
BAŞLARKEN

Hamdolsun, emaneti tevdi etmek için insanı seçen Yüce Rabbimiz’e,
Salât olsun, emanete riayet etmeyi en güzel örnekleriyle öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, onun yolunda emaneti taşıyan ehl-i beytine, ashabına ve müminlere...

Vahiyle inşa olma çabalarına yeni bir Kur’ani kavramla katkı yapmayı ümit ettiğimiz 24. 
sayımızın manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, büyük ema-
netin mahiyetini anlatıyor. Murat Sülün, Müslümanların emanet âyetlerini yeterince doğru 
anlamadığı yönünde eleştiri getiriyor.

Mehmet Soysaldı emaneti ehline vermenin anlam ve önemini, Mahmut Çınar emanetin 
imanla ilişkisini ve günlük hayattaki yerini ele alıyor. Haydar Öztürk emaneti bihakkın eda 
edebilmenin yollarını benlik ekseninde irdeliyor.

Sayımızın söyleşi köşesinde Hüsnü Aktaş hoca ile emanet ve ehliyet ekseninde yapılmış 
detaylı bir söyleşi ile, Yardımeli Derneği başkanı Dr. Sadık Danışman ile yapılmış uzunca 
söyleşinin özetini bulacaksınız. Kendilerine tevdi edilen emanetlerin büyük bir hassasiyetle 
projelere dönüşümünü gözler önüne seren söyleşinin tamamını internet sitemizden okuya-
bilirsiniz. 

İbrahim Koç, uzunca bir süredir dergide yer açılmasını bekleyen incelemesinde Hz. Ali’nin 
görüşleri doğrultusunda dünya ve ahiret dengesini anlatıyor. Abdulcelil Candan konuyu 
emanetin anlam alanı ve kapsamı çerçevesinde tartışıyor. Vedat Aydın denemesinde sözün 
ne mühim bir emanet olduğunu vurguluyor. 

Sayımızın iktibas köşesi için, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin emanet ve emniyet konulu 
bir yazısını seçtik. Zaman zaman Yayın Kurulumuza da katılarak önerilerde bulunan İ.Hakkı 
Gündoğdu’nun dergimizde çıkan ilk yazısı her birimizin taşıdığı emanetleri irdeliyor. Osman 
Arpaçukuru geçen sayımızda başlayan yazı dizisinin ikinci bölümünü paylaşıyor. 

Ayten Durmuş, günümüz sorunlarını aile terbiyesinden yoksunluk mihverinde ele aloyor. 
Hüseyin Kerim Ece, emanet ve sorumluluk ilişkisini, Kadir Canatan, İmran Ailesi örneğinde 
“seçkinlik” simgesini anlatıyor. Hasan Aycın’ın seçkin aile konulu çizgisi Canatan’ın yazısını 
ve sayımızı tamamlıyor. 

Ömer Bayar’ın emaneti dua makamında irdeleyen yazısını, Bünyamin Doğruer’in emanet 
şuurunu işleyen denemesi takip ediyor. Bünyamin hoca geçen sayıda olduğu gibi yazısını 
şiiriyle tamamlıyor. 

İlk 21 sayının tamamını bir arada temin etmek isteyen dostlarımız dergimizle irtibata geçe-
rek takım halinde edinip sürekli istifade etme imkânı bulabilecektir.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına erişim için elektronik nüsha 
aboneliğini de gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Okuyarak, okutarak, abone olarak, abone 
bularak ve yazı göndererek dergimize verdiğiniz desteğinizi sürdüreceğinizden eminiz.

Temmuz ayı başında çıkacak sadakat konulu 25. sayımızda buluşmak niyazıyla…
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الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس
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BÜYÜK BULUŞMA, İKİ 

DENİZİN KAVUŞMASIDIR. 

İKİ DENİZİN KAVUŞTUĞU 

YER DE, İNSANIN 

İRADESİNİN İKİZ 

KARDEŞLERİ OLAN AKIL 

VE VİCDANLA BULUŞTUĞU 

GÖNÜL SAHİLİDİR.

İman: İlahi itimada layık olmanın asgari şartı

Emanet “koruyacağı beklentisiyle birine geçici 
olarak verilen değerli şey” manasına gelir. Aynı 
zamanda “O değeri koruma işine” de emanet 
denilmiştir. 

Emanetin türetildiği emn, “güven”, emân bi-
rine verilen “güvenlik garantisi” anlamına ge-
lir. Emn’in zıddı “korku” anlamındaki havf, 
emânet’in zıddı “güveni boşa çıkarmak” anla-
mındaki hıyânet’tir. 

“Allah’ın güvenine layık olmak” manasındaki 
îmân da aynı köktendir. Îman daha sonra ıstı-
lahlaşarak “inanmak, itimat etmek” anlamına 
kullanılmıştır. Zıddı olan kufr ise “inkâr” an-
lamına kullanılmıştır. Kufr’un ahlâki karşılığı 
nankörlüktür.

İman, Allah’ın itimadına layık olmanın asgari 
şartını ifade eder. İnsan bu asgari şartı, kendi 
özgür iradesiyle seçer. Bu yüzden imanın öz-
nesi kulun kendisidir. İman ilk meşruiyetini, 
kulun özgür iradesine dayalı seçiminden alır. 
Farzı muhal kişi “benim tercihim değil ama 
falan benim için imanı seçmiş, o yüzden ben 
mü’minmişim” dese, bu iman onun imanı de-
ğil, onun için imanı seçenin imanı olur. Kendi-
si “iman sahibi” olarak adlandırılamaz.

İman, insanın kalbinde bir nurdur. Kalp, iman 
nuru ile aydınlatılmadan önce karanlıktır. Ora-
da bir göz varsa dahi, o göz ışıktan mahrum 

Mustafa İSLÂMOĞLU
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“Eşhedu” diyen ben, iman nuruyla aydın-
lanan gönlünü ve gönül gözünü kendine 
çevirdiğinde, orada “önceden konulmuş” 
ve hep “var” olan, kazanılmış değil “veril-
miş” olan bir “ben” bulacaktır. Bu, irade 
sayesinde aklın vicdanla buluşmasıdır. Bü-
yük buluşma, iki denizin kavuşmasıdır. İki 
denizin kavuştuğu yer (merace’l-bahreyni 
yeltekıyân) de insan iradesinin ikiz kardeş-
leri olan akıl ve vicdanla buluştuğu gönül 
sahilidir.“O size imanı sevdirdi” (49:7) ilahi 
kelâmı da böyle gerçekleşir. Kişi, kendisini 
beniyle buluşturmak için, ışığıyla kendisine 
kılavuzluk yapan imanı sever, emn ve gü-
ven halinin huzurunu hisseder. Bu huzur, 
ondan sonra biri kötü diğeri iyi olan iki şe-
kilde kullanılabilir.

Kötü kullanımı, yolcuyu 
yolda koyan bir “müsek-
kin” ve bir “rahatlatıcı” 
olarak kullanılmasıdır. 
Bu takdirde huzur, in-
sanı yola yatıran manevi 
bir uyuşturucuya döner. 
İman ise, sahibini geliş-
tiren bir imkân olarak 
kullanılmak yerine, sah-
te bir emn hali ve geçer-
siz bir garanti belgesi 
hüviyetine bürünür. İyi 
kullanımı da imanın yol-

cuyu gayrete geçirici bir imkâna ve bitimsiz 
bir yakıta dönüşmesidir. 

Bunun şartı ise kişinin vicdanı sayesin-
de önceden var ve hazır olarak bulduğu 
ben’inin kendisine emanet edildiğini idrak 
etmesidir. Buna ben idraki diyoruz. İmanın 
ne büyük bir değer olduğunu bilmek, insan 
kendi ben’ini idrak ettiği zaman işe yaraya-
caktır. Zira ilki emanet bilinci mektebine 
kaydolmak, ikincisi ise bu mektepten şaha-
detname almaktır.

“Ben idraki Şahadetnamesi”’ni alan insanın 
hiç unutmaması gereken hakikat; başka-
larının “benim” dediği her şeyin “emanet” 
olduğu hakikatidir. 

olduğu için göremez. Zira görmek için göz 
yetmez, ayrıca ışık da gereklidir. 

İman nuruyla aydınlanmayan kalbin sahibi 
tedirgindir. Zira göz, fıtratı gereği görmek is-
ter, görecek bir şeyler ister. Göz var ama gö-
remiyorsa, bu durum sahibine “korku” (havf) 
olarak yansır. İnsan karanlıktan bu sebeple 
korkar. Orada korkulacak bir şey olduğu için 
değil, gözü olduğu halde göremediği içindir.

İman nuru, kalp gözünün önünü aydınlatın-
ca, o insan karanlıktan kurtulur ve huzur bu-
lur. Bu ona sükûnet olarak yansır. Kur’an’da 
tekraren geçen “Lâ havfun aleyhim ve lâ hum 
yahzenûn: “Onlara ne korku vardır, ne de hü-
zün duyacaklardır” âyetinin ifade ettiği ha-
kikat budur. İşte bu hale, “emin olma” hali 
denir. İman ışığı sayesinde iç gözün önü ay-
dınlanmış, belirsizlik kıs-
men veya tamamen yok 
olmuştur. Karanlığın ver-
diği huzursuzluk yerini 
huzura, ümitsizlik yerini 
ümide, güvensizlik yerini 
güven ve tevekküle, karar-
sızlık yerini sebata, kuşku 
ise yerini itimada bırakır. 
İradeli varlık, bütün bun-
ları kendisine kazandıran 
imanının nasıl büyük bir 
değer olduğunu, işte o za-
man anlar.

İman ve emanet ilişkisi

İnsanın, kendi tercihiyle ürettiği “iman” adlı 
bu değerin farkına varması elbet büyük bir 
aşamadır. Fakat bu, yürüyüşün daha başlan-
gıcıdır. Eğer insan kendi içinde bu yürüyüşü 
sürdürürse, iman gibi değerli bir şeyi üreten 
kendi “ben”ini, yani “eşhedu” (ben şahadet 
ederim ki) diyen “ben”ini keşfeder. Bu keşif, 
insanın kendi kendini keşfidir. İşte yeryüzü-
nün en eskimez hikmeti olan “kendini bil-
me”, bu keşifle başlayan bir süreçtir. Sahih bir 
iman, sahibini bu mübarek sürecin ilk dura-
ğına getirip bırakmıştır.

İNSAN KENDİ BENİNİN 

“SAHİBİ” OLMADIĞINI, 

“BENİM” DEDİĞİ BENİ-

NİN BİLE KENDİSİNE 

EMANET OLDUĞU-

NU İDRAK ETTİĞİN-

DE “BEN İDRAKİNE” 

KAVUŞMUŞ OLUR.
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Sorumluluk bilinci olan takva’nın yerleşik 
hali olan bu şuur, insana, imana erince kur-
tuldum dediği o tedirginliği yeniden yaşatır. 
Fakat bu tedirginlik imandan önceki tedirgin-
likten farklı bir mahiyettedir. İmandan önceki 
tedirginlik bir havf (korku) hali iken, ben id-
raki ile emaneti fark ettikten sonra hissettiği 
tedirginlik, haşyet (saygı ve ürperti) halidir.

İnsan kendi beninin “sahibi” olmadığını, “be-
nim” dediği beninin bile kendisine emanet 
olduğunu idrak ettiğinde, “ben idrakine” ka-
vuşmuş olur. Bu idrak sayesinde emanetin ne 
kadar büyük olduğunu fark eder. Bunu fark 
edince, emanet edenin büyüklüğünü idrak 
eder ve bu idrak onu o Tek Büyük (Ekber) 
karşısında saygıyla karışık derin bir ürperti-
ye gark eder. Bu ürperti ile emanete sadakat 
konusundaki titizlik ara-
sında doğrusal bir orantı 
vardır. Emanete sadakat 
konusundaki titizlik, ki-
şiyi, emaneti sahibine 
ihanet etmeden ulaştırma 
kaygısına düşürür.

Sual: Elinizde tüm dün-
yalardan daha değerli bir 
emanet olsa, onu kime 
güvenirsiniz?

Cevap: Kendisinden yüz-
de yüz emin olduğunuz birine!

