriyor ve “Hanginiz 
Muhammed” diye soruyor. Aynı camideki 
saf durumu orada da var. Hz. Peygamber’i 
tanıyamıyor adam. Çünkü Hz. Peygamber 
hegemonik ilişkiyi kaldırmış. Orduya bir kez 
tayin ettiğini ikinci kez tayin etmiyor. Geri-
de bir defa vekil bıraktığını ikinci kez vekil 
bırakmıyor. Ebedi makamlar, ebedi görevler 
yok. Alt, üst hiyerarşi diye bir şey yok. Hz. 
Peygamber’in on sekiz ticari ilişkisini ince-
ledim. Patron işçi ilişkisi yok sadece ortak-
lık var. Senle beraber iş yapacağız diyor. Ben 
şunu koyacağım, sen de bunu koyacaksın; 
sen emeğinin karşılığı şunu alacaksın, ben 
de koyduğumun karşılığı bunu alacağım di-
yor. Böylece kimse kimseye üstün olmuyor. 
Hz. Peygamber’in bu tarzı pazarda da yöne-
tim anlayışında da ticaret ilişkilerinde de aile 
ilişkilerinde de böyle. Kur’an-ı Kerim’de de-
niyor ki: “Onlar arasında adaletle ve eşitlikle 
hükmet.” Bakın onlara hükmet değil, onlara 
hükmetmek hegemonyadır. “Onlar ‘arasında’ 
adaletle hükmet” yani sen onlardan birisin, 
onların üstüne çıkma, onlardan ayrı bir ma-
kam mevki oluşturma ama onların ‘arasında’ 
adalete ve eşitliğe göre hükmet” diyor. Bu an-
layışın devletin ve toplumun her kademesine 
yansıması gerekmektedir.

O halde insanın yükümlü olduğu en temel 
şey adalettir. Bireyin adalet algısını dil, 
din, ırk çeşitlerine göre şekillendirmesi 
de adaletsizlik olmuyor mu?

Kur’an, yeryüzündeki mücadele perspektifi-
ne göre insanları zalimler ve mazlumlar diye 
ikiye ayırır. Zulmün kaldırılması, mazlumla-
rın kurtarılması ve adaletin tesis edilmesi in-
sana emredilen şeydir. Hayat da bu mücade-
len ibarettir. Bundan başka herhangi bir savaş 
hattı yoktur. İnsanları inananlar, inanmayan-
lar diye kategorize etmek savaş ekseni değil-

dir. Tabiî ki inananlar da inanmayanlar var-
dır fakat bu bir savaş ekseni değildir. Kur’an’ı 
Kerim “Zalimlerden başkasına düşmanlık 
yoktur” (2/193) der. Eğer sen zalimden baş-
kasına düşman olursan, suç işlemiş olursun. 
Sadece zulme ve zalime düşmanlık vardır. 
Eğer bir yerde zulüm varsa, orada harekete 
geçilmelidir. Zulmün ne konuda yapıldığı, 
kime yapıldığı, adının ne olduğu önemli de-
ğildir. Örneğin: Adamın hakkı elinden alını-
yor, bir eşitsizlik yaratılıyor, ona zulmedili-
yor ve hakkından, hukukundan mahrum bı-
rakılıyor; ana dili unutturulmaya çalışılıyor, 
köyünün ismi değiştirilmeye çalışılıyor veya 
yaşadığı şehir işgal ediliyor, “buraları boşal-
tın, buralar üç bin sene öncesinden bizimdi” 
deniliyor. Bunların hepsi zulümdür ve bun-
lara karşı tavır konulmalı, mücadele edilme-
lidir. Bakın, zulüm-adalet çelişkisi üzerinden 
iki sorunu hiç isim zikretmeden anlattım ve 
ne demek istediğim anlaşıldı. İsim önemli 
değildir, önemli olan zulmün olup olmaması 
meselesidir. Ateistlerle, Hindularla, ateşe ta-
panlarla; kiliseyle, havrayla hepsiyle bir ara-
da yaşayabiliriz. Bir tarafta ezan okunabilir, 
diğer tarafta çan çalabilir. Yeter ki zulmedil-
mesin. Komşum dilediği inanca sahip olabi-
lir. Yukarı kattaki ineğe, aşağı kattaki soğana 
tapabilir, ben onlarla aynı apartmanda ya-
şarım fakat tek bir şartım var. O  da şudur: 
zerre miktarda zulmedilmeyecek. Yukarıdan 
aşağıya kilim çırpmayacak örneğin. İnsanla-
rın inançları ve ritüelleri sorgulama, yargıla-
ma ve kınama konusu değildir. Ne Kur’an’da 
ne de Peygamberin hayatında böyle bir şey 
görmedim. İnançların kökenine inilirse ben-
zer şeyler olduğu görülecektir. Örneğin: 
Adam ineğe tapıyordur. Dersin ki: “sen ineğe 
tapıyorsun.” O da sana der ki: “sen de eve 
tapıyorsun” o zaman. Şehirlerarası yolculuk 
esnasında bir Hindu ile konuştum. Adam 
bana bir inek yorumu yaptı, dedim ki “senin 
bu anlattığına biz tevhid diyoruz.” Ne sandın 
ya dedi. Bu düşünce “Müslümanların avamı 
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ile Hinduların avamı-
nın birbirlerini putpe-
restlikle suçlamasından 
başka bir şey değil” 
dedi. Kınama, sorgula-
ma ve yargılama konu-
su olan tek şey insanla-
rın davranışlarıdır. Sen 
yukarıdan aşağı kilimi 
çırparsan, ben de seni 
hem yargılar hem sor-
gular hem de kınarım. 
Kötü davranışlar kına-
nır, iyi davranışlar övülür. 
Bu noktada Hz. Ali’nin 
dediğine geliyoruz. “İslam 
esas itibariyle ameldir” di-
yor. Yani Allah, insanın na-
sıl davrandığına bakacak. 
“İman ettik demekle hemen 
cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz?” 
âyetini bu şekilde görmek gerek. İnsanları 
inançlarından, ritüellerinden ya da inanç ve 
ritüelleri yerine getirmediğinden ötürü dış-
lamak doğru değildir. Biz yalnızca davette 
bulunabiliriz.

Adaletin yeryüzüne hâkim olduğunu dü-
şünürsek, karşımıza nasıl bir fotoğraf çı-
kar? 

Bu cennet fotoğrafıdır. Cenneti aynı zamanda 
dünyevi bir ideal olarak görüyorum. Cennet, 
dinlerin ideal dünya ülküsüdür. Cennetin bu 
dünyaya dönük yüzü bizim görevimizi, öte-
ki dünyaya yönelik yüzü de itikadımızı ifade 
eder. Rahman Sûresi’nde cennet içinde iki 
cennetten bahseder. İki cennet içinde tekrar 
iki cennetten bahseder. Cennetler iç içe geç-
miş bir dizidir. Bunu şöyle algılamak gerekir: 
Cennet önce evden başlar, yüz metrekare içe-
risinde cennet hayatı yaşayabilirsin. Buradan 
mahalleye geçer, sonra cemaatine, arkadaş 
topluluğuna ardından şehre, ülkeye niha-

yetinde de dünyaya 
geçer. Neyi nereye 
kadar becerebilir-
sen onu yapacaksın. 
Cennet hayatı yaşa-
mak demek, bir ta-
kım değerleri hayata 
geçirmek demektir. 
Bunların başında 
sevgi, merhamet, 
kardeşlik, paylaşım, 
adalet ve eşitlik ge-
lir. Bunların olduğu, 

yaşandığı yer cennettir. 
Diğer yandan ihtiras, 

hırs, haset ve kibrin ol-
duğu yer de cehennem-
dir. Şeytanın üç büyük 
günahı vardır ki bana 
göre bunların olduğu her 

yer cehennemdir. Birincisi kibirdir, Âdem’i 
aşağılamıştır. Çamurdan yaratıldı diye kibir 
göstermiş, bir şeyi öbürüyle kıyaslayarak 
“sen kim oluyorsun?” demiştir. Bunu dedi-
ğin an kibir sahibi olursun. İkincisi hasettir, 
Âdem’de var olan özellikleri kıskanmıştır. 
Kabil de Habil’i haset, kıskançlık ve mülkiyet 
sebebiyle öldürmüştür. Kabil bir yere sahip 
oldu ve “burası benim” dedi. Habil de “ha-
yır senin değil, herkesin” dedi ve öldürüldü. 
Üçüncüsü de hırstır. İnsan önce sonuna ka-
dar bir şeyi toplama, yıkılmayacak bir iktida-
ra ve mülke sahip olma hırsına kapılır. Sonra 
sahip olduklarıyla büyüklenir, kibirlenir ni-
hayetinde başkalarının elindekini kıskanarak 
“onlara da sahip olayım” der. Ateşin odunu 
yaktığı gibi haset de insanı yakar, kavurur. 
Biz genellikle fakirin zenginin elindekine iç 
geçirmesini haset zannederiz, hâlbuki tam 
tersidir. Gerçek haset, zenginin biriktirdik-
çe, diğerlerin eline de göz dikmesi, her şey 
bende olsun, herkes benim kölem olsun, ala-
nın tek sahibi ben olayım” demesidir. Davut 
kıssasında geçen doksan dokuz koyuna bir 

Ben Müslümanlığı 
daha çok tavır alış 

ve duruş olarak 
algılıyorum.
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koyun olayında anlatılan da budur. Adamın 
doksan dokuz koyunu var, diğerinin bir ko-
yunu var. Doksan dokuz koyunu olan o bir 
koyunu da almak istiyor. O da benim olsun 
diyor. 

Anlattığınız şeyler modern hayatın insana 
dayattığı hayat tarzı. Hırs, haset ve kibir, 
kişinin çocukluğundan itibaren karşılaştı-
ğı; medyadan, sivil unsurlara kadar hemen 
her alanda duyacağı tavsiyeler bütününü 
temsil ediyor. Şu okulu kazanman, bu ka-
dar biriktirmen, en yükseğe çıkman gere-
kir, yoksa başarısız olursun gibi söylemler 
ailede başlıyor. Kodlarımızla oynanmış 
demiştiniz. Toplum, bireyi bir yarışa ha-
zırlıyor ve bu noktada bireye nefes alacak 
bir alan bırakılmıyor. 

Buna karşı tavır almamız lazım. Ben Müslü-
manlığı daha çok tavır alış ve duruş olarak 
algılıyorum. Kardeşim başarılı olmak zorun-
da değilsin. İlla devlet kuracaksın, dünyayı 
ele geçireceksin diye bir şey yok. Hz. Mu-
hammed zamanında bile dünya düzelmedi, 
sana ne oluyor? Sen tavır almak ve duruş ser-
gilemekle mükellefsin. Sayın az olabilir, sen 
bunlara karşı tavır koyacak ve “almıyorum, 
yapmıyorum” diyeceksin. Adamlar bir sürü 
şey üretiyor, bunu kime satacak? Uyduruk-
tan şeyleri ihtiyacımızmış gibi yutturuyor. 
İnsanların ihtiraslarını ihtiyaçlarıymış gibi 
hissettiriyor. Biz de o ihtirasların peşinde 
koşarak ihtiyaçlarımızı giderdiğimizi zanne-
diyoruz. Hâlbuki onlar senin ihtiyacın değil, 
onlar sende kışkırtılmış ihtiraslar. Bir insanın 
yüz tane ev almasının ne anlamı var, bunun 
izahı nedir? Bir Müslüman elinde bir birikim 
varsa şu dört şeyden birine yatırmak zorun-
dadır aksi halde bu kenz olur ve “biriktirdik-
lerinizle dağlanacaksınız” tehdidine girer. Ya 
iş ve istihdam yaratacaksın ya vakf edeceksin 
ya infak edeceksin ya da karz-ı hasen yapa-
caksın. Bunun dışında bir yere para yatırmak 

bana göre haramdır. İhtiyacından fazlasını 
bankaya yatırmak, para biriktirmek, altın 
almak, arsa almak, ev almak yasaklanmıştır. 
İhtiyacından fazla olanı biriktirmeyeceksin. 
İhtiyacından fazlasıyla mülkiyet ilişkisi kur-
mayacak ve “bu benim” demeyeceksin. Çün-
kü ihtiyacın değil, niye senin oluyor? Hadi 
bir tane ev senin, dört tane ev de çocukları-
nın, doksan beş evi ne yapacaksın? Demek 
ki senin zihniyetin bozuk, demek ki sen he-
gemonya kurmak istiyorsun. İnsanlar önüne 
dizilsin, lüks ve sefahat içinde yaşayayım 
diyorsun. İşte bu Allah’a inanmak fakat gü-
venmemek oluyor. Aslında Allah’a inanmak, 
esas itibariyle güvenmektir. Güvenen adam 
biriktirmez, güvenmeyen biriktirir. Korku-
yor çünkü, ben niye korkmuyorum? Benim 
sigortam da yok, arabam da yok, evim de 
yok. Elime geçtiği zaman ihtiyacımı alıyor, 
gerisini paylaşıyorum. Elli yaşına geldim, ya-
şıyorum işte, aha örnek burada, ne korku-
yorsunuz? Allah’a güvenin, güvenin, güve-
nin. “Yağmur yağacak, nebat bitecek, güller 
açacak ve Allah rızkını gönderecek. Allah 
sözünden dönmeyecek, ben size bunu vaat 
ederim” diyor. Allah, tevekkül edin diyor. 
Zühd de tevekkül de bu değilse nedir? Diğer 
tarafta adam dervişlik taslıyor ama saraylarda 
oturuyor. Bu nasıl dervişlik? İşin dervişliği 
de bize kaldı. Sufiliği de biz temsil ediyoruz. 

Muhterem hocam, değerli fikirlerinizi 
bizimle paylaştığımız için çok teşekkür 
ederiz.

Ben teşekkür ederim. 
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evrin (zulüm, adaletsizlik) zıddı olan ada-
let (Razî, I: 651) kelimesi ve adalet kelime-

sinin kök harflerinden türeyen kelimeler; doğru 
(İbn Manzur, XI: 430) eşitlik, eşit hükmetmek 
(İbn Faris, 1979, IV: 246) doğrultmak (adde-
le), dengelemek, akran (Firuzâbâdî, I: 1030) 
tanıklığına ikna olunmuş kimse (raculu’n-adl) 
vb. anlamlarına gelmektedir (İbn Faris, 1986, 
V: 1760). Bu yazıda İzzet Derveze’nin (1888-
1984) et-Tefsiru’l-Hadis1 adlı eserindeki Bakara 
Sûresi’ne dair yorumlar içinde adalet kavramı-
nın orta ümmet, miras, boşanma, borçlanma ve 
savaş kavramlarıyla ilişkisine ait yazarın yakla-
şımlarını sergilemeye çalışacağız.

Orta ümmet ve adaletA. 

İslam ümmetinin orta ümmet2 olma özelliği; 
adaleti gözeticiliği, fazileti, insanlığa örnek oluş-
turacak bir adil yönetim merkezi konumunda 
oluşu, İslam mesajının esasını oluşturan te-
mellere, prensiplere, stratejilere ve direktiflere 
dayanmaktadır: “Böylece biz sizi insanlara şahit 
olmanız için orta bir ümmet kıldık; peygamber de 
üzerinize şahit olsun.” (Bakara, 143). Bu âyetin 
ahiretle ilişkili olduğu söylense de (İbn Kesir, 
V: 457.) Derveze’ye göre âyetin ifade tarzı ve 

1 Derveze, İzzet, et-Tefsir'ul-Hadis, (çev: Vahdettin 
İnce ve diğerleri), 7 c, 2 bs., Ekin Yay., İst., 1998.

2 Bu kavrama adil ümmet (Mukatil b. Süleyman, IV, 
407), hayırlı ümmet (Nesefi, I/137)  anlamı da ve-
rilmiştir. Türkçe’ye “dengeli ümmet” şeklindeki bir 
aktarımın da lafzın orijinalini yansıttığını söylemek 
mümkündür.
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atmosferi Allah’ın İslam davetine gösterdiği 
özeni anlatmayı vurgulamaya yöneliktir. Bu 
davet, izleyicilerine birtakım sorumluluk-
lar yüklemekte ve onları dünya topluluklar 
arasında önemli bir güç merkezi haline ge-
tirmektedir. Âyette vurgulanmak istenen bu-
dur. Bu özelliğiyle İslam; çeşitli dinlerin Allah 
inancı ile bağlantılı olarak yaşadığı sorunları, 
açmazları, ihtilafları ve çelişkileri çözüme ka-
vuşturmuş ve insanlığın önüne geniş ufuklar 
açmıştır (Derveze, V: 146). 

Hiçbir şey insanı hak, adalet sınırları için-
de, günahtan, hayâsızlıktan ve münkerden 
uzak bir şekilde hareket etmekten alıkoya-
maz hale gelmiştir. An-
cak İslam insanı eşyanın 
doğası, evrensel kozmik 
sistem, ifrat ve tefritten, 
aşırılıktan uzak akıl ve 
mantığın gerekleri ile bu-
luşturmuş, barıştırmış ve 
uzlaştırmıştır. Bu özelliğiy-
le İslam, bütün zamanlara 
ve mekânlara uygundur. 
İslam’ın bu niteliğine işa-
ret eden âyetlerden (Derveze, V: 147) biri de 
Fetih Sûresi’ndeki şu âyettir: “Bütün dinlerden 
üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve 
hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah 
yeter.” (Fetih, 48: 28).3 

Miras ve adaletB. 

Ölümü yaklaşan her Müslümanın mal bırakı-
yorsa, anneye, babaya ve akrabalara vasiyet-
te bulunması farzdır. Kur’ân-ı Kerim’de, hiç 
kimseye haksızlık etme eğilimi göstermeksi-
zin, adalete uygun bir şekilde vasiyet etmenin 
gerekliliğine şöyle işaret edilmektedir: “Sizden 

3 İbrahim Sarmış’a göre bu âyet, “Allah kendisine di-
nin/gelecek vahyin tümünü bildirmek üzere elçisini 
hidayet ve hak dinle gönderendir.” şeklinde çevril-
melidir. Bunun yerine “Bütün dinlerden üstün kılmak 
üzere…” şeklindeki bir çeviri Müslümanların cihad 
âyetlerini ve rivayetlerini doğru anlamalarına engel 
olmaktadır bkz. Sarmış, İbrahim, Rivayet Kültürü ve 
Yanlış Din Anlayışı, Düşün Yay., İst., 2011, s.131. 

birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir 
hayır bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akra-
baya bilinen (uygun, meşru) bir tarzda vasiyette 
bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlara 
bir hak olarak- size yazıldı (farz kılındı). Şimdi 
her kim, bunu duyduktan sonra onu değiştirirse, 
her halde vebali, sırf o değiştirenlerin boynuna-
dır. Şüphe yok ki Allah, her şeyi işitir ve bilir. Her 
kim de vasiyet edenin, bir hata işlemesinden veya 
bir günaha girmesinden endişe eder de tarafların 
arasını düzeltirse, ona bir vebal yoktur. Şüphesiz 
ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edi-
cidir.” (Bakara, 180-182). Âyetlerde, vasiyet 
edenin sözlerini saptıran, değiştiren, gizleyen 

ya da çarpıtan kimselere 
de sert uyarılar yöneltil-
mektedir. Vasiyetle ilgili 

kimselerin arasının düzel-
tilmesine ilişkin bir teşvik 
ifadesi de yer almaktadır. 
Bir Müslüman vasiyet 
edenin haksızlığa eğilim-
li olduğunu günah ya da 
zulüm işlemek üzere ol-
duğunu gördüğü zaman 

yapıcı bir tavırla buna engel olmalıdır (Der-
veze, V: 170).

Bu âyetlerin akışından anlaşıldığı kadarıyla, 
babalar ve bazı akrabalar için mirasta belli 
ve karara bağlanmış bir pay tespit edilmiş 
değildi. Bu yüzden söz konusu kişiler hak-
sızlığa ve mirastan yoksun bırakılma mua-
melelerine maruz kalabiliyordu. Dolayısıyla, 
bu âyetler de bu tür bir münasebet üzerine 
inmiş olabilir. Derveze’ye göre bu âyetler, 
Nisa Sûresi’ndeki mirasla ilgili âyetlerden 
önce inmiştir. Çünkü Nisa Sûresi’nin ilgili 
âyetlerinde, babaların kardeşlerin ve kızların 
mirastaki payları belirlenmiştir. Burada vah-
yin aşamalı inişine ilişkin bir tablo söz konu-
sudur (Derveze, V: 169-170). 

Boşanma ve adaletC. 

Kur’ân-ı Kerim’de boşanma konusu işlenir-
ken evlilik ilişkisinin dayanması gereken te-

ÖLÜMÜ YAKLAŞAN 

HER MÜSLÜMANIN, 

MAL BIRAKIYORSA 

ANNEYE, BABAYA VE 

AKRABALARA VASİYETTE 

BULUNMASI FARZDIR.
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mele dair derin boyutlu ve kapsamlı bir ilke 
dile getirilmektedir. O da, “ya iyilikle tutmak 
ya da güzelce salıvermek”tir. Bu ifade hem 
Bakara 229. âyette, hem 231. âyette tekrar-
lanmaktadır. Yüce Allah insanı bir nefisten 
yarattı, eşini de ondan var etti ki eşler bir-
birleriyle sevgi ve merhamet esasları üzere 
huzura kavuşsun, sevgi ve merhamet taşıyan 
hak ve yükümlülükler olduğu genel kabul 
gören (örf) muamele ve davranışlarla birlikte 
yaşasınlar. Buna imkân yoksa bu kez olum-
suzu temsil eden ilke devreye girmektedir: 
Güzellikle salıvermek... Yani zarar vermeden, 
eziyet etmeden ve ezmeden güzellikle ayrıl-
mak... (Derveze, V: 254). 
Bu ilkeye göre hareket et-
memek, kocanın Allah’ın 
âyetleriyle oynadığı, çeşitli 
hilelerle onların yaptırım 
gücünden kurtulmaya ça-
lıştığı ve onları alaya aldığı 
anlamına gelmektedir (Bu 
tür bir cürümden Allah’a 
sığınırız). Buradan hare-
ketle şu söylenebilir: Kötü 
muameleye maruz kalan kadın, meseleyi 
yargıya intikal ettirebilir. Kocasının hakka 
uygun hareket etmesini sağlayabilir. Hâkim 
bu durumda iki ilkeden birini uygular ve 
kadını eziyetlere, baskılara ve saldırılara kar-
şı koruma altına alır. Nisa Sûresi’ndeki şu 
âyet bu çıkarsamayı destekler niteliktedir: 
“Eğer karı-koca arasının açılmasından endi-
şeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, 
bir hakem de kadının ailesinden kendilerine 
gönderin. Bu arabulucu hakemler (ya da karı-
koca) gerçekten arayı düzeltmek isterlerse, Al-
lah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim 
verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her 
şeyin aslından haberdardır.” (Nisa, 35). Âyetin 
akışından hitabın Rasulullah’a ya da Müslü-
manlar arasında yetkili birine4 yönelik oldu-

4 Âyette “yetkili biri”  değil, sorunu çözmeye aday 
her iki tarafın ailesinden birer hakem söz konusu 
edilmektedir. 

ğu anlaşılmaktadır. Gerek bu âyet ve gerekse 
Nisa sûresi’ndeki şu âyetlerde anlaşılan odur: 
“Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, ya-
hut kendisinden yüz çevirmesinden endişe eder-
se, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir 
günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler 
kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçim-
sizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptık-
larınızdan haberdardır. Kadınlarınız arasında 
her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğ-
raşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine 
tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi 
bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan 
korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve 

esirgeyicidir. Eğer karı-
koca birbirlerinden ayrıla-
cak olurlarsa, Allah, onla-

rın her birini geniş lutfuyla 
muhtaç bırakmaz. Allah’ın 
lutfu geniştir, hikmeti bü-
yüktür.” (Nisa, 128-130). 
Bu âyetler hâkimin karı 
kocanın arasını bulmak 
ve ancak uzlaşma umudu 
kalmaması durumunda 

ayrılığa karar vermekle yükümlü olduğunu 
göstermektedir. Ancak bu yetkinin, kadını 
polis marifetiyle kocasının yanına dönmeye 
zorlamaması gerekir. Kadın kocasının kötü 
muamelesinden ve zarar verici davranışla-
rından şikâyet ediyorsa, “itaat evi”dir, diye 
onu kocasının evine göndermek doğru bir 
davranış değildir. Böyle bir tutum Kur’ân’ın 
ruhuna terstir (Derveze, V: 254-255).

Kur’ân-ı Kerim cinsel ilişkiye girmeden önce 
hanımını boşamak isteyenlere yönelik olarak 
şöyle bir hitapta bulunmaktadır: “Eğer onları, 
kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de 
kesmiş bulunursanız, o zaman borç, o belirle-
diğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya 
nikâh akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa 
başka. Ey erkekler! sizin bağışlamanız ise takva-
ya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın 
şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız hakkıyla 
görür.” (Bakara, 237). Ne var ki, durumun 

PEYGAMBERİMİZ BARIŞ 

ÖNEREN, TARAFSIZ 

DAVRANAN VEYA 

SAVAŞ MEYDANINDAN 

ÇEKİLEN MÜŞRİKLERLE 

SAVAŞMAMIŞTIR.
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böyle olması erkeğin hiçbir gerekçe olmadan 
tamamen keyfi olarak kadını boşamasının 
bir sakıncasının olmadığı anlamına gelmez. 
Çünkü âyetlerin genel havasından Müslü-
manları bağlayan bir kriter sezinlenmektedir. 
Müslümanın bu tür durumlarda amacı eziyet 
etmek, zarar vermek ve kadının başına çorap 
örmek olmamalıdır. Asıl olan adalete uygun 
hareket etmektir Müslümanlar Rasûlullah’ın 
şu sözünü unutmamalıdır: “Allah katında en 
sevimsiz helal, kadın boşamaktır.”5 (Derveze, 
V: 266).

Borçlanma ve adaletD. 

Kur’ân’da en uzun âyetinin konusu borçlan-
mayla ilgilidir: “Ey iman edenler! Belli bir süre 
için birbirinize borçlandığınız zaman bunu ya-
zın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, 
Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan 
kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) 
yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdır-
sın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da 
borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam 
yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen, veya za-
yıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi 
adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine 
güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, 
bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan 
biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması 
içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmek-
ten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu 
süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Al-
lah katında adalete daha uygun, şahitlik için 
daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha el-
verişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz 
peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü 
üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız 
zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir 
zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu 
sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah’a 
karşı gelmekten sakının. Allah, size öğretiyor. 

5 Ebu Davud, Talak 3. Bu rivayet zayıftır bkz. İbn 
Mace, Ebu Abdullah (h. 273), Sünenu İbn Mace, 
(thk. Muhammed Fuad Abdulbaki), Daru İhyai’l-
Kütübi’l-Arabiye, (bs. yeri yok), ts. Ayrıca bu riva-
yetin eleştirisi için bkz. Sarmış, a.g.e., s. 277-281. 

Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara, 2: 
282).

Müfessirlerin büyük çoğunluğu “şahitliklerine 
güvendiğiniz” cümlesinde şahitlik için adaletin 
şart koşulduğunu ve şahitlikten maksadın da 
bu olduğunu söylemiştir. Yani şahitler güve-
nilir olmalı, haklarında bu anlamda bir suç-
lama bulunmamalı ve doğruluk-dürüstlük 
nitelikleriyle temayüz etmiş olmalılar. Diğer 
bir nokta da şahitlerin şahitlikte bulunmala-
rının, tarafların nefsi ve kalbi rızalarına6 bağlı 
olduğudur. (Derveze, V: 317-318)

Savaş ve adaletE. 

Müslümanlar kendilerine karşı savaş açan-
lara karşı kayıtsız kalmazlar: “Size savaş 
açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız 
saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız sal-
dırıda bulunanları sevmez.” (Bakara, 194). Bu 
tür bir tavır içinde olan kâfirlerle savaşmak 
İslami bir yükümlülüktür ki dinden döndür-
me amaçlı baskılar (fitne) ortadan kalksın ve 
egemenlik (din) bütünüyle Allah’ın elinde, 
dünya düzeni de O’nun kontrolünde olsun 
(Derveze, V: 192). Bunlar, hak ve adalet açı-
sından doruk sayılacak ilkelerdir, gelişme-
lerin ve eşyanın doğasına da uygundur. Bu 
açıdan İslam şeriatı bir onur abidesidir. İslam 
cihadla ilgili olarak kendisine atılan her tür-
lü çamurdan, iftiradan beridir. Dinde zorla-
ma yoktur.7 Müslümanlar, insanları İslam’a 
sokmak için savaşmaz ve kendilerine saldı-
rılmadıkça da saldırmazlar. Bu gerçek gün 
gibi ortadadır. İftiracılar ise iftiralarıyla kalır 
(Derveze, V: 194).

6 Derveze “kalbi rızalarına bağlı” derken yukarıda 
belirttiğimiz Kur'an’ın en uzun âyetindeki, “Şahit-
ler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar.” 
(Bakara, 2/282) vurgusunu gözden kaçırmış gö-
rünmektedir.

7 “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklık-
tan ayırt edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, 
Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o 
hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” 
(Bakara, 2/256).
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Bu noktada Şura sûresi 39-43. âyetlerini ha-
tırlamanın tam yeridir: “Onlar, bir zulüm ve 
saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yar-
dımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası yine onun gibi 
bir kötülüktür ama kim affeder, bağışlarsa onun 
mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalim-
leri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkı-
nı alırsa, artık onlara yapılacak bir şey yoktur. 
Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde 
haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte 
acıklı azap bunlaradır. Her kim de sabreder ve 
kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek 
işlerdendir. Bu âyetlerde mazluma yardım, 
saldırıya misliyle karşılık verme ve haksız 
saldırganlara anladıkları dilden cevap verme 
olgularına ilişkin genel nitelikli gerekçelere 
yer verilmektedir. Bu hatırlatmayı yaparken 
amacımız, incelediğimiz âyetlerden çıkarsa-
nan ilkelerle söz konusu âyetlerin içerdiği 
gerekçeler arasındaki paralelliği vurgula-
maktır. Aynı paralellik Mekke inişli âyetlerle, 
Medine inişli âyetlerin içerdikleri ilkeler için 
de öz ve temel açısından geçerlidir. Kur’ân’ın 
öngördüğü bütün hedeflerin ve ifade ettiği 
bütün ilkelerin karakteristik özelliği budur. 
Bu aynı zamanda cihadla ilgili olarak, Mekki 
sûrelerin içerdiği ilkelerle Medeni sûrelerin 
içerdiği ilkeler arasında çelişki olduğunu id-
dia eden iftiracılara verilmiş bir yanıttır (Der-
veze, V: 195).

Âyetlerin sık sık haksızlıktan sakındırma, 
Allah’tan korkmayı hatırlatma ve haddi aş-
mama uyarısında bulunmaları, üzerinde du-
rulmaya değer bir husustur. Kuşkusuz, bu 
uyarılar, maslahatın ön planda tutulduğunu 
göstermekte ve misliyle mukabelede bulun-
ma ilkesinin mahiyetini açıklamaktadır. Yani 
ilk önce saldırıya geçenlere ve düşmanlık yo-
lunu seçenlere karşı benzeri bir tutum sergi-
lenebilir. Bu sayede adalet düşüncesi koruma 
altına alınmakta, saldırganlığın ve haksızlı-
ğın önüne geçilmektedir. Kur’ân’ın Mekke 
ve Medine inişli âyetlerinde bu gerçeğin her 
münasebette vurgulandığını görmek müm-
kündür. Özellikle savaş ortamında bu tür 

uyarıların önemi yadsınamaz. Burada İslam 
mesajının etkinliğini ve evrensel boyutlarını 
gözlemleme imkânını buluyoruz (Derveze, 
V: 195).