Kendisinden yüzde yüz emin olunacak biri, 
mükemmel biri demektir. Zira mükemmel ol-
mayan hiç kimseye, yüzde yüz güvenilemez. 
Tarih şahittir ki değil ham ervah olanlar, nice 
kâmil insan bile birçok emaneti zayi etmiş-
tir. En çok güvendiğinize bile küçük de olsa 
bir hata payı bırakırsınız. Zira kul kusursuz 
olmaz. Kur’an’ın şahadetiyle, bu kurala pey-
gamberler de dâhildir (80:23). Şu durumda, 
ne yapmalıdır?

Emaneti, Allah’a güvenmelidir. Zira Allah’ın 
esma-i hüsnasından biri de el-Mü’min’dir 
(59:23). Allah, insana güvenmiş ve ona ira-
deyi emanet etmiştir. İnsan da Allah’ın ilahi 
güvenine karşılık vermeli ve mü’min olduğu-

nu göstermelidir. Eğer insan, kendisine karşı 
el-Mü’min olup “güvenen” Allah’a mü’mince 
bir “güven” duymazsa bu, Allah tarafından 
“küfür” olarak algılanacaktır. Küfür, büyük 
nankörlüktür.

İnsan, inkâr etme yeteneğine sahip olmasaydı, 
iman da edemezdi. Nankörlük etme yeteneği-
ne sahip olmasaydı, sadakat da gösteremezdi. 
İnkâr etme yeteneği olduğu içindir ki insanın 
imanı ödüllendirilmektedir. Nankörlük etme 
yeteneğine sahip olduğu içindir ki insanın sa-
dakati ödüllendirilmektedir.

İnsanı çevreleyen ne kadar değer varsa, hepsi 
emanettir. Hayat, evlat, eş, servet, ilim, tabiat, 
dünya ve içindekiler... Fakat insana verilen 
sayısız emanet içinde en büyük emanet nedir? 
Bu, diğer emanetlerin emanet olduğunu ken-

disi aracılığıyla idrak etti-
ğimiz bir şey olmalıdır.

Allah’ın insana arz ettiği 
“emanet” nedir?

“İşin gerçeği Biz emaneti 
göklere, yere ve dağla-
ra sunduk; ve onlar ona 
(ihanetten) korktular ve 
emaneti üstlenmekten ka-
çındılar; nihayet onu in-
san yüklendi: Ne var ki, o 
da zalim ve cahil biri olup 

çıktı.” (Ahzab 33:72)

Bu âyette geçen “emanet” nedir?

Bu soruya, “ibadet” veya “ibadetlerdir” diyen 
birçok âlim olmuştur. Fakat bu cevabı bizzat 
Kur’an’a dayanarak daha baştan eleyebiliriz. 
Zira Me’âric Suresi 32-34. ayetlerde emanet 
ve namaz aynı bağlam içinde ayrı ayrı zikre-
dilmektedir. Bu durumda Emanet için “na-
mazdır”, “ibadetlerdir” gibi cevaplar geçerlili-
ğini yitirmektedir.

Âyette arz edildiği buyrulan emanet için akla 
ilk gelen ihtimaller hilafet, irade, akıl veya üf-
lenen ruh’tur.  

Şüphesiz “yeryüzünde yaratılış amacına uy-
gun bir hayatı inşa etme görevi” anlamına ge-

İRADE, DİĞER TÜM 
EMANETLERİN KENDİ-
SİNE BAĞLI OLDUĞU 

BÜYÜK EMANETTİR. BU 
YÜZDEN DİĞER TÜM 

EMANETLERE İHANET, 
İRADE EMANETİNE 
İHANETLE BAŞLAR.
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len hilafet de emanettir. Fakat âyette buyrulan 
“emanet” ile kastedilen bu mudur?

Âyette kastedilen emanet, el-emanet’tir. Keli-
medeki belirlilik “cins” içindir. Türün tama-
mını kapsar. Bunun anlamı, kastedilen ema-
netin tüm emanetleri içinde barındıran tür-
den olmasıdır. Yani; “emanetlerin başı”, “diğer 
emanetleri kendisi aracılığıyla tanıdığımız en 
temel emanet” vurgusu vardır.

İnsan, Allah tarafından yeryüzünün halifesi 
olarak tayin edilmiştir. Peki, neden başka bir 
varlık değil de insan halife olarak atanmıştır? 
Bu sorunun cevabı, âyette kastedilen ema-
nettir. Eğer durum buysa, âyette “emanet” ile 
“hilafet” değil, insanın yeryüzünün halifesi 
olarak atanmasını sağ-
layan şey kastedilmiş 
olur.

Âyetteki “emanet” ile 
kastedilen “irade” ola-
bilir mi? Zira irade, 
insanın yeryüzünün 
halifesi olarak tayin 
edilmesine sebep olan 
şeydir.

Buna şöyle bir itiraz 
yapılabilir: Allah ema-
neti “arz ettiğini” söylüyor. Bir şeyi birine arz 
etmek, onu muhataba teklif etmektir. Teklif 
edilen şeyin kabulü de reddi de mümkündür. 
Bu ise tercih demektir ve tercihin söz konusu 
olduğu yerde irade şarttır. Eğer böyleyse, bu 
durumda insan “emanet” kendisine arz edil-
meden önce zaten irade sahibiydi.

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Âyette emane-
tin önce göklere, yere ve dağlara arz edildiği, 
onların emanete ihanetten korktukları için 
onu üstlenmekten kaçındıkları buyrulmakta-
dır. Gökler, yer ve dağlar irade, akıl ve şuur 
sahibi varlıklar değildir. Bazı müfessirlerin 
bunlara geçici olarak akıl ve şuur verildiğini 
iddia etmeleri, sünnetullaha da selim akla da 
aykırıdır. 

Eğer durum yukarıdaki gibiyse, insana “ira-
de” emanetinin sunulması sırasında insanın 

iradeli bir varlık olma zarureti bulunmamak-
tadır. Göklere, yere ve dağlara nasıl sunul-
muşsa, insana da öyle sunulmuştur.

Sözün tam burasında şu sual akla gelmekte-
dir: Peki, o zaman göklere, yere ve dağlara 
bu “emanet” nasıl sunulmuştur? Bu sayılanlar 
iradeli varlıklar olmadığına göre, onların ken-
dilerine sunulanı üstlenmekten çekinmeleri, 
emanete ihanetten korkmaları, ne anlama 
gelmektedir?

Zemahşeri, A’raf 172’nin tefsirinde, Kur’an’da 
bazı âyetlerde kullanılan bu üsluba “tahyîl ve 
temsîl üslubu” diyor. Tahyîl, “Bir hakikati mu-
hatabın hayalinde canlandırma” demektir. Bu 
ecnebilerin “dramatizasyon” dedikleri şeyin ta 

kendisidir. Kur’an bu 
üslubu bazı âyetlerde 
kullanır (Bkz: 7:172; 
41:11). Bu âyet de 
onlardan biridir. Bu 
durumda, Allah’ın 
“irade” emanetinin 
göklere, yere ve dağ-
lara arz etmesi de 
tahyîl kabilindendir.

İrade emanetini in-
sanın üstlenmesine 

gelince… Beşer, daha ruh üflenmeden, ken-
disine doğuştan bahşedilen basit zekâyı tam 
kapasite kullanmıştır. Bu yönüyle diğer can-
lı varlıkları geçmiştir. Allah da beşer içinden 
seçtiği (3:33) bir ilk halkaya (Âdem) ruhun-
dan üflemiştir. Üflenen ruh, içinde irade, akıl 
ve vicdan arazlarını taşıyan bir cevherdir. Be-
şerin, tüm canlı varlıklar içinde basit zekâyı 
en çok kullanması, irade emanetini kendisi-
nin kabul edeceğini Allah’a lisan-ı hal ile be-
yan etmesi anlamına gelir.

Allah’ın irade emanetini insana arz etmesi, 
her bir insan için son saate kadar geçerli olan 
bir hakikattir. Zira insan, akıl ve baliğ olma 
yaşına geldiğinde, mükellef/sorumlu olmak-
tadır. Akil ve baliğ olma yaşı, Allah’ın arz 
ettiği irade emanetini, insanın zımnen kabul 
ettiği yaştır. İnsan bu yaşa gelir de hâlâ çocuk 

YÖNETİME DAİR HER MA-
KAM BÜYÜK EMANETTİR. 

BÜYÜK EMANET BÜYÜK EH-
LİYET İSTER. BU EHLİYETE 
SAHİP OLMADAN BÜYÜK 

EMANETİN ALTINA GİRMEK, 
BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR.
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gibi davranırsa, onun bu sahte çocuksuluğu, 
çocuklara has olan “masumiyetine” değil, “so-
rumsuzluğuna” karine teşkil eder. Büyüğün 
çocuklaşması bir oluş değil, kaçıştır. Her ka-
çış bir sorumsuzluktur.

Bu durumda emanet “irade”dir diyebiliriz. 
İradenin akıl ve üflenen ruh ile ilişkisi ise 
müsellem bir hakikattir. İrade, akıl ve vicdan 
üflenen ruhun üçüzleridir. Bunlar, birbiriyle 
sebep-sonuç bağıyla bağlıdır.

İrade, kardeşleri olan akıl ve vicdan ile birlik-
te, diğer tüm emanetlerin kendisine bağlı ol-
duğu büyük emanettir. Bu yüzden diğer tüm 
emanetlere ihanet, irade emanetine ihanet-
le başlar. Mesela insanın hayat, ilim, sıhhat, 
evlat, eş, makam, devlet, servet, şöhret vb. 
emanetlere ihanet etmesinin tümünün ortak 
noktası irade zafiye-
tidir. İnsan kendisine 
emanet edilen bir şey 
konusunda iradesi-
ni tam kullanıyor-
sa, o emanete ihanet 
söz konusu olmaz. 
Kur’an’da irade fiili 
140 yerde kullanılır. 
Bunların bir teki bile 
isim olarak gelmez. 
Hepsi fiildir. Zira irade aktifse ve eylem ha-
lindeyse var sayılır, değilse yok sayılır. Tıpkı 
akıl gibi.

Emanetin hakiki sahibi Allah’tır. İnsanın sa-
hipliği mecazidir. İnsan mecazen sahip oldu-
ğu emanetleri de bir başkasına emanet eder. 
Emanet şuuru ve sorumluluğu insanda ne 
kadar gelişirse, o insan emanetleri başkasına 
emanet ederken de o oranda sorumlu davra-
nır.

Emanete ihanet zulmün ve  
cehlin zirvesidir

Emanet âyeti şöyle biter: “Ne var ki o (insan) 
çok zalim ve çok cahil biri olup çıktı.” Neden? 
Zira emaneti üstlenen insan, eğer üstlendiği 
emanete sadakat göstermezse, o takdirde “çok 

zalim” (zalûm) ve “çok cahil” (cehûl) nitelikle-
rini hak eder.

Âyetin son cümlesi hemen bütün tefsirlerde 
ve meallerde “Çünkü insan çok zalimdir, çok 
cahildir” diye anlaşılır ve çevrilir. Bu anlayış, 
iki açıdan reddedilmelidir:

İnsanın Allah’ın teklifini kabul et-1. 
mesinin gerekçesi olarak, “çok zalim” ve “çok 
cahil” oluşunu gösterdiği için.

“Çok zalim” ve “çok cahil” sıfatları-2. 
nı, insanın tercihinin bir sonucu olarak değil 
de yaratılışının bir sonucu olarak takdim et-
tiği için. 

Bu bakış, Pavlus Hıristiyanlığının “ilk gü-
nah” doktriniyle aynıdır. İnsanı fıtraten bo-
zuk ve kötü ilan eden bu bakışın Kur’an’ın 

ve Nebi’nin insan ta-
savvuruyla (30:30) ta-
ban tabana zıt olduğu 
izahtan varestedir. Bu 
yanlış ve yamuk anla-
yışa, cümlenin başın-
daki kâne yardımcı fi-
ilinin “oluş” bildirdiği 
(keynûnet) ön kabulü 
neden olmuştur. Oysa 
bu fiil “sonradan oluş” 

(sayrûret) bildiren bir vurguya sahiptir.

Klasik anlayışta olduğu gibi insan, “çok za-
lim” ve “çok cahil” olduğu için Allah’ın tekli-
fini kabul etmemiştir. Aksine o, fıtraten irade-
ye ehil olanların en başında geldiği için teklifi 
kabul etmiştir. Fakat eğer yüklendiği emanete 
ihanet ederse, bu takdirde o “çok zalim” ve 
“çok cahil” biri olup çıkacaktır. Rabbimiz, in-
san zalûm ve cehûl olmasın diye emanete nasıl 
davranılması gerektiğiyle ilgili yol da göster-
miştir: 

 “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline ver-
menizi emreder.” (Nisa 4:58).