Şu âyette de Müslümanlara savaş açmayanla-
ra karşı Müslümanlar adaletli olmaya teşvik 
edilmektedir: “Allah sizi, din hakkında sizinle 
savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarma-
yan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli 
davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adil 
davrananları sever.” (Mümtehine, 8). Ayrıca 
Peygamberimizin (s) barış öneren, tarafsız 
davranan veya savaş meydanından çekilen 
müşriklerle savaşılmasını emrettiği; barış 
önerisini reddettiği ya da savaş esnasında 
eman dileyen birinin emanını kabul etmediği 
konusunda herhangi bir haber rivayet de söz 
konusu değildir (Derveze, V: 198-199). 
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“Tanrı taksimi” diye bir deyim duymuş 
muydunuz? “Eşitlik gözetmeden; birine 

çok, birine az” verildiğinde kullanılır. Bu tabir 
gerçekleri mi yansıtmaktadır, yoksa bir yanıl-
sama mıdır? Allah, yarattıkları arasında eşitlik 
gözetmeden; kimine çok, kimine az mı ver-
mektedir, yoksa eşit mi vermektedir? Kur’an 
şairimiz Akif’e “Ağzım kurusun; yok musun 
ey adl-i ilahi!?” dedirten nedir? İş bu yazıda, 
mezkûr konuya temel teşkil eden meşîet kav-
ramını, Kur’an perspektifinden irdelemeye 
çalışacağız. Bu arada, ‘adl, kıst, sevâ’ vb. çer-
çevesinde adalet ve eşitlik kavramlarına temas 
edeceğiz.

*

Rezzâk, Mukît, Hasîb, Ğanî, Muğnî, Kâbıd-Bâsıt, 
Dârr-Nâfi’, Hâfıd-Râfi’, Mu’izz-Müzill gibi 
isimler de bazı açılardan konumuzu ilgilen-
dirmekteyse de, ‘Adl ve Muksit ism-i şerifleri1 
daha öne çıkmaktadır. 

1  ‘Adl “miktar ve değer açısından bir şeye denk (misl, 
nazîr, bedel) olan” mânasında kullanılır. ‘Adletmek 
ise “dizayn etmek/eşitlemek/düzenlemek (tesviye), 
insaf ve istikamet” (M. İsmail İbrahim, Mu’cemu’l-
elfâz ve’l-a’lâmi’l-Kur’âniyye, Kahire 1988, “‘Adl” 
md) olarak açıklanmaktadır. Adâlet ve mu’âdelet 
eşitlik mânasını gerektiren bir lâfızdır… ‘Adl ve ‘idl 
kelimelerinin anlamları birbirine yakınsa da ‘adl; 
basîretle algılanabilen ahkâm gibi [soyut] şeylerde; 
‘idl ve ‘adîl ise duyu organlarıyla algılanan -tartılan, 
sayılan ve ölçülen- [somut] şeylerde kullanılır. Yani 
‘adl eşit olarak bölmek demektir. ‘Gökler ve yer ‘adl 
ile ayakta durmaktadır’ şeklinde bir rivayet vardır 
ki buna göre, evrende dört rukünden biri -hikmet 
gereği- diğerinden fazla ya da eksik olsa evrende dü-
zen kalmazdı. ‘Adl iki çeşittir: [i] Aklın zaruri olarak 
güzel bulduğu; hiçbir zaman nesh edilemeyecek ve 

İ N C E L E M E

“TANRI TAKSİMİ”
- ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز - يَبْسُ

DİKKAT EDİLİRSE, 
BÜTÜN REALİTELERİN 

TANRISI TEK OLMAKLA 
BİRLİKTE, DÜNYA VE 

AHİRET HAYATLARININ 
TÂBİ OLDUĞU 

YASALAR FARKLIDIR.

Murat SÜLÜN
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nin rızkını ise daraltır.” şeklindedir. Bu me-
alde bir başka âyet de şudur:

لْكَ عُ الْمُ اءُ وَتَنْزِ نْ تَشَ لْكَ مَ لْكِ تُؤْتِي الْمُ الِكَ الْمُ مَّ مَ  قُلِ اللَّهُ
َّكَ يْرُ إِن اءُ بِيَدِكَ الْخَ نْ تَشَ اءُ وَتُذِلُّ مَ نْ تَشَ ُّ مَ ز اءُ وَتُعِ نْ تَشَ مَّ  مِ

ٌ يْءٍ قَدِير لَى كُلِّ شَ عَ
Genellikle şu şekilde Türkçeye çevrilir: “Ey 
mülk ve hâkimiyet sahibi Allah’ım! Sen mülkü 
dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. 
Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her tür-
lü hayır yalnız Senin elindedir. Sen elbette her 
şeye kadirsin.” (Al-i İmran 3/26)

(ii) ُاء (Maide 5/64) يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَ

Kur’an’da bir kez geçen bu ifadeye verilen 
anlam da “O nasıl dilerse öyle harcar” 
mealindedir. [Mealler sonuçta tefsirlerden 
hareketle yapıldığından, çevirideki yanlışlık 
sadece meal sahiplerine atfedilemez; bu se-
beple meal ismi vererek kimseyi rahatsız et-
mek istemiyorum.]

Bu vb. âyetlerin doğru anlaşılması kader 
meselesi açısından da büyük önem taşıdığı-
nı hatırlatarak, konuya ilişkin açıklamamıza 
geçiyoruz: Bu âyetlerin yanlış çevrilmesi, zi-
hinlerde; Allah’ın “dilediği gibi hareket etti-
ği” şeklinde sakıncalı bir mana oluşmasına 
yol açmıştır. Söz konusu sakıncayı gidermek 
için, “bu tür ifadelerle zavallı insanın ‘mutlak 
kudret’ karşısındaki aczinin vurgulandığı” 
şeklinde teviller yapılmıştır. İkinci olarak; di-
limize -bu âyetlerden mülhem- keyfemâyeşâ 
diye bir deyim persenk olmuştur. “Diledi-
ği gibi” anlamına gelen keyfemâyeşâ tabiri; 
Allah’ın kimseye hesap vermek durumunda 
olmadığı düşüncesinden kaynaklanmakta; 
böylece, Allah’ın hikmet, merhamet, şefkat 
ve adalet gibi sıfatlarını adeta unutulmakta-
dır. Buna göre, O; “sorgusuz-sualsiz” hatta 
“sorumsuzca” hareket edebilir… Kimse O’na 
hesap soramaz. 

Bu yaklaşımlar Kur’an üslubuna aşina olma-
maktan kaynaklanmaktadır. “Mutlak ger-
çeğin sesi” olan Kur’an realist bir kitaptır; 
özellikle Allah ile ilgili edimler söz konusu 
olduğunda realiteleri dikkate alır. ‘Realite’leri 
derken; ‘olacak’ları değil ‘olmuş’ları demek 

istiyorum. Bu, kader çerçevesindeki tüm ke-
limelerde6 -ama özellikle meşîet7 masdarında- 
çok belirgindir.

İlahî meşîetle ilgili âyetler, sadece “Tanrı tak-
simi” açısından değil, kader tartışmaları açı-
sından da önemlidir. Bununla birlikte, meşîet 
âyetlerinin doğru anlaşılabildiği söylenemez. 
Sözgelimi

دي منْ يشاءُ لُّ من يشاءُ ويَهْ يُضِ
cümlesi, gâh inisiyatif tamamen insana veri-
lerek “dileyen sapar, dileyen doğru yola gelir” 
şeklinde çevrilmekte gâh geniş zaman kipiyle 
-ilahî bir ilke imiş gibi- “Allah dilediğini sap-
tırır, dilediğini doğru yola getirir” şeklinde 
tercüme edilmektedir. 

“Ancak, Allah dileyecek olursa…” (يشاء أن   إال 
 kalıbı, yüce Allah’ın geleceğe dönük (اهللاُ
edimlerinde ‘başka bir şey dileyebileceği’ ih-
timalinin daima bulunduğunu gösterir8… ki 
kader meselesi açısından son derece önemli-
dir. Çünkü sözgelimi

وما تشاءون إال أن يشاء اهللاُ
cümlesi “Allah dilemedikçe siz dileyemezsi-
niz!” şeklinde genel-geçer ilahî bir ilke gibi 
anlaşılmakta; iş, adeta “isteseniz de dileye-
mezsiniz” noktasına vardırılmakta; تشاءون   وما 
ifadesi, تشاءوا أن  تستطيعون  -şekline sokul وال 
maktadır. Mezkur cümle anlaşılmaya çalışı-
lırken, öncelikle;تشاءون  ifadesinin “fiil-i  وما 
muzarî nefy-i hâl” olduğuna dikkat edilme-
lidir. Sarf/Sentax ile henüz karşılaşan kişile-
rin dahi bildiği üzere, ينصر  kalıbı “yardım ما 
etmiyor” demektir. “Yardım etmez” şeklinde 

6 Murat Sülün, “Kur’an’da Kaderin Kavramsal Çerçeve-
si”, İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiye Bağlamında Kader 
Meselesi, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011, s. 290-315. 

7 Meşîet; “Allah’ın bir şeye karşı bir dileği; istek ve 
arzusu olmaksızın onun varlık sahnesine çıkma-
sını sağlayan mekanizmayı oluşturması” anlamına 
gelirken, irâde o şeye yönelik bir rızayı; arzu ve 
isteği ifade etmektedir. (Ancak bu, kat’î bir ayrım 
değildir).

8 Örn. “Biz onlara, [teklif ettikleri gibi] bizzat melek 
indirmiş olsak, ölüler kendileriyle konuşsa, hatta bü-
tün varlıkları karşılarına getirsek bile, yine iman ede-
cek değillerdir. Allah dilerse başka…” (En’âm 6/111).

kadar gerekiyorsa o kadar vermek”tir. Zira 
Allah, yarattıklarıyla alakalı bütün edimleri-
ni onların amellerine bağlamış gözükmekte-
dir; kul bir adım attığında O da atmaktadır… 
Kur’an’da bazı fiillerin bazan Allah’a isnat edi-
lerek bazen nötr olarak verilmesi, konumuz 
açısından son derece önemli ilginç bir Kur’ân 
üslubudur3. 

İkinci olarak;

ينَ ائِلِ اءً لِلسَّ وَ َّامٍ سَ َي ةِ أ ْبَعَ َر ا فِي أ ا أَقْوَاتَهَ َ فِيهَ وَقَدَّر
âyetinde4 belirtildiği gibi, Hak Teala Arz’ı öyle 
bereketli bir şekilde yaratmıştır ki, isteyebilen 
herkes ondan yararlanabilir; dünya -ilk yara-
tıldığında- sonraki zaman dilimlerinde üze-
rinde oluşacak bütün canlılara yetecek kadar 
çok ve çeşitli azıklarla dolu olarak dizayn edil-
miş bulunuyordu. [Bu, işyerlerimizi süsleyen 
er-rizku ‘alâllâh cümlesinin bir tür tefsiridir; 
bütün canlıların mutlak ‘rezzâk’ı Allah’tır…] 
Bununla birlikte, şu ifadeler de Kur’an’da yer 
almakta ve gerçeğin farklı bir veçhesini anla-
mamıza imkân vermektedir: 

(i) ُ ر دِ اءُ وَيَقْ نْ يَشَ ْقَ لِمَ طُ الرِّز 5 يَبْسُ

Kur’an’da defalarca tekrarlanan bu önem-
li ‘âyet’e verilen ortak anlam; “Allah dilediği 
kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimse-

3  Meselâ amellerin boşa gitmesi, bazan “… yaptık-
ları boşa gitmiştir” (حبط) şeklinde ifade edilirken, 
bazan “yaptıklarını Allah boşa gidermiştir” (إحباط) 
şeklinde ifade edilmektedir. İşte, aynı üslubu sap-
ma fiilinde de görüyoruz. Kur’ân’da bazen “sapmış-
lardır” buyrulurken, bazen “onları Allah saptırmış-
tır” buyrulmaktadır. Aslında ikisi de aynı şeydir, 
yani kimin saptırdığı bir tarafa, sonuçta bir sapma 
vardır; önemli olan da budur.

4  Bkz. Fussilet 41/8-9 (De ki: Siz; Arz’ı iki günde 
yaratanı nankörce inkâr edip O’na denk varlıklar 
ihdas ediyorsunuz, öyle mi?! Oysa O, âlemlerin 
Rabbi’dir; dört gün içinde Arz’a çakılı dağlar yerleş-
tirmiş; orayı bereketlendirmiş ve onun gıdalarını is-
temeyi bilen herkes için eşit olarak takdir etmiştir).

5  Ra’d 13/26 (ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز ُ يَبْسُ  İsra 17/30 ;(اهللاَّ
(ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َّكَ يَبْسُ َب  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ) Rum 30/37 ;(إِنَّ ر
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َ يَبْسُ ) Sebe’ 34/36 ;(اهللاَّ طُ َبِّي يَبْسُ  إِنَّ ر
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ ) 39 ,(الرِّز بَادِهِ نْ عِ اءُ مِ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َبِّي يَبْسُ  إِنَّ ر
ُ لَهُ ر دِ َنْ) Zümer 39/52 ;(وَيَقْ ْقَ ملِ طُ الرِّز َ يَبْسُ وا أَنَّ اهللاَّ لَمُ  أَوَلَمْ يَعْ
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ ُ) Şûra 42/12 ;(يَشَ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز  Haşr ;(يَبْسُ
59/ ( اءُ نْ يَشَ لَى مَ لَهُ عَ لِّطُ رُسُ َ يُسَ نَّ اهللاَّ .(وَلَكِ

Yüce Allah ‘adl ism-i şerifiyle bizzat ‘adalet’2 
olarak tavsif edildiği ve âdilleri sevdiği açık-
ça bildirildiği halde, Allah’ı âdil olmamak-
la suçlayan, adeta ilahi adaletle dalga geçen 
‘Tanrı taksimi’ şeklinde bir terimin oluşmuş 
olması esef vericidir ama tamamen anlamsız 
mıdır? Bilemiyoruz. Şöyle ki: 

Öncelikle; adaletin tesviye [eşitleme] anlamı-
na geldiği düşünülüyorsa da, َدَلَك عَ فَ وَّاكَ   فَسَ
(İnfitâr 82/8) âyetinde ‘adl ve tesviye kökleri 
birbirine atfen kullanılmıştır; demek ki -ara-
larında ortak bir anlam varsa da- aynı şey 
değillerdir. Hatta,  َدَلَك عَ وَّاكَ ifadesinin فَ  فَسَ
’nin tefsiri olduğu söylenebilir. Yani Allah 
insanoğlunu dizayn etmiştir ama bu ondaki 
bütün özellik; güç ve kuvvelerin, bütün or-
ganların, kemik, yağ, sinir vs.nin eşit/denk 
olduğunu göstermez; bu tesviye, adalet an-
lamındadır. Adalet kökü devreye girdiğinde 
bu, “insan vücudunun; ne, nerede, nasıl ve 
ne kadar olması gerekiyorsa öyle olacak şe-
kilde” dizayn edildiği anlamına gelir. Yani 
adalet; “herkese eşit vermek” değil, “neye ne 

asla ‘saldırı’ olarak nitelendirilemeyecek mutlak 
‘adl. Sana iyilikte bulanan kişiye senin de iyilikte 
bulunman; sana eziyet etmeyen birine senin de 
eziyet etmemen gibi. Bir ‘adl de vardır ki; onun 
‘adl olduğu şeriat sayesinde bilinir ve bunun, 
bazı zamanlarda neshe uğraması mümkündür. 
Kısas… gibi. Nitekim [âyetlerde] ‘Size saldırana 
siz de saldırın’ ve ‘Kötülüğün karşılığı dengi bir 
kötülüktür’ buyrulmuş; [‘adl denilmesi gereken 
bir davranış] saldırı ve kötülük olarak nitelen-
miştir. ‘Kuşkusuz Allah ‘adli ve ihsânı emrediyor’ 
buyrulurken kastedilen ‘adl çeşidi budur. Çünkü 
‘adl karşılık verirken dengeli olmaktır; hayırsa 
hayır, şerse şer. İhsân ise hayra fazlasıyla, şerre 
ise [sadece] dengiyle karşılık vermektir. (Râgıb 
el_Isfahanî, el-Müfredât, “’Adl” md.)

‘Muksıt’ın kökü olan kıst ise adilâne dağıtılan pay de-
mektir… Fiil olarak kıst; başkasının payını almak 
demektir ki zulümdür. Iksât ise başkasının payı-
nı vermek olup, buysa insaftır. Bu sebeple, kişi 
zulmettiğinde sülasî olarak kaseta; âdil davrandı-
ğında ise if’âl kalıbıyla akseta denir… Kıstâs ölçek 
demektir; adalet mîzân ile anlatıldığı gibi bu keli-
meyle de anlatılır. (Râgıb el-Isfahanî, el-Müfredât, 
“Kst” md.)

2  ‘Allah’ın dinî metinlerde ‘mutlak varlık’, ‘gerçek’ 
ve ‘barış’ olarak nitelenmesi ilginç bir husustur; 
ancak yazımızın konusu bu değildir.
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nin rızkını ise daraltır.” şeklindedir. Bu me-
alde bir başka âyet de şudur:

لْكَ عُ الْمُ اءُ وَتَنْزِ نْ تَشَ لْكَ مَ لْكِ تُؤْتِي الْمُ الِكَ الْمُ مَّ مَ  قُلِ اللَّهُ
َّكَ يْرُ إِن اءُ بِيَدِكَ الْخَ نْ تَشَ اءُ وَتُذِلُّ مَ نْ تَشَ ُّ مَ ز اءُ وَتُعِ نْ تَشَ مَّ  مِ

ٌ يْءٍ قَدِير لَى كُلِّ شَ عَ
Genellikle şu şekilde Türkçeye çevrilir: “Ey 
mülk ve hâkimiyet sahibi Allah’ım! Sen mülkü 
dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. 
Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her tür-
lü hayır yalnız Senin elindedir. Sen elbette her 
şeye kadirsin.” (Al-i İmran 3/26)

(ii) ُاء (Maide 5/64) يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَ

Kur’an’da bir kez geçen bu ifadeye verilen 
anlam da “O nasıl dilerse öyle harcar” 
mealindedir. [Mealler sonuçta tefsirlerden 
hareketle yapıldığından, çevirideki yanlışlık 
sadece meal sahiplerine atfedilemez; bu se-
beple meal ismi vererek kimseyi rahatsız et-
mek istemiyorum.]

Bu vb. âyetlerin doğru anlaşılması kader 
meselesi açısından da büyük önem taşıdığı-
nı hatırlatarak, konuya ilişkin açıklamamıza 
geçiyoruz: Bu âyetlerin yanlış çevrilmesi, zi-
hinlerde; Allah’ın “dilediği gibi hareket etti-
ği” şeklinde sakıncalı bir mana oluşmasına 
yol açmıştır. Söz konusu sakıncayı gidermek 
için, “bu tür ifadelerle zavallı insanın ‘mutlak 
kudret’ karşısındaki aczinin vurgulandığı” 
şeklinde teviller yapılmıştır. İkinci olarak; di-
limize -bu âyetlerden mülhem- keyfemâyeşâ 
diye bir deyim persenk olmuştur. “Diledi-
ği gibi” anlamına gelen keyfemâyeşâ tabiri; 
Allah’ın kimseye hesap vermek durumunda 
olmadığı düşüncesinden kaynaklanmakta; 
böylece, Allah’ın hikmet, merhamet, şefkat 
ve adalet gibi sıfatlarını adeta unutulmakta-
dır. Buna göre, O; “sorgusuz-sualsiz” hatta 
“sorumsuzca” hareket edebilir… Kimse O’na 
hesap soramaz. 

Bu yaklaşımlar Kur’an üslubuna aşina olma-
maktan kaynaklanmaktadır. “Mutlak ger-
çeğin sesi” olan Kur’an realist bir kitaptır; 
özellikle Allah ile ilgili edimler söz konusu 
olduğunda realiteleri dikkate alır. ‘Realite’leri 
derken; ‘olacak’ları değil ‘olmuş’ları demek 

istiyorum. Bu, kader çerçevesindeki tüm ke-
limelerde6 -ama özellikle meşîet7 masdarında- 
çok belirgindir.

İlahî meşîetle ilgili âyetler, sadece “Tanrı tak-
simi” açısından değil, kader tartışmaları açı-
sından da önemlidir. Bununla birlikte, meşîet 
âyetlerinin doğru anlaşılabildiği söylenemez. 
Sözgelimi

دي منْ يشاءُ لُّ من يشاءُ ويَهْ يُضِ
cümlesi, gâh inisiyatif tamamen insana veri-
lerek “dileyen sapar, dileyen doğru yola gelir” 
şeklinde çevrilmekte gâh geniş zaman kipiyle 
-ilahî bir ilke imiş gibi- “Allah dilediğini sap-
tırır, dilediğini doğru yola getirir” şeklinde 
tercüme edilmektedir. 

“Ancak, Allah dileyecek olursa…” (يشاء أن   إال 
 kalıbı, yüce Allah’ın geleceğe dönük (اهللاُ
edimlerinde ‘başka bir şey dileyebileceği’ ih-
timalinin daima bulunduğunu gösterir8… ki 
kader meselesi açısından son derece önemli-
dir. Çünkü sözgelimi

وما تشاءون إال أن يشاء اهللاُ
cümlesi “Allah dilemedikçe siz dileyemezsi-
niz!” şeklinde genel-geçer ilahî bir ilke gibi 
anlaşılmakta; iş, adeta “isteseniz de dileye-
mezsiniz” noktasına vardırılmakta; تشاءون   وما 
ifadesi, تشاءوا أن  تستطيعون  -şekline sokul وال 
maktadır. Mezkur cümle anlaşılmaya çalışı-
lırken, öncelikle;تشاءون  ifadesinin “fiil-i  وما 
muzarî nefy-i hâl” olduğuna dikkat edilme-
lidir. Sarf/Sentax ile henüz karşılaşan kişile-
rin dahi bildiği üzere, ينصر  kalıbı “yardım ما 
etmiyor” demektir. “Yardım etmez” şeklinde 

6 Murat Sülün, “Kur’an’da Kaderin Kavramsal Çerçeve-
si”, İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiye Bağlamında Kader 
Meselesi, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011, s. 290-315. 

7 Meşîet; “Allah’ın bir şeye karşı bir dileği; istek ve 
arzusu olmaksızın onun varlık sahnesine çıkma-
sını sağlayan mekanizmayı oluşturması” anlamına 
gelirken, irâde o şeye yönelik bir rızayı; arzu ve 
isteği ifade etmektedir. (Ancak bu, kat’î bir ayrım 
değildir).

8 Örn. “Biz onlara, [teklif ettikleri gibi] bizzat melek 
indirmiş olsak, ölüler kendileriyle konuşsa, hatta bü-
tün varlıkları karşılarına getirsek bile, yine iman ede-
cek değillerdir. Allah dilerse başka…” (En’âm 6/111).

kadar gerekiyorsa o kadar vermek”tir. Zira 
Allah, yarattıklarıyla alakalı bütün edimleri-
ni onların amellerine bağlamış gözükmekte-
dir; kul bir adım attığında O da atmaktadır… 
Kur’an’da bazı fiillerin bazan Allah’a isnat edi-
lerek bazen nötr olarak verilmesi, konumuz 
açısından son derece önemli ilginç bir Kur’ân 
üslubudur3. 

İkinci olarak;

ينَ ائِلِ اءً لِلسَّ وَ َّامٍ سَ َي ةِ أ ْبَعَ َر ا فِي أ ا أَقْوَاتَهَ َ فِيهَ وَقَدَّر
âyetinde4 belirtildiği gibi, Hak Teala Arz’ı öyle 
bereketli bir şekilde yaratmıştır ki, isteyebilen 
herkes ondan yararlanabilir; dünya -ilk yara-
tıldığında- sonraki zaman dilimlerinde üze-
rinde oluşacak bütün canlılara yetecek kadar 
çok ve çeşitli azıklarla dolu olarak dizayn edil-
miş bulunuyordu. [Bu, işyerlerimizi süsleyen 
er-rizku ‘alâllâh cümlesinin bir tür tefsiridir; 
bütün canlıların mutlak ‘rezzâk’ı Allah’tır…] 
Bununla birlikte, şu ifadeler de Kur’an’da yer 
almakta ve gerçeğin farklı bir veçhesini anla-
mamıza imkân vermektedir: 

(i) ُ ر دِ اءُ وَيَقْ نْ يَشَ ْقَ لِمَ طُ الرِّز 5 يَبْسُ

Kur’an’da defalarca tekrarlanan bu önem-
li ‘âyet’e verilen ortak anlam; “Allah dilediği 
kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimse-

3  Meselâ amellerin boşa gitmesi, bazan “… yaptık-
ları boşa gitmiştir” (حبط) şeklinde ifade edilirken, 
bazan “yaptıklarını Allah boşa gidermiştir” (إحباط) 
şeklinde ifade edilmektedir. İşte, aynı üslubu sap-
ma fiilinde de görüyoruz. Kur’ân’da bazen “sapmış-
lardır” buyrulurken, bazen “onları Allah saptırmış-
tır” buyrulmaktadır. Aslında ikisi de aynı şeydir, 
yani kimin saptırdığı bir tarafa, sonuçta bir sapma 
vardır; önemli olan da budur.

4  Bkz. Fussilet 41/8-9 (De ki: Siz; Arz’ı iki günde 
yaratanı nankörce inkâr edip O’na denk varlıklar 
ihdas ediyorsunuz, öyle mi?! Oysa O, âlemlerin 
Rabbi’dir; dört gün içinde Arz’a çakılı dağlar yerleş-
tirmiş; orayı bereketlendirmiş ve onun gıdalarını is-
temeyi bilen herkes için eşit olarak takdir etmiştir).

5  Ra’d 13/26 (ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز ُ يَبْسُ  İsra 17/30 ;(اهللاَّ
(ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َّكَ يَبْسُ َب  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ) Rum 30/37 ;(إِنَّ ر
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َ يَبْسُ ) Sebe’ 34/36 ;(اهللاَّ طُ َبِّي يَبْسُ  إِنَّ ر
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ ) 39 ,(الرِّز بَادِهِ نْ عِ اءُ مِ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َبِّي يَبْسُ  إِنَّ ر
ُ لَهُ ر دِ َنْ) Zümer 39/52 ;(وَيَقْ ْقَ ملِ طُ الرِّز َ يَبْسُ وا أَنَّ اهللاَّ لَمُ  أَوَلَمْ يَعْ
ُ ر دِ اءُ وَيَقْ ُ) Şûra 42/12 ;(يَشَ ر دِ اءُ وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز  Haşr ;(يَبْسُ
59/ ( اءُ نْ يَشَ لَى مَ لَهُ عَ لِّطُ رُسُ َ يُسَ نَّ اهللاَّ .(وَلَكِ

Yüce Allah ‘adl ism-i şerifiyle bizzat ‘adalet’2 
olarak tavsif edildiği ve âdilleri sevdiği açık-
ça bildirildiği halde, Allah’ı âdil olmamak-
la suçlayan, adeta ilahi adaletle dalga geçen 
‘Tanrı taksimi’ şeklinde bir terimin oluşmuş 
olması esef vericidir ama tamamen anlamsız 
mıdır? Bilemiyoruz. Şöyle ki: 

Öncelikle; adaletin tesviye [eşitleme] anlamı-
na geldiği düşünülüyorsa da, َدَلَك عَ فَ وَّاكَ   فَسَ
(İnfitâr 82/8) âyetinde ‘adl ve tesviye kökleri 
birbirine atfen kullanılmıştır; demek ki -ara-
larında ortak bir anlam varsa da- aynı şey 
değillerdir. Hatta,  َدَلَك عَ وَّاكَ ifadesinin فَ  فَسَ
’nin tefsiri olduğu söylenebilir. Yani Allah 
insanoğlunu dizayn etmiştir ama bu ondaki 
bütün özellik; güç ve kuvvelerin, bütün or-
ganların, kemik, yağ, sinir vs.nin eşit/denk 
olduğunu göstermez; bu tesviye, adalet an-
lamındadır. Adalet kökü devreye girdiğinde 
bu, “insan vücudunun; ne, nerede, nasıl ve 
ne kadar olması gerekiyorsa öyle olacak şe-
kilde” dizayn edildiği anlamına gelir. Yani 
adalet; “herkese eşit vermek” değil, “neye ne 

asla ‘saldırı’ olarak nitelendirilemeyecek mutlak 
‘adl. Sana iyilikte bulanan kişiye senin de iyilikte 
bulunman; sana eziyet etmeyen birine senin de 
eziyet etmemen gibi. Bir ‘adl de vardır ki; onun 
‘adl olduğu şeriat sayesinde bilinir ve bunun, 
bazı zamanlarda neshe uğraması mümkündür. 
Kısas… gibi. Nitekim [âyetlerde] ‘Size saldırana 
siz de saldırın’ ve ‘Kötülüğün karşılığı dengi bir 
kötülüktür’ buyrulmuş; [‘adl denilmesi gereken 
bir davranış] saldırı ve kötülük olarak nitelen-
miştir. ‘Kuşkusuz Allah ‘adli ve ihsânı emrediyor’ 
buyrulurken kastedilen ‘adl çeşidi budur. Çünkü 
‘adl karşılık verirken dengeli olmaktır; hayırsa 
hayır, şerse şer. İhsân ise hayra fazlasıyla, şerre 
ise [sadece] dengiyle karşılık vermektir. (Râgıb 
el_Isfahanî, el-Müfredât, “’Adl” md.)

‘Muksıt’ın kökü olan kıst ise adilâne dağıtılan pay de-
mektir… Fiil olarak kıst; başkasının payını almak 
demektir ki zulümdür. Iksât ise başkasının payı-
nı vermek olup, buysa insaftır. Bu sebeple, kişi 
zulmettiğinde sülasî olarak kaseta; âdil davrandı-
ğında ise if’âl kalıbıyla akseta denir… Kıstâs ölçek 
demektir; adalet mîzân ile anlatıldığı gibi bu keli-
meyle de anlatılır. (Râgıb el-Isfahanî, el-Müfredât, 
“Kst” md.)

2  ‘Allah’ın dinî metinlerde ‘mutlak varlık’, ‘gerçek’ 
ve ‘barış’ olarak nitelenmesi ilginç bir husustur; 
ancak yazımızın konusu bu değildir.
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ve fücûra eğilimli13 hem de fıtraten Allah’ı 
kabul etmeye eğilimli bir yapıya sahiptir14. 
[Bununla birlikte, çevre vb. haricî faktörler 
fıtratı bozabildikleri gibi, insanın kendisi de 
fücûr ve takvâ eğilimlerinden birini diğeri 
aleyhine güçlendirebilmektedir.] Ayrıca, 
insan edimleri üzerinde, insan kimyasının 
-yani genetik / nörolojik / biyopsikolojik ya-
pının- muazzam bir tesiri olduğu gibi, Fizik 
yasalarının da büyük etkisi vardır. Çünkü 
insanın tabiatı (fizikî yapısı) sonuçta evre-
nin tabiatı ile irtibatlıdır; ona bağlıdır. Gerek 
evrenin işleyişi ile gerekse insan hayatı ile 
alâkalı bu yasalar her ne kadar ‘değişmez’ 
kabul edilmekte ise de aslında, her iki yasa 
türünde de değişmeler olabilmektedir. Yani, 
80-90 yıllık bir insan hayatına göre ‘değiş-
mez’ olan bu yasalar, milletlerin asırlarca 
devam eden tarihleri açısından, hele milyar 
yıllarla ifade edilen dünya tarihi açısından 
kesinlikle değişmektedir. Söz konusu za-
man dilimi ‘milyon yıl’larla ifade edildiği 
için, kevnî yasalarda herhangi bir değişme 
yokmuş gibi algılanmaktadır. Dikkat edilir-
se, bütün realitelerin tanrısı tek olmakla bir-
likte, dünya ve ahiret hayatlarının tâbi oldu-
ğu yasalar farklıdır. Bu değişiklik ihtimaller 
Kur’ân’da da kabul edilmektedir.15 Çünkü 
Allah, elbette kendi koyduğu yasaları değiş-
tirebilir16; bu kurallar Allah’ın elini-kolunu 
bağlayamaz. Mevlâna’nın dediği gibi; Allah 
dilerse, havayı ateşi aşağılatır, dilerse dikeni 
gülden üstün eder. Allah hükmedicidir, di-
lediğini yapar. Derdin ta kendisinden deva 
yaratır. Dilediğini yüceltir; toprağa mensup 
olana ‘kanatlarını aç’ derken, ateşe mensup 
olana der ki; ‘Yürü İblis ol, yedinci kat yerin 
altında şeytanlık et!’ … Ben dört tabiat ve 
illet-i ûlâ değilim. Her şeyi tasarruf etmede 
bâki ve daimîyim. İşim illetsiz, sebepsiz ve 
dosdoğrudur. Ey kötü düşünceli! Takdirim 

13  Bkz. Şems 91/7-8 (ilhâm).

14  Bkz. A’raf 7/172 (kâlûbelâ).

15  Bkz. إال ما شاء اهللا ifadeleri.

16  Bkz. Ra’d 13/39 (ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت).

sebebe bağlı olamaz. Bir vakit olur âdetimi de-
ğiştirir, bir vakit olur bu tozu yatıştırırım.”17 

Ancak bu noktada şunu da göz ardı etme-
mek gerekir: Evet, yüce Allah dilediği takdir-
de kendi koyduğu kuralı bozabilir, ancak bu, 
O’nun kudretini sınırlamama amacına yönelik 
istisnaî bir söylemdir. Esas olan, ِنَّة دَ لِسُ لَنْ تَجِ  فَ
ً وِيال تَحْ اهللاِ  نَّةِ  لِسُ دَ  تَجِ وَلَنْ   ً تَبْدِيال  (Fâtır 35/43) اهللاِ 
âyetinde de belirtildiği gibi, Allah’ın izlediği 
yolda, uygulama ve stratejilerde değişim ve 
başkalaşma olmamasıdır. Gündelik dilde sarf 
ettiğimiz “Allah dilerse … yapar; O her şeye ka-
dirdir” şeklindeki nice cümle, özünde doğru 
olmakla birlikte, hem bu küllî kurala aykırı-
dır hem de Cenab-ı Hakîm-i Zülcelâl’i -hâşa- 
keyfemâyeşâ hareket eden, ne yapacağı belirsiz 
bir güce dönüştürme riski taşımaktadır. Evet, 
“Allah ne dilerse yapabilir”; “Olan her şey so-
nuçta O’nun iradesiyle gerçekleşmektedir”; 
“Hiç kimse O’nun iradesine ipotek koyamaz” 
ama bu istisnaî durumu genelleştirirsek, o za-
man ne bilim ve teknoloji diye bir şey olur ne 
de bu inanışla bir yere varabiliriz. Nitekim va-
ramıyoruz!..