Dikkat: Başkalarına “emanetleri ehline verin” 
diye emreden Allah, en büyük emanet olan 
iradeyi yaratılıştan “çok zalim” ve “çok cahil” 

ZEKÂT, SADAKA, İNFAK GİBİ 
KARŞILIKSIZ VERMEYE DAYALI 
EMİR VE TAVSİYELERİN AMA-
CI, İNSANA ELİNDEKİLERİN 

MÜLKİYET DEĞİL EMANET OL-
DUĞUNU HATIRLATMAKTIR.
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birine verir mi? O zaman kendisi emaneti ehil 
olmayan birine vermiş olmaz mı?

Âyetin üslubuna dikkat! Başkalarına emanet 
ettiğimiz şeylerin “mülkümüz” değil, “Allah’ın 
emaneti” olduğunu ifade ediyor. Bu âyetin 
iniş nedeni olarak Mekke’nin Fethi’nde yaşa-
nan bir olay gösterilir. Kâbe’nin anahtarlarını 
taşıma görevi birkaç kuşak boyunca Osman 
b. Talha ailesindedir. Sevgili Peygamberimiz 
fetihte Kâbe’ye girecektir. Osman b. Talha’dan 
anahtar istenir. Efendimiz Kâbe’nin içindeki 
işini bitirip çıktıktan sonra, başta amcası Ab-
bas olmak üzere gözü anahtarda olanlar var-
dır. Zira anahtarları taşımak Araplar arasında 
şereftir. Fakat Efendimiz Osman b. Talha’yı 
çağırtır ve henüz Müslüman olmamış olan 
bu zata anahtarları verir. Bu olay, emanetlerin 
önem sırasının, toplumsal olandan bireysel 
olana doğru olduğunu gösterir. Bir emanet 
ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa o kadar 
önemlidir. Bu, gayet anlaşılabilir bir şeydir. 
Zira bir kişinin emaneti zayi olursa o kişi za-
rar görür, bir milletin emaneti zayi olursa o 
millet zarar görür.

Emaneti ehline vermeyi emreden âyet, biri 
açık ikisi zımni üç emri içerir:

Ey emanet dağıtma makamında 1. 
olanlar! Emaneti yandaşlarınıza, yakınlarını-
za, hemşehrilerinize, ırkdaş ve dindaşlarınıza 
değil; kim o işi iyi yapıyorsa ona veriniz.

Ey emanete almaya aday olanlar! 2. 
Emanete ehil değilseniz, emanete talip olma-
yınız. Emaneti istemeden önce, ehliyeti iste-
yiniz ve ehil olmak için gayret ediniz. Eğer 
ehliyet sahibi olursanız, emanet sizi bulur. 

Ey emanete aday olmayanlar! 3. 
Emanete ehil olduğunuz halde, emaneti üst-
lenmekten kaçmayınız. Eğer siz kaçtığınız için 
emanet ehil olmayan ellerde zayi olursa, bu-
nun sorumluluğuna siz de ortak olursunuz.

Yönetime dair her makam büyük emanettir. 
Büyük emanet büyük ehliyet ister. Bu ehliye-
te sahip olmadan büyük emanetin altına gir-
mek, büyük sorumsuzluktur. Büyük emanete 
yönelik sorumsuzluk, büyük ihanettir.

İçinde yönetmenin olduğu bir makamın iki 
tür taliplisi vardır: Balarısı tabiatlılar ve sinek 
tabiatlılar. Balarısı tabiatlılar yönetim ema-
netine ehil olanlardır. Onlar üretmek için 
taliptir, tüketmek için değil. Sinek tabiatlılar 
ise yönetim emanetine ehil olmadıkları hal-
de yönetmek için can atarlar. Onlar sebze ve 
tahıl zararlıları gibi, tebelleş oldukları nimeti 
tüketir. Birinin arı veya sinek tabiatına sahip 
olduğunu anlamanın en iyi yolu şudur: Eğer 
oturduğu makama değer katıyorsa arı tabiatlı-
dır, eğer değerini oturduğu makamdan alıyor-
sa sinek tabiatlıdır.

Baş olmaya layık olanlar, baş olma tutkusuna 
ait olmazlar. Baş olma tutkusuna ait olanlar, 
baş olmaya layık olamazlar. Baş olma tutku-
suna “sahip olma” değil, “ait olma” dedik. Zira 
bir şey tutkuyla istenince, isteyen kimse o şeyi 
elde etse dahi, ona “sahip” değil, olsa olsa ona 
“ait” olur.

Nasıl ki siyaset emanetse, ilim de emanettir. 
İlim âlimin fehmine emanettir. İlmin sahibine 
yüklediği iki sorumluluk vardır: İlki onu üret-
mek, ikincisi ilminin gereğiyle amel etmektir. 
İlmi üretmeyenler, ilmin sineğidir. İlmi üre-
tenlerse, ilmin balarısıdır. 

İlim kendisini sadece taşıyana “âlim” payesi 
kazandırmaz. Öyle olsaydı, şimdiye kadar il-
min en sadık taşıyıcısı olan kitaplardan daha 
büyük âlim olmazdı. Şimdilerde kitapların 
yerini elektronik kartlar, hafızalar ve arama 
motorları gibi internet siteleri almıştır. Ne ta-
rihte ne de günümüzde hiçbir âlimin taşıdığı 
ilim hacim olarak bir arama motorunca ba-
rındırılanın milyonda birine ulaşmamıştır. Şu 
halde âlim, ilmi sadece taşıyan değil, üreten 
ve yaşayandır. 

Servet mülkiyet değil emanettir

Kur’an’da nerede “göklerin ve yerin mülkü” 
geçse, orada mutlaka “mülk” tahsis lâm’ı ile 
Allah’a hasredilir. Bunun istisnası yoktur. 

Kur’an, bu muhteşem üslubuyla, muhatabı-
nın mülk tasavvurunu inşa eder ve zımnen 
der ki: Ey insan! “Benim” dediklerin, gerçekte 
senin mülkün değildir. Sana Allah’ın emane-
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tidir. Zira Allah el-Melik ve el-Mâlik’tir. Mül-
kün mutlak manada yegane maliki O’dur. O 
mülkünü dilediğine verir. Aslında verdiği şey 
de onu verdiği kimse de O’nun mülküdür. 
Mülkünü, mülküne vermiştir.

İnsan kendisine emanet olarak verilenleri 
kendi mülkü sanmaya başladığında, onlara 
“sahip” değil, onlara “ait” olmaya başlar. Me-
sela serveti kendi mülkü sandığında, servete 
sahip olmaz, servete ait olur. Makama sahip 
olmaz, makama ait olur. Allah’ın verdiği tüm 
emanetler birer imtihan aracıdır. Allah bu 
emanetleri, kulunun sadakat mi ihanet mi 
edeceğini kendisine göstermek için verir. Kul, 
bu imtihanda kendi durumunu görecek, ona 
göre tedbir alacaktır.

Zekât, sadaka, infak gibi karşılıksız verme-
ye dayalı emir ve tavsiyelerin amacı, insana 
elindekilerin mülkiyet değil emanet oldu-
ğunu hatırlatmaktır. Sadaka’ya bu ad, servet 
emanetine “sadakat”in göstergesi olduğu için 
verilmiştir. Servetin emanet olduğu hakikati 
göz ardı edilerek, israfın haramlığı asla anla-
şılamaz. Zira israfın haramlığı rasyonel olarak 
izah edilemez. İsraf ettiğiniz şey sizin malınız-
dır, helalden kazanmışsınızdır, hatta haram 
kılınan bir şeye de harcamamışsınızdır. Fakat 
israf etmişseniz, helale de harcasanız, haram 
olmuştur. “Benim değil mi, istediğimi yapa-
rım!” diyemezsiniz. Kur’an; “Senin değildir, 
sana Allah’ın emanetidir” der, “Eğer böyle ya-
parsan emanete ihanet etmiş olursun!” der.

İradeyi atıl tutmak emanete  
en büyük ihanettir

Emanet âyetinde, “emanet” ile kastedilenin, 
büyük emanet olan irade olduğunu dile ge-
tirdik.

Bu ümmetin içine battığı kadercilik batağı, 
irade emanetine ihanettir.

Allah; “Dilediğim iman eder, dilediğim küf-
reder” demedi; “Dileyen iman etsin, dileyen 
küfretsin” dedi. (Kehf 18:29).

Allah; “Hidayetiniz ve dalaletiniz yazgınıza 
bağlıdır” demedi; “Kim hidayete ererse kendi 

lehine ermiş olur; kim de dalalete saparsa ken-
di aleyhine sapmış olur” dedi. (İsrâ’ 17:15).

Allah; “İsteyip istememeniz fark etmez; ne 
yazdımsa o” demedi; “Benden isteyin ki, vere-
yim” dedi. (Mü’min 40:60).

Allah; “Sizler Benim yazdığım istikamette git-
mek zorundasınız” demedi; “Dileyen istikamet 
üzere bir yol tutsun” dedi. (Tekvîr 81:28).

Yüce Allah; “Başınıza gelen benim size yazdı-
ğım yüzündendir” demedi; “kendi yüzünüz-
dendir” dedi. (Âl-i İmran 3:165).

Allah; “Biz her insanın çabasını kendi kaderi-
ne bağlı kıldık” demedi; tam aksine “Biz her 
insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık” 
dedi. (İsrâ’ 17:13).

Allah; “Ben değiştirmeden siz değişemezsiniz” 
demedi; “Kendi nefsinizde olanı kendiniz de-
ğiştirebilirsiniz” dedi (Ra’d 13:11).

Allah; “Benim kendisine imanı ve salih ame-
li yazdıklarım kurtulmuştur” demedi; “İman 
edenler ve salih amel işleyenler kurtulmuştur” 
dedi. (Asr 113:3).

Sözün özü:

Kadercilik, irade emanetine ihanettir.
Taklitçilik, akıl emanetine ihanettir.
Asabiyet, makam emanetine ihanettir.
Saltanat, hilafet emanetine ihanettir.
Dünyevileşme, servet emanetine ihanettir.
Tek dünyalı bir ömür, hayat emanetine iha-
nettir.

Mü’minin gayesi, emanete sadakat sahibi emin 
bir emanetçi olmaktır. Zira emanete sadakat, 
emanetin sahibi olan Allah’a sadakattir.
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الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس ال شّك في أن اإليمان نور في قلب اإلنسان؛ فالقلب 
قاتم مظلم قبل تنّوره بذلك النور. وقد يتمتع اإلنسان 
بعين، ولكنها ال تبصر إذا ما لم يكن هناك ضوء؛ 
هي  بل  لإلبصار،  تكفي  ال  وحدها  العين  أن  ِلَما 

مفتقرة إلى الضوء لكي تعمل بوظيفتها. 

ترّدد  حالة  في  اإليمان،  بنور  المتنّور  غير  القلب 
ترغب  فطرتها  بمقتضى  العين  ألن  مستديمة؛ 
اإلبصار وما ستبصره. وٕاذا ما ُأنعم اإلنسان بعين، 
دون التمّكن من اإلبصار، فهذه الحالة تنعكس عليه 
خوف  وراء  الكامن  السبب  هو  وهذا  بـ»الخوف». 
يتوّجب  شيئًا  هناك  ألن  ال  الظلمة،  من  اإلنسان 
قابلية  من  تخلو  عينه  لكون  وٕانما  منه،  الخوف 

اإلبصار. 

اإليمان  نور  أضاء  ما  إذا 
اإلنسان  نجا  القلب،  عين 
ُحظي  وبالتالي  الظلمة،  من 
ينعكس  ثم  ومن  بالسعادة. 
باالطمئنان  عليه  ذلك 
الحقيقة  هو  وذلك  والسكينة. 
التي تعّبر عنها اآلية المتكّرر 
اآليات  من  العديد  في  ذكرها 
َعَلْيِهْم وَال  القرآنية ﴿َال َخْوٌف 

ُهْم َيْحَزُنوَن﴾.

وهذا هو الحالة التي ُيطلق عليها «حالة األمن». 
الباطنة،  العين  تستضيئ  اإليمان  نور  فبفضل 
من  كليًا،  أو  جزئيًا  والشكوك  الغموض  فيضمحّل 
واالضطراب  القلق  محّل  السعادُة  وتحّل  جانب؛ 
الناجمين من الظلمة، واألمُل محل اليأس، واألمان 
والثقة محل الشّك والريبة، كما يقوم القرار والثبات 
لألمن  الريبة موقعها  والتذبذب، وتترك  الترّدد  مقام 
مدى  باإلرادة  المزّود  اإلنسان  يدرك  فعدئٍذ  والثقة. 
قيمة اإليمان الذي أكسبه كل هذه النعم العظيمة. 