* Allah hakkında kullanılan meşîetler ‘insanı 
mecbur bırakan dileyiş’ler değildir. 

* İnsan hakkında kullanılan meşîetler de “in-
sanın bizzat/sınırsız dileyebilmesi” anlamına 
gelmez. Zira bu, insana sınırsız bir özgürlük 
alanı açmak anlamına gelir. Oysa o, hiçbir 
inisiyatifinin bulunmadığı genetik özellikleri 
(ırkı, rengi, anne-babası, karakteri), inançla-
rı vs. bakımından başta kevnî yasalar olmak 
üzere birtakım şartların ürünüdür. İkinci yak-
laşım, yani insanın sergilediği her tür tutum ve 
davranışı, inanç ve eylemi tamamen Allah’ın 
dilediğini söylemek ise aksine, insanı mec-
buren hareket eden bir eşyaya dönüştürür ki 
bu takdirde de sorumluluğun anlamı kalmaz. 
Oysa şahsî sorumluluk, Kur’an’ın getirdiği en 
önemli ilkelerden biridir.

-tabirlerinin, “O’nun dilediği” şeklin من يشاء *
de değil de “kim dilerse” şeklinde anlaşılması 
da yanlıştır. Allah’ın yücelik ve azameti bağ-

17  Mesnevî, II, 124, b. 1618-1632.

genel zamanlı bir anlam kast edebilmek 
için, ينصر تشاءونdenmesi gerekir. Yani ال    وما 
cümlesi, “Şu an itibarı ile dilemiyorsunuz!” 
demektir. İkinci olarak; bu cümlenin deva-
mındaki ُإال أن يشاء اهللا kalıbının Kur’ân’daki 
kullanımına9 dikkat edilmelidir. “Ancak, 
Allah dileyecek olursa başka” mealinde-
ki bu kalıp, yüce Allah’ın geleceğe dönük 
edimlerinde daima ‘şu ankinden farklı baş-
ka bir şey dileyebileceği’ ihtimalinin bulun-
duğunu, yani dilemelerinin ‘olup-bitmiş’ 
olmadığını gösterir. Buna göre; âyetimizde, 
Mekke Müşriklerine önce; 

“Bu herkese açık bir öğüttür. Özellikle de içi-
nizden dosdoğru gitmeyi dileyenlere” buy-
rulmakta, yani ‘Müşriklerin elbette imanı 
dileyebileceği’ beyan edilmektedir;

“Siz ise dilemiyorsunuz…” buyrularak, 
mevcut duruma dikkat çekildikten sonra,

“Ancak, âlemlerin Rabbi Allah dilerse başka” 
buyrularak akıl ve iradelerinin ipotek altına 
alınmadığı, şu an inkârı tercih etmekteyse-
ler de ileride bir başka tercihte bulunabi-
lecekleri belirtilmektedir. Âyette söylenen 
şudur: Şu an realite o ki; hemen hiçbiriniz 
Kur’ân’dan öğüt almak niyetinde değil! 
Ama ileride neler olacağını hiç birimiz bile-
meyiz; çünkü ‘gelecek’ her tür ihtimale ge-
bedir; âlemlerin -bu arada, insan iradesini 
etkileyen her tür âmil ve sâikin de- Rabbi 
olan Allah her an bir başka şey dileyebilir 
ve siz de imana gelebilirsiniz; inkârcılık 
sizin alınyazınız ya da kaderiniz değildir. 
[Gerçekten de, bu ifadelerin muhatabı olan 
hemen bütün Müşrikler daha sonra iman 
etmişlerdir…] Dolayısıyla;

(i) Allah ile ilgili meşîet âyetlerinin 
mâsîkalehine dikkat edilmelidir. Bu âyetler, 
Allah’ın; dilediğini dilediği gibi -yani hiç-
bir gücün etkisinde kalmadan ve hatta 
hiç kimse tarafından sorgulanamayacak 
şekilde- yapabilecek bir kudret ve yetkiye 
sahip bulunduğunu gösteren tenzih ifa-
deleridir. Bu âyetlerin, “Allah keyfemâyeşâ 

9 En’âm 6/111; A’raf 7/89; Yusuf 12/76; Kehf 18/23.

hareket edebilir” şeklinde yorumlanamayacağı 
aşikârdır. Çünkü Allah’ın ilim, hikmet, takdîr, 
tedbîr, ’adl gibi sıfatları, O’nun -hâşâ- ‘ne ya-
pacağı belirsiz’ ‘kaotik/serseri’ ve ‘sorumsuz’ 
bir güç şeklinde anlaşılmasını engellemekte-
dir. Yüce Allah şüphesiz lâ-yus’eldir10. Ancak 
O’nun lâ-yus’el oluşu şu şekilde anlaşılmalıdır: 
Hiçbir şey O’nu yaptıklarından dolayı sorum-
lu tutamaz ama O, bütün edimlerinin gerek-
çesini bizlere bildirme lütfunda bulunmakta-
dır…

(ii) Meşîet âyetlerinin hemen tamamında, ger-
çekleşmiş (reel) meşîetlerden söz edilmekte; 
henüz yaşanmamış zaman dilimleri ipotek al-
tına alınmamaktadır:

“De ki: Allah’ım! Sen ey mülkün mutlak sahibi! 
Sen mülkü dilediğine veriyor, dilediğinden çekip 
alıyorsun; dilediğini aziz ediyor, dilediğini zelil 
ediyorsun. (Gerçek bu…)”

Allah’ın edimleri ‘zaman’dan münezzehtir den-
mekte ise de bu pek anlamlı bir ifade değildir. 
Çünkü bu edimlerin taalluk ettiği nesne, olay 
ve kişiler zamanın içindedir; zaman ile mut-
tasıftır. ‘Zamanın ta kendisi’11 olarak ‘belli bir 
zaman ile ilişkilendirilemeyecek mutlak varlık’ 
‘zaman ile kuşatılmış nisbî varlık’ ile nasıl ilişki 
kurabilir? Elbette, yine zaman çerçevesinde… 
Nitekim ٍكلَّ يومٍ هو في شأن (Rahman 55/29) mu-
cebince, O’nun ‘zamanla çevrili varlık’a yöne-
lik bütün edimleri zamanla ilişkilidir; zamanın 
içindedir. 

(iii) Meşîet âyetleri Allah’ın tüm evren12 için 
olduğu gibi (teshîr) insan için de bir işleyiş 
mekanizması meydana getirmiş olduğu şek-
linde anlaşılabilir. Evren açısından kevnî/tabiî, 
fizikî, kimyevî yasalar neyse, insan için de ge-
netik, nörolojik, biyolojik, psikolojik ve sos-
yal yasalar odur. Yalnız, insanoğlu hem takva 

10  Enbiya 21/23 ( لُ عَ ا يَفْ مَّ َلُ عَ أ .(الَ يُسْ

11  Bkz. Buhari, “Edeb” 101 (قال اهللا: يسب بنو آدم الدهر وأنا 
 ال يقولن أحدكم يا) Müslim, Elfâz 4 ;(الدهر بيدي الليل والنهار
.(خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهر

12  Bu olgu, vahy ve kazâ fiilleri ile ifade edilir [Bkz. Fussilet 
ا) 41/12 رَهَ اءٍ أَمْ مَ ى فِي كُلِّ سَ ِ وَأَوْحَ نيْ وَاتٍ فِي يَوْمَ مَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ ضَ  .[(فَقَ
Ayrıca bkz. (ال تبديل لكلمات اهللا) vb. âyetler.
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“TANRI TAKSİMİ”

ve fücûra eğilimli13 hem de fıtraten Allah’ı 
kabul etmeye eğilimli bir yapıya sahiptir14. 
[Bununla birlikte, çevre vb. haricî faktörler 
fıtratı bozabildikleri gibi, insanın kendisi de 
fücûr ve takvâ eğilimlerinden birini diğeri 
aleyhine güçlendirebilmektedir.] Ayrıca, 
insan edimleri üzerinde, insan kimyasının 
-yani genetik / nörolojik / biyopsikolojik ya-
pının- muazzam bir tesiri olduğu gibi, Fizik 
yasalarının da büyük etkisi vardır. Çünkü 
insanın tabiatı (fizikî yapısı) sonuçta evre-
nin tabiatı ile irtibatlıdır; ona bağlıdır. Gerek 
evrenin işleyişi ile gerekse insan hayatı ile 
alâkalı bu yasalar her ne kadar ‘değişmez’ 
kabul edilmekte ise de aslında, her iki yasa 
türünde de değişmeler olabilmektedir. Yani, 
80-90 yıllık bir insan hayatına göre ‘değiş-
mez’ olan bu yasalar, milletlerin asırlarca 
devam eden tarihleri açısından, hele milyar 
yıllarla ifade edilen dünya tarihi açısından 
kesinlikle değişmektedir. Söz konusu za-
man dilimi ‘milyon yıl’larla ifade edildiği 
için, kevnî yasalarda herhangi bir değişme 
yokmuş gibi algılanmaktadır. Dikkat edilir-
se, bütün realitelerin tanrısı tek olmakla bir-
likte, dünya ve ahiret hayatlarının tâbi oldu-
ğu yasalar farklıdır. Bu değişiklik ihtimaller 
Kur’ân’da da kabul edilmektedir.15 Çünkü 
Allah, elbette kendi koyduğu yasaları değiş-
tirebilir16; bu kurallar Allah’ın elini-kolunu 
bağlayamaz. Mevlâna’nın dediği gibi; Allah 
dilerse, havayı ateşi aşağılatır, dilerse dikeni 
gülden üstün eder. Allah hükmedicidir, di-
lediğini yapar. Derdin ta kendisinden deva 
yaratır. Dilediğini yüceltir; toprağa mensup 
olana ‘kanatlarını aç’ derken, ateşe mensup 
olana der ki; ‘Yürü İblis ol, yedinci kat yerin 
altında şeytanlık et!’ … Ben dört tabiat ve 
illet-i ûlâ değilim. Her şeyi tasarruf etmede 
bâki ve daimîyim. İşim illetsiz, sebepsiz ve 
dosdoğrudur. Ey kötü düşünceli! Takdirim 

13  Bkz. Şems 91/7-8 (ilhâm).

14  Bkz. A’raf 7/172 (kâlûbelâ).

15  Bkz. إال ما شاء اهللا ifadeleri.

16  Bkz. Ra’d 13/39 (ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت).

sebebe bağlı olamaz. Bir vakit olur âdetimi de-
ğiştirir, bir vakit olur bu tozu yatıştırırım.”17 

Ancak bu noktada şunu da göz ardı etme-
mek gerekir: Evet, yüce Allah dilediği takdir-
de kendi koyduğu kuralı bozabilir, ancak bu, 
O’nun kudretini sınırlamama amacına yönelik 
istisnaî bir söylemdir. Esas olan, ِنَّة دَ لِسُ لَنْ تَجِ  فَ
ً وِيال تَحْ اهللاِ  نَّةِ  لِسُ دَ  تَجِ وَلَنْ   ً تَبْدِيال  (Fâtır 35/43) اهللاِ 
âyetinde de belirtildiği gibi, Allah’ın izlediği 
yolda, uygulama ve stratejilerde değişim ve 
başkalaşma olmamasıdır. Gündelik dilde sarf 
ettiğimiz “Allah dilerse … yapar; O her şeye ka-
dirdir” şeklindeki nice cümle, özünde doğru 
olmakla birlikte, hem bu küllî kurala aykırı-
dır hem de Cenab-ı Hakîm-i Zülcelâl’i -hâşa- 
keyfemâyeşâ hareket eden, ne yapacağı belirsiz 
bir güce dönüştürme riski taşımaktadır. Evet, 
“Allah ne dilerse yapabilir”; “Olan her şey so-
nuçta O’nun iradesiyle gerçekleşmektedir”; 
“Hiç kimse O’nun iradesine ipotek koyamaz” 
ama bu istisnaî durumu genelleştirirsek, o za-
man ne bilim ve teknoloji diye bir şey olur ne 
de bu inanışla bir yere varabiliriz. Nitekim va-
ramıyoruz!..

* Allah hakkında kullanılan meşîetler ‘insanı 
mecbur bırakan dileyiş’ler değildir. 

* İnsan hakkında kullanılan meşîetler de “in-
sanın bizzat/sınırsız dileyebilmesi” anlamına 
gelmez. Zira bu, insana sınırsız bir özgürlük 
alanı açmak anlamına gelir. Oysa o, hiçbir 
inisiyatifinin bulunmadığı genetik özellikleri 
(ırkı, rengi, anne-babası, karakteri), inançla-
rı vs. bakımından başta kevnî yasalar olmak 
üzere birtakım şartların ürünüdür. İkinci yak-
laşım, yani insanın sergilediği her tür tutum ve 
davranışı, inanç ve eylemi tamamen Allah’ın 
dilediğini söylemek ise aksine, insanı mec-
buren hareket eden bir eşyaya dönüştürür ki 
bu takdirde de sorumluluğun anlamı kalmaz. 
Oysa şahsî sorumluluk, Kur’an’ın getirdiği en 
önemli ilkelerden biridir.

-tabirlerinin, “O’nun dilediği” şeklin من يشاء *
de değil de “kim dilerse” şeklinde anlaşılması 
da yanlıştır. Allah’ın yücelik ve azameti bağ-

17  Mesnevî, II, 124, b. 1618-1632.

genel zamanlı bir anlam kast edebilmek 
için, ينصر تشاءونdenmesi gerekir. Yani ال    وما 
cümlesi, “Şu an itibarı ile dilemiyorsunuz!” 
demektir. İkinci olarak; bu cümlenin deva-
mındaki ُإال أن يشاء اهللا kalıbının Kur’ân’daki 
kullanımına9 dikkat edilmelidir. “Ancak, 
Allah dileyecek olursa başka” mealinde-
ki bu kalıp, yüce Allah’ın geleceğe dönük 
edimlerinde daima ‘şu ankinden farklı baş-
ka bir şey dileyebileceği’ ihtimalinin bulun-
duğunu, yani dilemelerinin ‘olup-bitmiş’ 
olmadığını gösterir. Buna göre; âyetimizde, 
Mekke Müşriklerine önce; 

“Bu herkese açık bir öğüttür. Özellikle de içi-
nizden dosdoğru gitmeyi dileyenlere” buy-
rulmakta, yani ‘Müşriklerin elbette imanı 
dileyebileceği’ beyan edilmektedir;

“Siz ise dilemiyorsunuz…” buyrularak, 
mevcut duruma dikkat çekildikten sonra,

“Ancak, âlemlerin Rabbi Allah dilerse başka” 
buyrularak akıl ve iradelerinin ipotek altına 
alınmadığı, şu an inkârı tercih etmekteyse-
ler de ileride bir başka tercihte bulunabi-
lecekleri belirtilmektedir. Âyette söylenen 
şudur: Şu an realite o ki; hemen hiçbiriniz 
Kur’ân’dan öğüt almak niyetinde değil! 
Ama ileride neler olacağını hiç birimiz bile-
meyiz; çünkü ‘gelecek’ her tür ihtimale ge-
bedir; âlemlerin -bu arada, insan iradesini 
etkileyen her tür âmil ve sâikin de- Rabbi 
olan Allah her an bir başka şey dileyebilir 
ve siz de imana gelebilirsiniz; inkârcılık 
sizin alınyazınız ya da kaderiniz değildir. 
[Gerçekten de, bu ifadelerin muhatabı olan 
hemen bütün Müşrikler daha sonra iman 
etmişlerdir…] Dolayısıyla;

(i) Allah ile ilgili meşîet âyetlerinin 
mâsîkalehine dikkat edilmelidir. Bu âyetler, 
Allah’ın; dilediğini dilediği gibi -yani hiç-
bir gücün etkisinde kalmadan ve hatta 
hiç kimse tarafından sorgulanamayacak 
şekilde- yapabilecek bir kudret ve yetkiye 
sahip bulunduğunu gösteren tenzih ifa-
deleridir. Bu âyetlerin, “Allah keyfemâyeşâ 

9 En’âm 6/111; A’raf 7/89; Yusuf 12/76; Kehf 18/23.

hareket edebilir” şeklinde yorumlanamayacağı 
aşikârdır. Çünkü Allah’ın ilim, hikmet, takdîr, 
tedbîr, ’adl gibi sıfatları, O’nun -hâşâ- ‘ne ya-
pacağı belirsiz’ ‘kaotik/serseri’ ve ‘sorumsuz’ 
bir güç şeklinde anlaşılmasını engellemekte-
dir. Yüce Allah şüphesiz lâ-yus’eldir10. Ancak 
O’nun lâ-yus’el oluşu şu şekilde anlaşılmalıdır: 
Hiçbir şey O’nu yaptıklarından dolayı sorum-
lu tutamaz ama O, bütün edimlerinin gerek-
çesini bizlere bildirme lütfunda bulunmakta-
dır…

(ii) Meşîet âyetlerinin hemen tamamında, ger-
çekleşmiş (reel) meşîetlerden söz edilmekte; 
henüz yaşanmamış zaman dilimleri ipotek al-
tına alınmamaktadır:

“De ki: Allah’ım! Sen ey mülkün mutlak sahibi! 
Sen mülkü dilediğine veriyor, dilediğinden çekip 
alıyorsun; dilediğini aziz ediyor, dilediğini zelil 
ediyorsun. (Gerçek bu…)”

Allah’ın edimleri ‘zaman’dan münezzehtir den-
mekte ise de bu pek anlamlı bir ifade değildir. 
Çünkü bu edimlerin taalluk ettiği nesne, olay 
ve kişiler zamanın içindedir; zaman ile mut-
tasıftır. ‘Zamanın ta kendisi’11 olarak ‘belli bir 
zaman ile ilişkilendirilemeyecek mutlak varlık’ 
‘zaman ile kuşatılmış nisbî varlık’ ile nasıl ilişki 
kurabilir? Elbette, yine zaman çerçevesinde… 
Nitekim ٍكلَّ يومٍ هو في شأن (Rahman 55/29) mu-
cebince, O’nun ‘zamanla çevrili varlık’a yöne-
lik bütün edimleri zamanla ilişkilidir; zamanın 
içindedir. 

(iii) Meşîet âyetleri Allah’ın tüm evren12 için 
olduğu gibi (teshîr) insan için de bir işleyiş 
mekanizması meydana getirmiş olduğu şek-
linde anlaşılabilir. Evren açısından kevnî/tabiî, 
fizikî, kimyevî yasalar neyse, insan için de ge-
netik, nörolojik, biyolojik, psikolojik ve sos-
yal yasalar odur. Yalnız, insanoğlu hem takva 

10  Enbiya 21/23 ( لُ عَ ا يَفْ مَّ َلُ عَ أ .(الَ يُسْ

11  Bkz. Buhari, “Edeb” 101 (قال اهللا: يسب بنو آدم الدهر وأنا 
 ال يقولن أحدكم يا) Müslim, Elfâz 4 ;(الدهر بيدي الليل والنهار
.(خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهر

12  Bu olgu, vahy ve kazâ fiilleri ile ifade edilir [Bkz. Fussilet 
ا) 41/12 رَهَ اءٍ أَمْ مَ ى فِي كُلِّ سَ ِ وَأَوْحَ نيْ وَاتٍ فِي يَوْمَ مَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ ضَ  .[(فَقَ
Ayrıca bkz. (ال تبديل لكلمات اهللا) vb. âyetler.
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lamında vârit olan bu ifadeleri insana ircâ 
etmek bazılarına cazip bir anlama imiş gibi 
gözükse de Kur’ân’a terstir. Çünkü âyetlerin 
birbirini tefsir ettiği herkesçe bilinmektedir. 
Ve bunların bir kısmında meşîetin fâili olarak 
Allah açıkça gösterilmektedir18. 

* İlahi ya da cüz’î meşîetlere vurgu yaptıkları 
için çelişik gözüken iki grup kader âyeti şöy-
le uzlaştırılabilir: Dileyenin iman/inkâr ede-
bileceğini belirten âyetler, muhatapları iman 
ve küfür seçenekleri arasında muhayyer bı-
rakılmıştır. Çünkü o an bütün muhatapla-
rın imana gelme ümidi vardır. Ancak iman 
etmeyenlerin imansızlığı iyice tebarüz edip 
de, işkence, ambargo, savaş vb. saikler de 
ilişkileri iyice bozup düşmanlıkları keskin-
leştirince, realite, yani Allah’ın gerçekleşmiş 
meşîeti, devreye sokulmuş ve “Realite şu ki; 
iman etmiyorsunuz! Ama Allah her an bunu 
dileyebilir… [Yukarıda belirttiğimiz üzere, 
اهللا يشاء  أن   kalıbı, ilgili hususlarda daima إال 
başka ihtimaller bulunabileceğini gösterir!] 
Bu size bağlıdır; Allah’ın meşîetinin ne yön-
de ve ne şekilde tecellî edeceği meçhulünüz-
dür çünkü…”19 buyrulmuştur20. Bu üslup 
ile bir yandan Peygamber teselli edilirken, 
bir yandan da, imana gelmemekte direnen 
muhataplar tehdit ediliyor; bir kez daha dü-
şünmeye davet ediliyor. Yani ilahi ya da cüz’î 
iradeleri esas alan âyetler, sanıldığı gibi aynı 
şahıs ve zamanlar için değil, farklı zamanlar-
da farklı şahıslar için gönderilmiş bulunuyor.

“Tanrı taksimi”ne geri dönecek olursak… 
Birtakım insanların fakir, birtakım insanların 

18 ‘Saptırma’ ve ‘doğru yola getirme’ ile ilgili olarak bkz. 
En’âm 6/39; A’râf 7/155; Şûra 42/52. Ayrıca Âl-i İm-
ran 3/26-27 de ‘genel meşîet’i Allah’a atfetmektedir.

19  Bkz. Zuhruf 43/20-22 (“Müşrikler; ‘Rahman dile-
seydi biz bunlara kulluk etmezdik’ demekteler. Bu 
konuda (yani, O’nun neyi, nasıl dilediği hususunda) 
hiçbir bilgileri yok; sadece tahmin yürütüyorlar. 
Yoksa Biz kendilerine bundan önce bir kitap ver-
mişiz de ona mı tutunuyorlar?! Yoo!.. Aksine, “Biz 
atalarımızı bir din üzerinde bulduk; onların izinde 
elbette doğru yolda gitmekteyiz.” diyorlar).

20  Bir başka örnek: ُاء َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز أَنَّ اهللاََّ يَبْسُ  أَوَلَمْ يَرَوْا 
ُ ر دِ اءُ ;(Rum 30/32) وَيَقْ َنْ يَشَ ْقَ ملِ طُ الرِّز َ يَبْسُ وا أَنَّ اهللاَّ لَمُ  أَوَلَمْ يَعْ
ُ ر دِ .(Zümer 39/52) وَيَقْ

zengin olduğu realitesini dile getiren âyetleri 
Kur’ân bütünlüğüne ters biçimde “Allah, 
dilediğini değil, dileyeni zengin kılar, dile-
diğini değil, dileyeni fakir yapar” şeklinde 
yorumlamak bir kısmımıza cazip gelse de as-
lında burada anlatılan şudur: Allah dilediği-
ne genişçe, dilediğine ölçe-biçe veriyor, yani 
vermiş… Realite bu… Gerçi insanlar −kıs-
men− çalışıp çabalayarak atalarından tevarüs 
etmedikleri zenginliklere de ulaşabilmekte-
dirler (örn. Bill Gates, Steve Jobs vb). Ancak 
insanlar sahip oldukları müstesna zenginlik-
leri genelde kendileri doğmadan hazır bul-
maktadırlar. Dünyanın serveti, öteden beri 
birkaç bin ailenin elinde ‘devlet’ olagelmiş-
tir; milyarlarca insan ise bu servetten farklı 
oranlarda olsa da sonuçta asla bunlar kadar 
pay alamamaktadır. İsviçre gibi zengin / ge-
lişmiş ülkelerin vatandaşları ile Bangladeş 
gibi III. dünya ülkelerinin vatandaşlarının, 
dünyanın genel refahından aldıkları pay 
ortadadır. Âyet bu realiteye dikkat çekerek, 
genelde fakir olan nüzul çağı Müslümanla-
rını kâfirlerin elindeki bu “atadan kalkma 
varlık”a göz dikmemeye çağırmakta; bunla-
rın geçici olduğunu vurgulamaktadır. Tabiî, 
mezkûr servet dağılımının bu şekilde tahak-
kuk etmiş olması “Tanrı taksimi” denilerek 
yüce Allah’a bağlanamaz. Zira Allah sadece 
zenginlerin değil, fakirlerin de Rabbi ola-
rak, Arz’daki azıkları herkese eşit düzeyde 
programlamıştır. Kaldı ki, bir şeyin o şekilde 
tahakkuk etmiş olması Allah’ın o şeyin o şe-
kilde gerçekleşmesini arzu ettiği ve bundan 
razı olduğu anlamına gelmez. Aksi takdirde, 
iktidarı tamamen Allah’ın isteği ile ele geçir-
dikleri (ya da ellerinde tuttukları) yönünde 
propaganda yapan kader istismarcılarının 
haklı olmaları gerekirdi. Kur’ân, bunların 
pîri olan Müşriklerin aynı minvaldeki istis-
mar teşebbüslerini reddetmiştir.
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Adalet; içeriği zengin ve anlam yönünden 
kapsamı geniş olan bir kavramdır. Huku-

ki, siyasi, ahlaki, ferdi ve içtimai tüm alanla-
rı düzenleyen ve bu alanlardaki uygulamaları 
kendisine dayandıran temel bir arketiptir. Di-
ğer bir deyişle adalet; kendimizle, Rabbimizle, 
aile, toplum, çevre ve doğayla olan tüm ilişki-
lerimizin ruhu ve maksadı olan ilişki alanları-
mızın güven ve istikamet içerisinde yürümesini 
sağlayan bir zemin; aynı zamanda da ilahi ve 
insani bir prensiptir. 

Adalet; denge/mizan /muvazene manasıyla, 
tevhidin bir tecellisidir. Ancak, bir’in ve birli-
ğin sırrına erenler, adaleti hakkıyla ayağa kal-
dırabilir. Bütün kâinat işte bu dengeyle ayak-
ta durmakta, kozmos, kaosa dönüşmekten 
korunmaktadır. Çünkü yüce yaratıcı eşsiz ve 
mükemmel yaratışıyla her şeye hakkını vererek 
hak/adalet üzere yaratmış, rububiyetinin ke-
rem ve rahmet dolu tasarruflarıyla yarattıkları-
nı görüp gözetlemekte, kollayıp korumakta ve 
onları yaratılış amaçları istikametinde tedricen 
sevk ve idare etmektedir.  

Adaletin; ölçülülük, muvazene ve hak anlam-
larıyla şu kâinat vizyonundaki muhteşem, eşsiz 
ve benzersiz sanat harikalarıyla dolu yansıma-
ları; bu varlığı, ibda eden Sâni-i Bârî’nin, halk 
eden ve tedbir eden, külli ve mutlak aklın, irade 
ve kudretin ne kadar kuşatıcı, adil/ muvazene-
li ve ahenkdar olduğunun da bir göstergesidir. 
“(Ey Muhatap) Yücelikte eşsiz olan Rabbin adına/
adıyla hareket et! O ki, her şeye yaratılış amacını 
gerçekleştirecek bir donanım verdi. O ki, her şeye 
yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti, sonra (o 
ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamette yö-
neltti.” (87/1, 2, 3).

Eğer adalet, ‘toprağı İman olan Tevhit ağacının 
bir meyvesiyse, bu meyvenin dalı da hikmettir’. 

“

D E N E M E

ADALET VE HİKMET

EĞER ADALET, 

‘TOPRAĞI İMAN OLAN 

TEVHİT AĞACININ 

BİR MEYVESİYSE, BU 

MEYVENİN DALI 

DA HİKMETTİR’.

Ömer BAYAR
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Hikmetsiz adalet olmaz. Hikmet; bir şeyin ha-
kikatine, özüne/mahiyetine nüfuz edebilmek 
ve o şeyin yaratılış amacını anlamak kavra-
mak ve keşfetmektir. Hikmet vahiyle, selim 
akıl ve sağduyuyla kazanılmış derin bir mu-
hakeme yeteneğidir. Doğru tespit ve isabetli 
hüküm verebilme becerisidir. Kişinin içinde 
bulunduğu zamanın, mekânın ve halin ilmi-
ne, fıkhına ve edebine sahip olabilmesidir. 
İnsanın en ontolojik, en fıtri, en gerçekçi ha-
lini yansıtan ve içinde bulunduğu hal, zaman 
ve mekânda; ‘’Acaba Allah benim ne zaman, 
nerede ve nasıl bir vaziyette olmamı istiyor, 
benden isteği nedir?’’ sorularını sorması ve bu 
çerçevede kendine pozisyon belirleme hassa-
siyetini hissederek, çok çağrışımlı ve boyutlu 
bir ruhsal-düşünsel keşif içerisinde olması 
durumu ve bu durumunun icap ettirdiği ede-
bi, ödevi fıkhetmesi ve iltizam etmesidir. İşte 
bu mahza hidayet ve kurtuluştur. 

Hikmet kavramı ise, adalet gibi her şeye hak-
kını vermek, her şeyi yerli yerince koymak 
anlamıyla örtüşse de aslında hikmet, eylemin 
kendisinden kaynaklandığı özne gibidir, yani 
hikmet adaletin anasıdır. Bu bağlamda adalet; 
hikmetin gerektirdiği bir davranış ve eylemin 
sonuçlarının ortaya çıkardığı bir durumdur 
denilebilir. Hâkim olan Rabbimizin hikmet ve 
hakikat dolu mesajlarını taşıyan kitabının ve 
bu mesajları bizlere ileten elçilerinin de sıfatı-
dır hâkim. Çünkü hâkim olmayan adil olamaz. 
Adalet imkânının ve tahakkukunun adresi ve 
referansı olarak vahyi merkeze almamız gerek-
lidir. Ayrıca, Kur’an bir adalet kitabıdır. (Ey in-
san! Hikmetle (muhatabını inşa eden) bu Kur’an’a 
andolsun ki sen, elbette gönderilen elçilerden biri-
sin. Dosdoğru bir yol üzeresin.) (36/1,2,3,4). 

Hz.Peygamber, ilahi adalet kitabının teces-
süm etmiş, ete kemiğe bürünmüş ve hayata 
dönüşmüş referansı olan, adaletin imamının 
da beslendiği ve ümmetini de beslediği kay-
naklardan biridir. (Allah peygamberlerden şöy-
le söz almıştı: «Andolsun ki size kitap ve hikmet 
verdim…..) (3/81) (İsabetli hüküm verebilme 
yeteneğini (hak edene)vermeyi diler; ama kime 
isabetli hüküm verebilme yeteneği bahşedilmişse, 
doğrusu ona tarifsiz büyüklükte bir servet bah-
şedilmiştir; fakat derin kavrayış sahiplerinden 

başkası bunu düşünüp kavrayamaz) (2/269). 
Ezcümle hikmet, Rabbimizin Esma-i İlahiye-
siyle ahlâklanmak, bu manada usve-i hasene 
olarak rabbimizin bizlere canlı bir model ola-
rak sunduğu, âlemlere rahmet olarak gönde-
rilen Rasûl-i zîşana tabi olmaktır. 

Adaletin zıddı; gadr, zulüm ve insafsızlıktır. 
Zulüm; hikmet ve adaletin tam tersi, bir şeyi 
yerinden etmek, bir eşyayı yaratılış amacının 
dışında istihdam etmek, itidal, doğruluk, fıt-
rat, hak ve istikametten sapıp ifrat ve tefrit 
sarkacında savrulmak, heva putuna tapmak, 
hak ve hukuk tanımamaktır. Her zulümde 
insanın payına düşen zehirleyici bir karanlık 
ve kahredici bir mahrumiyet manası vardır. 
Onun için bütün zalimler korkak ve yalnızdır. 
Sahip oldukları ve taptıkları güç putu onları 
sahte bir benliğe ve aldatıcı bir gurura sürük-
lemiştir. Fakat her şeyi gören ve her şeyden 
haberdar olan Allah (c) onlara, (kahrı, gazabı 
ve azabıyla o zalimleri yakalayacağı intikam 
gününe kadar) mühlet vermiştir. Her hak sa-
hibi mutlaka ama mutlaka ya bu dünyada, 
olmazsa ahrette, hakkını tastamam alacaktır. 
Zulmü kendi zatından nefyeden Rabbimiz, 
ahrette adaletiyle, zerre kadar hayrın ve şerrin 
hesabını görecektir. Bu imtihan dünyasındaki 
anlayabildiğimiz ve anlayamadığımız rububi-
yetinin tasarruf ve tedbirlerindeki hikmetler, 
orada Adl-i İlahi olarak tecelli edecektir.

Her hususta değişmez bir ilke olan adaletin 
ihtivası muvacehesinde bizlere yüklenen so-
rumluluklarımıza birkaç örnek verecek olur-
sak; hakka riayet, hakkaniyete uygunluk, is-
tikamet, doğru bir şahitlik, terazide şaşmaz 
bir ölçülülük, vicdani bir duyarlılık, fıtri bir 
meyil, vasat ve mutedil, ölçülü ve dengeli ol-
mak, zulüm ve insafsızlıktan uzak durmak, 
temel insan haklarında eşitliği sağlamak, ada-
letin; (şahsi ve ailevi, içtimai ve iktisadi, idari 
ve hukuki vb. hayatın tüm alanlarında) inşa 
ve ikamesi için mücadele etmek, adaletin ika-
mesi için gerekli olan güç birliğini sağlamak, 
kuvvet hazırlamak, bu mücadelede vahyi 
yol haritası, peygamberi de emin bir kılavuz 
edinmek. Davamızın sonu âlemlerin rabbi 
olan Allah’a hamd etmektir. Sonsuzca ham-
dolsun.  
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ur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber(s)’in 
uyması gereken esaslardan bahsedilir-

ken, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. On-
ların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın 
indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti 
gerçekleştirmekle emrolundum” (Şûrâ, 15) 
buyrularak Hz. Peygamber’in adaleti tesis 
etmekle görevli olduğu bildirilmektedir.

Allah Rasulü, mübarek hayatı boyunca, top-
lumda adaleti hâkim kılmak için mücadele 
etmiş, gerek Müslümanlar gerekse Gayri-
müslimler arasındaki muamele ve hüküm-
lerde adaletin en güzel örneklerini vermiş, 
adaleti temel hakların ve özgürlüklerin ko-
runması, toplumsal huzurun ve barışın sağ-
lanmasının teminatı olarak görmüştür.

Hz. Peygamber’in mübarek hayatını incele-
diğimiz zaman, O’nun hem içerde hem de 
dışarıda adaleti tesis etmeye çalıştığını gö-
rürüz. O, bir taraftan Mekkeli ve Medineli 
Müslümanlar arasında kardeşlik ilan eder-
ken, diğer taraftan da Medine Sözleşmesi 
ile Müslüman, Yahudi ve müşrikler arasın-
da adaleti sağlamaya çalışıyordu1. Kur’an-ı 
Kerim’de Hz. Peygamber’in bu yönüne dik-
kat çekilerek “Onlar Sana gelirlerse araların-

1 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Çev. 
Salih Tuğ, c.1, İrfan Yayıncılık, 5. basım, İstanbul 
1990, s.202-210.

İ N C E L E M E

Hz. Peygamberin Hayatından 
Adalet Örnekleri

HZ. PEYGAMBER’İN 

MÜBAREK HAYATINI 

İNCELEDİĞİMİZ ZAMAN, 

O’NUN HEM İÇERDE 

HEM DE DIŞARIDA 

ADALETİ TESİS ETMEYE 

ÇALIŞTIĞINI GÖRÜRÜZ.

KMehmet DERİ
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da adaletle hükmet” (Mâide, 42) buyrulmuş; 
Hz Peygamber’in evrensel bir ilke olan ada-
letten -Gayrimüslimler için bile olsa- asla ta-
viz vermemesi gerektiği bildirilmiştir. 

Allah Rasulü, hayatın her alanında daima 
adaleti, adil hüküm vermeyi esas almış, biz-
zat adaletin en güzel örneklerini sergilemiş; 
aile hayatında (Nisâ, 3), insanlar arası müna-
sebetlerde (En’âm, 152), hâkim huzurunda, 
şahitlik esnasında (Nisâ, 135) adalet esasını 
zihinlere yerleştirmiştir.

Nitekim şu olay, buna 
çok iyi bir misal teşkil 
eder: Bir gün Mahzumo-
ğulları kabilesinden Fatı-
ma adında asil bir kadın 
hırsızlık yapmıştı. O kadı-
nı cezalandırmaması için 
Ashab’dan Hz. Üsame b. 
Zeyd’i Peygamberimize 
gönderdiler. Bu duruma 
çok kızan ve üzülen Hz. 
Peygamber şöyle buyur-
du: “Nasıl oluyor da bazı kimseler, Allah’ın 
kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyor. 
Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi 
şudur: İçlerinden asil, ileri gelen birisi hır-
sızlık yapınca, onu serbest bırakıyor, zayıf 
ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca, onu ce-
zalandırıyorlardı. Allah’a yemin ederim ki 
Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapsay-
dı, onun da cezasını verirdim.”2 

Görüldüğü üzere, Hz. Peygamber, adalet ko-
nusunda aracı olmak isteyenleri çok yakını 
da olsa sert bir şekilde reddetmiş, suçluya 
layık olduğu cezasını vermekte en ufak bir 
tereddüt göstermemiştir. Zira adalet ortadan 
kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir 
şey kalmaz. “Allah, insanlar arasında hüküm 
verdiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi 

2 Buhârî, Enbiyâ, 54; Megâzî, 53; Hudûd, 11-12; 
Müslim, Hudûd 8-9; Ebû Dâvûd, Hudûd, 4; 
Tirmizî, Hudûd, 6; Nesâî, Sârik, 6; İbni Mâce, 
Hudûd, 6.

emreder” (Nisâ, 58) ilâhî emrinin hikmeti 
gayet açıktır.

Adaletin İslâm toplumunda, yönetimde, 
muhakemelerde ve insanlar arası ilişkiler-
de tam anlamıyla uygulanması zorunludur. 
Çünkü adalet mülkün temelidir. Adaletin 
olmadığı cemiyetlere zulüm, anarşi ve terör 
hâkim olur. Toplumsal isyanlar çıkar, mah-
kemelere, devlete hatta fertlerin birbirlerine 
olan güveni kaybolur. İnsanlar, kendilerini 
koruma ve haklarını elde etme peşine düşer; 

hukukî otorite sarsılır. 
Bu hususta Peygambe-
rimiz bizleri uyarmış-

tır: “Bir kavmin (devlet, 
mahkeme, aile ve fertleri 
arasında) hak ve adaletten 
uzak hükümler verilirse, 
o kavimde mutlaka kan 
dökümü yaygınlaşır.”3

Hz. Peygamber, hiçbir 
gölgenin bulunmadığı kı-
yametin yakıcı sıcağında, 

arşın ferahlatıcı gölgesinden istifade edecek 
yedi sınıf insandan bahsederken, en başta 
adaletli davranan idarecileri saymış4, adil 
devlet başkanlarından ve yöneticilerinden 
övgüyle bahsetmiş5, ailesine ve emri altında-
kilere adaletle muamele edenlere Allah tara-
fından kıyamet gününde büyük mükâfatlar 
verileceğini bildirmiştir.6

Aşağıda vereceğimiz örnekte de görüldüğü 
gibi Allah Rasulü, en yakınları bile olsa hep 
adaleti esas almış; hükümleri/kanunları her-
kese eşit olarak uygulamıştır.

Bedir savaşında alınan esirler arasında Pey-
gamberimizin amcası Hz. Abbas da vardı. 

3 İmam Mâlik, Muvatta, Cihad, 26.

4 Buhârî, Ezân, 36; Zekât, 16; Rikâk, 24; Hudûd, 
19; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd 53; Nesâî, 
Kudât, 2.

5 Buhârî, Edep, 36; Müslim, İmâre, 5, 18; Cennet, 
63.

6 Müslim, İmâre, 5, 18; Nesâî, Kudât, 1.

HZ. PEYGAMBER, 

ÇOK YAKINI DA 

OLSA SUÇLUYA LAYIK 

OLDUĞU CEZASINI 

VERMEKTE EN UFAK 

BİR TEREDDÜT 

GÖSTERMEMİŞTİR.
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Hz. Abbas’ın elleri bağlanmıştı. Esirler, fid-
ye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmış-
tı. Ensar’dan bazı kişiler Hz. Abbas’ın Allah 
Rasulü’nün amcası olduğunu öğrenince onun 
fidyeden affedilmesini istediler. Allah Rasu-
lü: “Hayır, asla böyle bir şey olamaz! Onun 
ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dir-
hemi dahi bağışlanamaz!”7 buyurdular. 

Huneyn Savaşı’na katılan bir sahabi anlatıyor: 
“Ben devemin üzerinde Hz. Peygamber’in 
yanında ilerliyordum. Ayağımda sert pabuç 
vardı. Devem Peygamber’in devesini sıkış-
tırdığında pabucumun kenarı Rasulullah’ın 
baldırına dokunarak O’nu rahatsız ediyordu. 
Bunun üzerine Rasulullah ayağıma kamçı 
ile vurarak, ‘Canımı yakıyorsun, arkamdan 
yürü!’ dedi. Ben de O’nun yanından savuş-
tum. Ertesi gün Rasulullah beni yanına ça-
ğırttı. Kendi kendime ‘Beni dün ayağını in-
cittiğim için aramıştır’ dedim. Yanına gittim. 
Peygamberimiz bana ‘sen dün benim ayağı-
mı incitmiş, canımı yakmıştın, ben de senin 
ayağına kamçı ile vurmuştum. Bunun karşılı-
ğını ödemek için seni çağırdım’ dedi ve bana 
çeşitli hediyeler verdi.”8 Bu örnekte de gö-
rüldüğü gibi Rasulullah, adaletin sağlanma-
sına ve kul hakkının ödenmesine çok büyük 
önem verir; kendi üzerine geçen kul hakkını, 
her zaman ve her yerde, en sıkıntılı savaş za-
manında bile ödemekten geri durmazdı.

İki Cihan Önderimizin yine bizler için güzel 
bir örnek olacak tavrını görüyoruz. Numan 
b. Beşir isimli genç bir sahabîye, babası ma-
lının bir kısmını hibe olarak vermiş, diğer 
çocuklarını bu mallardan mahrum etmişti. 
Çocukların annesi, bu duruma rıza göster-
memiş ve meseleyi sormaları için onları Pey-
gamber Efendimize göndermişti. Peygamber 
Efendimiz, malından diğer çocuklarına da 
hibe edip etmediğini sormuş, onlara verme-
diğini öğrenince de, “Allah’tan korkun ve ço-

7 Buhârî, Megâzî, 53.

8 Taberî, Tarih-i Taberî, c.3, Çev. M. Faruk Gürtuna, 
Sağlam Yay., İstanbul 2007, s.106.

cuklarınızın arasında adaletli olun”9 buyur-
muştur.

Yine bir gün, Peygamberimizin küçük torun-
ları Hasan ve Hüseyin aynı anda Peygambe-
rimizden su istediler. Peygamberimiz önce 
Hasan’a sonra da Hüseyin’e su verdi. Bunun 
üzerine Hz. Fatıma, “Babacığım suyu neden 
önce Hasan’a verdin. Hasan’ı daha mı çok 
seviyorsun?” diye sordu. Peygamberimiz: 
“Hayır, ilk önce suyu Hasan istedi” cevabını 
verdi. Sevgili Peygamberimiz torunlarını se-
verken de adaletli seviyor, hak geçirmiyordu. 
“Bağış ve ihsanlarınızda çocuklarınıza adalet-
li davranınız.  Eğer ben birini üstün tutacak 
olsaydım, kızları üstün tutardım” 10 buyur-
muştur. Sonuç olarak söylemek gerekir ise, 
Allah Rasulü, hayatın her alanında daima 
adaleti, adil hüküm vermeyi esas almış, en 
yakınları bile olsa hükümleri/kanunları her-
kese eşit olarak uygulamıştır. 

Allah Rasulü, mübarek hayatı boyunca, top-
lumda adaleti hâkim kılmak için mücadele 
etmiş, gerek Müslümanlar gerekse Gayrimüs-
limler arasındaki muamele ve hükümlerde 
adaletin en güzel örneklerini vermiş, adaleti 
temel hakların ve özgürlüklerin korunması, 
toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının 
teminatı olarak görmüştür.



9 Müslim, Vesaya 13.

10 Ahmet bin Hanbel, Müsned, I/101.
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Giriş

İnsanlık tarihi, bir madalyonun iki 
yüzü gibi, bir yanıyla hak ihlalleri, baskı, 
zulüm, katliam ve kan döken zorbaların, 
öbür yanıyla baskıya, haksızlığa, zorbalığa 
ve adaletsizliğe karşı direnen toplumların 
savaşımlarıyla yazılmıştır. İnsanlık, tarihin 
her döneminde, istisnasız olarak zalimlerin 
ve adalet savaşçılarının bu mücadelesine ta-
nıklık etmiştir. İnsan Mükemmel, eksiksiz, 
ilmi ve kudreti ile her şeyi kuşatmış olan 
“Rabbülâlemin” tarafında yaratılmış olması 
hesabiyle fıtratı gereği tam ve eksiksiz olanı 
arayan bir yapıya haizidir. Bu sebeple bütün 
beşerî ideolojiler, sistemler ve yine ilahî ol-
sun olmasın bütün dinlerin temel prensip-
lerinin başında, insanların arasında adaletli 
bir yönetim anlayışının getirilerek, inanan-
larının mutlu olmasını temin edecekleri 
iddiası vardır. Bu durum, İslam dini içinde 
geçerli olup, Kur’ani Kerim’de Peygamber-
lerin ortak olan şu ifadeleriyle dile gelmek-
tedir: “İşte, onun için sen (tevhide) dâvet et 
ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların 
heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın in-
dirdiği Kitaba inandım ve aranızda adaleti 
gerçekleştirmekle emrolundum.”(1) 

1 Şûra 42/15 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Zulmü Meşrulaştırma  
Aracı Olarak “Veto Hakkı”

HAYAT DÖNGÜLER 
ÜZERİNE KURULMUŞTUR. 
BUGÜN MUKTEDİRLERİN 

İMKÂNLARI KENDİLERİNE 
İMTİYAZ SAĞLARKEN, 

İMTİYAZLARI İSE 
İMKÂNLARINI 

ARTIRMAKTADIR.

ZEKERİYA YÜRÜK
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YÜRÜK

“VETO HAKKI”

Bu makalemizde, adaleti ortadan kaldırıp, 
zulmü yaygınlaştıran önemli sebeplerden 
biri olan, gerek bazı bireylerin gerekse bazı 
toplumların ellerindeki imkân ve güçten do-
layı diğer birey ve toplumlardan kendilerini 
üstün görmeleri sebebiyle, yasaların kendi-
lerine uygulanmaması ve bir karar alındığın-
da, alınan kararı kendilerinin istememeleri 
halinde, “veto etme hakkı”na sahip olmaları 
gerektiğini ve kendilerine tanıdıkları bu hak-
tan dolayı ortaya çıkan bireysel ve toplumsal 
zulmün yansımasını irdeleyip, kısa da olsa 
İslam’ın bu sorunları ortadan kaldırmak için 
önerdiği tedbirleri irdelemek istiyoruz.

 

Firavnî Bir Tavır Olan 
Tanrı Kompleksinin 
Psikolojik Yansıması; 
Toplumun Sınıflara Ay-
rılması

İnsanlar kendilerinde bir 
kemal ve üstünlük gö-
rünce Analitik Psikiyat-
ride geçen “Omnipotens” 
terimiyle açıklanan ve 
Türkçede “Tam güçlülük-
eksiksizlik-yeterli-ihtiyaç 
hissetmeme hali” olarak 
ifade edilebilecek bir ruh haline girebiliyor. 
Popüler psikolojideki karşılığı ise “Tanrı 
kompleksi” olarak bilinir. Aynı şekilde di-
ğerlerinin bu kemalden yoksun olduğunu 
zannedince de onlardan üstün ve öncelikli 
hatta “seçilmiş” olduğu inancına varır, işte 
bu inançtan dolayı diğerlerine karşı büyük-
lük ve üstünlük taslama haleti içine girerler. 
Bu tür kişiler yaptıkları işlerin herkesin yap-
tıklarından çok daha önemli olduğuna ina-
nır, bu sebeple herkesin kendilerine hizmet 
etmesi gerektiğini düşünürler. Bu kişilerde 
hükmetme ve kontrol etme arzusu şehvet 
boyutuna çıkabilir. Çünkü dünyanın ken-
dilerinin çevresinde döndüğüne ve hayatın 
merkezinde kendilerinin olduğuna inanırlar. 

Çevrelerindeki bütün insanları eksik, amaç-
sız, aklını tam kullanamayan, reşit olmamış 
bir çocuk gibi görürler. Bundan dolayı da, 
çevrelerindeki insanları sevk ve idare etmek 
isterler. Konuştuklarında herkesin susup, 
vahiy iniyormuşçasına onları dinlemelerini, 
sadece onlara itaat edip, övgüler yağdırıp al-
kışlamalarını beklerler. Bir işte son kararın, 
daima kendilerine sorularak nihayetlendiril-
mesini isterler. Kendilerine yüce insan denil-
mesini bekler tavrındadırlar. Çevresindeki-
lerin yetki ve sorumluluklarını kendilerinde 
toplar, başarılarını kendilerine mal ederek 
yeryüzü tanrısı olduklarına kendileri de ina-

nırlar.(2)

David Hume’ın önem-
le belirttiği gibi “olandan 

olması gerekene” geçiş ya-
parak çıkarsama yapmak; 
doğadaki gözlemlerimizi, 
doğa hakkındaki yargıla-
rımızı bunlarla bir alakası 
olmayan etik alanı için te-
mel yapmak hatalı ve insan 
düşüncesinin en önemli sap-
masıdır.(3) Olandan olma-
sı gerekenin üretilmesine 
felsefede ‘doğalcı yanlış’ 
(natural fallacy) denilir ve 

bilimsel bir teoriden, etik alanında sonuçlar 
çıkarmaya kalkan herkes bu eleştiriyle kar-
şılaşır. (4) Bu açıdan bakıldığında ayrımcılık 
“diğerinden farklı olan doğal yanımıza” ken-
di açımızdan “değer yükleme” tavrıdır. Bu-
radaki ayrımcılık herkesin bir şekilde görüp 
kabullendiği, doğal olan bir gerçekten ya da 

2 Nevzat Tarhan, “Tanrı Kompleksi” kavramı için ay-
rıca bakınız, www.haber7.com/haber/20080714/
Siyasette-Tanri-Kompleksi.php

3 David Hume, A Treatise of Human Nature, Ox-
ford University Press, Oxford, s.87. (Din Felsefesi 
Açısından İzafiyet Teorisi. Dr. Caner Taslaman) 

4 Antony Flew, Darwinian Evolution, Transaction 
Publishers, New Brunswick (1996), s.124-125. 
(Din Felsefesi Açısından İzafiyet Teorisi. Dr. Caner 
Taslaman)
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gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi kabul 
edilen bir zandan yola çıkılarak, gerçeğe da-
yanmayan değerler üretmektir. “Benim ten 
rengim beyaz, seninki ise siyahtır. O halde 
beyaz olan, siyahtan üstündür.” Buradaki 
birinci önerme, kabul edilmesinde sorun ol-
mayan bir gerçektir. İkinci önerme ise tama-
men vehimlere dayanan insanın kendisi için 
tuzak olan bir önermedir. Kur’an bu yöntemi 
İblis’e atfetmektedir. “İblis dedi ki: Ben on-
dan üstünüm, beni ateşten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın.”(5) İblisin, “ben ateş-
ten yaratıldım” önermesi yalanlanmadığın-
dan, doğru iken, “ateş, balçıktan üstündür” 
önermesi ise gerçeğe da-
yanmamaktadır. Gerçe-
ğe dayanmayan ikinci 
önermeler ideolojik bir 
keyfiyete sahip olup 
bazen bu önermelere, 
çeşitli bilimsel kisveler 
giydirilerek başkaları da 
inandırılabilmektedir. 

Freud, “insanlar hasta 
olduğu gibi toplumlarda 
hasta olur ve psikolojik 
dinamikleri birbirine 
benzer” der. Bu düşünce bize, olayların arka 
boyutunu anlamakta önemli ve farklı bir ba-
kış açısı sunmaktadır. Çünkü toplumlar da 
bir şekilde kendilerini seçilmiş, üstün olarak 
görüp, “Allah kendisine mülk (hükümdarlık 
ve zenginlik) verdiği için şımararak… Ben de 
diriltir ve öldürürüm…”(6) diyen Firavun’un 
psikolojisine bürünüp tüm toplumlara şekil 
verme, onları çeşitli sınıflara bölerek hük-
metme eğilimine girebilmekteler. 

Bu tür kişi veya toplumlar sahip olduklarına 
inandıkları üstün vasıflarından dolayı (ki bu 
üstün güçleri tarih boyunca kullanılabilecek 
kaba gücü oluşturan imkânlarından başka 
bir şey değildir.), kendilerini toplumun dü-

5 Sad 38/76 

6 Bakara 2/258 

zeni için konmuş olan yasaların üstünde gö-
rürler. Bu yasaların aleyhlerine uygulanma-
ması gerektiğine ve yasaların kendileri için 
değil, geriye kalan “ötekiler” için olduğuna 
inanırlar. Aslında bu tür şahıs ve toplumlar 
itibarlarını ellerinde bulundurdukları güç ve 
imkânlara borçludurlar. Ellerindeki gücü de 
kendilerindeki üstün vasıflardan dolayı ka-
zandıklarına inanırlar. “…Bu servet bana, 
bendeki bir ilim sayesinde verildi.”(7) 

2- Uluslararası Zulmün Devamını Sağla-
yan Bir Araç: “Veto Etme Hakkı”

“Acaba insanlığın sorununun (adaletin or-
tadan kalkması, zulüm 

ve baskının sistematik 
olarak yaygınlaştırıl-
ması, insanî kaynakla-
rın dünya nüfusunun 
küçük bir bölümünün 
tüketmesi yüzünden 
insanlığın büyük bir 
bölümünün sefil şart-
larda yaşaması, ahlaki 
yapının çökmesi, in-
sanlığın ortak değerle-
rinin yozlaşması vb.) 

aslında, birilerinin bütün toplumun onu 
kâinatın merkezi olarak zannetmesinden 
kaynaklandığını anlayabilir miyiz? Zanların-
ca bütün insanlar, hep onların çevrelerinde 
dönmelidirler. Bu anlayış kabul göremediği 
zaman ise bu kez güç ve baskı yoluyla insan-
ların onlara boyun eğmelerini, zorla kabul 
ettirme girişiminde bulunurlar.”(8) “Hayır, 
insan kesinlikle azar; kendisini ihtiyaçsız, 
kendi kendisine yeterli gördüğü için.”(9)

Hayat döngüler üzerine kurulmuştur. Sen 
neyi beslersen, o da seni besler. Bugün muk-
tedirlerin imkânları kendilerine imtiyaz 
sağlarken, imtiyazları ise imkânlarını artır-

7 Kasas 28/78

8 Cevdet Said, Âdemin Oğlu Habil Gibi Ol, Pınar 
Yayınları.

9 Alak 96/6-7
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maktadır. Bunların tüm çabaları ise bu dön-
günün sonsuza kadar devamının sağlaması 
için oluşturmuş oldukları kurumlarla, bu 
durumu sistemleştirmektir. Velev ki bütün 
insanlık helak olup, yok olsun. Bu “şimdi-
ye kadar dünyada avantajlı çıkmış bölgele-
rin (kişilerin, kurumların, örgütlerin, dev-
letlerin) avantajlarını korumaları ve başka 
bölgelerin (kişilerin, kurumların, örgütlerin, 
devletlerin) yeni avantaj elde etmek üze-
re harekete geçmemeleri, yerinde kalmaları 
düzenidir.”(10) 

Birleş miş Milletler Güvenlik Konseyi bu dü-
zenin devamını sağlayan önemli bir kurum-
dur. Güvenlik Konseyi’nde usul meselelerin-
de kararlar 15 üyenin 9’unun oyu ile alınır. 
Ancak öze ilişkin bir kararın alınabilmesi 
içinse 5 sürekli üyenin de olumlu oy vermiş 
olmaları şartı aran maktadır (madde 27-3). 
Buna göre Güven lik Konseyi’nin 5 sürek-
li üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve 
Fran sa’ya katılmadıkları bir kararın alınma-
sını veto etme yetkisi tanınmıştır. 

Veto Hakkı, bu ayrımcılığın en canlı, en ko-
lay anlayabileceğimiz bir örneğidir. Bu olgu 
başımızdan aşağı asılan Demokles kılıcı gibi 
var olmasaydı, yeryüzünün merkezinin ve 
güçlü toplumun merkeziliğinin ne anlama 
geldiğini keşfetme konusunda yorgun düşer-
dik. Ben en güçlüyüm, öyle ise ben kâinatın 
yegâne merkeziyim. Ben hakkım.”(11)

Burada kurumlarla korunan bir “toplumsal 
kibir” anlayışıyla karşı karşıya bulunmakta-
yız. “Toplumsal kibir” ortak paydada toplan-
mış bir insan topluluğunun, sahip olduğuna 
inandığı üstün vasıflarından ve bu vasıfların 
sadece kendisinde olduğuna olan inancından 
dolayı, kendilerini insanlık ailesinin dışında 
tutmaktadır. Diğer insanlar gibi sıradan be-
şer topluluğu olmadıklarından, diğer sıradan 
insanlara uygulanan yasaların, davranış bi-

10 İsmet Özel, Kalın Türk, Şule Yayınları, s.28

11 Cevdet Said, Âdemin Oğlu Habil Gibi Ol, Pınar 
Yayınları, s.292

çimlerinin kendilerine de uygulanmasını iç-
lerine sindirememekte, bu yüzden reddettik-
leri gibi “veto haklarının olması gerektiğine 
inanmaktadırlar.

İnsanlar arasındaki insan hak ihlallerinin 
artmasında ve zulümlerin yaygınlaşmasına 
kaynaklık eden temel sorunların başında, 
yasaların herkese eşit uygulanmaması gelir. 
“Bir norm eğer bütün insanlara tatbik edil-
miyorsa, o bir yasa değil” olsa olsa toplum-
daki diğer bireyleri kontrol etme aracıdır. 
“Bu bağlamda insanların bir yasayı kabul 
etmeleri, onda bulunan adalet ölçüsü temeli 
üzerine değil tüm insanları kapsamına alma-
sı temeli üzerine dayandırılır.”(12) Bir yasa ne 
kadar kötü olursa olsun herkese eşit uygula-
nırsa toplumda kargaşa yaratmaz. Ne zaman 
ki yasalar bazılarına uygulanırken, bazılarına 
uygulanmazsa ki yasa adaletli olsa bile top-
lumda kargaşaya sebebiyet verir. Hatta yasa 
haksız olanları korumaya başlar. Nitekim 
Peygamberimiz (s), bu durumu toplumların 
helakı olarak bildirmiştir: “Sizden önceki mil-
letler, içlerinden soylu ve saygın birisi hırsızlık 
ettiğinde onu yargılayıp cezalandırmadan bıra-
kıp zayıf birisi çaldığı zaman ona had uygula-
maları yüzünden helak olmuşlardır.”(13)

Birleşmiş Milletler örneğinden yola çıka-
rak bu meseleye bakacak olursak mesele-
yi daha iyi anlamış olacağız. “BM Şartının 
1.maddesinde; örgütün başlıca amaçları, 
barışa yönelik tehditleri önlemek ve ortadan 
kaldırmak ve saldırı eylemi veya diğer barışın 
bozulması durumlarını ortadan kaldırmak 
için etkin önlemler almak; barışın bozulma-
sına gidebilecek uluslararası uyuşmazlıkların 
veya durumların adalet ve uluslararası hu-
kuk ilkelerine uygun olarak ve barışçı yollar-
la düzeltilmesini ve çözülmesini sağlamak; 
temel özgürlüklere ve insan haklarına saygıyı 
geliştirmek için işbirliği sağlamak şeklinde 

12 Cevdet Said, Âdemin Oğlu Habil Gibi Ol, Pınar 
Yayınları, s.223

13 Buhari, Hadis no: 6415, Müslim, Hadis no: 1688
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genel olarak özetlenebilir.”(14) Oysaki 15. 
Bağlantısızlar Hareketi toplantısının açılış 
konuşmasını yapan İran Cumhurbaşka-
nı Ahmedinejad’ın da belirttiği gibi, birçok 
uluslararası örgütün kuruluş felsefesinin bü-
yük güçlerin çıkarlarını korumaya yönelik 
olduğunu ve bu nedenle sorunları hallede-
meyecekleri görüşünü savunup, “Örneğin 
BM Güvenlik Konseyi’nde ABD aleyhine karar 
almak mümkün mü? Uluslararası kuruluşlar 
dünyadaki sorunları adil şekilde çözmek için 
kurulmuş olsaydı, Filistin diye bir sorun olma-
yacak, meçhul Siyonist rejim resmen tanınma-
yacak, Vietnam Savaşı’nın 
sorumluları cezasız kal-
mayacaktı. Tarih, Güven-
lik Konseyi daimi üyele-
ri ABD, Rusya, Fransa, 
Britanya ve Çin’in ka-
rıştıkları savaşlarda asla 
cezalandırılmadıklarını 
gösterdi. Irak’ta da görü-
yoruz ki ABD önce Irak’ı 
işgal etti, işgalin iznini 
Güvenlik Konseyi’nden 
sonra aldı”(15) demiştir.