عالقة اإليمان باألمانة

يناله  الذي  «اإليمان»  بقيمة  اإلنسان  إدراك  إن 
األمام،  نحو  كبيرة  خطوة  لهو  الشخصي  باختياره 
اإلنسان  واصل  ما  وٕاذا  الطريق.  مقّدمة  أنها  غير 
السيَر في ذلك الطريق بعالمه الداخلي، يكشف عن 
«األنا»، الناطقة بـ»أشهد» التي تنتج قيمًة كاإليمان. 
فهذا هو اكتشاف اإلنسان كينونته الذاتية. و»معرفة 

النفس»، التي هي من أقدم وأعرق الحكم على وجه 
األرض ال تبلى، عملية تنطلق بهذا الكشف. فاإليمان 
الصحيح هو الذي يقود صاحبه فيوصله إلى المحطة 

األولى لتلك المسيرة المباركة.

إن وّلت األنا الناطقة بـ»أشهد» قلَبها المنّور باإليمان 
«أنًا»  هناك  يجد  قلبها،  عين  مع  ذاتها،  شْطَر 
الوجود»،  قبُل»، «دائمَة  فيه من  «موضوعة/مركوزة 
العقل  التقاء  فهذا  «ممنوحة».  وٕانما  مكتسبة،  ليست 
الكبير هو ملتقى  اللقاء  الضمير بفضل اإلرادة.  مع 
البحرين  (مرج  البحرين  ملتقى  موضع  أما  البحرين؛ 
العقل  فيه  يلتقي  الذي  القلب  شاطئ  فهو  يلتقيان) 
والضمير؛ شقيقا اإلرادة اإلنسانية. وهكذا يتحّقق الكالم 
اإللهي ﴿َحبََّب ِإَلْيُكُم اِإليَماَن﴾ (7:94). فالمرء يحّب 
ويوّجهه  يرشده  الذي  اإليمان 
ذاته،  مع  للمواجهة  بضيائه 
فيشعر بذلك سعادَة وطمأنينَة 
ومن  واألمان.  األمن  حالِة 
حالة  استخدام  يمكن  ثم 
المذكورة  والطمأنينة  السعادة 
حسنة  اثنتين؛  طريقتين  على 
السيئة  فالطريقة  سيئة.  أو 
باعتبارها  استخدامها  هي 
و»مريحة»  لأللم،  «مسّكنة» 
للنفس، األمر الذي ُيسقط الراحل في الطريق. وعليه 
فإن حالة السعادة والطمأنية تتحّول إلى مخّدرة معنوية 
إلى  اإليمان  يصير  كما  الطريق؛  اإلنسان عن  تُقعد 
حالة أمٍن مزّورة، ووثيقٍة غير صالحة، بدًال من أن 
الطريقة  أما  (المؤمن).  إمكانًا يطّور صاحبه  يصبح 
الحسنة فهي صيرورة اإليمان إلى إمكان حافز لإلنسان 
أبدًا، شريطَة أن يدرك  ينفد  ودافع له، وٕالى وقود ال 
ومعدة  لديه  حاضرة  وجدها  التي  «األنا»  بأن  المرء 
من قبُل، بفضل ضميره الذاتي، أمانة مودعة عنده. 
ونحن نطلق على هذا «معرفة النفس». ولكن معرفة 
اإلنسان  أحاط  إذا  إال  تجدي  ال  اإليمان  قيمة  مدى 
األولى  ألن  ذلك  أسرارها.  وعرف  الذاتية  بكينونته 
«الشعور  طريقة  على  للتعّرف  المدرسة  في  التسّجُل 
باألمانة»، بينما الثانية الحصول على «الشهادة» من 

تلك المدرسة بالذات.

إن الحقيقة التي ينبغي أن ال ينساها الشخص الحاصل 
على «شهادة المعرفة بالنفس»، هي المعرفة بأن كل 
شيء يقول عنه اآلخرون إنه «ملكي» فهو «أمانة».

من غ� املمكن أن يدرك اإلنسان 
بـ»معرفة النفس» وأرسارها إال 

إذا أدرك بأنه «غ� مالك» لنفسه، 
وأن كل يشء، حتى أنيانيته التي 

تعّرب عنها بـ»أنا»، أمانة عنده.
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الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس

11

الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس ال شّك في أن اإليمان نور في قلب اإلنسان؛ فالقلب 
قاتم مظلم قبل تنّوره بذلك النور. وقد يتمتع اإلنسان 
بعين، ولكنها ال تبصر إذا ما لم يكن هناك ضوء؛ 
هي  بل  لإلبصار،  تكفي  ال  وحدها  العين  أن  ِلَما 

مفتقرة إلى الضوء لكي تعمل بوظيفتها. 

ترّدد  حالة  في  اإليمان،  بنور  المتنّور  غير  القلب 
ترغب  فطرتها  بمقتضى  العين  ألن  مستديمة؛ 
اإلبصار وما ستبصره. وٕاذا ما ُأنعم اإلنسان بعين، 
دون التمّكن من اإلبصار، فهذه الحالة تنعكس عليه 
خوف  وراء  الكامن  السبب  هو  وهذا  بـ»الخوف». 
يتوّجب  شيئًا  هناك  ألن  ال  الظلمة،  من  اإلنسان 
قابلية  من  تخلو  عينه  لكون  وٕانما  منه،  الخوف 

اإلبصار. 

اإليمان  نور  أضاء  ما  إذا 
اإلنسان  نجا  القلب،  عين 
ُحظي  وبالتالي  الظلمة،  من 
ينعكس  ثم  ومن  بالسعادة. 
باالطمئنان  عليه  ذلك 
الحقيقة  هو  وذلك  والسكينة. 
التي تعّبر عنها اآلية المتكّرر 
اآليات  من  العديد  في  ذكرها 
َعَلْيِهْم وَال  القرآنية ﴿َال َخْوٌف 

ُهْم َيْحَزُنوَن﴾.

وهذا هو الحالة التي ُيطلق عليها «حالة األمن». 
الباطنة،  العين  تستضيئ  اإليمان  نور  فبفضل 
من  كليًا،  أو  جزئيًا  والشكوك  الغموض  فيضمحّل 
واالضطراب  القلق  محّل  السعادُة  وتحّل  جانب؛ 
الناجمين من الظلمة، واألمُل محل اليأس، واألمان 
والثقة محل الشّك والريبة، كما يقوم القرار والثبات 
لألمن  الريبة موقعها  والتذبذب، وتترك  الترّدد  مقام 
مدى  باإلرادة  المزّود  اإلنسان  يدرك  فعدئٍذ  والثقة. 
قيمة اإليمان الذي أكسبه كل هذه النعم العظيمة. 

عالقة اإليمان باألمانة

يناله  الذي  «اإليمان»  بقيمة  اإلنسان  إدراك  إن 
األمام،  نحو  كبيرة  خطوة  لهو  الشخصي  باختياره 
اإلنسان  واصل  ما  وٕاذا  الطريق.  مقّدمة  أنها  غير 
السيَر في ذلك الطريق بعالمه الداخلي، يكشف عن 
«األنا»، الناطقة بـ»أشهد» التي تنتج قيمًة كاإليمان. 
فهذا هو اكتشاف اإلنسان كينونته الذاتية. و»معرفة 

النفس»، التي هي من أقدم وأعرق الحكم على وجه 
األرض ال تبلى، عملية تنطلق بهذا الكشف. فاإليمان 
الصحيح هو الذي يقود صاحبه فيوصله إلى المحطة 

األولى لتلك المسيرة المباركة.

إن وّلت األنا الناطقة بـ»أشهد» قلَبها المنّور باإليمان 
«أنًا»  هناك  يجد  قلبها،  عين  مع  ذاتها،  شْطَر 
الوجود»،  قبُل»، «دائمَة  فيه من  «موضوعة/مركوزة 
العقل  التقاء  فهذا  «ممنوحة».  وٕانما  مكتسبة،  ليست 
الكبير هو ملتقى  اللقاء  الضمير بفضل اإلرادة.  مع 
البحرين  (مرج  البحرين  ملتقى  موضع  أما  البحرين؛ 
العقل  فيه  يلتقي  الذي  القلب  شاطئ  فهو  يلتقيان) 
والضمير؛ شقيقا اإلرادة اإلنسانية. وهكذا يتحّقق الكالم 
اإللهي ﴿َحبََّب ِإَلْيُكُم اِإليَماَن﴾ (7:94). فالمرء يحّب 
ويوّجهه  يرشده  الذي  اإليمان 
ذاته،  مع  للمواجهة  بضيائه 
فيشعر بذلك سعادَة وطمأنينَة 
ومن  واألمان.  األمن  حالِة 
حالة  استخدام  يمكن  ثم 
المذكورة  والطمأنينة  السعادة 
حسنة  اثنتين؛  طريقتين  على 
السيئة  فالطريقة  سيئة.  أو 
باعتبارها  استخدامها  هي 
و»مريحة»  لأللم،  «مسّكنة» 
للنفس، األمر الذي ُيسقط الراحل في الطريق. وعليه 
فإن حالة السعادة والطمأنية تتحّول إلى مخّدرة معنوية 
إلى  اإليمان  يصير  كما  الطريق؛  اإلنسان عن  تُقعد 
حالة أمٍن مزّورة، ووثيقٍة غير صالحة، بدًال من أن 
الطريقة  أما  (المؤمن).  إمكانًا يطّور صاحبه  يصبح 
الحسنة فهي صيرورة اإليمان إلى إمكان حافز لإلنسان 
أبدًا، شريطَة أن يدرك  ينفد  ودافع له، وٕالى وقود ال 
ومعدة  لديه  حاضرة  وجدها  التي  «األنا»  بأن  المرء 
من قبُل، بفضل ضميره الذاتي، أمانة مودعة عنده. 
ونحن نطلق على هذا «معرفة النفس». ولكن معرفة 
اإلنسان  أحاط  إذا  إال  تجدي  ال  اإليمان  قيمة  مدى 
األولى  ألن  ذلك  أسرارها.  وعرف  الذاتية  بكينونته 
«الشعور  طريقة  على  للتعّرف  المدرسة  في  التسّجُل 
باألمانة»، بينما الثانية الحصول على «الشهادة» من 

تلك المدرسة بالذات.

إن الحقيقة التي ينبغي أن ال ينساها الشخص الحاصل 
على «شهادة المعرفة بالنفس»، هي المعرفة بأن كل 
شيء يقول عنه اآلخرون إنه «ملكي» فهو «أمانة».

من غ� املمكن أن يدرك اإلنسان 
بـ»معرفة النفس» وأرسارها إال 

إذا أدرك بأنه «غ� مالك» لنفسه، 
وأن كل يشء، حتى أنيانيته التي 

تعّرب عنها بـ»أنا»، أمانة عنده.
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إن هذا الشعور، الذي هو الحالة المستقرة والراسخة 
اإلنسان  يعيد  بالمسؤولية،  اإلحساس  بمعنى  للتقوى 
«آمنت  يقول  عندما  يحّسها  التي  الترّدد  لحظة  إلى 
تمامًا  التردد، مختلفة  أن ماهية هذا  َفَنَجْوُت». غير 
عن التردد الذي يعيشه اإلنسان قبل حظّوه باإليمان. 
فإن حالة الترّدد قبل اإليمان هي حالة الخوف، بينما 
حالة الترّدد التي يشعر بها عقب إدراكه باألمانة عن 
طريق معرفة النفس فهي الخشية (االحترام واالهتمام 

واالرتجاف). 

وأن  لنفسه،  مالك  غير  بأنه  اإلنسان  يدرك  وحينما 
يكون  لديه،  أمانة  «أنا»،  عنها  تقول  التي  كينونته 
عندها قد حّصل معرفة النفس. وبفضل هذا اإلدراك 
يالحظ مدى عظمة تلك األمانة. ثم ينتقل منها إلى 
وأخيرًا  األمانة عنده،  استودع  بعظمة من  اإلحساس 

في  اإلحساس  هذا  ُيغرقه 
خشية عميقة مشوبة باالحترام 
أمام «األكبر». وهناك تناسب 
مباشر بين هذه الخشية وذلك 
باألمانة.  بالوفاء  االهتمام 
وهذا األخير يقود اإلنسان إلى 
إلى  األمانة  تسليم  حول  قلق 
مالكها قبل خيانتها وضياعها 

في يده. 