Veto Hakkı’nın oluşturmuş olduğu bu zih-
niyet, sisteme sahip olanların, evreni çıkar-
ları doğrultusunda kullanabilecek imtiyazlar 
sağlaması gerektirdiği düşüncesindedirler. 
Bunların sahip olduğu teoloji onlara “seçil-
miş olma” inancını aşılamaktadır. “Kimler 
olursa olsunlar, tarih boyunca insanlar, ken-
dilerini mutlağın (mutlak mükemmelliğin, 
tek gerçek ideoloji veya medeniyetin, ya da 
bizzat Tanrı’nın) görevlileri olarak görme-
leriyle birlikte bu iddia, katliamlara, Haçlı 
Seferlerine, engizisyonlara, sömürgeciliklere 

14 Ersin EMBEL, Yüksek Lisans Tezi, Hegemonya ve 
meşruiyet kavramları çerçevesinde Amerikan mü-
dahaleciliği: Kore ve Kosova örnekleri, s.55

15 www.porttakal.com/haber-ahmedinecad-14-
agustosta-ankara-da-59065.html, haber Taraf ga-
zetesinden alınmıştır.

ve ayrımcılıklara yol açacaktır.”(16) Bu sebep-
le oluşturmuş oldukları kurumlar insanlığa 
yazılı olarak deklere ettikleri kuruluş amaç-
larına hizmet edememekte, dünyada barışı 
tesis etme konusunda başarısızlık kaçınılmaz 
olmaktadır. Örgüt 1945 yılında kurulduğu 
halde kurulduğundan günümüze insanlık, 
tarihinde hiç görmediği kadar zulmü, baskı-
yı, insan hakları ihlallerini, tecavüzü, ölüm 
ve katliamı son elli yılda yaşayarak görmüş-
tür. Bunlar arasında akıldan hiç çıkmayan, 
milyonlarca insanın katledilerek yok edilme-
sine neden olanları şöyle sıralayabiliriz: ABD-

Vietnam, Afganistan-
Rusya, İran-Irak savaş-
ları, Yugoslavya’da Sırp, 
Hırvat ve Boşnak’ların 
yine Afganistan’daki 
Mücahitlerin kendi 
aralarındaki iç savaş-
ları, Ruanda, Bosna ve 
özellikle Srebrenica, 
Hama ve Halepçe’deki 
insan katliamları, 
İsrail’in Filistin ve Gaz-
ze şeridindeki işgalin-

den kaynaklanan öldürme ve katliamlar ve 
halen ABD’nin işgalinden dolayı özelde Irak, 
genelde tüm Müslüman coğrafya üzerindeki 
insan hak ihlalleri ve katliamları sıralanabilir. 
Yine ABD, Rusya ve Gürcistan’ın aralarındaki 
geçmiş sorunlarından dolayı kozlarını pay-
laşmak için oyun oynar gibi hiçbir silah gücü 
olmayan Oset halkı üzerinden yürüttükleri 
savaşta binlerce insan ölürken on binlerce 
insan dünyanın gözü önünde evsiz, yurtsuz 
ve açlığa mahkûm edildi. Bugün Suriye’de 
sivil halkını hunharca öldüren despotik ya-
pıyı, kendi çıkarları için Birleşmiş Milletler 
Konseyi’nde Çin’in, Müslüman ülkeler içinde 
ise mezhebî bağlantılarından dolayı İran’ın 
koruduğuna şahit olmaktayız.  

16 R. Garaudy, İlahî Mesajların Toprağı Filistin, T.E.V. 
Yayınları, s.172-173

ZALİMLERİN HAYATI, BİR 

HEDEFİ VURMAK İÇİN 

ELİNDEKİ BUMERANGI 

İLERİYE DOĞRU FIRLATIP 

BUNU UNUTAN BİRİNİN 

HALİNE BENZER.



85

Kur’ani Hayat
MART’12
SAYI 23

Zekeriya
YÜRÜK

“VETO HAKKI”

Dünyadaki hegemonik yapının ardındaki 
ülkelerden başta ABD, Avrupa Birliği Üye 
Ülkeleri ve İsrail; nükleer enerji ve bunun 
yanında nükleer silahlara da sahip oldukları 
halde, kendilerinin sahip olduğu bu gücün 
ve imkânın İran’ın sahip olmasına şiddetle 
karşı çıkmaktadırlar. Ellerindeki güçle ulus-
lararası kurumlardaki yetkilerini de kullana-
rak, Birleşmiş Milletler Konseyi üye ülkeleri 
ve Avrupa Birliği Ülkelerine dayatmalarla 
baskılar oluşturarak, İran’la yapılan her türlü 
ticarî işlemin durdurulmasına, ülkelerindeki 
mal varlıklarını dondurmasına ve ambar-
go uygulamasına gidilmesini sağlamışlardır. 
Tüm bunların yanında gerekirse İran’a askerî 
bir müdahaleden de çekinmeyecekleri doğ-
rultusunda açıklamalar yaparak, kendile-
rinin sahip olduğu hakların bir başka ülke 
tarafından kullanmamasını isteyerek garip 
bir hukuk anlayışı ortaya koymaktan da çe-
kinmemişlerdir. Yine bu despot yapılar “Te-
rörist ülke” kavramını oluşturarak bir ulusun 
tamamının, sanki bu ülkede çocuk, kadın, 
yaşlı ve silahsız milyonlarca insan yokmuş 
gibi tümünün yaşam hakkını ortadan kaldı-
rarak, saldırılar düzenleyebilmekteler. 

3- Körlük: “Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk 
geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) sevi-
yor, ahireti bırakıyorsunuz.”(17)

İnsanlık içinde bulunduğu bu hastalıklı hali 
neden göremiyor? Dünyadaki tüm coğrafya-
larda yükselen zulüm halinden neden kurtu-
lamıyor? İnsanlık adalet ve barışı neden tesis 
edemiyor?

Bunun temel sebebi, yaşadığımız dünyanın 
algılarımızda oluşturmuş olduğu körlükle 
açıklanabilir. Gözümüze yaklaştırdığımız bir 
varlık hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşırken, 
bizzat varlığın kendisi arkasındaki verili ala-
nı gözümüzden sakladığından dolayı ayrıca 
bir perdeye sebep olmaktadır. Sahip oldu-
ğumuz her bilgi bizi aydınlatırken başka bir 
konuda ise cehaletimizin sebebi olmaktadır. 

17 Kıyamet 75/20-21

“”Dünya” kelimesi “dena”dan gelir ve “göze 
yakınlaştırılmış şey” anlamını taşır. Demek 
ki dünya, insanın akıl ve idrak tecrübesine 
ve bilincine yakınlaştırılmış bir şeydir. Yakı-
na getirilen şeyin (dünya), tabiri caizse bizi 
kuşatması ve etkilemesi gerçeği sebebiyle, 
bilincimiz, bizim son varış yerimizden (öte-
dünya veya ahiret) başka bir yöne çevirir. 
Bu son gidilecek yer “daha sonra” geldiğin-
den bize “uzak” gibi gelir, hâlbuki bu ‘yakın 
olan’ın (dünya) neden olduğu yanılsama ve 
şaşırtmadan dolayı böyledir.”(18) “Şüphesiz 
ki insanlar kısa ve kolay yoldan kazanmak, 
yarar ve mal elde etmek istiyorlar. Fakat daha 
sonra, gecikmeli olarak ortaya çıkacak so-
nuçlar, onlara saklı kalmaktadır… İşte bura-
da sağırlık ve ertelenen yararları yitirmekten 
kaynaklanan derin bir korku söz konusudur. 
Bu derin korku, uzun vadede ortaya çıkacak 
sonuçları onlardan saklamakta ve onları, onu 
bilmez duruma getirmektedir.”(19) Kur’an’ın 
“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da on-
lara kendilerini unutturduğu kimseler gibi 
olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”(20) 
uyarısı bu duruma açıklık getirmektedir. 
Veto sahiplerinin çıkarına olan düşkünlüğü 
ve aceleciliği, bugün elde ettiği güç ve ikti-
dardan dolayı, insanlığın sonradan gelecek 
olan felaketi görmesini engellemektedir. 
İsrailoğulları’nın Samiri’nin(21) yapmış oldu-
ğu buzağının güzelliği ve çıkarmış olduğu 
aptallaştıran sesine ram olduğu gibi, insan-
lık günübirlik kazancın ve günümüzün altın 
buzağısı olan teknolojik aletlerin hantal ha-
reketlerinin oluşturmuş olduğu görüntüye 
dayalı cazibenin etkisinde kalarak, körlük 
ve sağırlık içinde bir büyülenme durumuna 
düşmüşlerdir.        

18 S. Nakib Attas, İslam Sekülerizm ve Geleceği Fel-
sefesi, İnsan Yayınları, s.63

19 Cevdet Said, Âdemin Oğlu Habil Gibi Ol, Pınar 
Yayınları, s.230

20 Haşr 59/19

21 Samiri’nin meseli için bakın, Taha 20/83-99
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Gerek zalim konumundaki imtiyaz sahip-
leri (toplum/devlet) gerekse bu durumdan 
muzdarip olan mazlum ve mustazaf insanlar 
(toplum/devlet) bu gün için önünde eğildik-
leri temel değer, “güç” ve bunu elinde bulun-
durma çabasıdır. Denetlenen kişi, toplum ya 
da devletler bu uğursuz imtiyaz sağlayıcı kıs-
kaçtan kurtulmayı düşünmemekte ve denet-
leyenlere kıskançlıkla, imrenerek bakmak-
talar. Denetleyenlerin hükmetme kudretle-
rinin, onların elinden çıkarak kendilerine 
geçmesini ve imtiyazlara kendilerinin sahip 
olmasını diliyorlar. Bu 
durum insanlığı felakete 
doğru götüren mevcut 
durumun korunmasını 
ve devamını sağlamak-
tadır. En iyi şekliyle zul-
meden kişi, toplum ve 
devletin adı değişmek-
tedir. “Derken Karun, 
ihtişam içinde kavminin 
karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayan-
lar, ‘Keşke Karun’a verilenin benzeri bizim 
de olsaydı. Hakikat şu ki o, çok büyük devlet 
sahibidir’ dediler.”(22)

4- Sonuç: Ben Allah’ın indirdiği Kitab’a inan-
dım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle 
emrolundum.”(23) 

Zalimlerin yaşamı, bir hedefi vurmak için 
elindeki bumerangı ileriye doğru fırlatıp, at-
tığı bumerangı unutan birinin haline benzer. 
Unuttuğu bumerang er ya da geç geri dönüp 
kendisini vurur. İnsanlık düşmüş olduğu bu 
uğursuz kıskaçtan bir an önce çıkmak zorun-
dadır. Aksi halde insanlık yok olmaya, hela-
ke doğru gitmektedir. Ateşi yakanlar ateşin 
kendilerini de kuşattığını ve onları da yok 
edeceğini görmemekteler. “Azana ve dünya 
hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehen-
nem tek barınaktır.”(24) 

22 Kassas 28/79

23 Şura 42/15 

24 Naziat 79/37-39

Seküler ve öte dünya anlayışından yoksun 
olan sistem ve insan, çıkarının sınırlarına 
hapsolmaktan dolayı kendini ateşten koru-
yamayacaktır. Seküler insanın adalet anlayı-
şı, burnunun menfaat duvarına çarpmasına 
kadardır. Bu insanın yapısı gereği, zulüm 
ve nifaka son verme yeteneği yoktur. Çün-
kü “Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları 
halde, dünya hayatında çabaları boşa giden 
kimselerdir.”(25) ve “Onlara ‘Yeryüzünde 
yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!’ de-
diklerinde ‘Biz sadece düzeltmeye ve iyileştir-

meye çalışıyoruz!’  diye 
cevap verirler. Gerçek-
te onlar yozlaşmaya 
ve çürümeye yol açan 
kimselerdir, ama bunu 
(kendileri de) idrak 
etmezler.”(26) “Anlaşı-
lan, şeytan yaptıkları 
bu kötü işleri kendile-
rine güzel göstermiş 

ve onları yoldan çıkarmış, bu yüzden de hak 
yolu bulamıyorlar.”(27) Bu insan konjonktür-
le hareket edip kısa vadeli çıkarları gözleri-
ni kör etmiştir. Onu bağlayan hiçbir değere 
sahip değildir. Bu sebeple bu insanın zulme 
karşı ürettiği çözümleri fesadı artırmaktan 
başka bir işe yaramayacaktır.

İnsanlık, dünyayı fesada boğan Batı zihniyet-
li bu insan tipinden bir an önce kurtulacak 
yollar aramalıdır. Her ne şartta olursa olsun 
yaratılışta türdeşi olan insanı öldürmeyecek, 
kan dökmeyecek şiddetin dışında yöntemler 
kullanan örnek bir topluluk kurulup, bunun 
olabilirliğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Acaba insanlık bu helak olmaya doğru olan 
gidişini nasıl durduracak? Sürekli akan bu 
kanı nasıl durduracak? Artık yakanları da 
kuşatmış olan bu ateşi nasıl söndürecek? Bu 
soruların cevapları bu makalenin sınırlarını 

25 Kehf 18/104 

26 Bakara 2/11-12

27 Neml 27/24

SEKÜLER İNSANIN 

ADALET ANLAYIŞI, 

BURNUNUN MENFAAT 

DUVARINA ÇARPMASINA 

KADARDIR.
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çok aşmakla beraber, önümüzü aydınlatacak, 
sorunlarımıza çözüm olabilecek vahye dayalı 
birkaç ipucundan bahsedebiliriz;

Her şeyden önce adalet ancak Allah’a, O’nun 
insanın mutluluğu için göndermiş olduğu 
dine (hayat nizamına), insanlığın şeref tim-
sali olan en üstün ahlaka sahip peygamber-
lerinin sünnetine teslim olmuş, kendilerine 
Allah’ın nuruyla aydınlattığı yolda yürüme 
motivasyonunu ve öte dünyada hesap vere-
ceğinin sorumluluk bilincini kaybetmeyen, 
imanlarının gereği doğrultusunda amel eden 
mümin kullarından başka kimselerin elleriy-
le tesis edilemeyeceğinin bilincinde olmak 
gerekir. Bu açıdan İbni Teymiye’nin söyle-
miş olduğu “Allah, kâfir de olsa adil devleti 
ikame eder, zalim devleti Müslüman da olsa 
zelil eder” sözünün kısmen doğru olduğu-
nu söyleyebiliriz. İnsanlık tarihi zelil olmuş 
zalim Müslüman devletlerine şahit olmakla 
beraber, henüz insanlığa adaleti ikame eden 
bir kâfir devlete şahitliği yoktur. 

Kur’an’daki “Siz ey imana ermiş olanlar! Si-
zin, ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhi-
ne de olsa, Allah rızası için hakikate şahitlik 
yaparak adaleti gözetmeye azmedin. O kişi 
zengin de olsa fakir de olsa, Allah’ın hakkı 
onların her birinin (hakkının) önüne geçer. 
Öyleyse, kendi boş arzu ve heveslerinize uy-
mayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. Çün-
kü eğer (hakikati) çarpıtırsanız, bilin ki Al-
lah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”(28) 
âyetindeki hitabın müminlere olması, arzu ve 
heveslerine kim boyun eğerse eğsin adaletten 
uzaklaşacağının beyanı, müminlerin de zaaf-
larına boyun eğerek adaletten sapacağını gös-
termekte ve bugün yaşayan Müslümanların 
yaşam tarzları ve içinde bulundukları durum 
buna şahitlik etmektedir. Öte yandan yine hi-
tabın müminlere olması, adaletin sağlanma-
sına engel olan insanın psikolojik, biyolojik 
ve toplumsal yapısından kaynaklı tüm fıtri 
zaafların aşılması gerektiği sebebiyle, başarıl-

28 Nisa 4/135

ması çok zor olan bu görevin ancak onların 
elleriyle tesis edileceğinin de işaretidir. Çün-
kü bu Allah’ın, dinine ve peygamberine, din 
gününe inanarak yardım edenleri belirlemesi 
içindir. Yardım edenler ancak müminlerdir 
ve kâfirler bundan uzaktır: “And olsun biz 
peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik 
ve insanların adaleti yerine getirmeleri için 
beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz 
demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet 
ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın, 
dinine ve peygamberlerine gayba inanarak 
yardım edenleri belirlemesi içindir.”(29) 

İkinci olarak dile getirmemiz gereken 
Peygamber’in (s) Veda Hutbesinde tüm in-
sanlığa ilan etmiş olduğu, “Ey insanlar! 
Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Hepiniz 
Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise toprak-
tandır. Arabın Arap olmayana, Arap olma-
yanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı 
gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın 
da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yok-
tur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan kork-
maktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız 
O’ndan en çok korkanınızdır” beyanının çok 
iyi algılanması ve güçlü bir iman ile yaşama 
geçirilmesi gerekmektedir. Allah bir olduğu 
için insanlıkta birdir. Tüm insanlığının kö-
keninin birliği ve emeğe dayanmayan, doğal 
olarak, doğuştan elde edilmiş her türlü üs-
tünlük aracı olarak kabul edilen değerlerin 
reddi ve ancak üstünlüğün insanlarca belir-
lenemeyecek olan, hayatın içinde mündemiç 
olan, tespiti ahirette Allah tarafından ortaya 
konacak takvaya verilmesi ise, bizlere perde-
li ve kapalı olan bir üstünlüğün dolayısıyla 
“üstünlük aracı edilemeyecek bir üstünlük” an-
layışının değer görmesi anlamına gelir ki bu 
dünya hayatında hiç kimsenin, hiçbir konu-
da üstünlük taslamamasının ilanıdır. Yine bu 
insanların birbirlerine karşı toleranslı olması 
ve tevazu içinde hareket etmesi gerektiğinin 
ilanıdır: “Ey ümmetler! Her birinize bir şeri-
at ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir 

29 Hadid 57/25
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tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol 
ve şerîatlerde) sizi denemek için böyle yaptı. 
Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepi-
nizin dönüşü Allah’adır. Artık size, üzerinde 
ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafı-
nı) O haber verecektir.”(30)

İnsanlık büyük bir maddî ilerlemeyle elde 
etmiş olduğu tüm muazzam gücüne rağmen, 
henüz Allah ve Resulünün beyan etmiş ol-
dukları insanî gelişmişlikten ve hedeflediği 
insanî yükselişten çok uzak gözükmektedir. 
“Güç” tarih boyunca insanlar arasında el de-
ğiştiren bir araç olmuştur. Adalet ve zulüm 
meselesi “güç”ün kulla-
nılması ile ilgili bir du-
rumdur ve bu insanlığın 
iradesinin imtihanıdır. 
Temel sorun insanın/
devletin güçlü olduğu 
halde ahlaklı olmayı da 
tercih edebilmesidir. Ni-
tekim Kuran’da güçlü 
olan topluluklar uyarıl-
maktadır: ”Bir topluluk, 
diğer bir topluluktan sa-
yıca, nüfuzca veya mal-
ca daha çok olduğu için, 
yeminlerinizi aranızda 
bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipli-
ğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, 
böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak 
kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Al-
lah, sizi bununla (sözünüzü yerine getirmek-
le veya nüfuz ve servet çokluğu ile) imtihan 
eder.”(31)

Adalet ancak hem güçlü hem de Allah’ı cid-
diye alan ahlaklı olanların işidir. İnsanlık ya 
“adalet” için gücü kullanacak ya da güce sa-
hip olmak için bir adalet oluşturacaktır. Bi-
rinci durumda esas olan adalet olacağından 
güç araç olacak, ikinci durumda ise güç elde 

30 Maide 5/48, ayrıca bk: Âl-i İmran 3/55, En’am 
6/164, Hacc 22/69

31 Nahl 16/92

etmek amaç olduğundan adalet araç olacak 
ve zulmün, kan dökmenin önü asla alına-
mayacaktır. İnşa edilmesi gereken ulusal ve 
uluslararası yapı, beyan edilen bu öneriler 
üzerine kurulmalıdır. İnsanlık herkesin he-
sap vereceği bir sistem oluşturmak zorun-
dadır. Kimsenin kanunlar üstü görülmediği, 
kimseye veto hakkının tanınmadığı, herke-
sin eşit görüldüğü, tamamen adalet üzerine 
inşa edilmiş bir sistem olmalıdır. Öte dünya 
kaygısı üzerine inşa edilmiş, Allah Merkezli 
bir yapı oluşturulmalı ve kardeşimiz Habil’in 
tavrını, insanlığın selameti için yaygınlaştı-

rılması gerekmektedir: 
“Eğer sen beni öldür-
mek için elini bana 
uzatacak olursan, ben 
seni öldürmek için elimi 
sana uzatacak değilim. 
Çünkü ben, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’tan 
korkarım. Şüphesiz, se-
nin kendi günahını ve 
benim günahımı yük-
lenmeni ve böylelikle 
ateşin halkından olma-
nı isterim. Zulmedenle-
rin cezası budur.”(32).



32 Maide 5/28-29
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Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, düşün-
ce, özgürlük ve adaletin kitabıdır. 

Bu Kur’an mü’minlere, ahretteki kurtulu-
şun, dünyadaki kurtuluşa bağlı olduğunu, 
cennet yolunun özgürlük, izzet, adalet ve 
uyanıklık, bilgi ve bilinçten geçtiğini, bu 
dünyada zillet üzere ölenin, orada zillet üze-
re kalkacağını, burada kör olanın orada da 
kör olacağını söyler. 

Bu Kur’an bizlere zulme rıza gösterenin, 
zalimin ortağı olduğunu hükmettiğimiz za-
man, adaletle hükmetmemizi öğretti.

Allah (c), insanlara peygamberler gönderdi. 
Bu elçilerin hedefi bilgi, bilinç ve adalet idi. 
Bu haliyle elçiler aldıkları vahyin doğrultu-
sunda insanları uyardı. 

Bu Kur’an bizlere kafa ile kalbin, düşünce 
ile eylemin, ruh ile bedenin, madde ile ma-
nanın, sevgi ile nefretin, düşmanlık ile dost-
luğun, nasıl bir denge, mizan ve ölçü içinde 
tutulacağını öğretti. Tüm bu gerçekliğin ya-
nında Kur’an bizleri yeryüzünde adalet mü-
cadelesine davet etmektedir. 

Allah korkusunun, Allah rızasının işleri-
mize, eylemlerimize hâkim olmadığı bir 
dünyanın, merhametsizliğin katı çamuru 
arasında, bataklıkta kaybolmaya yüz tutmuş 
toplumun, insanın, ıslahı ve iyiye doğruya 

D E N E M E

Adalet Mücadelesi ve Adil İnsan

ADİL İNSAN, ALLAH’IN 

ÇİZDİĞİ YOLDA 

HAYATINI MÜCADELEYE 

ADAYAN, ZORLU BİR 

HAYATI SEÇİP BEDEL 

ÖDEMEYİ GÖZE ALAN, 

AKLINI, İDRAKİNİ VE 

İMANINI SABIR AZIĞIYLA 

DOYURAN İNSANDIR.

Bünyamin DOĞRUER
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inkılâbı noktasında mücadele verecek adil 
insanlara ihtiyacımız var.

Adil insan, derin insandır. İmanı tam, sab-
rı tam, tevekkülü tamdır. Rabbine gereğince 
teslimiyette hiçbir tereddüde düşmez. İhlas-
ta ve samimiyette gedik açmaz. O şahsiyet 
sahibidir.

Adil insan, ilmi ile amel eden, görevini, so-
rumluğunu, onurunu hak ve adaleti her şeyin 
üstünde tutan, kendisini sürekli yenileyen ve 
geliştiren, kişilikli, bilinçli, ahlaklı, Rabb’ine, 
davasına ve arkadaşlarına güvenen, medeni 
cesaret sahibi olan, insanı, toplumu ve çağını 
iyi analiz eden, tanıyan insandır. 

Adil insan, İslami mana-
da sorgulayan, düşünen, 
reddeden, üreten, dava-
sında kararlılık gösteren, 
eylem iradesi ortaya ko-
yan, hayatın öznesi olan 
insandır. 

Adil insan, konformist 
olmayandır. 

Adil insan, Allah’ın müthiş bir denge üzeri-
ne yarattığı kâinatı bozmayan, imha etme-
yen, İlahi ölçüyü koruyandır. Aynı zamanda 
yeryüzünde insanlar arasında hükmettiği 
zaman adaletle hükmedendir. Allah insanlar 
arasında adaletle hükmedilmesini emreder. 
(Nisa, 58). 

Adil insan merhametli ve insaflı vicdanlıdır. 
Kendi hak ve hukukuna riayet ettiği gibi, 
başkalarının da hakkını gözeten, onlara zul-
metmeyen; onların nasibine göz dikmeyen-
dir. Adil insan, aşırılığa kaçmayan, doğru 
davranan, her şeye Allah’ın nazarıyla bakan 
ve değerlendirendir.

Adil insan, Rabbi ile olan irtibatını, rabıtası-
nı kuvvetlendiren, sürekli canlı tutan, onsuz 
bir hayatın boş ve anlamsız olduğunu kav-
rayan, hayatı boyunca ona kulluk borcunu 
ödemeye gayret eden, vahyin terbiyesinden 
geçip, varlığını hükmün geldiği makama 

adayacak, ona itaati ve rabıtayı, özgürlüğün 
temel ilkesi, ana unsuru kabul edecek kafa 
ve kalp yapısına sahip, aksiyonel düşünce-
yi öz benliğinin derinliklerinde yaşatan, di-
renişçi ruhlu insandır. Tıpkı İbrahim’in (as) 
şahsında abideleşen ve arşı zorlayan bağlılığı 
gibi Rabbine sımsıkı bağlanan insan.

Adil insan, Allah’ın çizdiği yolda hayatını 
mücadeleye adamış, zorlu bir hayatı seçip, 
bedel ödemeyi göze almış, sabır azığından 
aklını idrakini ve imanını doyuran ve destek 
alandır.

Adil insan, Kur’an ahlâkına sahip olan aile-
sine, topluma, siyasetine adalet damgasını 

vuran, değil kardeşine 
başka dinlerden olan top-

luluklara da adaletli olan, 
“Bir topluma olan kininiz 
sizi adalet duygusundan alı-
koymasın. Maide, 8” İlahi 
ikazına göre hareket eden-
dir. Adil insan, adaletten 
yana hüküm veren, adaleti 

ayakta tutandır. Sözlerinde, davranışlarında, 
Allah’ı birlemede adaletli olandır. Her eyle-
minde adaletin başı olan tevhide göre ha-
reket edendir. Biz sana bu hak içerikli kitabı 
indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın gösterdiği 
gibi hüküm veresin. “Sakın hainlerin savunucu-
su olma, Allah’tan af dile. Hiç kuşkusuz Allah 
bağışlayıcıdır merhametlidir kendilerine hıyanet 
edenleri temize çıkarmaya çalışma. Hiç şüphe-
siz Allah hıyanete dalmış günahkârları sevmez. 
“Nisa 4/105-107

Adil insan, sever, sevilir ve sevindirir. Çünkü 
Vedud olan Rabbına kulluk bilinci ile hare-
ket eder. Ona sığınan dostsuz kalmaz. Ona 
sığınan yardımcısız kalmaz. Ona dayanana 
zelil olmaz.

Adil insan asi olmaz, nefsine zulümden kaçı-
nır. İnsanların hakkına tecavüz etmez. Akide-
si ve vicdanı önünde zulmü diktatörleri şüp-
he ve sapıklıkları reddeder, toplumun içinde 
bulunduğu ahlaksızlığı, aşırılığı (tuğyanı) 

ADİL İNSAN, 

ALLAH’IN HATIRINI 

KIRMAYANDIR. BUNU, 

HER TÜRLÜ HATIRIN 

ÜZERİNDE TUTANDIR.
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dile getirip, zalimlerin gerçek yüzlerini tüm 
insanlara, canı pahasına da olsa gösterendir. 
Bunu kendine sorumluluk addedendir.

Adil insan, İslam ile insan arasına gerilen 
engelleri yıkandır. İnsanın hakka ulaşmama-
sı için örülen duvarları yıkma mücadelesini 
verendir. Bu duvar ister nefis, ister şeytan, is-
ter insanların koyduğu düzen ve düzenekler 
olsun fark etmez. İnsanı bunlara kölelikten 
kurtarıp özgürler ordusuna katan ve bu mü-
cadeleyi en karlı ticaret sayandır. 

Adil insan, Allah’ın hatırını kırmayandır. 
Bunu, her türlü hatırın üzerinde tutandır. 
O, Allah ne der sorusu-
nu sorandır. Huzur-ı 
İlahiye’ye zalim yafta-
sıyla çıkmaktan yine 
Rabb’ine sığınandır, bu 
yönde dua edendir.

Adil insan, hayatında 
mutedil olandır. Cahil-
lik gibi bir ölçüsüzlüğe 
düşmeyendir. İlahi sı-
nırları gözetendir. Vahiy 
önceleyip aklını vahye 
teslim edendir. Kalbi ile 
dili arasında mesafe ol-
mayandır. Bu ikisi ara-
sındaki hassas ölçüyü koruyandır. Tüm zıt-
lıkları itidal çizgisinde tutandır. 

Adil insan, kaybettiği yavrusunu bulunca 
bağrına basan bir anadan daha merhametli-
dir. Çünkü ümmet düşkünüdür. İnsan düş-
künüdür, tıpkı ulu önderi Hz. Muhammed 
(s) gibi (İman etmiyorlar diye neredeyse he-
lak olacak olurlardı) diye kendini paralayan 
gariplerin çağdaş kölelerin ellerinden tutan, 
onları kazanmaya çalışandır. Bir insanı ka-
zanmanın bir insanı Allah ile tanıştırmanın 
hesabını yapandır.

Adil insan, hakikatin nuru üzerine yola de-
vam eden, hakikate ait olmanın bedelini öde-
yen, ret çığlıkları ve dirençli solukları olan, 

inançlı yüreği ile yalanın buyurgan gücüne 
karşı duran, mümine cennet olan zalimlerin 
karşısında cehennem gibi durandır.

Adil insan, hayırlarda yarışan, devamlı mü-
cadelede ön safta olan, ganimetlerde ise en 
arkalarda durandır.

Adil insan, yıldızların döküldüğü, dağların 
atıldığı insanların birbirinden kaçtığı gün 
gelmeden tüm insanlık adına müthiş bir çığ-
lıkla “Ey insanlar Allah’ın dinine teslim olun 
kurtulun ve Allah’a kaçınız” diye seslenendir. 
Adil insanın zaafı Allah’adır. İmanından baş-
ka sermayesi olmayandır, dinini dert edinen, 

sermayem derdimdir di-
yen; Allah anıldığında 
ise kalbi titreyen, vic-
danı titreyen, tüyleri 
diken diken olandır. 

Adil insan, dua silahını 
yanından hiç eksik et-
meyendir.
Ey yalnızların kendi 
başına kalmışların hi-
mayecisi
Ey mazlumların sahibi
Ey yoksulların miskin-
lerin sığınağı
Ey ihsanıyla tanınmış 

Ey kudreti sonsuz Allah’ım
Ey sahte ilahların, Firavunların, Nemrut-
ların, zalimlerin saltanatını yerle bir eden 
Allah’ımız
Bizi sana çok şükreden, çok ibadet eden, 
çok zikreden, seni çok seven, senden çok 
korkan, sana çokça yakarıp ağlayarak tövbe 
edenlerden eyle.
Bizleri tevhidin ve adaletin yolundan ayırma. 
(Âmin).