سؤال: إن كان لديكم أمانة أثمن وأقيم من كل شيء 
في العالم، فإلى من تستودعونها؟

مائة  عليه  تعتمدون  من  إلى  تستودعونها  الجواب: 
بالمائة!

يكون  أن  بد  ال  بالمائة  مائة  عليه  ُيعتمد  من  إن 
ُيعتمد على  إذ ال  الكماالت؛  ذاته كل  مستجمعًا في 
لم يكن كذلك. كم من إنسان كامل قد ضاعت  من 
غير  األرواح  فضًال عن  بيده،  األمانات  من  الكثير 
الناضجة! فالتاريخ شاهد على ذلك. من الممكن أن 
عندكم،  ووثوقًا  أمانة  األكثر  اإلنسان  حتى  يخطئ 
قليًال أو كثيرًا؛ فإنه ال يخلو أي عبد من الخطأ، حتى 
القرآن  القاعدة، بشهادة  ُيستثنون من هذه  األنبياء ال 

الكريم (32:08). إذن ماذا ينببغي فعله؟

يجب إعطاء األمانة هللا سبحانه وتعالى، إذ «األمين» 
(32:95) واحد من أسمائه الحسنى. واهللا عّز وجّل 
هو الذي وضع الثقة في اإلنسان وعهد إليه األمانة 

باألمانة،  والوفاء  بالمثل  المعاملة  عليه  يتوجب  لذا 
حتى يظهر أنه مؤمن. فإن لم يضع اإلنسان ثقته 
في اهللا المتصف بـ»المؤمن» كما ينبغي، فسيعتبر 
اهللا ذلك «كفرًا»، وهو أعظم نكران للجميل. فلو لم 
أن  بمقدوره  كان  لَمَا  الكفر  بقابلية  اإلنسان  ُيمكَّن 
يؤمن أيضًا. وٕان لم  ُيحَظ بالقدرة على نكران الجميل 
لَمَا استطاع أن يصدق األمانة كذلك. وألن اإلنسان 
يتمتع بقابلية اإلنكار ُيكافأ على إيمانه؛ كما أنه ُيكافأ 
على صدقه األمانة الستطاعته على نكران الجميل.

كل ما يحيط باإلنسان من قيمة، مثل الحياة واألوالد 
واألزواج واألموال والعلم والطبيعة والدنيا وما فيها... 
أمانة عنده. ولكن أي األمانة هي األكبر من بين 
األمانات غير المعدودة المعطاة لإلنسان؟ ال بد أن 
األخرى  األماناِت  بها  ندرك  التي  األداَة  هي  تكون 

أنها أماناٌت. 

التي عرضها  األمانة  هي  ما 
اهللا على اإلنسان؟ 

َعَلى  األَماَنَة  َعَرْضَنا  ﴿ِإنَّا 
َواْلِجَباِل  َواألْرِض  السََّماَواِت 
َوَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  َأن  َفَأَبْيَن 
ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلنَساُن ِإنَُّه َكاَن 
(األحزاب:  َجُهوًال﴾  َظُلوًما 

.(27:33

ما هي األمانة الواردة في هذه اآلية؟ 

المقصود  أن  إلى  ذهبوا  العلماء  من  الكثير  هناك 
يمكن  ولكن  كلها.  «العبادات»  أو  «العبادة»  منها 
االعتراض عليه مستشهدًا باالقرآن الكريم ذاته، حيث 
المعارج (23 -  في سورة  والصالة  األمانة  ُذكرت 
يدّل  ما  ذاته،  السياق  وفي  حدة،  على  كٌل   ،(43
على أن المقصود من األمانة ليست «الصالة» وال 

«العبادات».

الواردة  االحتماالت  من  الذهن  إلى  يتبادر  ما  أول 
بخصوص األمانة المذكورة في اآلية هو الخالفة أو 

اإلرادة أو العقل أو الروح المنفوخة.

ال شّك في أن الخالفة بمعنى «مهمة بناء حياٍة على 
وجه األرض على نحو يتوافق والهدف المقصود من 
الخلق» أمانة أيضًا، ولكن هل هي المقصودة من 

«األمانة» الواردة في اآلية؟ 

إن اإلرادة هي األمانة الكربى 
التي َتْتبعها كل األمانات األخرى؛ 
لذا فإن خيانة األمانات األخرى 

تبدأ بخيانة أمانة اإلرادة.

إن الم التعريف في «األمانة» للجنس المستغرق لجميع 
أفراده بال حصر. وهذا يظهر أن األمانة التي تعنيها 
األمانات  كل  تحتها  تنطوي  التي  األمانة  هي  اآلية 
األخرى. أي اآلية تؤّكد على أن األمانة المعنية في 
التي  الرئيسية  و»األمانة  األمانات»  «أم  هي  اآلية 

نتعّرف بها على كافة األمانات األخرى».

ولكن  األرض.  خليفة  اإلنسان  تعالى  اهللا  جعل  لقد 
لماذا أصبح اإلنسان الخليفَة دون الموجودات األخرى. 
في  المقصودة  األمانة  في  يكمن  السؤال  هذا  جواب 
اآلية. إذا كان األمر كذلك، فإن»األمانَة» المعنية في 
اآلية ليست «الخالفَة»، بل المقصودة منها (األمانة) 
ليصير  اإلنسان  أّهلت  التي  الوسيلة  أو  األداة  هي 

خليفة األرض. 

هل  يمكن أن تكون «اإلرادة» 
هي المقصودة من «األمانة» 
ألنها  ذلك  اآلية؟  في  الواردة 
هي السبب الكامن وراء جعل 

اإلنسان خليفة األرض. 

عليه  يِرد  أن  الممكن  من 
اهللا  يقول  يلي:  كما  اعتراض 
شيئ  وعْرض  عرضنا).  (إنا 
اقتراحه  يعني  شخص  على 
عليه، فيمكن قبوله أو رفضه. 

وهذا يتطّلب اختيار أحد األمرين. واإلرادة شرط الزم 
الذي  فيه ذكر االختيار، األمر  في كل موضع يرد 
يدّل على أن اإلنسان كان «مريدًا» قبل أن ُيعرض 

عليه «األمانة»! 

تؤّكد  يلي:  بما  المذكور  االعتراض  الرّد على  يمكن 
السموات  على  أوًال  ُعرضت  األمانة  أن  على  اآلية 
من  خوفًا  يحملنها،  أن  فأبين  والجبال،  واألرض 
خيانتها وضياعها. والسموات واألرض والجبال ليست 
موجودات ذات إرادة وعقل وشعور. وعلى الرغم من 
أن عددًا من المفسرين زعموا أن اهللا زّودهن بها حينها 
والعقل  الكونية  اهللا  لسنن  مناقض  ذلك  فإن  مؤقتًا، 

السليم. 

وٕان كان األمر كما وصفنا، فليس هناك ضرورة توجب 
أن يكون اإلنسان «صاحب إرادة» قبل عرض أمانة 
اإلنسان  األمانة على  فمَثل عرض  عليه.  «اإلرادة» 

كمثل عرضها على السموات واألرض والجبال.

فكيف  إذن  مضمونه:  سؤال  البال  على  يرد  وهنا 
واألرض  السموات  على  «األمانة»  تلك  ُعرضت 
والجبال؟ وبما أنهن لْسَن موجودات ذات إرادة، فماذا 
يعني إباؤهّن ما ُعرض عليهن، وخْوفهّن من خيانة 

األمانة؟

إن الزمخشري – رحمه اهللا - يطلق على هذا األسلوب، 
الذي ينهجه القرآن الكريم في بعض اآليات، «أسلوب 
التخييل والتمثيل»، وذلك عند تفسيره اآلية (271) 
من سورة األعراف. والتخييل «تصوير أو تشخيص 
حقيقة في ذهن المخاطب». والقرآن الكريم يستخدمه 
 .(11:14 271؛   :7 (أنظر:  اآليات.  بعض  في 
اهللا  عْرض  فإن  وعليه  النوع.  هذا  من  اآلية  وهذه 
السموات  على  األمانة  تعالى 
قبيل  من  والجبال  واألرض 

التخييل.

أمانة  اإلنسان  حمل  أما 
الذي  هو  فالبشر  اإلرادة.. 
استنفد كل طاقته في استخدام 
العقل البسيط (غير المرّكب) 
ُينفخ  أن  قبل  فطرة  الموهوب 
فيه الروح، فسبق الموجوداِت 
المجال.  هذا  في  األخرى 
واهللا عّز وجّل نفخ من روحه 
(آدم)  حلقة/ساللة  أول  في 
اصطفاها من بين البشر (33:3). والروح المنفوخة 
هي الجوهر الذي يحتوي على أعراض اإلرادة والعقل 
البسيط  العقَل  البشِر  واستخدام  والضمير/الوجدان. 
أكثر من كافة الموجودات الحية األخرى هو إفصاحه 
هللا سبحانه بلسان حاله أنه هو المرّشح لقبول وحمل 

أمانة اإلرادة.

حقيقٌة  اإلرادة  أمانة  اإلنسان  على  اهللا  عْرض  إن 
جارية لكل إنسان حتى اللحظة األخيرة. ألن اإلنسان 
ال يكون مكّلفًا إال إذا بلغ الحلم والرشد. وسّن البلوغ 
ضمنًا  اإلنسان  فيه  يقبل  الذي  السن  هو  والرشد، 
حمل أمانة اإلرادة المعروضة عليه من قبل اهللا جّل 
وعال. وٕاذا ما بلغ اإلنسان هذا السّن، ولم ُيقلع عن 
التصّرف كاألطفال، فال يدّل هذا التطّفل المصطنع 
«عدم  على  بل  باألطفال،  الخاصة  «البراءة»  على 
المسؤولية». وال ُيعّد تطّفل الكبير/البالغ تكّونًا، وٕانما 
هو فرار وهروب. وكل أنواع الفرار هي الالمسؤولية.

كل منصب يتعلق باإلمامة 
والحكم، أمانة كربى، األمر 

الذي يتطّلب أهلية وصالحية 
كربى. ولهذا فإن تحّمل أمانة 
كربى بدون األهلية والصالحية 
من كربى التّرصفات املتهّورة 

والسلوكيات غ� املسؤولة.
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الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس
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إن هذا الشعور، الذي هو الحالة المستقرة والراسخة 
اإلنسان  يعيد  بالمسؤولية،  اإلحساس  بمعنى  للتقوى 
«آمنت  يقول  عندما  يحّسها  التي  الترّدد  لحظة  إلى 
تمامًا  التردد، مختلفة  أن ماهية هذا  َفَنَجْوُت». غير 
عن التردد الذي يعيشه اإلنسان قبل حظّوه باإليمان. 
فإن حالة الترّدد قبل اإليمان هي حالة الخوف، بينما 
حالة الترّدد التي يشعر بها عقب إدراكه باألمانة عن 
طريق معرفة النفس فهي الخشية (االحترام واالهتمام 

واالرتجاف). 

وأن  لنفسه،  مالك  غير  بأنه  اإلنسان  يدرك  وحينما 
يكون  لديه،  أمانة  «أنا»،  عنها  تقول  التي  كينونته 
عندها قد حّصل معرفة النفس. وبفضل هذا اإلدراك 
يالحظ مدى عظمة تلك األمانة. ثم ينتقل منها إلى 
وأخيرًا  األمانة عنده،  استودع  بعظمة من  اإلحساس 

في  اإلحساس  هذا  ُيغرقه 
خشية عميقة مشوبة باالحترام 
أمام «األكبر». وهناك تناسب 
مباشر بين هذه الخشية وذلك 
باألمانة.  بالوفاء  االهتمام 
وهذا األخير يقود اإلنسان إلى 
إلى  األمانة  تسليم  حول  قلق 
مالكها قبل خيانتها وضياعها 

في يده. 

سؤال: إن كان لديكم أمانة أثمن وأقيم من كل شيء 
في العالم، فإلى من تستودعونها؟

مائة  عليه  تعتمدون  من  إلى  تستودعونها  الجواب: 
بالمائة!

يكون  أن  بد  ال  بالمائة  مائة  عليه  ُيعتمد  من  إن 
ُيعتمد على  إذ ال  الكماالت؛  ذاته كل  مستجمعًا في 
لم يكن كذلك. كم من إنسان كامل قد ضاعت  من 
غير  األرواح  فضًال عن  بيده،  األمانات  من  الكثير 
الناضجة! فالتاريخ شاهد على ذلك. من الممكن أن 
عندكم،  ووثوقًا  أمانة  األكثر  اإلنسان  حتى  يخطئ 
قليًال أو كثيرًا؛ فإنه ال يخلو أي عبد من الخطأ، حتى 
القرآن  القاعدة، بشهادة  ُيستثنون من هذه  األنبياء ال 

الكريم (32:08). إذن ماذا ينببغي فعله؟

يجب إعطاء األمانة هللا سبحانه وتعالى، إذ «األمين» 
(32:95) واحد من أسمائه الحسنى. واهللا عّز وجّل 
هو الذي وضع الثقة في اإلنسان وعهد إليه األمانة 

باألمانة،  والوفاء  بالمثل  المعاملة  عليه  يتوجب  لذا 
حتى يظهر أنه مؤمن. فإن لم يضع اإلنسان ثقته 
في اهللا المتصف بـ»المؤمن» كما ينبغي، فسيعتبر 
اهللا ذلك «كفرًا»، وهو أعظم نكران للجميل. فلو لم 
أن  بمقدوره  كان  لَمَا  الكفر  بقابلية  اإلنسان  ُيمكَّن 
يؤمن أيضًا. وٕان لم  ُيحَظ بالقدرة على نكران الجميل 
لَمَا استطاع أن يصدق األمانة كذلك. وألن اإلنسان 
يتمتع بقابلية اإلنكار ُيكافأ على إيمانه؛ كما أنه ُيكافأ 
على صدقه األمانة الستطاعته على نكران الجميل.

كل ما يحيط باإلنسان من قيمة، مثل الحياة واألوالد 
واألزواج واألموال والعلم والطبيعة والدنيا وما فيها... 
أمانة عنده. ولكن أي األمانة هي األكبر من بين 
األمانات غير المعدودة المعطاة لإلنسان؟ ال بد أن 
األخرى  األماناِت  بها  ندرك  التي  األداَة  هي  تكون 

أنها أماناٌت. 

التي عرضها  األمانة  هي  ما 
اهللا على اإلنسان؟ 

َعَلى  األَماَنَة  َعَرْضَنا  ﴿ِإنَّا 
َواْلِجَباِل  َواألْرِض  السََّماَواِت 
َوَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  َأن  َفَأَبْيَن 
ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلنَساُن ِإنَُّه َكاَن 
(األحزاب:  َجُهوًال﴾  َظُلوًما 

.(27:33

ما هي األمانة الواردة في هذه اآلية؟ 

المقصود  أن  إلى  ذهبوا  العلماء  من  الكثير  هناك 
يمكن  ولكن  كلها.  «العبادات»  أو  «العبادة»  منها 
االعتراض عليه مستشهدًا باالقرآن الكريم ذاته، حيث 
المعارج (23 -  في سورة  والصالة  األمانة  ُذكرت 
يدّل  ما  ذاته،  السياق  وفي  حدة،  على  كٌل   ،(43
على أن المقصود من األمانة ليست «الصالة» وال 

«العبادات».

الواردة  االحتماالت  من  الذهن  إلى  يتبادر  ما  أول 
بخصوص األمانة المذكورة في اآلية هو الخالفة أو 

اإلرادة أو العقل أو الروح المنفوخة.

ال شّك في أن الخالفة بمعنى «مهمة بناء حياٍة على 
وجه األرض على نحو يتوافق والهدف المقصود من 
الخلق» أمانة أيضًا، ولكن هل هي المقصودة من 

«األمانة» الواردة في اآلية؟ 

إن اإلرادة هي األمانة الكربى 
التي َتْتبعها كل األمانات األخرى؛ 
لذا فإن خيانة األمانات األخرى 

تبدأ بخيانة أمانة اإلرادة.

إن الم التعريف في «األمانة» للجنس المستغرق لجميع 
أفراده بال حصر. وهذا يظهر أن األمانة التي تعنيها 
األمانات  كل  تحتها  تنطوي  التي  األمانة  هي  اآلية 
األخرى. أي اآلية تؤّكد على أن األمانة المعنية في 
التي  الرئيسية  و»األمانة  األمانات»  «أم  هي  اآلية 

نتعّرف بها على كافة األمانات األخرى».

ولكن  األرض.  خليفة  اإلنسان  تعالى  اهللا  جعل  لقد 
لماذا أصبح اإلنسان الخليفَة دون الموجودات األخرى. 
في  المقصودة  األمانة  في  يكمن  السؤال  هذا  جواب 
اآلية. إذا كان األمر كذلك، فإن»األمانَة» المعنية في 
اآلية ليست «الخالفَة»، بل المقصودة منها (األمانة) 
ليصير  اإلنسان  أّهلت  التي  الوسيلة  أو  األداة  هي 

خليفة األرض. 

هل  يمكن أن تكون «اإلرادة» 
هي المقصودة من «األمانة» 
ألنها  ذلك  اآلية؟  في  الواردة 
هي السبب الكامن وراء جعل 

اإلنسان خليفة األرض. 

عليه  يِرد  أن  الممكن  من 
اهللا  يقول  يلي:  كما  اعتراض 
شيئ  وعْرض  عرضنا).  (إنا 
اقتراحه  يعني  شخص  على 
عليه، فيمكن قبوله أو رفضه. 

وهذا يتطّلب اختيار أحد األمرين. واإلرادة شرط الزم 
الذي  فيه ذكر االختيار، األمر  في كل موضع يرد 
يدّل على أن اإلنسان كان «مريدًا» قبل أن ُيعرض 

عليه «األمانة»! 

تؤّكد  يلي:  بما  المذكور  االعتراض  الرّد على  يمكن 
السموات  على  أوًال  ُعرضت  األمانة  أن  على  اآلية 
من  خوفًا  يحملنها،  أن  فأبين  والجبال،  واألرض 
خيانتها وضياعها. والسموات واألرض والجبال ليست 
موجودات ذات إرادة وعقل وشعور. وعلى الرغم من 
أن عددًا من المفسرين زعموا أن اهللا زّودهن بها حينها 
والعقل  الكونية  اهللا  لسنن  مناقض  ذلك  فإن  مؤقتًا، 

السليم. 

وٕان كان األمر كما وصفنا، فليس هناك ضرورة توجب 
أن يكون اإلنسان «صاحب إرادة» قبل عرض أمانة 
اإلنسان  األمانة على  فمَثل عرض  عليه.  «اإلرادة» 

كمثل عرضها على السموات واألرض والجبال.

فكيف  إذن  مضمونه:  سؤال  البال  على  يرد  وهنا 
واألرض  السموات  على  «األمانة»  تلك  ُعرضت 
والجبال؟ وبما أنهن لْسَن موجودات ذات إرادة، فماذا 
يعني إباؤهّن ما ُعرض عليهن، وخْوفهّن من خيانة 

األمانة؟

إن الزمخشري – رحمه اهللا - يطلق على هذا األسلوب، 
الذي ينهجه القرآن الكريم في بعض اآليات، «أسلوب 
التخييل والتمثيل»، وذلك عند تفسيره اآلية (271) 
من سورة األعراف. والتخييل «تصوير أو تشخيص 
حقيقة في ذهن المخاطب». والقرآن الكريم يستخدمه 
 .(11:14 271؛   :7 (أنظر:  اآليات.  بعض  في 
اهللا  عْرض  فإن  وعليه  النوع.  هذا  من  اآلية  وهذه 
السموات  على  األمانة  تعالى 
قبيل  من  والجبال  واألرض 

التخييل.

أمانة  اإلنسان  حمل  أما 
الذي  هو  فالبشر  اإلرادة.. 
استنفد كل طاقته في استخدام 
العقل البسيط (غير المرّكب) 
ُينفخ  أن  قبل  فطرة  الموهوب 
فيه الروح، فسبق الموجوداِت 
المجال.  هذا  في  األخرى 
واهللا عّز وجّل نفخ من روحه 
(آدم)  حلقة/ساللة  أول  في 
اصطفاها من بين البشر (33:3). والروح المنفوخة 
هي الجوهر الذي يحتوي على أعراض اإلرادة والعقل 
البسيط  العقَل  البشِر  واستخدام  والضمير/الوجدان. 
أكثر من كافة الموجودات الحية األخرى هو إفصاحه 
هللا سبحانه بلسان حاله أنه هو المرّشح لقبول وحمل 

أمانة اإلرادة.

حقيقٌة  اإلرادة  أمانة  اإلنسان  على  اهللا  عْرض  إن 
جارية لكل إنسان حتى اللحظة األخيرة. ألن اإلنسان 
ال يكون مكّلفًا إال إذا بلغ الحلم والرشد. وسّن البلوغ 
ضمنًا  اإلنسان  فيه  يقبل  الذي  السن  هو  والرشد، 
حمل أمانة اإلرادة المعروضة عليه من قبل اهللا جّل 
وعال. وٕاذا ما بلغ اإلنسان هذا السّن، ولم ُيقلع عن 
التصّرف كاألطفال، فال يدّل هذا التطّفل المصطنع 
«عدم  على  بل  باألطفال،  الخاصة  «البراءة»  على 
المسؤولية». وال ُيعّد تطّفل الكبير/البالغ تكّونًا، وٕانما 
هو فرار وهروب. وكل أنواع الفرار هي الالمسؤولية.

كل منصب يتعلق باإلمامة 
والحكم، أمانة كربى، األمر 

الذي يتطّلب أهلية وصالحية 
كربى. ولهذا فإن تحّمل أمانة 
كربى بدون األهلية والصالحية 
من كربى التّرصفات املتهّورة 

والسلوكيات غ� املسؤولة.
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هي  األمانة  بأن  القول  الممكن  من  فإنه  ذلك،  وعلى 
المنفوخة  العقل والروح  «اإلرادة». أما عالقة اإلرادة مع 
فحقيقة مسّلمة بها. فاإلرادة والعقل والوجدان هي التوائم 
العلة  أو  والمسبب  السبب  بين  والعالقة  للروح.  الثالثة 
والمعلول هي التي تربط بينها. فاإلرادرة مع شقيقيها العقل 
األمانات  كل  َتْتبعها  التي  الكبرى  األمانة  هي  والوجدان 
تبدأ بخيانة  األخرى. ولهذا فإن خيانة األمانات األخرى 
أمانة اإلرادة. على سبيل المثال، فإن القاسم المشترك بين 
خيانة األمانات، من مثل الحياة والعلم والصحة والطفل 
والزوج/الزوجة، والسلطة، والدولة، والثروة، والشهرة، وهلم 
اإلنسان  أعمل  ما  إذا  ولكن  اإلرادة.  ضعف  هو  جرا، 
إرادته، كما ينبغي، في الحفاظ على أمانة مودعة عنده، 

فال يمكن أن يخونها.

موضعًا   (041) اإلرادة  فعل  يِرد 
لم  أنه  غير  الكريم،  القرآن  من 
أي  في  اسم  بصيغة  ُيستخدم 
موضع منها، بل اسُتخدم بصيغة 
أن  ذلك  المواضع.  كل  في  فعل 
اإلرادة، مثل العقل، تعتبر مفقودًة 
إال إذا كانت فاعلة فعلها وعاملة 

عملها.

إن المالك الحقيقي لألمانة هو اهللا عّز وجّل، أما مالكية 
اإلنسان فمجازية. واإلنسان يستودع حتى األمانات التي 
يمتلكها على سبيل المجاز عند اآلخرين. وكلما نما شعور 
األمانة ومسؤوليتها، نما معه التصّرف بمسؤولية في إيداع 

األمانات عند اآلخرين.

خيانة األمانة هي قمة الظلم والجهل:

تنتهي آية األمانة هكذا: ﴿ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهوًال﴾. لماذا؟ 
ألن اإلنسان إذا لم يصدق األمانة التي حملها، يستحّق 

أن ُيّتصف بـ» َظُلوم» و»َجُهول».

التفاسير  جّل  في  اآلية  من  األخيرة  الجملة  ُفّسرت  وقد 
النحو  على  التركية)  اللغة  (إلى  القرآن  وتراجم  القرآنية 
ينبغي  التالي: حملها اإلنسان؛ ألنه ظلوم جهول! ولكن 

رفض هذا الرأي والتفسير من الناحيتين؛

اإللهي  العرَض  اإلنسان  قبول  يرجع سبب  األولى: ألنه 
إلى كونه «َظُلومًا َجُهوًال».