***

KENDİ HAK VE 

HUKUKUNA RİAYET 

ETTİĞİ GİBİ, 

BAŞKALARININ DA 

HAKKINI GÖZETEN, 

ONLARA ZULMETMEYEN; 

ONLARIN NASİBİNE 

GÖZ DİKMEYENDİR.
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/Adaletin yokluğunda, Ashab-ı Kehf mağara-
nın karanlığını gün ışığına tercih ettiler/
Allah mutlak adildir.
İnsanlık üzerine tatlı bir yağmur gibi inen
Işıl ışıl prizma adalettir.
Zulmü zindana kor adalet
İnsanlık onunla canlı ve mutlu
O yoksa insanlık zulme müebbet
O yoksa her yere bulaşır haksızlık çamuru
Tevhit ve adalet köprüdür sonsuzluğa
Mizan ve demiri kuşanmalısın özgürlük yo-
lunda
Sevinç doldurur ruhlara adaletin eli
Şüphesiz adaletle hükmeder Allah’ın halifesi
Mizan umutsuz gönüllere can veren gerçek
Demirdir bu gerçeği hayata çerçeveleyecek
Tevhit ve adalet etle tırnak gibidir
Sözde ve eylemde müminin faziletidir
Yüreğimden fışkıran ilahi slogan adalet
Eğer hükmedeceksen adaletle hükmet
Ey Muhammed adil ol diyen sahabe yanıl-
mıştı
Oysa Muhammed yıkılan adaleti ayağa kal-
dırmıştı
Mahşer günü mutlak adaletin tecelli edeceği 
zaman
Orada alacak hakkını dünyada hakkı yenmiş 
insan
Gökyüzünün imbiğinden süzülen hakikati 
bıraktık
Mülkün temellerini kendi ellerimizle yıktık
İslam’da adil hükümdar cennetle müjdelenir
Adalet ki acı dolan kalplere abı hayat verir
Yeryüzünün kaybettiği o asude kelime ada-
let
Zehirlendi tasavvurlar kalmadı safiyet
Öyle ki Ömer’de adalet ete kemiğe bürün-
müştü

Hem yeryüzünden ehl-i dert sevinmişti hem 
de gökyüzü
Ruh tarlasının yağmuru adalettir
Adalet ve ihsan faziletin en güzelidir
Adalet ve mizan eşyada dahi ahenk
Zamanın çeperine yapıştırmak lazım kıya-
mete denk
Adalet şuuru işimizde göversin
Ölçü ve tartıda ellerimiz titresin 
Kalmadı dünyada denge bozguncular işba-
şında
Dengesizlik yoktu kâinatın ilk yaratılışında
Mizan ve demir iki meşalesi adaletin
Geç bu dünyayı son söz ilahi mahkemenin
Ey Muhammed ey adaletin ta kendisi
Hüküm veren kalmadı şimdi Allah’ın emret-
tiği gibi
Heyhat vicdan rüzgârları dokunmuyor alnı-
ma
Anlaşılmayı bekliyor ilahi emir Kur’an say-
falarında
Nice zulümlere imza atılıyor adalet sarayla-
rında
Bak kargalar bile gülüyor verilen kararlara
Beşerî adaletten bundan başkası beklenmez
Ruhlar mefluç zalimden adalet istenmez
Ağlayan bir çocuğun sesidir vicdan
Öyle bir his ki adalet saydam ve kırılgan
Vicdan içinde duyduğun Allah’ın sesidir
İnsana şeref veren tevhit ve adalet ilkesidir



Adalet
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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ağımızda pek çok insan yoksulluk içeri-
sinde yaşamaktadır. Dünyada yoksulluk 

ve açlıkla mücadele eden sivil insanî yardım 
teşkilatları olmasına rağmen çok ciddi anlam-
da gıda, sağlık, eğitim ve diğer tabiî ihtiyaçla-
rın karşılanmasında büyük mesafeler alındığı 
söylenemez. Hedeflerinde açlıkla mücadele 
de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan hazırlanan raporlara göre dünyada her 
beş insandan birisi yoksuldur. Afrika’dan 
Latin Amerika ülkelerine varıncaya kadar 
birçok ülkede açlık tehlikesi baş göstermiş, 
milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. BM enformasyon dairesinin ya-
yınladığı raporlara göre Filistin’den Sudan’a, 
Moğolistan’dan Arjantin’e, Afganistan’dan 
Burundi’ye, Somali’den Tanzanya’ya varınca-
ya kadar milyonlarca insan inanılmaz derece-
de sefalet içinde yaşıyor. Uluslararası Dünya 
Bankası’nın yayınladığı raporlara bakılırsa 
Türkiye’de nüfusun % 2,4’ü günde 1$’ın al-
tında gelirle yaşarken, nüfusun % 18’i günde 
2$’ın altında gelirle yaşıyor. Bir başka ifade ile 
Türkiye’de nüfusun en yoksul % 10’u gelirin 
(GSMH)’nın % 2,3’ünü alırken, en zengin % 
10’u ise, gelirin (GSMH)’nın % 32,3’ü alıyor. 
Bu aşağı yukarı 15 milyon insana tekâbül et-
mektedir. Dolayısıyla indeks sayısı 41,5 gibi 
yüksektir. Bu indeks yükseldikçe gelir dağılı-
mındaki adaletsizlikler de artmaktadır. (WB, 

Ç
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2003: 236-237). Bütün bu durumları göz 
önünde tuttuğumuz takdirde, İslam’da sos-
yal adalet ve dayanışmaya verilen önemin 
değeri daha çok ortaya çıkmaktadır.

İslâm’da sosyal adalet ve dayanışmayı kolay-
laştırıcı ve meşruiyetini sağlayıcı birtakım 
manevî etkenler vardır. Bunların başında 
“fütüvvet ahlâkı” yani “îsâr” anlayışı gelir. 
Fütüvvet, insanları, dünya ve ahirette ken-
di nefsine tercih etmek, demektir.1 Fütüvvet 
ahlâkının temelini “İslam kardeşliği” oluştu-
rur: “Mü’minler ancak kardeştirler.”2 Toplumu 
bir arada tutan değerlerin başında iman gelir. 
Bu imanın neticesi olarak 
Kur’an’da mecâzî anlam-
da mü’minler, “kurşunla 
birbirine kenetlenmiş bir 
yapı”3 şeklinde tasvir edil-
mişlerdir. Kendileri muh-
taç olsa bile, ihtiyacı olan 
bir Müslüman’ı kendile-
rine tercih edip ona yar-
dım ederler. Bu hasbî ruh, 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
anlatılır: 

“Kendilerinin ihtiyaçları 
olsa bile, yoksul kardeşlerini 
tercih edip onların ihtiyaçlarına koşarlar. Kim 
kendi nefsinin cimriliğinden korunursa kurtulu-
şa ermiştir.”4 

Hz. Peygamber (s) de şu rivayetlerde sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı imanla ilişki-
lendirmiştir:

“Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini, din 
kardeşi için de istemediği müddetçe (kâmil ma-
nada) iman etmiş olmaz.”5 

1 Cürcânî, S. Şerîf, et-Ta’rîfât Beyrut, 1987, s.211.
2 el-Hucurât 49/10.
3 es-Sâff 61/4.
4 el-Haşr 59/9.
5 Müslim, Sahih, “İman” 17.

“Komşusu aç iken bunu bildiği halde kendisi tok 
yatan gerçekten iman etmiş olamaz.”6 

“Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da o 
kimsenin ihtiyacını giderir.”7

Görüldüğü gibi bütün bu rivayetlerde bir 
müminin omuzlarına yüklenen sosyal görev-
lerle imanı arasında doğrudan bir bağ kurul-
maktadır. İşte İslam’da bencilliği, egoizmi ve 
çıkarcılığı yere seren; sosyal adalet, karşılıklı 
sevgi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu 
besleyen bu öğretidir. Aynı zamanda bu öğ-
reti, bizi, servet dağılımında hakkaniyet ilke-
lerine uygun hareket etmeye götürür. İslam, 

servet dağılımında ada-
letsizliğin bütün sosyal 
hastalıkların temeli ol-

duğu görüşünden hareket 
etmek suretiyle, servetin 
olabildiğince tüm toplum 
kesimleri arasında sosyal 
adalet ilkelerine uygun bir 
biçimde paylaşımına özen 
göstermiştir. Bir toplumda 
gelirin % 80’ini % 20’lik 
bir azınlık, % 20’sini de 
nüfusun % 80’lik bir ço-
ğunluğu paylaşırsa böyle 

bir toplumda sosyal barış yara alır. Örneğin, 
bugün Türkiye’de nüfusun en zengin % 20’si 
ülke gelirinin yarısından fazlasına, en fakir 
% 20’si ise ülke gelirinin sadece % 4,5’luk 
payına sahiptir. Bu dengesizlik dünya gene-
linde ise çok daha vahimdir. Günümüzde 
gelir dağılımı bakımından ülkeler, bölgeler, 
iller, meslek örgütleri, eğitim kurumları, iş 
alanları arasında korkunç uçurumlar vardır. 
Gittikçe gelir dağılımındaki adaletsizlikler 
artmakta, bu durum gelir düzeyi düşük kişi, 
ülke, bölge ve eğitim kurumlarının aleyhine 
işler bir pozisyon izlemektedir.

6 es-Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-Câmiu’s-
Sağîr, Kahire, ts. II/228.

7 Tirmizî, Sünen, “Hudud” 3.
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UYGUN BİR BİÇİMDE 

PAYLAŞIMINA ÖZEN 

GÖSTERMİŞTİR.
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Âdil Paylaşım Olmazsa…

İçinde yaşadığımız dünyada bazı zenginle-
rin sorumsuzca para harcamaları ve israfla-
rı; kapkaççılık, terör, anarşi gibi toplumun 
huzurunu bozmaya sebebiyet veren yapıları 
hazırlamıştır. Parayı nerede harcayacağını, 
evini nasıl en lüks hale getireceğini, iştahını 
sun’î yollarla artırmak için hangi yiyecekle-
ri sofraya getireceğini bilmeyen ve bu hayatı 
şaşkınca ve sorumsuzca yaşayanlar, dolaylı 
olarak bazı yoksulları, toplumun huzurunu 
bozan davranışlara sevk etmektedir. Yaşadı-
ğımız toplumlarda -hiçbir mazeret böyle bir 
suç işlemeyi meşru kıl-
maz- ama sokakta kadın-
ların çantasını alıp kaçma, 
gündüz saatlerinde bile 
evlere girip kıymetli eşya 
ve paraları çalma girişim-
lerinde, acaba zenginlerin 
yoksulları göz ardı ederek 
sınırsız harcama yapma-
larının payı yok mudur?8 
Hâlbuki toplum hayatında 
zenginler ve fakirler, ara-
larında kurdukları sosyal 
denge sayesinde sosyal 
barışı temin edebilirler. 
Bu sebeple Hz. Peygam-
ber (s): “Zekât, İslâm’ın köprüsüdür”9 buyur-
muştur. Tarihî süreçte bu potansiyel gücün 
işletildiği dönemlerde sosyal barışı zedeleyen 
servet temerküzü önlenmiştir. Servet dağılı-
mında adalet fikrinin model yapısını oluştu-
ran Kur’an’daki en önemli uyarıcı âyet şudur: 
“Öyle ki mallar sizden zengin olanlar arasında 
dönüp dolaşan bir meta/devlet olmasın.”10 Bun-
dan dolayı İslam, zenginlere zekâtı farz kıl-
mıştır. Zekât, sosyal-malî bir ibadet türüdür. 

8 Avcı, Harun, “Yoksulluğa Karşı Sosyal Dayanışma”, 
Sızıntı, Nisan 2000, Sayı 279, s.133.

9 Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ, Bey-
rut, 1351, I/53.

10 el-Haşr 59/7.

Kur’an’da zekât 37 yerde namaz ile birlikte 
zikredilir: “Namazlarınızı kılın, zekâtlarınızı 
da verin”11 âyetinde olduğu gibi. Kaldı ki Hz. 
Peygamber de zekât vermeyi, İslam’ın beş 
temel esasından birisi olarak zikretmiştir.12 
Kur’an’da zekâtın namazla birlikte zikredil-
mesi, zekâta verilen önemin büyüklüğünü 
gösterir. Zekât, sadece maddî bir hak değil, 
İslamiyet’e mensup olmanın temel göster-
gelerinden birisidir.13 Dolayısıyla etkenliği 
hem yasal ve hem de vicdani bir zorunluluğa 
dayanır. Bu yüzden zekât, modern anlamda 
sosyal güvenlik müesseselerinden daha etki-

lidir.

Gerek Kur’an’da gerekse 
Hz. Peygamber’den gelen 

rivayetlerde zekât verme-
menin uhrevî cezaları üze-
rinde durulur. Kur’an’da 
altın ve gümüşü biriktirip 
de zekâtını vermeyenler 
hakkında şöyle buyrulur: 

“Altın ve gümüşü biriktirip 
Allah yolunda sarf etme-
yenlere can yakıcı bir azabı 
müjdele. Bunlar cehennem 
ateşinde, kızdırıldığı gün, 
alınları, böğürleri ve sırtları 

onlarla dağlanacak, “bu kendiniz için biriktirdi-
ğinizidir; biriktirdiğinizi tadın” denilecektir.”14 

Hz. Peygamber’de: “Herhangi bir kimse ma-
lının zekâtını vermezse, o mal kıyamet günü 
bir yılana döner ve sahibinin boynuna dola-
nır” buyurarak15 hemen arkasından şu aye-
ti okumuştur: “Allah’ın lütfundan kendilerine 
verdiği şeye cimrilik edenler, hiçbir zaman onu 

11 el-Bakara 2/43, 82, 110.
12 Zebîdî, Zeynüddîn, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı 

Tecrîd-î Sarîh Tercemesi, (çev. Ahmed Naim), Anka-
ra, 1978, II/28. 

13 et-Tevbe 9/11.
14 et-Tevbe 9/34-35.
15 Askalânî, Şihâbüddîn, Terğîb ve Terhîb, (çev. A. Öz-

türk), İstanbul, 1982, s.150.
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kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu, ken-
dileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri 
şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”16 
Akıllı bir inanmış, hesap-kitap günü gelme-
den tedbirini alır, kendi malında yoksulların 
hakları olan zekât ve diğer yardım türlerini 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada acele davra-
nır. İslam’ın, içtimaî-ibadî bir özellik taşıyan 
zekât üzerinde ısrarla durmasının temel ama-
cı, sermaye hareketlerinin belli ellerde tekel-
leşmesinin önüne geçmek ve yastık altındaki 
sermayeyi üretime dönüştürebilmektir. Ger-
çekten bugün de zenginlerimiz tam olarak 
zekâtlarını hesaplayıp verseler, toplumumuz-
da yoksulların sayısı ola-
bildiğince azalacak, yok-
sullarla varlıklı kimseler 
arasında sevgi, saygı ve 
kardeşlik köprüleri kuru-
lacaktır. Bunun aksi olur 
da mevcut kaynaklar, top-
lumun bütününü gözeten 
hakkaniyet esaslarına göre paylaştırılmazsa, 
bu durum, ruhî gelişmeyi öldürmekle kal-
maz, yoksul insanları, materyalizmin kolları-
na atar. Nitekim bu tehlikeye 1400 sene önce 
Resûl-i Ekrem Efendimiz dikkatlerimizi çek-
miş ve şöyle ikaz etmişlerdir: “Fakirlik insanı 
küfre yaklaştıra yazdı.”17 Artık açlık sınırına 
dayanan bir insan için ne dini ve ne de ahlaki 
bir bağlayıcılık kalır. Victor Hugo’nun dediği 
gibi, aç insan, inançlarını yemeye başlar. 

Tevhid Olmadan, Gerçek Adalet Olmaz.

Gerçekten İslam’da zekât ve diğer tatavvu 
gibi ibadetleri yerine getirenler açısından 
kalplerinin katılaşması önlenmekle kalmaz, 
alanlar açısından da şükran dolu hislerin 
uyanmasına vesile olunur. Bu barış ve güven 
atmosferi sayesinde Allah’a rağmen yaşama 
kapıları kilitlenir. Çağımızın mücadeleci bir 

16 Âl-i İmrân 3/180.
17 Münâvî, Şemseddîn Muhammed, Feyzu’l-Kadîr, 

Beyrut, 1982, IV, 542.

İslam âliminin dediği gibi, “benim karnım tok, 
başkaları bana ne, anlayışı, kökünden sökülür, 
atılır.” Bugün insanlığın, yoksulluk ve onun 
doğurduğu açlık problemini çözecek dü-
zeyde zenginliği ve imkânları vardır. Burada 
ortaya çıkan asıl mesele, insana saygı, yar-
dımlaşma ve dayanışma değerlerinin ortadan 
kalkmaya yüz tutması ve gelir dağılımındaki 
derin uçurumlar ve adaletsizliklerin var olma-
sıdır. Meselâ, dünyada en varlıklı 225 kişinin 
toplam servetinin % 4’ü ile bütün dünya nü-
fusunun asgari gıda, su, eğitim ve sağlık ih-
tiyaçları karşılanabilir. ABD ve AB ülkelerin-
de bir yılda sadece parfümler için harcanan 

toplam para ile dünya 
nüfusunun gıda problemi 
önemli ölçüde çözülebi-

lir. Dünyada silahlanmaya 
harcanan paranın sadece 
% 1’i bile, açlık mesele-
sini ortadan kaldıramaya 
yeter, artar.18 Yaşadığımız 

dünyada açıkça hepimiz görmekteyiz ki eko-
nomik açıdan fakir ülkeler her yönüyle peri-
şan durumdadırlar. Zengin olan ülkeler, fa-
kir milletlerin hemen hemen bütün kurum, 
hatta rejimleri ve güvenlikleri üzerinde söz 
sahibidirler. Bir başka ifade ile paraya sahip 
olanlar siyasete; siyasete sahip olanlar dün-
yaya hâkim olmaktadırlar. Maddi refahlarını 
sağlayamayan milletlerin tam bağımsızlıkla-
rını garanti altına almaları zordur. Onun için 
Hz. Peygamber bir rivayette: “Veren el, alan 
elden üstündür”19 buyurmakla bu soruna dik-
katlerimizi çekmişlerdir. 

İnsanlık ve İslam tarihi yaşanmışlıklar açısın-
dan iyi bir laboratuardır. Tarih bilgilerimizi 
bir hatırlayalım. Emevî devletinin ilk yılla-
rında İslam servetinde ve gelir dağılımında 
ortaya çıkan içtimâî adâletsizlikler sebebiyle 

18 Geniş bilgi için bakınız. Avcı, “Yoksulluğa Karşı 
Sosyal Dayanışma”, s.132.

19 Buharî, “Vasâyâ” 9; “Rikâk” 11; “Zekât” 18; Müs-
lim, “Zekât” 94-97.

ZEKÂT, MODERN 
SOSYAL GÜVENLİK 

MÜESSESELERİNDEN 
ÇOK DAHA ETKİLİDİR.
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rızık ve helâl malla ilgili kelami tartışmalar 
yaşanmıştır. Örneğin, İslam düşünce tari-
hinde Mâtürîdî ve Eş’arî kelam ekolleri, rız-
kı, ister helâl olsun, ister haram olsun insanın 
yediği şey20 şeklinde tanımlarken, İslam dü-
şünce tarihinde İslam rasyonalistleri adını 
taşıyan Mu’tezile kelam ekolü ise, rızkı, ge-
nel manada, insanın sahip olduğu mülk olarak 
tanımlamıştır. Soruna ahlâkî açıdan yaklaşan 
bu ekol, haram olanı; ne mülk ve ne de rızk 
sayar.21 Bu tavır, kendi dönemlerinde, sosyal 
adaletsizliğe ve gelir dağılımındaki haksızlığa 
dikkatleri çekmek olarak değerlendirilebilir. 
İşte sosyal hayatın her alanında olduğu gibi, 
servet dağılımında da 
adalet ilkesi gözetilirse, 
böyle bir toplumsal va-
sat; sosyal refah, sevgi ve 
sosyal barışın yeşermesi-
ne ve kökleşmesine zemin 
hazırlar. 

Netice olarak söylemek 
gerekirse, İslâmiyet, ilk 
günden itibaren “sosyal 
adalet” ilkesi üzerinde ısrarla durmuştur. 
Kibirli muktedirlerin müstazafları sömürme-
sinin karşısına çıkarak emeğin mücadelesini 
vermiştir. Zayıfların ve mazlumların koru-
yucusu olmuştur. Buna ilave olarak, iktisadi 
açıdan maddî imkânı olmayan fakirleri, ye-
timleri, yoksulları, dulları, borçluları ve her 
türlü âciz olan ihtiyaç sahiplerini koruyucu, 
destekleyici ve takviye edici sosyal tedbirler 
almıştır. Çünkü İslam’da sosyal adaleti gözet-
mek, toplumun çekirdeği olan aile içi ilişki-
lerden tutun da devlet yönetimine varıncaya 
kadar merkezi bir konum, değer ve öneme 
sahiptir. Onun için toplumsal hayatta her-

20 bk. Eş’arî, Ebu’l-Hasan, el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, 
Kahire, 1955, s.12; Sabûnî, Nureddîn, el-Bidâye 
fî Usûli’d-Dîn, (tahk. Bekir Topaloğlu), Dımaşk, 
1979, s. 75.

21 krş. Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, (tahk. 
Abdülkerim Osmân), Kahire, 1965, s.784-87.

kese insanca yaşama imkânı sağlayan sosyal 
adalet hizmetleri, eşitlik üzerine değil, den-
ge üzerine kurulmalıdır. Eğer aksi bir tutum 
olursa, bundan toplumsal düzen ve barış 
zarar görür. O halde hakkaniyet ölçüsü olan 
adâletin -ister lokal isterse küresel düzeyde 
olsun- gerçekleştirilmesi için mücadele ver-
mek, insan onurunu korumanın tabiî bir yo-
ludur. Dünyada barış, salt barış nutukları ve 
şarkıları düzeyinde kalmamalı, güney ve ku-
zey arasında meydana gelen gelir dağılımın-
daki derin uçurumları ortadan kaldıracak 
uluslararası girişimler başlatılmalıdır. Şunu 
da iyi bilelim ki tevhid olmadan gerçek ma-

nada adalet olmaz.

Sosyal adaleti ve insana 
saygıyı eksen alan yeni 

bir dünyanın kurulması 
ümidiyle.



DÜNYADA 
SİLAHLANMAYA 

HARCANAN PARANIN 
SADECE %1’İ BİLE, AÇLIK 
MESELESİNİ ORTADAN 

KALDIRAMAYA 
YETERLİDİR.
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dalet, herkese ve her şeye gereken hak-
kının verilmesi ve fertler arasında, ne-

densiz ayrım yapılmamasıdır. 

Başka bir deyimle adalet, Allah Teâlâ’nın 
her şeyi gerçek ve uygun hedef ve kema-
line ulaşabilecek şekilde yaratması, her 
varlığı kendine layık mevki ve yerine ko-
yup, hakkı hak sahibi olana vermesidir. 
 
Ehl-i Beyt okuluna göre adalet, dinin temel 
ilkelerini oluşturan itikadi konulardan bi-
ridir. Nitekim Ehl-i Beyt okulunun temel 
inançlarını tehvid, adalet, nübüvvet, ima-
met ve meaddan (ahiret) oluşturmaktadır. 
Adalet, Allah Teâlâ’nın sübuti sıfatlarından 
biri olup; İslam tarihinin ilk zamanlarından 
itibaren üzerinde önemle durulmuş ve daha 
sonraları, özellikle de İmam Muhammed 
Bakır ve İmam Cafer Sadık’ın döneminde 
konu üzerinde bir takım tartışmalar ortaya 
çıkmış, birçok değişik ve batıl görüşler or-
taya atılmıştır. Hatta daha ileri gidilerek bu 
görüşler, Müslümanların günlük yaşamına 
sızarak onlara yön vermiş ve birçoğunu da-
lalet uçurumlarına sürüklemiştir.1

Ehl-i Beyt okulunun taklit mercilerinden 
biri olan el-Uzma Vahid Horasani, Allah’ın 
adaletini ispatlamanın çeşitli delillerinden 
bahsederken şunları söylüyor: 

1 Abdullah Turan, Ehl-i Beyt Mektebinde Temel 
İnançlar, s.135.
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EHLİ BEYT OKULUNUN 
GÖZÜYLE ADALET 
VE ZULÜM

“Her insan, her ne kadar bir din ve inanca 
bağlı olmasa da, fıtratı gereğince adaletin gü-
zelliğini ve zulmün çirkinliğini anlar. Hatta 
zalime zulüm isnat edilerek “zalimsin” den-
diğinde bu isnattan nefret eder ve onu adil 
olarak nitelendirecek olsalar sevinir ve mut-
lu olur. Şehvet ve gazabın etkisiyle yapılan 
zulmün tek hedefi nefsanî heveslere ulaş-
maktır. Eğer bir konuda mahkemeye çekilir 
de hâkim, para ve güçle o zalimin düşma-
nı olan hak sahibinin hakkını çiğneyerek o 
zalimin lehine hüküm verirse, her ne kadar 
hâkimin verdiği hüküm onu memnun etse 
de, yine akıl ve fıtratı bu hükmün çirkinli-
ğine ve hâkimin alçaklığına hükmeder. Ak-
sine, hâkim o para ve gücün etkisi altında 
kalmayıp hak ve adaletin gereğini uygularsa, 
zalim adam ondan rahatsız olur, fakat fıtratı 
hâkim ve onun verdiği hükme saygı duyar 
ve onu takdir eder. O halde zulmün kötülü-
ğünü ve adaletin güzelliğini insanın fıtratı-
na yerleştirerek, onu adalet süsüyle süsleyip 
zulmün çirkinliğinden temizlemeyi isteyen 
ve “Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi 
emreder.” “De ki: “Rabbim adaleti emretti.” 
“Ey Davut, biz seni yeryüzünde (senden ön-
cekilerin yerine) hükümdar yaptık. İnsanlar 
arasında adaletle hükmet; keyf(in)e uyma” 
buyrukları gereğince adaletli olmayı emre-
den Allah Têalâ’nın kendisi, saltanat ve hük-
münde nasıl zalim olabilir?”2

İmam Cafer Sadık’tan şöyle rivayet edilir: 
Adamın birisinin sorusu üzerine şöyle bu-
yurdu: “Dinin esası tevhid ve adalettir. Onun 
ilmi çoktur ve her akıl sahibinin ondan yarar-
lanmaktan başka bir çaresi yoktur. O halde 
vakıf olunması kolay ve ezberlenmeye hazır 
olunan şeyi dile getiriyorum: Tevhid, senin 
için mümkün ve reva olan bir şeyi Allah için 
reva bilmemektir. Adalet, seni yaratana, seni 
kınadığı şeyi isnat etmemendir.”3

2 el-Uzma Vahid Horasani, Adalet hakkında maka-
lesinden.

3 Biharul-Envar, c.4, s.264.

Hişam b. Hakem’e ise şöyle buyurmuştur: 
“Adalet ve tevhid hakkında sana bir cümle 
söyleyeyim mi?” Hişam, “Evet, size feda ola-
yım” cevabını verince şöyle buyurdu: “Onu 
suçlamaman adalettendir ve Onu hayal et-
memen de tevhittendir.”4

Hz. Ali adalet ve eşitlik, hak ve insaf sim-
gesi; rahmet, muhabbet ve ihsan örneğiydi. 
Nitekim Ehl-i Beyt okulu Hazret-i Ali’nin 
şahadetini, onun insan haklarını koruma, 
hakla adaleti ihya ve inşa etmedeki uzlaşmaz 
tutumundan dolayı şehit edildiğini iddia et-
mektedir. 

Hz. Ali, İslam’ın sosyal adaleti ve içtimai 
felsefesini özde ve gerektirdiği gibi ihya ve 
inşa edilip, uygulanmasında ısrar ediyordu. 
Hz. Ali’nin Nechü’l-Belağa eserinde adaletle 
ilgili şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: 
“Akıllı ve zeki birisi Hz. Ali’ye şöyle bir 
soru yöneltti: “Adalet mi daha üstündür, 
yoksa cömertlik mi?” Hz. Ali cevabında 
buyurdu ki: “Adalet, işleri doğal mecra-
sına, yatağına koyar. Cömertlik ise, işleri 
doğal mecrasından çıkarır. Adalet, genel 
ve kapsamlı bir kanundur. Cömertlik ise, 
istisnai bir durumdur. O halde adalet bu 
ikisinin en üstünü ve en faziletlisidir.”5 
Son rivayetten de anlaşıldığı gibi adalet, ge-
nel ve kamuoyunu sevk ve idare eder. Yani 
genel hayatın temel kıstas ve ilkelerini belir-
ler. Fakat cömertlik, özel bir istisnai durum 
arz eder ve özel şartlarda da bir insan başka 
bir insana cömertlikte, bağış ve fedakârlıkta 
bulunur.

Adalet, herkese ve her şeye gereken hakkının 
verilmesi ve fertler arasında, nedensiz ayrım 
yapılmamasıdır. Başka bir deyimle adalet, Al-
lah Teâlâ’nın her şeyi gerçek ve uygun hedef 
ve kemaline ulaşabilecek şekilde yaratması, 
her varlığı kendine layık mevki ve yerine 
koyup, hakkı hak sahibi olana vermesidir. 
Yoksa insanları veya bütün varlıkları bir şe-

4 Biharul-Envar, c.5, s.58.

5 Nehcü’l-Belağa, kısa sözler: 437.
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kilde ve eşit haklara sahip olarak yaratmaya 
ve ister çaba harcasın, ister harcamasın, ister 
ihsan ehli olsun, ister fesat ehli, herkese aynı 
hakkı tanımaya adalet denmez. En açık şek-
liyle ilahi adalet, Allah Teâlâ’nın hiçbir kim-
seye zulmetmediğine ve işlerinin doğruluk 
ve hikmet üzere olduğuna inanmaktır. Ehl-i 
Beyt İmamları bu hususu çeşitli zaviyelerden 
ele alıp, her yönüne aydınlık getirmişlerdir.6 

Zulüm noksanlıktır. Allah Teâlâ zalim olacak 
olursa bu durumda kemal ve noksanlıktan, 
varlık ve yokluğun birleşiminden oluşması 
gerekiyor. Bunun terkibin en kötü kısımla-
rından olması dışında, kemal ve noksanlığın 
birleşiminden oluşan bir varlık muhtaç ve 
sınırlıdır. Oysa her ikisi de yaratanın değil, 
yaratılanın özelliklerindendir.7

Tüm Müslümanlar Allah’ı adil bilmek-
tedir ve adalet, Allah’ın cemal sıfatlarından 
biridir. Bu inancın temeli, Allah Teâlâ’nın 
Kur’an-ı Kerim’de her türlü zulümden tenzih 
edilişi ve Onun “adaleti ayakta tutan, uygula-
yan” olarak anılmasıdır. Nitekim yüce Allah 
Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Allah 
zerre kadar haksızlık etmez.” (Nisa, 40). Ve 
yine şöyle buyuruyor: “Allah insanlara hiç 
zulmetmez.” (Yunus, 44).

Rağib “el-Müfradat” adlı kitabında zulmü 
şöyle tanımlıyor: “Zulüm, lügat ehli ve bir-
çok ilim ehli nezdinde, bir şeyi kendi yerine 
koymamaktır.”8

Hz. Zeynü’l-Abidin bu hususta şöyle buyur-
muştur: “Ey Allah’ım! Senin hükmünde hiç-
bir zulmün olmadığını biliyorum. Zulmet-
meye zayıf ve güçsüz birisi kalkışır ve ger-
çekten Sen bundan çok-çok yücesin.”9

6 Abdullah Turan, Ehl-i Beyt Mektebinde Temel 
İnançlar, s.142.

7 el-Uzma Vehid Horasani, “Adalet”.

8 Müfradat-i Rağib: s.315; Abdullah Turan, Ehl-i 
Beyt Mektebinde Temel İnançlar, s.141.

9 Misbahü’l-Mütehaccit s.188; Abdullah Turan, 
Ehl-i Beyt Mektebinde Temel İnançlar, s.143.

Hz. Cafer Sadık’tan şöyle rivayet edilmek-
tedir: “Allah’ın, kullarını günahlara zorladı-
ğına veya onları güçleri yetmediği şeylerle 
görevlendirdiğine inanan bir kimsenin kes-
tiği etten yemeyin, şahitliğini kabul etmeyin, 
arkasında namaza durmayın ve ona zekâttan 
hiçbir şey vermeyin.”10

İbrahim bin Ebu Mahmut diyor ki: “Hz. 
İmam Rıza’ya: “Acaba Allah, kullarına güçle-
ri yetmediği şeyleri teklif eder mi? (onlardan 
ister mi?)” diye sordum. İmam Rıza şöyle bu-
yurdu: “Bunu nasıl yapar? Hâlbuki kendisi 
Kur’an’da: “Ve Rabbin asla kullara zulmedici 
değildir” buyurmuştur.”11 

İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur: “Ye-
min ederim o Allah’a ki, kullarına güçlerinin 
yettiği miktardan daha aşağı şeyleri teklif et-
miştir. Güçleri daha fazla olduğu halde onla-
ra, gece ve gündüzde ancak beş vakit namaz 
kılmayı, yılda sadece bir ay oruç tutmayı ve 
ömür boyu ancak bir defa hacca gitmeyi va-
cip kılmıştır.”12

Allah Teâlâ kullarına zulmetmez ve onlar 
hakkında kötülüğü de istemez. Çünkü O, bu 
işin kötü olduğunu en iyi bilendir. O, işi terk 
etmeye de kadirdir. O, hiçbir şeye de muhtaç 
değildir. Allah Teâlâ kullarının küfre düşme-
sine razı olmaz ve yaptığı tüm işleri hikmet 
ve hedef üzere yapar. “Eğer inkâr ederseniz 
bilin ki, Allah sizden müstağnidir. Kullarının 
inkârından hoşnut olmaz. Eğer şükrederseniz 
sizden hoşnut olur. Hiç bir günahkâr, diğeri-
nin günahını yüklenmez. Sonunda dönüşü-
nüz Rabbinizedir; yaptıklarınızı o zaman size 
haber verir; çünkü O, kalplerde olanı bilir.”



10 Vesailu’ş-Şia c.5 s.391; Abdullah Turan, Ehl-i Beyt 
Mektebinde Temel İnançlar, s.147.

11 Biharü’l-Envar c.5 s.11; Abdullah Turan, Ehl-i 
Beyt Mektebinde Temel İnançlar, s.147.

12 Vesailu’ş-Şia c.1 s.15; Abdullah Turan, Ehl-i Beyt 
Mektebinde Temel İnançlar, s.148.
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“BAKARA: KUTSAL İNEK” 
SİMGESİ

akara kelimesi, sözlükte sığır, inek ya 
da buzağı anlamına gelir. Kur’an’da Ba-

kara Sûresi’nin bu şekilde adlandırılması, 
İsrailoğulları’nın ilginç ve trajik-komik öykü-
sü nedeniyledir. Bu sûre Medine döneminde 
Yahudilerle yüzleşme sırasında gelmiş ve onla-
rın tarihsel geçmişine genişçe yer vermektedir. 
Burada anlatılan kıssalar bir yandan Medine 
Yahudilerine kendi geçmişlerini hatırlatmayı, 
diğer yandan da Arapların, onların tarihinden 
ders almalarını amaçlamaktadır. Daha geniş bir 
perspektiften bakıldığında ise bakara simgesel 
bir değer taşımakta olup, tüm zamanların so-
runlarına anlamlı bir yaklaşım getirmektedir. 

İsrailoğulları Mısır’da köle olarak kaldıkları 
süre içinde monoteist (tevhid) dininden kop-
muş ve Mısır’da geçerli olan inançlara yönel-
mişti. Burada bir yandan Firavunlara kölelik 
yaparken, diğer yandan da buzağıya tapmaya 
başlamışlardı. Buzağıya tapma, Kenan, Mısır 
ve çevre bölgelerde çok yaygındı. İsrailoğul-
ları Hz. Yusuf’un ölümünden sonra Kıptîlere 
esir olunca, yöneticilerinden bu kötü geleneği 
öğrendiler. Musa peygamber, onları bu çif-
te kölelikten kurtarmak üzere gönderilmişti. 
Mısır’dan çıkış sürecinde birinci tip kölelikten 
kurtulmuş olmakla beraber, ikinci tip kölelik 
onların peşini bırakmamıştı. Hem Kur’an hem 
de Tevrat’ta hikâye edildiği üzere Musa pey-
gamber Tanrı’yla görüşmek üzere Tur dağına 
çıktığında eski inançlarına döndüler. Bu olayı 
Bakara sûresi şöyle anlatmaktadır:   

B

İ R F A N

“BAKARA”  
“KUTSAL İNEK” SİMGESİ

TARİHSEL OLARAK 

HAYVAN TAPIMI ÇOK 

ESKİ BİR İNANÇ OLUP 

TOTEM ANLAYIŞINDAN 

TÜREMİŞTİR.

Kadir CANATAN
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“Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleş-
miştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) 
zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. 
Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi 
affetmiştik. Hani, doğru yolu tutasınız diye 
Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı ver-
miştik. Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! 
Sizler, buzağıyı ilâh edinmekle kendinize ya-
zık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de 
nefislerinizi ıslah edin. Bu, Yaratıcınız katın-
da sizin için daha iyidir. Böylece Allah da on-
ların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbe-
leri çok kabul edendir, çok merhametlidir.” 
(2:51-54).

Fakat İsrailoğulları, bu yanlış inançlarından 
kolay kolay kurtulamamıştı. Bu sebeple on-
ların içlerinde gizlediklerini açığa çıkarmak 
ve kendileriyle hesaplaşmaları için Allah, on-
ları ciddi bir sınava tabi tutmuş ve bir buzağı 
kesmelerini emretmiştir. Bu Kur’an’da şöyle 
hikâye edilmektedir: 

“Hani Mûsâ kavmine, “Allah, size bir sığır 
kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar da, 
“Sen bizimle eğleniyor musun?” demişlerdi. 
Mûsâ, “Kendini bilmez cahillerden olmaktan 
Allah’a sığınırım” demişti. “Bizim için Rab-
bine dua et de onun nasıl bir sığır olduğu-
nu bize açıklasın.” dediler. Mûsâ şöyle dedi: 
“Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi 
arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi 
yapın.” Onlar, “Bizim için Rabbine dua et de, 
rengi neymiş? açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle 
dedi: “Rabbim diyor ki, o, sapsarı; rengi, ba-
kanların içini açan bir sığırdır” dedi. “Bizim 
için Rabbine dua et de, onun nasıl bir sığır 
olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, biz-
ce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah 
dilerse elbet buluruz” dediler. Mûsâ şöyle 
dedi: “Rabbim diyor ki; o, çift sürmek, ekin 
sulamak için boyunduruğa vurulmamış, 
kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.” 
Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” 
dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse 
bunu yapmayacaklardı.” (2:67-71).

İsrailoğullarının kendilerinden kesmelerini 
istenen sığır konusunda bu kadar diretmele-
ri ve ayrıntıya girmeleri dinde detaycılık ola-
rak yorumlanmıştır. Gerçekte âyetler tarihsel 
ve bağlamsal bir okuma tabi tutulduğunda 
ayrıntıya kaçan bu soruların gerisinde daha 
çetin bir sorunun yattığını anlayacaktır. İs-
railoğulları Mısır’dan edindikleri bazı yanlış 
inançları sürdürmeyi sinelerinde gizlemekte-
dirler. İşte, Allah onların içlerinde gizledikle-
ri ve kesmeye bir türlü yanaşmadıkları kutsal 
inek fikrini yıkmak için bu emri vermiştir. 
Sonunda kendi sorularıyla korktukları başı-
na gelmiştir. Çünkü tarif edilen buzağı tam 
da taptıkları buzağıya benzemektedir. Allah, 
bu buzağıyı onlara kestirerek, bu eylemleriy-
le içlerinde gizledikleri inançlarını yüzleştir-
me fırsatı sağlamıştır. “Neredeyse bunu yap-
mayacaklardı” şeklindeki ifade bu inancın 
onların içinde ne kadar kök saldığını açıkça 
göstermektedir. 

Tarihsel olarak hayvan tapımı çok eski bir 
inanç olup totem anlayışından türemiştir. 
Birçok kavim hayvanları kutsal ve kimi yer-
de de Tanrı saymıştır. Özellikle eski Mısır, 
hayvan tapımının bütün çeşitlerini, yüzyıllar 
boyunca sürdürmüş bir ülkedir. Bu ülkede 
öküzlere, ineklere, kedilere, leyleklere, tim-
sahlara, farelere ve su aygırlarına tapılmıştır. 
İnek, bilhassa kutsal sayılmış, gökyüzü ayak-
larını yeryüzüne dayamış bir varlık olarak 
tasarımlanmıştır. İskandinav mitolojisinde 
de gece, inek olarak düşünülmüştür.  

Kur’an’ın en uzun sûresine konu başlığı olan 
Bakara’yı, salt İsrailoğullarının tarihsel öy-
küsüne indirgemek doğru değildir. Burada 
bahsedilen bakara aslında simgesel bir değe-
re sahiptir. İki anlamda İsrailoğullarının spe-
sifik durumunu aşmaktadır. İlk olarak buza-
ğı, inek ya da sığır olarak çevirdiğimiz bakara, 
aslında Tanrı dışında tapınılan tüm nesneleri 
simgelemektedir. Bu kavram, Kur’an’da ge-
çen tağut, Tevrat’ta geçen baal ile, İncil’de 
geçen mammon kavramıyla eş anlamlı olarak 
görülmelidir. 
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Kimi zaman şeytan, kimi zaman nefs ve kimi 
zaman da put olarak çevrilen tağut kavramı-
nı Kur’an genel bir ifade kalıbında kullan-
maktadır. Yani o, Tanrı dışında tapınılan her 
şeyi simgeler. Tağut’un rolü ve işlevi konu-
sunda Bakara sûresindeki şu âyetler olduk-
ça öğreticidir: “Dinde zorlama yoktur. Çün-
kü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O 
hâlde, kim tağûtu tanımayıp Allah’a inanır-
sa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa 
yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hak-
kıyla bilendir. Allah, iman edenlerin dostu-
dur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 
Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları 
aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. 
Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalır-
lar.” (2:256-257). Arapça’da tağut kelimesi 
sınırları aşan herkes ve her şey için kullanılır. 
Tağut, Allah’a isyan etmekle kalmaz, O’nun 
kullarını da kendisine boyun eğmeye zorlar. 

Tevrat, İsrailoğullarını Baal adlı Tanrı’ya tap-
tıkları için eleştirir.1 Baal sözcüğü İbranice 
efendi demektir ve bu anlamda en yüce efendi 
olarak Tanrı’yı adlandırır. Kur’an’da geçen 
Rab ifadesinin de anlamlarından birinin efen-
di ve yetiştirici olduğunu hatırlamak burada 
ilginç olacaktır. Baal tapımı, İbranilerden 
başlayarak Fenikeliler, Babilliler, Kartacalı-
lar, Suriyeliler vb. gibi aynı soydan gelen ve 
gelmeyen birçok kavimlere yayılmış çok eski 
bir tapımdır. Hz. Musa ve İsa peygamberle-
rin yaydığı Tek Tanrıcılıkla rekabete girmiş, 
bu peygamberleri ve izleyicilerini bir hay-
li uğraştırmıştır. İbraniler, yararlı ve zararlı 
göksel güçlerin Tanrısı olan Hadad’ı, Baal 
adıyla anıyordu. Daha sonra bu Tanrı inancı 
başka kavimlere de geçmiş ve bu kavimlerin 
eliyle daha başka biçimlere sokularak geliş-
tirilmiştir.

Matta İncil’i, Tağut ve Baal’ı; Mammon ola-
rak adlandırıp ve şöyle der: “Hiç kimse iki 
efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden 
nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini 

1 1 Krallar 18-19

tutar, ötekini hor görür. Siz hem Allah’a hem 
de Mammon’a kulluk edemezsiniz.” (Bab 
6:24). Bu İncil kaynaklarında tevhit inancı-
nın çok net bir ifadesidir. Mammon, Feni-
kelilerin Zenginlik Tanrısı’dır. Asurlular da 
buna tapmıştır. 

Tağut, Baal ve Mammon, açıktır ki egemen 
sınıfların Tanrılarıdır. İlk ikisi siyasal gücü, 
diğeri parayı simgeler. Sınırsız güç ve para, 
çoğu zaman insanları saptıran ve onları ilah-
lık iddiasına kadar sevk eden araçlardır. Bu 
araçlar zamanla araç olmaktan çıkıp bizatihi 
amaç haline gelmişlerdir.     

Öte taraftan somut anlamda tapınma nesne-
leri toplumdan topluma, zamandan zamana 
değişse de, simgesel anlamda Tanrı dışında-
ki nesnelere tapınma tüm zamanların soru-
nudur. Kur’an, aslında Bakara sûresinde bu 
yaygın soruna parmak basmaktadır. Fatiha 
ile Bakara’nın simgesel anlamları dikkate alı-
nırsa, ilk sûre; Tanrı ile insan arasındaki doğ-
ru ilişkinin (sırat-i mustakim) nasıl olacağını 
ifade ediyorsa, ikinci sûre; insan ile Tanrı 
arasındaki sapkın ilişkiyi (sırat-i dalla) açık-
lamaktadır. Bu anlamda Fatiha, Kur’ani öğre-
tinin bir tezi ise, Bakara da bir anti-tezdir.

Allah dışındaki şeylere tapınma, gerçekte 
kölelik düzeninin bir parçasıdır. Güç ve pa-
rayı elinde bulunduranlar, Allah karşısında 
eşit olan ve hür doğan insanları kendilerine 
köle etmek için yalancı ilahlar uydurur ve 
dikkatleri Allah’tan onlara çevirirler. Eğer bu 
projelerinde başarılı olurlarsa, insanlar üze-
rinde keyfi emretme ve onları kendileri için 
çalıştırma düzenlerini meşrulaştırırlar. Oysa 
Kur’an, İsrailoğulları üzerinden, gökyüzün-
de ve yeryüzünde ilişkilerin nasıl olması 
gerektiğini açıkça beyan etmektedir: “Hani, 
biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına 
ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakın-
lara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, 
herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı 
kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz al-
mıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek 
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sözünüzden döndünüz. Hani, “Birbirinizin 
kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtla-
rınızdan çıkarmayacaksınız” diye de sizden 
kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul 
etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik et-
mektesiniz.” (2:83-84).

Gerçek öğretide inek, buzağı ya da sığır sa-
dece Allah’a kurban edilen bir nesne iken, 
sahte öğretilerde bu nesneler birden bire ta-
pınılacak nesne haline gelir. Bu süreç neden 
ve nasıl oluşmaktadır? Bunu anlamak için in-
sanlığın çok uzun bir dönemine avcılık, hay-
vancılık ve tarımcılığın damgasını vurduğu-
nu bilmek gerekir. Sığırlar ve özellikle inek, 
insanlık için önemli bir yaşam kaynağı olarak 
işlev görmüştür. Bunun böyle olduğu ülke 
ve bölgeler de günümüzde de bulunmakta-
dır. Sözgelimi Hollanda gibi çok modern bir 
ülkenin Friesland adlı kuzey eyaletinde hay-
vancılık hâlâ önemli bir rol oynamaktadır. 
Burası Hollanda’nın en çok inek yetiştirilen 
ve dolayısıyla süt ve et ürünlerinin üretildiği 
bir yerdir. Bu eyaletin başkenti olan Leeu-
warden şehrinin meydanlarında inek heykel-
leri bulunmaktadır. Bu inek heykellerinden 
birinin üzerinde annemiz anlamına gelen Us 
mem yazmaktadır. Çünkü nasıl anne süt ve-
rip çocukları doyuruyorsa, inek de bu böl-
geyi sütüyle beslemekte ve bir anlamda anne 
olarak işlev görmektedir. 

Hayvancılık ve ineğin yaşamda bu kadar 
merkezi bir önem arz ettiği toplum ve kül-
türlerde inek sadece basit bir geçim aracı 
değildir. Ona yüklenen anlamlar ve onun 
simgesel özellikleri, onu geçim aracı olma-
nın ötesine taşır. Dinler tarihinde totemizm 
olarak adlandırılan ilkel din, bazı hayvanla-
rın totem olarak seçilmesiyle ortaya çıkmış-
tır. Totem, bazı özellikleriyle bir kabile ya 
da grubun simgesi ilan edilen şeydir. İnek, 
hem hayatın kaynağı hem de ağırbaşlılık ve 
çalışkanlığın bir simgesidir. Bu nedenle yü-
celtilen bir hayvandır. Aslında totem olarak 
seçilen bir hayvan yüceltilirken grup kendini 
de yüceltmektedir. 

Sözgelimi Hinduizm’in özelliklerinden biri, 
kutsal inek kültüdür. Hindular, ineklere bü-
yük saygı duyar. Çünkü inekler, canlı olan 
her şeyin simgesidir. Hıristiyanlar için Tanrı 
İsa’nın anası Meryem ne anlam ifade ediyor-
sa, Hindular için de inekler o anlamı ifade 
eder. Bu nedenle, Hindular için bir ineği öl-
dürmekten daha büyük bir dinî saygısızlık 
yoktur. Hatta insan hayatının yok edilmesi, 
bir ineği öldürmekten daha korkunç değil-
dir. Hindu’yu inek öldürmekten başka hiçbir 
kötü davranış daha çok kirletemez.     

Totem olarak seçilen birçok hayvanın yücel-
tildiği ve nihayetinde kutsal bir tapım nesnesi 
haline dönüştürüldüğünün dinler tarihinde 
birçok örneği bulunmaktadır. Yüceltme ve 
kutsallaştırma, kuşaklar içinde gerçekleşen 
ilginç bir süreçtir. Başlangıçta totemler, sim-
geler olmaktan başka bir anlam taşımaz ama 
zamanla kutsallaştırılıp tapım nesnesi haline 
getirilir. Bu kör kolektif bilincin insana oy-
nadığı bir oyundur. Bu oyun kimi zaman 
egemen toplumsal kesimlerin çıkarlarıyla da 
örtüştüğü, kimi zaman ataların bir mirası ol-
duğu ya da kutsal amaçlara götüren bir araç 
olduğu için ısrarla sürdürülür. Eğer amaçlar 
kutsalsa buna götüren araçlar da kolayca 
kutsallaştırılmaktadır. Oysa hayatın sürdü-
rülmesi için bahşedilmiş olan nimetlerin ya-
ratıcısı ve sahibi Allah’tır. Allah’ın yaşam için 
vesile kıldığı metaların kutsallaştırılması, bizi 
sadece kendisine ibadet edilmesi gereken 
esas kutsal varlıktan uzaklaştırmaktadır. 
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“Hadis-i Şerif” Diye Belirtilen Sözler 
Karşısında Tutumumuz Nasıl Olma-

lıdır?

Bu önemli sorunun cevabını, Hz. 
Peygamber’in (s) hadislerini ilk ağızdan din-
leme ve onların ilk taşıyıcıları olma şerefine 
sahip olan sahabenin, bu konudaki tutum 
ve davranışlarını tespit ve izah ederek ver-
mek istiyoruz. Çünkü hayatımızın pek çok 
alanında olduğu gibi bu konuda da sahabe, 
bizim için oldukça iyi bir model ve örnektir. 
Onlar, Allah’ın (c) Peygamber’i ile birlikte 
olmuş, onun sözlerini dinlemiş, hâl ve ha-
reketlerini yakından görmüş, anlamış ve ya-
şamıştır. Rasulullah’a olan bağlılık, Allah’ın 
dinini yaşamadaki derin samimiyet ve üstün 
gayretleriyle, Allah ve Peygamberin övgü-
süne mazhar olmuşlardır. Bu bakımdan 
onlar, dinî yaşantımızda olduğu kadar, Hz. 
Peygamber’in hadis-i şeriflerine karşı tutu-
muzu belirlemede de bizim için yegâne ör-
nek konumundadır.

Sahabenin, Hz. Peygamber’in söz ve davra-
nışları demek olan “hadis-i şerifler”e büyük 
değer verdiği ve “hadisi din kabul” ettiği bi-
linmektedir. Ebû Hüreyre (r)1 ve Hz. Ali’den 
(r)2 nakledilen, “Bu ilmi (hadisi) kimden 
aldığınıza dikkat edin; zira o dindir” sözü 

H A D İ S  İ N C E L E M E L E R İ

Halkın Dilinde Hadis Diye 
Dolaşan Asılsız Sözler

RASULULLAH’IN 

CEHENNEMLE 

TEHDİDİNE MUHATAP 

OLMAKTAN 

DUYULAN ENDİŞEYLE 

BAZI SAHABİLER, 

NEREDEYSE HİÇ HADİS 

NAKLETMEMİŞTİR.

Osman ARPAÇUKURU
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sahabenin, hadisi din kabul ettiğini göster-
mektedir. Daha sonra bu söz, sahabeden 
tâbiûn nesline geçmiş ve zamanla yayılıp 
meşhur olmuştur. 

Sahabeyi böyle bir kabul ve inanca yönelten 
çeşitli etkenler vardı. Bunların başında Allah’ın 
âyetleri ve Rasulullah’ın hadisleri gelmekte-
dir. Yüce Allah kitabının çeşitli âyetlerinde 
son peygamberi Hz. Muhammed’i, uyulması 
gereken en güzel model olarak göstermiş3; 
O’nun yoluna (sünnetine) tâbi olunmasını4 
ve O’na itaat edilmesini emretmiştir.5 Pey-
gamberinin aslî görevini de Allah’ın dinini 
insanlara eksiksiz olarak 
duyurma6, gerektiğinde 
açıklama7 ve Kur’an’da 
açıkça yer almamış kimi 
konularda hüküm koy-
ma8 olarak belirlemiştir. 
Benzer şekilde Hz. Pey-
gamber de ümmetine, 
kendine itaat etmelerini9 
ve kendisinin apaçık yo-
lunu izlemelerini10 emret-
miştir. Ümmetine, sıkıca 
sarılıp hidayet üzere kal-
maları için “birbirinden 
ayrılmaz iki şey” bıraktığını söyleyerek, bun-
lardan birinin “Allah’ın Kitabı”, diğerinin de 
“Sünneti” olduğunu haber vermiştir.11 Ayrıca 
“Bana Kur’an’la birlikte onun bir benzeri daha 
verildi.”12 buyurarak böylelikle hadislerine 
kıymet verip yüceltmiş; onların kesinlikle 
gereken ilgiden yoksun bırakılmamasını, ih-
mal ve terk edilmemesini bildirmiştir.

Hadislerin taşıdığı bu değer ve dinî konu-
mundan dolayı Hz. Peygamber ayrıca hadi-
sin öğrenim ve öğretiminde ihtiyatlı davra-
nılıp, hadis diye belirtilen sözün, kendisine 
aidiyetinden ve metninin doğruluğundan 
kesin emin olunmadıkça kabul veya nakle-
dilmemesini istemiştir. Abdullah b. Ömer’e 
(r) yaptığı bir tavsiyede, “Ey İbn Ömer, dinine 
sahip ol, dinine sahip çık! O senin etindir, kemi-
ğindir. Onu kimden öğrendiğine dikkat et; istika-

met üzere olan kimselerden al, eğri büğrü olan-
lardan alma!”13 buyurmuştur. Burada “din” 
sözüyle, dinin öğrenilip yaşanacağı temel 
kaynaklar sıralamasında Kur’an-ı Kerim’den 
hemen sonra gelen “hadis-i şerif”in kastedil-
diği malûmdur. Bundan başka, kendisinin 
söylemediği bir sözü hadis diye ortaya atma-
nın yahut buna göz yummanın cehenneme 
girmeye sebep olacak büyük bir günah ol-
duğunu bildirmiş, şöyle buyurmuştur: “Kim 
bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa, 
cehennemdeki yerine hazırlasın.”14 “Benim ağ-
zımdan uydurulmuş Bana ait olmayan bir sözü 

ben söylemişim gibi nak-
leden kişi, iki yalancıdan 
biridir.”15

Allah Rasulü’nün bu sert 
uyarıları, sahabeyi hadis 
naklinde son derece dik-
katli ve temkinli olmaya 
sevk etmiştir. Bu uyarıların 
muhatapları olmamak için 
hadisleri Rasulullah’ın ağ-
zından çıktığı şekliyle nak-
letmeye büyük özen gös-
termiş; hadislerde eksiklik 
veya fazlalık yapılmasını, 

hadisin lafızlarının benzerleriyle/eş anlam-
lılarıyla dahi olsa değiştirilmesini ve cümle-
deki yerlerinden ileri veya geri alınmasını, 
Hz. Peygamber’in ağzından hadis uydurmak 
olarak kabul etmişlerdir. Böylece hadis diye 
belirtilen sözü, Hz. Peygamber’e aidiyetin-
den veya metninin doğruluğundan emin 
olmadıkça hadis olarak kabul etmedikleri 
gibi, bunları hadis olarak nakletmekten de 
şiddetle kaçınmışlardır. Bu konuda o kadar 
dikkatli ve titiz davranmışlardır ki, hadiste 
yapılacak bir hata sebebiyle Rasulullah’ın ce-
hennemle tehdidine muhatap olmaktan du-
yulan endişeyle bazı sahabeler, neredeyse hiç 
hadis nakletmemiştir.16

Zübeyr b. Avvam’ın, “Niçin bazı kimseler-
den işittiğim gibi senin de Rasulullah’tan ha-
dis naklettiğini ettiğini duymuyorum?” diyen 

HZ. PEYGAMBER’İN 

SÖYLEMEDİĞİ FAKAT 

HADİS DİYE BİLİNEN 

SÖZLER, DAHA ÇOK 

VAAZ VE NASİHAT 

KİTAPLARINDA 

KARŞIMIZA 

ÇIKMAKTADIR.



108

oğlu Abdullah’a verdiği cevap, sahabenin 
hadis konusundaki titizliğini göstermek-
tedir: “Ben Müslüman olduğumdan beri Hz. 
Peygamber’den hiç ayrılmadım; fakat onun 
‘Kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurur-
sa cehennemdeki yerine hazırlasın’ buyurdu-
ğunu işittim.”17 O’nun bu açıklamasından, 
hadis rivayetinden kaçınma sebebinin; ha-
disin sözlerinde yanlış yapmaktan ve böy-
lece Hz. Peygamber’in söylemediği bir sözü 
-farkında olmadan- onun ağzından naklet-
mekten duyulan endişe olarak algılıyoruz. 
 

Aynı şekilde Abdullah b. 
Abbas ile Büşeyr el-Adevî 
arasında yaşanan aşağı-
daki olay da sahabenin, 
hadis konusunda olduk-
ça temkinli davrandığını 
göstermektedir. “Büşeyr 
el-Adevî, “Rasûlullah (s) 
şöyle buyurdu, Rasûlullah 
(s) böyle buyurdu.” diye-
rek Abdullah b. Abbas’a 
hadisler okumaya başladı; ancak İbn Abbas 
ona kulak vermemekte ve onunla ilgilenme-
mekteydi. Bunun üzerine Büşeyr, “Ben sana 
Rasulullah’tan hadis naklediyorum; ama sen 
dinlemiyorsun!” diyerek İbn Abbas’ın hadis-
lere karşı umursamaz tutumundan yakınır. 
Bunun üzerine İbn Abbas ona şu cevabı ve-
rir: “Bizler, bir zamanlar birileri “Rasulullah 
şöyle buyurdu” dediğinde gözümüzü dört açar, 
söylenenleri dinlemek için dikkat kesilirdik. Fa-
kat insanlar hırçın ve uysal her deveye binmeye 
(yani anlamadan ve doğruluğundan emin olma-
dan her duyduklarını nakletmeye) başladıkla-
rından beri bildiklerimizden başkasını onlardan 
dinlemez olduk.”18 

Sahabenin hadis konusunda gösterdikleri bu 
titizliği, bugün biz de hadislerin kabulü ve 
naklinde gösterebilmeliyiz. Bize “hadis” diye 
söylenen yahut hadis diye okuduğumuz her sözü 
-özellikle doğruluğundan emin olamayıp şüphe 
ediyorsak- “hadis-i şerif” olarak kabul etmekte 

acele etmemeli, ihtiyatlı ve akıllıca hareket et-
meliyiz. Eğer yapabiliyorsak bizzat kendi-
miz o sözü doğrudan hadis kaynaklarından 
araştırmalı ve mümkünse bu iş için Arapça 
kaynakları, yoksa Türkçe temel hadis kay-
naklarını tercih etmeliyiz. Fakat mutlaka ana 
hadis kaynaklarını kullanmalıyız. Şayet ken-
dimiz kaynaklarda araştırma imkânına sahip 
değilsek, bunun için gerekli bilgi ve yetkin-
liği taşımıyorsak, bu durumda ilmiyle amil, 
güvendiğimiz bir ilim ehline danışıp, sorma-
lıyız. Bunu mutlaka yapmalıyız ki, sahabenin 
hadisteki titizliğine benzer bir ihtiyat ve ted-

biri günümüzde gerçek-
leştirmiş olabilelim. 

“Hadis okumak” istediği-
mizde de okuyacağımız 
kitaplar temel hadis kay-
naklarından olmalıdır. Be-
den sağlığımız için gere-
ken ilacı nasıl ki başka bir 
kimseden veya yerden de-
ğil de doktordan öğrenip, 
eczaneden satın alıyorsak, 

aynı şekilde Allah Rasulü’nün hadislerini de, 
yüzyıllardır İslam dünyasınca genel kabul 
görmüş temel hadis kitaplarından okumalı 
ve öğrenmeliyiz. Günümüzde bu kitapların 
bu konudaki ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak 
sayıda Türkçe çevirileri de bulunmaktadır. 
Evlerimizde nasıl ki en azından bir adet 
Mushaf bulunduruyor, her fırsatta okuyor-
sak, aynı şekilde en azından bir adet temel 
bir hadis kitabını bulundurabiliriz/bulun-
durmalıyız ve Kur’an’ın yanı sıra okuyabili-
riz/okumalıyız.

Hz. Peygamber’in söylemediği fakat hadis 
diye bilinen sözler, daha çok vaaz ve nasihat 
kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. İçinde 
sahih, hasen ve zayıf hadislerin yanı sıra, uy-
durma hadislerin de bulunduğu bu kitapla-
rın halk tarafından çokça okunması sebebiy-
le, bu uydurma hadisler zamanla toplumda 
iyice yayılmış ve genel kabul görmüştür. Bu 
sözlerin bir kısmı anlam olarak doğru olsalar 

BU SÖZLERİN BİR 

KISMI ANLAM OLARAK 

DOĞRU OLSALAR 

BİLE ASLA HADİS 

DEĞİLDİR VE BU 

ÖNEMLİ BİR FARKTIR.
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bile asla hadis değildir ve bu önemli bir fark-
tır. Bu durumlarda bizi öncelikle ilgilendi-
ren, hadis diye belirtilen sözün anlamı değil, 
gerçekten hadis olup olmadığıdır. Bir sözün 
anlamca doğru olmasının, o sözü hadis yap-
mayacağı herkesçe malûmdur. Aksi takdirde 
anlamı doğru olan bütün sözlerin hadis ka-
bul edilmesi gerekir ki bu, gerçeğe aykırıdır. 

Hz. Peygamber’in söylemediği bir sözü o söy-
lemiş gibi nakletmek, ona iftira atmak olur 
ki bunun cezasını da Allah Rasulü kendisi, 
yukarıda naklettiğimiz hadiste geçtiği üzere 
cehennem olarak bildirmiştir. Öyleyse ha-
disler konusunda sahabenin gösterdiği ihti-
yat ve tedbirin benzerini 
göstermek, en azından 
hadis diye belirtilen her 
sözü, kaynağını öğren-
meden, Hz. Peygamber’e 
aidiyetinden ve metni-
nin doğruluğundan emin 
olmadan nakletmemek 
yerinde bir davranış ola-
caktır. 

“Hadislerin din olduğu” 
dikkate alındığında, uydur-
ma hadislerin dinin doğru 
anlaşılmasında ve yaşan-
masında ne büyük bir tehlike arz ettiği ortadadır. 
Bundan dolayı geçmişte hadis âlimlerimiz, 
hadis diye uydurulmuş sözleri tespit etmek 
için büyük çabalar ortaya koymuş, bu uy-
durma hadisleri bildiren kitaplar kaleme al-
mıştır. Ancak bu kitaplar ne yazık ki daha 
çok araştırma merkezlerinin, kütüphanelerin 
ya da yayıncıların raflarında kalmış, bir türlü 
halkın gündemine girememiştir. 

Önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz bu 
durumun giderilmesi, halkın dilinde ha-
dis diye dolaşan asılsız sözlerin ayıklanıp, 
doğrunun ortaya konması uzun zamandır 
içimizde büyüttüğümüz bir arzuydu. Artık 
bu arzumuzu gerçekleştirme yolunda ilk 
adımızı atmış bulunuyoruz. “HADİS İNCE-

LEMELERİ” köşemizde bu sayıdan itibaren 
merakla takip edeceğinizi umduğumuz, ha-
dis diye uydurulmuş sözlerin araştırılıp ince-
lendiği yazıları sizinle paylaşacağız. Hadisler 
hakkındaki yorum ve değerlendirmelerde, 
İslâm âlimlerinin açıklamalarını dayanak ala-
cak, onları günümüzün dünyasına taşıyacak 
ve bugünün diliyle konuşturacağız. Gerekli 
görmedikçe kişisel görüş ve açıklamalarda 
bulunmayacağız. Bu sebeple hadisler hak-
kındaki yorum ve değerlendirmeler önce-
likle bize değil, kıymetli âlimlerimize aittir. 
Kendilerini bu vesileyle rahmet ve minnetle 
anıyoruz. 

Uydurma hadisleri araş-
tırma ve incelemeyi gaye 

edinen bu hadis yolculu-
ğumuzda en büyük yar-
dımcımız elbette Rabbimiz 
Allah’tır. O’na güvenip da-
yanıyor ve yazdıklarımız-
da bizi hakka ve hakikate 
ulaştırmasını niyaz ediyo-
ruz. Yüce Allah, Peygambe-
rine ait olan sözlerden, ona 
ait olmayanları ayırt etmek 
için gösterdiğimiz bu çaba-
yı, Sevgili Peygamberini de 

memnun eden ve böylelikle şefaatine ermeyi 
umduğumuz bir salih amele dönüştürsün. 
(Âmin).

1. “Ey Muhammed! Sen olmasaydın, ben 
âlemleri yaratmazdım.”

(Levlâke [levlâke] le-mâ halaktu’l-eflâk)

Daha çok nasihat-vaaz türü kitaplarda bu-
lunan ve “kutsî hadis” olarak anılan bu söz, 
ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçen 
asırlar içinde halk arasında yayılmış ve nere-

“HADİSLERİN DİN 
OLDUĞU” DİKKATE 

ALINDIĞINDA, 
UYDURMA HADİSLERİN 

DİNİN DOĞRU 
ANLAŞILMASINDA 

VE YAŞANMASINDA 
NE BÜYÜK BİR 

TEHLİKE ARZ ETTİĞİ 
ORTADADIR.
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deyse her Müslümana bildik gelecek derece-
de meşhur olmuştur.