وكأنهما  و»جهول»  «ظلوم»  يقّدم صفتي  ألنه  الثانية: 
نتيجتان طبيعيتان لخلق اإلنسان، بدًال من تقديمهما على 

أنهما نتيجتان ترّتبتا على اختيار اإلنسان وٕارادته. 

هذه النظرة هي عين النظرة أو المذهب القائل بـ»الخطيئة 
األصلية» للمسيحية البولسية. وغنى عن البيان أن هذه 
وطبيعته  شر  هو  وكأنما  اإلنسان  تظهر  التي  النظرة، 
عن  والنبوية  القرآنية  النظرة  مع  تمامًا  تتناقض  فاسدة، 
اإلنسان (03:03). ونشأ هذا الفهم الخاطئ المنحرف 
من الحكم المسبق الذاهب إلى أن الفعل المساعد «كان» 
على صدر الجملة يفيد «الكينونة»، بينما هو (كان) يدّل 

على الصيرورة والحدوث (هنا).

العرض  يقبل  لم  اإلنسان  إن 
وجهول»،  «ظلوم  ألنه  اإللهي 
بل  التقليدي؛  الفهم  يدعي  كما 
رأس  على  أتى/يأتي  ألنه  قبله؛ 
أمانة  لحمل  فطرة  المتأهلين 
اإلرادة. غير أنه إذا خان األمانة 
ويتحول  فسيصير  حملها،  التي 
إلى شخص «ظلوم» و»جهول». 
اإلنسان  وجّل  عّز  اهللا  أرشد  لقد 
والسلوك  الصحيح  الطريق  إلى 
المستقيم لكي ال يكون/اليصير ظلومًا جهوًال ﴿ القويم 

إنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَماَناِت إَلى َأْهِلَها﴾ (النساء: 
 .(85

األمانة  اإلرادة؛  أمانة  اهللا  يستودع  أن  يمكن  أ  تنبيه: 
الكبرى كيانًا «ظلومًا» و»جهوًال» خلقًة، وهو يقول «إنَّ 
يكون  أال  َأْهِلَها»؟  إَلى  األَماَناِت  ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه 

عندئٍذ هو اآلخر الذي استودع األمانة غير أهلها؟! 

التي  تفيد أن األمانات  فإنها  إلى أسلوب اآلية!  انتبهوا 
نستودعها عند اآلخرين ليست «ملَكنا»، بل هي «أمانة 
اهللا». يشير المفسرون إلى حادثة وقعت أثناء فتح مكة 
في  نزلت  فهي  المذكورة.  اآلية  لنزول  سببًا  باعتبارها 
عثمان بن طلحة، حيث قبض منه رسول اهللا صلى اهللا 
الفتح،  يوم  البيت  في  فدخل  الكعبة،  مفتاح  عليه وسلم 
الصحابة  فكان  المذكورة.  اَالية  هذه  يتلو  وهو  فخرج 
الرسول  عّم  رأسهم  وعلى  أخذه،  في  يطمعون  جميعًا 
عليه السالم العباس؛ لما أن الحجابة شرف عظيم عند 
العرب.. ولكنه دعا عثمان الذي لم يكن قد أسلم حينئٍذ، 
فدفع إليه المفتاح، وصارت الحجابة في نسله إلى اليوم.

هدف األوامر والتوصيات اآلمرة 
بإيتاء الزكاة والصدقة واإلنفاق 

دون أي مقابل، هو تذك� اإلنسان 
بأن ما بحوزته ليس ملكاً تابعاً 

لنفسه، بل هو أمانة عنده.
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الوفاء باألمانة
هو الوفاء بالله عّز وجّل

والجدارة مصطفى إسالم أوغلو التأّهل  لشروط  األدنى  الحد  هو  اإليمان: 
بالضمان اإللهي

األمانة تأتي بمعنى إيداع شيء قّيم عند أحد مؤّقتًا، رغبًا 
في أن يحفظه؛ وفي الوقت ذاته، ُتطلق على عملية «حفظ 

ذلك الشيء القيم» نفسها. 

األمن، الذي تشتّق منه األمانة، يعني «الثقة واالعتماد»، 
بينما األمان يدل على منح «ضمان األمن» ألحد. فاألمن 
تعني  التي  الخيانة  ضد  األمانة  بينما  «الخوف»؛  ضد 

«إضاعة األمانة».

اإليمان بمعنى «التأّهل للضمان اإللهي» يشتّق من جذر 
األمن أيضًا. ثم اكتسب بمرور الوقت معنًى اصطالحيًا 
االعتقاد  على  أخيرًا  ليدّل  العلماء  عند  عليه  متعارفًا 
واالعتماد. أما الكفر الذي يضاّد اإليمان، فاسُتخدم للداللة 
نكران  هو  األخالقي  المجال  في  ومقابله  اإلنكار،  على 

الجميل.

إنما اإليماُن هو الحدُّ األدنى من الشروط ليصبح اإلنسان 
أهًال للضمان اإللهي وجديرًا به. واإلنسان هو الذي يختار 
العبد  هو  اإليمان  فاعل  فإن  لذا  الحرة؛  بإرادته  اإليمان 
نفسه. وهذا يدل على أن اإليمان يستمّد شرعيته األولى 
لنفترض  الطليقة.  إرادته  إلى  المستنِد  العبد،  اختياِر  من 
مثًال، لو قال أحدهم (فالن انتخب اإليمان باسمي، دون 
رغبتي، لذلك فإني مؤمن)، فال يصّح ذلك اإليمان منه، بل 
يصّح من المنتخب فقط. وبالتالي ال يسمى هذا الشخص 

بـ»مؤمن».

املرتجم: ياوز آجار

املواجهة الكربى هي التقاء 
البحرين. أما ملتقى البحرين 

فهو شاطئ القلب الذي يلتقي 
فيه شقيقا اإلرادة اإلنسانية 

العقُل والضمُ�.

املقال الرئيس
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هي  األمانة  بأن  القول  الممكن  من  فإنه  ذلك،  وعلى 
المنفوخة  العقل والروح  «اإلرادة». أما عالقة اإلرادة مع 
فحقيقة مسّلمة بها. فاإلرادة والعقل والوجدان هي التوائم 
العلة  أو  والمسبب  السبب  بين  والعالقة  للروح.  الثالثة 
والمعلول هي التي تربط بينها. فاإلرادرة مع شقيقيها العقل 
األمانات  كل  َتْتبعها  التي  الكبرى  األمانة  هي  والوجدان 
تبدأ بخيانة  األخرى. ولهذا فإن خيانة األمانات األخرى 
أمانة اإلرادة. على سبيل المثال، فإن القاسم المشترك بين 
خيانة األمانات، من مثل الحياة والعلم والصحة والطفل 
والزوج/الزوجة، والسلطة، والدولة، والثروة، والشهرة، وهلم 
اإلنسان  أعمل  ما  إذا  ولكن  اإلرادة.  ضعف  هو  جرا، 
إرادته، كما ينبغي، في الحفاظ على أمانة مودعة عنده، 

فال يمكن أن يخونها.

موضعًا   (041) اإلرادة  فعل  يِرد 
لم  أنه  غير  الكريم،  القرآن  من 
أي  في  اسم  بصيغة  ُيستخدم 
موضع منها، بل اسُتخدم بصيغة 
أن  ذلك  المواضع.  كل  في  فعل 
اإلرادة، مثل العقل، تعتبر مفقودًة 
إال إذا كانت فاعلة فعلها وعاملة 

عملها.

إن المالك الحقيقي لألمانة هو اهللا عّز وجّل، أما مالكية 
اإلنسان فمجازية. واإلنسان يستودع حتى األمانات التي 
يمتلكها على سبيل المجاز عند اآلخرين. وكلما نما شعور 
األمانة ومسؤوليتها، نما معه التصّرف بمسؤولية في إيداع 

األمانات عند اآلخرين.

خيانة األمانة هي قمة الظلم والجهل:

تنتهي آية األمانة هكذا: ﴿ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهوًال﴾. لماذا؟ 
ألن اإلنسان إذا لم يصدق األمانة التي حملها، يستحّق 

أن ُيّتصف بـ» َظُلوم» و»َجُهول».

التفاسير  جّل  في  اآلية  من  األخيرة  الجملة  ُفّسرت  وقد 
النحو  على  التركية)  اللغة  (إلى  القرآن  وتراجم  القرآنية 
ينبغي  التالي: حملها اإلنسان؛ ألنه ظلوم جهول! ولكن 

رفض هذا الرأي والتفسير من الناحيتين؛

اإللهي  العرَض  اإلنسان  قبول  يرجع سبب  األولى: ألنه 
إلى كونه «َظُلومًا َجُهوًال».

وكأنهما  و»جهول»  «ظلوم»  يقّدم صفتي  ألنه  الثانية: 
نتيجتان طبيعيتان لخلق اإلنسان، بدًال من تقديمهما على 

أنهما نتيجتان ترّتبتا على اختيار اإلنسان وٕارادته. 

هذه النظرة هي عين النظرة أو المذهب القائل بـ»الخطيئة 
األصلية» للمسيحية البولسية. وغنى عن البيان أن هذه 
وطبيعته  شر  هو  وكأنما  اإلنسان  تظهر  التي  النظرة، 
عن  والنبوية  القرآنية  النظرة  مع  تمامًا  تتناقض  فاسدة، 
اإلنسان (03:03). ونشأ هذا الفهم الخاطئ المنحرف 
من الحكم المسبق الذاهب إلى أن الفعل المساعد «كان» 
على صدر الجملة يفيد «الكينونة»، بينما هو (كان) يدّل 

على الصيرورة والحدوث (هنا).

العرض  يقبل  لم  اإلنسان  إن 
وجهول»،  «ظلوم  ألنه  اإللهي 
بل  التقليدي؛  الفهم  يدعي  كما 
رأس  على  أتى/يأتي  ألنه  قبله؛ 
أمانة  لحمل  فطرة  المتأهلين 
اإلرادة. غير أنه إذا خان األمانة 
ويتحول  فسيصير  حملها،  التي 
إلى شخص «ظلوم» و»جهول». 
اإلنسان  وجّل  عّز  اهللا  أرشد  لقد 
والسلوك  الصحيح  الطريق  إلى 
المستقيم لكي ال يكون/اليصير ظلومًا جهوًال ﴿ القويم 

إنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَماَناِت إَلى َأْهِلَها﴾ (النساء: 
 .(85

األمانة  اإلرادة؛  أمانة  اهللا  يستودع  أن  يمكن  أ  تنبيه: 
الكبرى كيانًا «ظلومًا» و»جهوًال» خلقًة، وهو يقول «إنَّ 
يكون  أال  َأْهِلَها»؟  إَلى  األَماَناِت  ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه 

عندئٍذ هو اآلخر الذي استودع األمانة غير أهلها؟! 

التي  تفيد أن األمانات  فإنها  إلى أسلوب اآلية!  انتبهوا 
نستودعها عند اآلخرين ليست «ملَكنا»، بل هي «أمانة 
اهللا». يشير المفسرون إلى حادثة وقعت أثناء فتح مكة 
في  نزلت  فهي  المذكورة.  اآلية  لنزول  سببًا  باعتبارها 
عثمان بن طلحة، حيث قبض منه رسول اهللا صلى اهللا 
الفتح،  يوم  البيت  في  فدخل  الكعبة،  مفتاح  عليه وسلم 
الصحابة  فكان  المذكورة.  اَالية  هذه  يتلو  وهو  فخرج 
الرسول  عّم  رأسهم  وعلى  أخذه،  في  يطمعون  جميعًا 
عليه السالم العباس؛ لما أن الحجابة شرف عظيم عند 
العرب.. ولكنه دعا عثمان الذي لم يكن قد أسلم حينئٍذ، 
فدفع إليه المفتاح، وصارت الحجابة في نسله إلى اليوم.

هدف األوامر والتوصيات اآلمرة 
بإيتاء الزكاة والصدقة واإلنفاق 

دون أي مقابل، هو تذك� اإلنسان 
بأن ما بحوزته ليس ملكاً تابعاً 

لنفسه، بل هو أمانة عنده.