Şu kadar var ki, hadis âlimleri bunun Hz. 
Peygamber’in ağzından uydurulmuş bir söz 
olduğunu ve hadis olarak aslının bulunma-
dığını bildirmiştir. Dolayısıyla kıtalar ve za-
manlar aşan şöhretine rağmen bu söz, kesin-
likle hadis değildir. Peygamber Efendimiz ne 
bu sözü, ne de aynı anlamda başka bir sözü 
söylememiştir. Hadis diye uydurulmuş bu 
söz, sadece sahih hadisleri içeren ünlü ha-
dis kitapları Buhârî ve Müslim başta olmak 
üzere temel hadis kaynaklarında hadis ola-
rak bulunmamaktadır. Hz. Peygamber’e ait 
bir söz (hadis-i şerif) ola-
rak gösterildiği tek yer, 
Deylemî’nin (ö.509/1115) 
el-Firdevs bi-me’sûri’l-hitâb 
(Firdevsü’l-ahbâr) (V, 227) 
adlı eseridir. Bu kitapta 
çok sayıda zayıf ve uydur-
ma hadis bulunmaktadır. 
Bunu, Deylemî’nin başlı-
ca kaynağı olan Şihâbü’l-
ahbâr’ın güvenilir bir 
hadis kitabı olmamasıyla 
açıklamak mümkündür.19 
Dolayısıyla bu uydurma 
sözün Deylemî’nin kitabında bulunuyor ol-
ması, onun hadis olduğuna kesin delil oluş-
turmaz. Özellikle de “uydurma” olduğunu 
bildiren âlimler varsa.

Çağdaş hadis âlimi merhum Muham-
med Nâsırudin Elbânî (ö.1999), Silsiletu’l-
ehâdîsu’z-zaîfe adlı kitabında (I, 448-451), 
hadis diye uydurulmuş bu söz hakkında şu 
açıklamayı yapmaktadır:20 

“Bu hadis diye uydurulmuş bir sözdür, hadis de-
ğildir. 

Sağânî “el-Ehâdisu’l-mevzûa” adlı kitabında 
(s.57) hadis hakkında “hadis diye uydurulmuş 
söz” demiştir. 

Ali el-Kârî el-Mevzûât adlı kitabında (s.67-68) 
hadis hakkında şöyle demektedir: “Hadis değil-
dir. Fakat anlamca doğrudur; çünkü Deylemî’nin 
İbn Abbas’tan naklettiğine göre Hz. Peygamber 
şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana gelerek şöyle 
dedi: ‘Ey Muhammed! Sen olmasaydın cenneti 
yaratmazdım. Sen olmasaydın, cehennemi de 
yaratmazdım.”21 

İbn Asâkir bu sözü, “Sen olmasaydın, dünyayı 
yaratmazdım” biçiminde nakletmiştir.22

Benim (Muhammed Nâsırudin Elbânî) kanaatim 
odur ki; Ali el-Kârî’nin sözünü ettiği Deylemî’deki 
rivâyetin sahih olduğu kesinleşmedikçe bu sözün 

anlamca doğru olduğu da 
söylenemez. Deylemî’deki 
hadisin sahih olduğu-

nu bildiren herhangi bir 
âlim de bilmiyorum. Artık 
Deylemî’nin el-Müsned’inde 
yer alan hadisin senedini de 
tespit etmiş durumdayım.23 
Hadisin râvileri arasında 
bulunan Abdüssamed b. Ali 
b. Abdullah isimli râvî, bu 
hadisin felâketidir. Ukaylî 
onun hakkında “Hadisleri 
alınmaz” demektedir. “Ey 
Muhammed! Sen olmasay-

dın, ben âlemleri yaratmazdım” hadisinde de 
aynı râvî bulunmaktadır ve hadisin başka bir 
râvî zinciri (senedi) de yoktur. İbn Asâkir’in 
“Sen olmasaydın, dünyayı yaratmazdım” şek-
lindeki rivâyetine gelince, İbnu’l-Cevzî, bunu el-
Mevzûât adlı kitabında (I, 288-289) nakletmiş 
ve “bu hadis diye uydurulmuş bir sözdür, hadis 
değildir” demiştir. Suyûtî de el-Leâlî (I/272) adlı 
kitabında İbnu’l-Cevzî’nin söz konusu hadis 
hakkındaki değerlendirmesine katılarak, o da 
hadisin uydurma olduğunu söylemiştir.”24

Sağânî, Aclûnî Şevkânî, Ali el-Kârî, İbnu’l-
Cevzî, Leknevî ve Suyûtî gibi meşhur hadis 
âlimleri bu sözün “hadis diye uydurulmuş 
asılsız bir söz” olduğunda hemfikirdir.25 
Cemâlüddin Kasımî’ye göre bu hadis, 

HADİS ÂLİMLERİ 
“LEVLÂKE LEVLÂK…” 

SÖZÜNÜN HZ. 
PEYGAMBER’İN 

AĞZINDAN 
UYDURULMUŞ 
OLDUĞUNU 
SARAHATLE 

BİLDİRMİŞTİR.
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mevlid-i şerif kutlamaları esnasında Hz. 
Peygamber’i öven sözler okuyanlar tarafın-
dan uydurulmuştur.26 

İbn Teymiyye de bu sözün, ne sahih ne de 
zayıf hiçbir şekilde hadis olmadığını, saha-
beden bu anlamda bir söz nakledilmediğini; 
bunun, “söyleyeni belli olmayan bir söz” ol-
duğunu bildirmiştir.27

Türkiye’nin tanınmış hadis âlimlerinden 
Prof.Dr. Raşit Küçük de söz konusu hadisin 
durumuna dair internet üzerinden yöneltilen 
bir soruya verdiği cevapla, hadisin uydurma 
olduğuna dair açıklamada bulunmuştur.28

Şu kadar var ki, Aclûnî, 
uydurma hadisleri derle-
diği meşhur Keşfu’l-hafâ 
adlı kitabında “Her ne 
kadar bu söz, hadis olma-
sa da anlamca doğrudur”29 
demiş ise de bizim için 
öncelikle önemli olan, bu 
sözün anlamca doğrulu-
ğu değil, Hz. Peygamber’e 
ait olup, olmadığı mese-
lesidir. Çünkü “kutsî ha-
dis” diye meşhur olmuş, 
ancak hadis kaynakla-
rında hadis olarak bulunmayan bu sözün 
Rasulullah’a aidiyetinin araştırılıp, bu ko-
nuda doğrunun ortaya konması anlamının 
doğruluğundan daha önemli bir konudur. 
Bu yapılmayacak olursa, toplumu yanlışa 
sürüklemek bir yana, “Hz. Peygamber’e iftira 
atmak” gibi son derece tehlikeli bir duruma 
göz yumulmuş ve tabiî bunun ağır vebali al-
tında kalınmış olunacaktır. 

Geçmişte hadis âlimlerimiz, yukarıda aktardı-
ğımız bazı açıklamalarda da görüldüğü üzere 
bu uydurma hadis hakkında gerekli açıkla-
maları yapmışlardır. Ancak bugün onların 
bu açıklamalarının raflardaki kitap sayfaları 
arasında unutulup, halka ulaşmadığı görül-
mektedir. Bizatihi duyup işittiklerimizin yanı 
sıra internet ortamında -özellikle forum site-

lerinde yaptığımız- kısa bir gezinti esnasında 
bu sözün sanal ortamlara da taşındığını, tar-
tışıldığını ve savunulduğunu, üzerine çeşitli 
hükümler ve düşünceler kurulduğunu, söy-
lemler geliştirildiğini görmemiz, âlimlerin bu 
hadis hakkındaki açıklamalarından halkın 
haberdar olmadığı yönündeki görüşümüzde 
bizi maalesef haklı çıkarmaktadır.30 

Web sitelerinden birinde bu uydurma hadis 
üzerine oturtulan inanç, bir profesör tara-
fından şöyle dile getirilmektedir: “Tasavvuf 
düşüncesinde Hakikat-i Muhammediyye veya 
Nur-i Muhammedi denen bir inanış ve kavram 

vardır. Konumuz olan hadis 
daha çok bu inanışın temel-
lendirilmesi vesilesiyle gün-

deme gelir.”31 Bir diğer site-
de doçent unvanına sahip 
bir başka ilim adamı özetle 
şöyle demektedir: “Tasav-
vufi anlayışa göre, Allah’tan 
başka hiçbir şey yok iken ilk 
defa hakikat-i Muhamme-
diye var olmuş, bütün yara-
tıklar bu hakikatten ve onun 
için halk edilmiştir. Âlemin 
var olma sebebi, maddesi ve 
gayesi bu hakikattir. Varlığın 

mebde ve müntehası Hz. Muhammed’dir. Ta-
savvufta sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak 
da rivayet edilen, ‘Sen olmasaydın ben kâinatı 
yaratmazdım’ (Levlake...) ifadesiyle varlığın 
Hz. Muhammed için yaratıldığı anlatılır. Bir-
çok yerde de bu hadis nazarlara sunularak, 
kâinatın yaratılış sebebi olarak Hz. Muham-
med gösterilir.”32 

Bu hadis çerçevesinde yapılan açıklama ve 
yorumlarda bütün varlığın Hz. Peygamber’in 
yüzü suyu hürmetine yaratıldığı inanışı33 
ortaya atılmakta ve bu temelsiz inanç, aynı 
şekilde kendi gibi temelsiz olan söz konusu 
uydurma hadise dayandırılmaktadır.

Bir web sitesindeki açıklama aynı zamanda 
bir itirafı da içermektedir. Orada hadisin sa-

ZEHEBÎ VE İBN 
HACER GİBİ HADİS 
OTORİTELERİ “SEN 

OLMASAYDIN CENNETİ 
/ CEHENNEMİ 

/ DÜNYAYI 
YARATMAZDIM” 

RİVAYETLERİ İÇİN 
“UYDURMA” DEMİŞTİR.  
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hihlik durumu hakkında değerlendirmede 
bulunulmakta ve şöyle denmektedir: “Buna 
göre; hadisin kuvvetli bir senedi olmadığı doğ-
rudur, fakat bunun bir hadisi uydurma (mevzu) 
yapmadığı da ilm-i hadis çerçevesinde izahtan 
varestedir.” Açıklamayı yapan kişi, bu sö-
zün hadis olarak aslının bulunmadığına dair 
âlimlerin yaptıkları açıklamaları ya bilme-
mekte veya görmezden gelmektedir. Değer-
lendirmeye devam edilerek: “Ümmetin telak-
kisine göre manasının doğruluğu kesin olduğu 
gibi, Cumhur-u muhaddisince de manasının 
doğruluğu tespit edilmiştir.” denmekte ve ardın-
dan “Sen olmasaydın cenneti halketmezdim”; 
“Sen olmasaydın cehennemi yaratmazdım” ve 
“Ya Muhammed sen olmasaydın, ben dünyayı 
halketmezdim” ve birkaç başka hadis nak-
lederek, bu hadislerin aynı manaya kuvvet 
verdiği ve böylece söz konusu hadisin sene-
dindeki zaafiyetin zail olduğu, hiçbir senedi 
olmasa da aynı manaya işaret eden pek çok 
hadis ile kuvvet bulduğu söylenmektedir.34

Halbuki temelleri sahabe döneminde atılan 
senet (isnad) sisteminin, hadis metinlerinin 
ayrılmaz bir parçası olup, hadisin sıhhati 
hakkında hüküm vermede kullanılan temel 
kriterlerden olduğu bilinmektedir. Hadisin 
senedi yoksa, o hadis hakkında nasıl de-
ğerlendirme yapılacaktır? Senet gereksizse, 
âlimler İslam tarihinin ilk birkaç asrı boyun-
ca neden ısrarla senet üzerinde durmuştur? 
Patenti Müslümanlara ait olan ve “isnad sis-
temi” denen senetli anlatım sistemini icat et-
tiren sebep nedir? Onları hadisler bir yana, 
tarihî olayları dahi senetli rivayetlerle aktar-
maya sevk eden neden nedir?

Sonra şahit/destek olarak gösterilen hadisle-
rin de uydurma olduğu yine âlimlerce bildi-
rilmiştir. Örneğin yukarıda, “Sen olmasaydın 
cenneti / cehennemi / dünyayı yaratmazdım” 
formatında geçen hadisler için meşhur hadis 
âlimi Zehebî’nin “uydurma” dediği; bir baş-
ka hadis otoritesi İbn Hacer el-Askalânî’nin 
de bu değerlendirmesinde ona katıldığı 
bilinmektedir.35 

Yukarıdaki değerlendirmenin sahibi kişi, 
aynı anlamda benzer hadisler bulunduğu-
nu, böylece bu -uydurma- hadisin de kuvvet 
kazandığını söylemekte ve hadislerin çeşitli 
kitaplarda bulunduğuna işaretle; Aclûnî’nin 
Keşfu’l-hafâ’sını, Aliyyu’l-Kârî’nin, Suyûtî’nin 
ve Şevkânî’nin kitaplarını, Mevlânâ Halid’in 
Divan’ını ve İmam-ı Rabbânî’nin Mektûbât’ını 
görüşünün doğruluğuna delil olarak göster-
mekte ve sonuç olarak şöyle demektedir: 
“Hâl böyle iken hadisin zayıflığını bile kabul et-
meyerek uydurma olduğunu, hele hele Allah ve 
Peygamber adına yalan söylendiğini beyan et-
mek, insaf ve izan ile bağdaşmasa gerektir.”

Biz bu sözün, hadis olarak uydurulmuş asıl-
sız bir söylenti olduğunu söylerken, elbet-
te onun hiçbir kaynakta yer almadığından 
yola çıkarak bu sonuca ulaşmış değiliz. Hem 
daha önce adlarını aktardığımız hem de ad-
larını anmadığımız diğer hadis kaynaklarını 
esas alıp, bu kaynaklarda âlimlerin yazmış 
oldukları değerlendirme ve açıklamaları dik-
kate alarak söylemekteyiz. Kaldı ki, muhalif 
görüş sahibi kimsenin, adlarını andığı hadis 
kaynaklarında da, bu sözün hadis diye uy-
durulmuş olduğu açıkça kayıtlıdır. Bu açık-
lamaları görüp de hâlâ onun hadis olduğunu 
iddia etmek nasıl mümkün olabilir? 

Kaldı ki sonuç olarak biz sadece, bu sözün Hz. 
Peygamber’e ait olmadığını değil; anlamının 
da doğru olmadığını görüyoruz. Zira bu söz, 
“yaratılışın amacının, isim ve sıfatlarıyla Allah’ı 
tanımak ve sadece O’na kulluk etmek” oldu-
ğunu haber veren apaçık Kur’an âyetlerine 
ters düşmektedir. Yüce Allah bu âyetlerden 
birinde, insanların ve cinlerin yaratılış sebe-
bi ve gerekçesini haber vererek: “Ben cinleri 
ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.”36 buyurmaktadır. Hz. Muhammed’ 
de insanlardan biridir. O, kelime-i şehadette 
de bildirildiği üzere diğer bütün insanlar gibi 
önce “kul” (‘abduhu), sonra onlar arasından 
seçilmiş bir “peygamber”dir (rasuluhu). Ya-
ratılış sebebinin, insanın iyi ve güzel davra-
nışlarda bulunma sınavı yani kulluk olduğu, 
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Mülk Sûresi’nde de şöyle bildirilmektedir: 
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sı-
namak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.”37

Âyetler, varoluşun temel sebebinin Allah’a 
kulluk olduğunu haber verirken, hadis diye 
uydurulmuş bu söz, varoluşun sebebini Hz. 
Peygamber olarak göstermekte ve her şeyin 
onun yüzü suyu hürmetine, Allah’ın O’na 
olan sevgisinin tezahürü olarak ve O’nun ha-
tırına yaratıldığını bildirmektedir. Bu sözün 
ifade ettiği anlamın âyetlerle çeliştiği açık ve 
dolayısıyla yanlışlığı aşikârdır. Şeyhülislam 
İbn Teymiye’nin de söylediği gibi arş, kürsü, 
gökyüzü, yeryüzü, güneş ve ay… bunların 
hiçbiri Hz. Peygamber’in yüzü suyu hürme-
tine ve onun hatırı için yaratılmamıştır.38

Sünnî camiada bu söz hakkındaki durum ve 
değerlendirmeleri özetle aktardıktan sonra 
Şiî camiada da söz konusu uydurma hadisin 
bulunup bulunmadığını araştırmak istedik. 
Elimizde Şia’ya ait hadis kaynakları bulun-
madığından sadece web ortamında kısa bir 
çalışma yaptık. Ancak bu konudaki araştır-
mayı ilmî kaynaklar üzerinde değil, Şiî forum 
sitelerinde yaptığımızı tekrar belirtelim. 

Araştırma sonunda bu uydurma hadisin kıs-
men farklı da olsa onlarda da bulunmakta 
olduğunu gördük. Bu söz Şia camiasında “Ey 
Ahmed! Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım. 
Ali olmasaydı seni yaratmazdım. Fatıma olma-
saydı her ikinizi de yaratmazdım.”39 lafızlarıyla 
yer almıştır. Bu uydurma sözde Hz. Ali, Hz. 
Peygamber’den, Hz. Fatıma da her ikisinden 
üstün bir konuma çıkarılmaktadır. Ona göre, 
Hz. Fatıma olmasaydı ne Hz. Peygamber, ne 
Hz. Ali ne de yer-gök, hiçbir varlık yaratıl-
mayacaktı. Yaratılışın sebep ve gerekçesi, Hz. 
Fatıma’dır. Her şey, ondan ötürü yaratılmış-
tır. Bu uydurma hadisin, Sünnî camiadakin-
den çok daha ağır, korkulu ve tehlikeli oldu-
ğu aşikârdır. Ancak şunu söylememiz gere-
kiyor ki her ne kadar bu uydurma söz Şia’da 
da hadis diye bulunuyor olsa bile âlimleri 
ve toplumuyla bütün Şia toplumunun aynı 

kanaatte olduğunu söylemek yanlış olur. Şia 
hadis âlimlerinin bu söz hakkındaki açık-
lama ve değerlendirmelerini bilemediğimiz 
için aktaramıyoruz. Elbette onlarda da hakkı 
ve hakikati yerine getiren âlimler vardır.

Halk arasında hadis diye meşhur olmuş bu 
söz hakkındaki araştırma ve incelememizin 
bizi ulaştırdığı sonuç budur. Yanılmışsak, 
Allah’tan bizi bağışlamasını, doğruya ulaş-
tırmasını ve samimi çalışmamızın karşılığı-
nı en güzel biçimde vermesini niyaz ederiz. 
Hatalarımızı hikmetle düzeltecek kimseye de 
duacıyız. Amacımız, aşağılamak ve incitmek 
değil; hakka ve hakikate ermektir.
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VAHYE İMAN EDENLER, KISSALARDAN 
İBRET ALIR.

Kur’an’ın 12. sûresi olan Yusuf Sûresi 111 
âyetten oluşmaktadır.

Sûre, ismini yüz âyetle anlatılan Yusuf kıssasın-
dan alır ve indiği dönemden bu yana aynı isim 
ile anılır. Hicretten çok kısa bir süre önce inen 
Yusuf Sûresi, Peygamberimiz’e (s) ve inananla-
ra bir müjde olan şahsiyet modelini önerirken, 
müşrikler için ise şaşırtıcı bir örnek olmuştur.

Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından ihanete uğra-
yan ve sonrasında Allah tarafından açıkça des-
teklenen bir peygamber modelidir. Bu örnekle 
bizlere, “Allah birinin önünü açacaksa, buna 
hiç kimse engel olamaz. Peygamber’de olsa 
herkes kendi hayat mücadelesini, kendi sürdü-
rür. Allah kullarının önünde değil, arkasında 
durur ve onu tercihleri nispetinde destekler” 
denilmektedir. 

Sûrenin mesajı: Her insanın hayatı özeldir. 
Onu değerli, işe yarar ve orijinal yapan kendi-
sidir. Yusuf’un hayatı takva mücadelesi veril-
miş bir hayattır, bu nedenle de örnek bir hayat 
modelidir.

Sûrenin konusu: Hükmün yalnızca Allah’a ait 
olduğunun anlatılmasıdır. O isterse bir insan 
eliyle toplumlara yeni bir düzen getirir. Yani 
Yusuf’ta gerçekleşen, müşrikler istemese de 
Muhammed eliyle gerçekleşecektir. İnsan haki-
kati ne kadar görmek istemese de hakikat, var-
lığı ile kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Kendisini her 

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Yusuf Sûresi

HZ. YUSUF, KARDEŞLERİ 

TARAFINDAN İHANETE 

UĞRAYAN VE SONRASINDA 

ALLAH TARAFINDAN 

AÇIKÇA DESTEKLENEN BİR 

PEYGAMBER MODELİDİR.

Yasemin İSLÂMOĞLU
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ortamda savunacak güce sahiptir. Bize düşen 
hakikati fark etmek ve fark ettirmektir. 

Sûrenin İçeriği

Sûrenin ilk ve son âyetleri vahyin değerini 
ve vahiy sayesinde insanlığa ulaştırılan kıssa-
ların maksadını hatırlatır. “Bu Kur’an’ı sana 
naklettiklerimizi en güzel, en açık seçik bir 
biçimde nakletmiş oluyoruz. Oysaki sen 
bu hitaptan önce (vahyin ne olduğundan) 
habersizdin.’’(3)

“Doğrusu onların kıssalarında derin kavra-
yış sahiplerinin alacağı bir hayli ibret vardır. 
(Vahye gelince) o asla uydurulmuş bir söz 
değildir.’’(111) 

Vahye iman edenler, kıs-
salardan ibret alır. Pey-
gamberleri ise kendilerine 
model ve rehber olarak 
alırlar. Bu nedenle tüm 
peygamberlerde üretebi-
leceğimiz birçok önemli 
rol model vardır. İşte bu 
sûrenin büyük bölümün-
de, imtihanlarla dolu bir 
hayatın kahramanı olan 
Yusuf modeli anlatılır.

Hz. Yusuf, Hz. Yakub’un oğludur. Hz. Ya-
kub, dedesi Hz. İbrahim’in yaşadığı Filistin 
topraklarına yerleşir. Hz. Yusuf’un M.Ö. 
1906’da doğduğu rivayet edilir. Annesini, 
kardeşi Bünyamin’in doğumunda kaybetti-
ği bilinmektedir. Kur’an’daki anlatım, Hz. 
Yusuf’un rüyası ile tahminen M.Ö. 1890’da 
başlamıştır.

Hz. Yusuf, 17 yaşlarında iken Dothan ya-
kınlarında bir kuyuya atılmış ve Ürdün’den 
Mısır’a giden kervan tarafından, Mısır’a 
köle olarak götürülmüştür. Mısır, o dönem-
de Hiksos Hanedanlığı tarafından yönetilir. 
Hz. Yusuf, efendisinin yanında iki veya üç 
yıl; zindanda ise sekiz veya dokuz yıl kalır. 
Mısır’a yönetici olduğunda yaklaşık otuz ya-

şında olup, iktidarda tek başına uzun yıllar 
kalmıştır.

İktidara geçtikten dokuz yıl sonra babası 
ve kardeşlerini Mısır’a getirtir. Hz. Yusuf’un 
Filistin’den Mısır topraklarına hicret ediş 
hikâyesi, İsrailoğullarını siyaset sahnesine 
taşıyan olaydır. 

Kıssa, uzun ve detaylı olarak bu sûrede; özet 
olarak ise Enam ve Mümin Sûreleri’nde yer 
alır. Kıssa aynı zamanda Kur’an’ın en güzel 
kıssası unvanını almıştır.

Yusuf kıssası, Allah’ın şahsiyeti inşa proje-
sidir ve Hz. Yusuf’un peygamberlik tebliği 

de hayatıdır. “Zira Allah, 
murad ettiği işi başarıy-
la sonuçlandırır fakat 

insanların çoğu bunu 
kavrayamaz.”(21)

Tüm detayları ile anlatılan 
bu kıssada rol alan olduk-
ça kalabalık bir ekip bu-
lunmaktadır. Hz. Yakub 
ve oğulları, kervan, bakan 
ve karısı, Züleyha, zindan 
arkadaşları, Mısır Kralı, 

saray eşrafından kadınlar, saray görevlileri, 
Bünyamin ve Hz. Yusuf.

Kıssayı şu şekilde özetleyebiliriz: 1- Yusuf’un 
hayatını değiştiren üç rüya. 2- Yusuf’un üç 
gömleği. 3- Yusuf’un iktidarı.

1- Yusuf’un hayatını değiştiren üç rüya

- İlk rüya Hz. Yusuf’un kendi rüyasıdır. ’’Ben 
rüyamda on bir gezegen bir de güneş ve ay 
gördüm. Hepsi de yerlere kapanarak beni 
saygıyla selamlıyorlardı’’(4) Hz. Yusuf’un 
bu rüyası, onun kuyuya atılmasına sebep 
olmuştur. Kardeşleri ondan kurtulmak için, 
onu kuyuya atarken, ona krallığın ve pey-
gamberliğin ilk adımını attırdıklarından 
habersizdiler. “Biz ona (Bir gün gelecek), 
kendileri hiç farkında değilken onlara bu 
yaptıklarını bir bir haber vereceksin diye il-
ham ettik.”(15). Yönetemedikleri hasetlikle-

YUSUF’U BAŞARIYA 
ULAŞTIRAN, RÜYA 

YORUMLAMA 
BASİRETİNDEN ÖTE, 
ONUN DOĞRULUK, 

DÜRÜSTLÜK, LİYAKAT, 
GAYRET VE İFFETİDİR.
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ri onları topluca esir almıştır. Hz. Yakub, bu 
hasetliğin Yusuf’un cezbeden şahsiyetine za-
rar vermesinden korkuyordu ve tüm tedbir-
lerine rağmen, hasetliğin sonucu gerçekleş-
ti. Bu hasetliğin temelinde Yusuf mu, yoksa 
kendilerinin ifadesi ile (8) Yakup’un Yusuf’a 
olan sevgisi mi var tam olarak bilememekte-
yiz. Yusuf sevilmeyi hak ediyordu ve Yakub 
da onu diğerlerinden daha fazla seviyordu. 
Kardeşleri de bu sevginin sebebini, iktidar 
sahibi olan Yusuf ile karşılaşınca fark ettiler. 
“Allah seni bize üstün kılmıştır, biz de hataya 
gömülüp gitmişiz.”(91)

-İkinci rüya: Hz. Yusuf’un zindandan çık-
masına vesile olan rüya yorumlamalarıdır. 
Zindanda rüya yorumlaması ve tebliğleri ile 
akılda kalıcı iz bırakmış-
tır. Zindan arkadaşlarının 
rüyalarını yorumlamadan 
önce harika bir tebliğ ile 
kendisine verilen bu ka-
biliyetin, Allah tarafından 
verildiğini anlatır (37-41). 
Bu sunumla insanların 
dikkatlerini kendisine de-
ğil, Allah’a çeker ve kendisinin farkını sadece 
şu cümle ile özetler: “Ben Allah’a inanmayan 
ve ahireti inkâr eden bir toplumla yolumu 
ayırdım”(37). Bu ifade, zindanın aciz edeme-
diği, özgür bir iradenin ifadesidir.

Üçüncü rüya: Hz. Yusuf’u iktidara taşıyan 
kralın rüyasıdır. Bu olayda Hz. Yusuf, kralın 
rüyasını yorumladı fakat yorumladığı rüya-
nın arkasına düşüp gitmedi ve kendisinin 
suçsuz olduğu ilan edildiği takdirde zindan-
dan çıkmayı kabul etti. Yani hangi sebeple 
zindana girmişse, o sebeple zindandan çık-
malıydı (50-56).

Bu rüya, kıssadaki en can alıcı bölümdür ve 
Hz. Yusuf üzerinden onurlu duruşu öğretir.

Bu üç rüya ile bize, rüyaların hakikat üze-
rindeki payı anlatılır. Yani Yusuf’u başarıya 
ulaştıran, rüya yorumlama basiretinden öte, 
Yusuf’un doğruluk, dürüstlük, liyakat, gay-

ret ve iffetidir. Tüm gerçeği rüyalara yükledi-
ğimizde geriye Hz. Yusuf’a hiçbir şey kalma-
maktadır. Oysa kıssada büyük pay Yusuf’a 
ayrılmıştır. Çünkü Yusuf’u Yusuf yapan rü-
yalar değil, onun takvasıdır. Rüya yorumu 
Yusuf’a verilmiş takviye güçtür. Hz. Yusuf bu 
gücü en kritik zamanda bile istismar etme-
miştir (50).

2- Yusuf’un üç gömleği

- Hz. Yusuf’un kanlı gömleği, Yusuf ‘un öl-
mediğine şahitlik yaparak, Hz. Yakub’u tesel-
li eden gömlektir (8-15). 

- Hz. Yusuf’un iffet gömleği takvasına, iffetine 
şahitlik yapan gömleğidir. Bu gömlek, köle 
olan Yusuf’un iffeti karşısında, Züleyha’nın 

statüsüne rağmen acizli-
ğine şahitlik yapan göm-
lektir (23-29). 

- Hz. Yusuf’un iktidardaki 
gömleği, Yusuf’un takvası 
ve adaletine şahitlik ya-
pan gömleğidir. Hz. Yusuf 
kuyuya atıldı, köle olarak 
satıldı, iftiraya uğradı zin-

dana atıldı ve iktidara yükseldi. Fakat Yusuf 
Hz. Yakub’un oğlu Yusuf olmaktan asla vaz-
geçmedi. Babasının bıraktığı gibi tertemizdi. 
Bu gömlek, Yusuf’un mesajını Hz. Yakub’a 
ileten gömlektir (94-96). 

Gömlek, bize eşya ile olan ilişkimizin ne ka-
dar önemli olduğunu hatırlatır. Eşya, haya-
tımıza şahitlik yapan en önemli delillerden-
dir.

3- Hz. Yusuf’un iktidarı

Hz. Yusuf’u kardeşlerine karşı adil bir siyaset 
yürütürken görüyoruz. Onları daha ilk gör-
düğünde, hemen suçlarını yüzlerine vurmak 
yerine harika bir siyasetle; kendisini kardeş-
leri Yusuf olarak değil, iktidar sahibi Yusuf 
olarak tanımalarını sağlar (58-101).  

Bu kıssa, o gün müşriklere o kadar çok şey 
söylüyordu ki ancak onlar bu kıssadan hiç-

ALLAH, HER HAYATA 
MÜDAHİLDİR. 

O’NUN İRADESİNİ 
HESABA KATMADAN 

İŞ YAPMAYIN.
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bir şey anlamak istemediler. Ta ki Mekke’nin 
Fethi, bu sûreyi tefsir edene kadar. Fetih 
günü Peygamberimiz müşriklere “Bugün size 
Yusuf’un kardeşlerine söylediğini söylüyo-
rum” diyerek onlara, Yusuf ‘u ve Mekke’nin 
o acı günlerini hatırlatır. 

Sonuçta bu sûrenin bize öğrettikleri:

Allah, her hayata müdahildir. O’nun ira-1- 
desini hesaba katmadan iş yapmayın.

Tek bir kişi bile toplumların kaderini de-2- 
ğiştirebilir. İnsanı önemseyin.

Başkalarının şahsiyetine vesile olacak ah-3- 
laka sahip olun. Davranışları önemseyin. 

Hayat parçalardan oluşan bir bütündür. 4- 
İmtihanlar bütünde değil, parçalarda sak-
lıdır (Kuyuya atılmak, köle olmak, iftiraya 
uğramak gibi). Parçaları önemseyin.

İlkelerinizi, içinde bulunduğunuz durum 5- 
değil, inandığınız değerler belirlesin. De-
ğerlerinizi önemseyin. 

Her hayat bir âyet, bir öğüttür. Yaşanmış-6- 
lıkları önemseyin.

İman acizliğin değil, gerçek özgürlüğün 7- 
ifadesidir. İmanınızı önemseyin.

“Doğrusu Yusuf ve kardeşlerinin (kıssasında 
öğrenmek) isteyenler için asla tükenip bitiri-
lemeyecek kadar çok dersler vardır.”(7).

Son sözü Hz. Yusuf’un duasına bırakalım: 
“Rabbim! Doğrusu bana iktidarı sen bahşet-
tin! Yine Sen öğrettin bana olayların doğru 
yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var 
eden; hem bu dünyada yârim, yardımcım 
sensin! Canımı, varlığını Sana adamış biri 
olarak al ve beni iyiler arasına kat.” 

Bu güzel dua ve hayatları bize miras olarak 
bırakan peygamberlere Allah rahmetini art-
tırsın. 
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