حيث  من  األمانات  ترتيب  أن  على  الحادثة  هذه  تدل 
هو شخصي.  ما  إلى  اجتماعي  هو  مما  يبدأ  األهمية 
الذين  األشخاص  كثرة  بقدر  أهمية  تكتسب  فاألمانة 
تتعّلق بهم وتمّس مصالحهم. وهذا أمر مفهوم ومعقول؛ 
ألنه إذا ما ضاعت أمانة شخص واحد، فال يتضّرر منه 
فاألمة  أمة،  أمانة  إذا ضاعت  أما  الشخص؛  ذلك  إال 

بأكملها هي التي تتضّرر منها.

ثالثة  تتضّمن  أهلها  إلى  األمانات  بتأدية  اآلمرة  اآلية 
أوامر؛ أحدها صريح، واآلخران ضمنيان:

تؤدوا  توزيع األمانات! ال  القائمون على  أيها   .1
من  وٕالى  وأقربائكم،  ورفقائكم  مناصريكم  إلى  األمانات 
إلى  أدوها  بل  ودينكم؛  وعنصريتكم  مدينتكم  من  كانوا 

أربابها.

تطلبوا  ال  األمانات!  لحمل  المرّشحون  أيها   .2
األهلية  حّصلوا  أهلها.  غير  كنتم  إن  األمانات 
والصالحية، قبل طلب األمانة. فإن تصبحوا أنتم أهًال 

تجْدكم األمانة.

تفّروا  األمانة! ال  يستنكفون من حمل  من  يا   .3
آلت  فإذا  لها.  أهٌل وصالحون  وأنتم  األمانة  من حمل 
األمانة إلى غير أهلها بسبب تجنبكم أنتم، فأنتم شركاء 

في المسؤولية عن األضرار الناجمة عن ذلك.

األمر  كبرى،  أمانة  باإلمامة/الحكم  يتعلق  كل منصب 
أمانة  تحّمل  لذا  كبرى.  أهلية وصالحية  يتطّلب  الذي 
التصّرفات  كبرى  من  والصالحية  األهلية  بدون  كبرى 
فإن  وبالتالي  المسؤولة.  غير  والسلوكيات  المتهّورة 
التصّرف غير المسؤول حيال األمانة الكبرى هو خيانة 

كبرى.

باإلدارة/ صلٌة  له  منصٍب  سائلي  من  نوعان  هناك 
والمطبوعون  النحل  طبيعة  على  المطبوعون  الحكم: 
على طبيعة الذباب. فالمطبوعون على طبيعة النحل هم 
أهٌل وصالحون ألمانة اإلدارة/الحكم. ألنهم سائلوها من 
أجل إنتاجها ال استهالكها، أو اإلفادة فيها ال االستفادة 
يلهثون  الذباب فهم  المطبوعون على طبيعة  أما  منها. 
أنهم  من  الرغم  على  اإلدارة/الحكم،  وراء  من  بحرص 
ليسوا أهلها، إذ يستهلكون النعمة التي تكالبوا عليها مثل 

آفات الخضار والحبوب.

طبيعة  على  المطبوعين  تمييز  في  األصّح  والمعيار 
إن  ذلك:  هو  الذباب  جبلة  على  المجبولين  من  النحل 

كان قائم المقام هو الذي يضيف قيمة على ذلك المقام، 
فهو الذي ُطبع على طبيعة النحل؛ وٕان كان يستمّد هو 

قيمَته من مقامه فهو الذي ُجبل على جبلة الذباب.

إن من كان أهًال للرئاسة، ال يتكالب بحرص عليها وال 
بطمع ال  يجري وراءها  وٕان من  تجاهها.  بشغف  يشعر 
يكون أهًال لها. وٕاذا أفرط اإلنسان في طلب شيئ بدافع 
الحرص والشغف به، فلن يكون «مالكًا» له ولو حصل 

عليه؛ بل اإلنسان يكون «مملوكًا» وأسيرًا لديه.

أمانة. وهذا األخير  العلم  أمانة؛ كذلك  السياسة  أن  كما 
العلم يحّمل على صاحبه نوعين من  العالم.  لفهم  أمانة 
أما  والتأليف؛  التعليم  أي  العلم  إنتاج  األول  المسؤولية: 
العلم،  ينتجون  فالذين ال  العلم.  بمقتضى  فالعمل  الثاني 
فهم بمثابة ذباب العلم. أما الذين ينتجونه (تعليمًا وتأليفًا 

وعمًال) فبمثابة نحل العلم.

العلم ال ُيكِسب حامله مقام «العالم» بدون العمل بمقتضاه. 
ولو كان كذلك، لكانت الكتب هي أكبر عالم على وجه 
األرض؛ لما أنها األكثر صدقًا في حمل أمانة العلم حتى 
والذاكرات  اإللكترونية  البطاقات  اليوم  قامت  وقد  اليوم. 
الكتب.  مقام  ومثيالتها  الويب  ومواقع  البحث  ومحركات 
ولم يبلغ حجم علوم أي عالم، سواء فيما مضى أو اليوم، 
حجَم العلوم التي ينطوي عليها محّرك بحث، ولو واحدًا 
في مليون. إذن العالم ليس حامل العلم فحسب، وٕانما – 
إضافة إلى ذلك – هو من ينتج ذلك العلم تعليمًا وتأليفًا 

وعمًال بمقتضاه.

الثروة ليست الملكية، بل أمانة:

يِرد «الملك» معّرفًا بالم التعريف بالقرآن الكريم في كل 
بال  واألرض)  السموات  (ملك  فيها  ُذكر  التي  المواضع 
استثناء. فالقرآن الكريم يبني ويصيغ بذلك األسلوب الرائع 
تصّوَر مخاطبيه عن الملك ويقول بطريقة ضمنية: أيها 
اإلنسان! إن ما تزعم (تقول) إنه «ملكي» ليس ملكًا تابعًا 
أمانة استودعها اهللا عندك. ألن اهللا  وٕانما هو  لك حقًا، 
تعالى هو المِلك والمالك. هو المالك الوحيد للملك على 
ويعطيه  يشاء،  كيف  ملكه  في  يتصّرف  اإلطالق،  وجه 
لمن يشاء. وٕان ما أعطاه ومن أعطاه كالهما ملك له عّز 

وجّل، أي هو الذي يعطي ملَكه لملكه اآلخر.

ومتى ما بدأ اإلنسان يزعم لنفسه ملكيَة/مالكيَة ما ُأعطي 
«جزء  إلى  ليتحّول  «مالكًا»  كونه  من  يخرج  أمانة،  له 
تابع» له. فمثًال، إذا ما زعم اإلنسان الثروة ملكًا عائدًا 
لنفسه، ال يكون مالكه، وٕانما يكون جزءًا يعود إلى الثروة. 
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ال يملك المقاَم أو المنصب، بل يصبح جزءًا منتميًا إليه. 
سبحانه  اهللا  قبل  من  لإلنسان  الممنوحة  األمانات  وكل 
تعالى وسيلٌة لالمتحان واالبتالء. يمنح اهللا تلك األمانات 
لعبده حتى يميز َمن صدقها َمّمن خانها، ويظهر ذلك له 
(العبد) حتى ال يكون على اهللا حجة يوم القيامة. والعبد 
سيتعّرف على حاله من خالل هذا االمتحان واالبتالء، 

ثم سيتخذ موقفه ويقّوم سلوكه وفقًا لذلك.

وهدف األوامر والتوصيات اآلمرة بإيتاء الزكاة والصدقة 
واإلنفاق دون أي مقابل، هو تذكير اإلنسان بأن ممتلكاته 
وٕانما  عنده.  أمانة  هي  وٕانما  لنفسه،  تابعًا  ملكًا  ليست 
ُسّميت الصدقة صدقًة لكونها دليلة وقرينة على «صدق» 
األمانة. ومن غير المكن اإلحاطة بسبب وحكمة حرمة 
اإلسراف في حال غّض البصر عن كون الثروة أمانة 
لدى اإلنسان. ذلك ألن حرمة اإلسراف ال تفّسر باتباع 
الطريقة العقالنية؛ لما أن المال الذي تسرفون فيه ماُلكم، 
وقد كسبتم من الحالل، فضًال عن ذلك فإنكم لم تنفقوه 
في حرام. على الرغم من كل ذلك، فإن أسرفتم في المال، 
حتى ولو صرفتموه في الحالل، فهو حرام. وال يمكن أن 
تقول: «المال مالي، فبإمكاني أن أفعل ما يحلو لي». 
هذا ألن القرآن يقول لك «إن الملك ليس ملكك، وٕانما 

هو أمانة اهللا لك، لقد ُخْنت األمانة إن فعلت كذلك». 

عدم تفعيل اإلرادة هو الخيانة الكبرى لألمانة:

لقد أوضحنا أعاله أن المقصود من «األمانة» في آية 
األمانة هو اإلرادة؛ األمانة الكبرى.

خيانة  فيه  األمة  هذه  خاضت  الذي  القدرية  وحل  إن 
ألمانة اإلرادة.

من  ويكفر  أشاء  َمْن  «يؤمن  يقْل  لم  وجل  اهللا عز  إن 
أشاء»؛ وٕانما قال: ﴿َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾ 

.(92 :81)

كما لم يقِل اهللا عّز وجّل: «هدايتكم وضاللتكم تابعتان 
ِلَنْفِسِه  َيْهَتِدي  َفِإنََّما  اْهَتَدى  ﴿َمِن  قال:  وٕانما  لقدركم»؛ 

َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها﴾ (71: 51).

مضطّرون  فأنتم  أبيتم،  أو  شئتم  «إن  يقْل:  لم  كذلك 
َلُكْم﴾  َأْسَتِجْب  ﴿اْدُعوِني  قال:  وٕانما  لكم»؛  كتبُت  لما 

(المؤمن: 04: 06).

لم يقل اهللا تعالى: «أنتم مضطّرون للسير في االتجاه 
الذي كتبُته لكم»، بل قال: ﴿ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيم﴾ 

(التكوير: 82).

ولم يقل اهللا تعالى: «ما أصابكم من مصيبة فِممَّا كتبُت 
لكم»؛ بل قال: ﴿ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا؟ ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم﴾ 

(آل عمران: 561).

ولم يقل اهللا تعالى: «جعلنا جهد كل إنسان تابعًا لقدره» 
أو «ألزمنا طائر(عمل) كل إنسان في قدره»؛ بل قال: 
﴿َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه﴾ (اإلسراء: 31).

كما لم يقل اهللا عّز وجّل: «لن يغّيروا ما بأنفسكم قبل أن 
أغّير ما بها»؛ بل قال: ﴿ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى 

ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ (الرعد: 11).

كذلك لم يقل اهللا سبحانه وتعالى: «لقد أفلح من كتبُت 
لهم اإليمان والعمل الصالح»؛ وٕانما قال: ﴿ِإنَّ اِإلنَساَن 
اِلَحاِت﴾ (العصر:  َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

.(3

خالصة الكالم:

القدرية خيانة ألمانة اإلرادة.

التقليد أو اإلمعية خيانة ألمانة العقل.

العصبية خيانة ألمانة المنصب والمقام.

السلطنة خيانة ألمانة الخالفة.

الدنوية خيانة ألمانة الثروة.

االكتفاء بالحياة الدنيا دون عقباها خيانة ألمانة الحياة.

وغاية المؤمن هي أن يكون حارسًا أمينًا صادقًا وفيًا على 
األمانة؛ ألن الوفاء باألمانة هو الوفاء باهللا والصدق معه 

عّز وجّل.



17

Kur’ani Hayat
MAYIS’12
SAYI 24

MURAT 
SÜLÜN

EMANET ÂYETLERİ  
DOĞRU ANLAŞILIYOR MU?

u yazıda, doğru anlaşılıp anlaşılmadığın-
dan şüphe ettiğimiz üç emanet âyetine 

yer vereceğiz. Ancak bunlara geçmeden evvel, 
emanetin önemine değinmek isteriz. “Emanet-
lere riayet” özelliği, felaha erecek mü’minlerin 
temel vasıflarından biridir (Mu’minûn: 8; 
Maâric: 32); emanetler mutlaka sahiplerine 
teslim edilmelidir (Bakara: 283). Al-i İmran: 
75’te ise -ilginçtir- Yahudi ve Hıristiyanlar, 
emanete karşı nasıl davrandıkları esas alınarak 
“değer”lendirilmektedir: “Ehl-i Kitap’tan öylesi 
vardır ki; bir yük (altın) emanet etsen onu sana 
öder; öylesi de vardır ki, kendisine tek bir dinar 
emanet etsen, başına dikilip ısrarla istemedikçe 
onu sana ödemez.”

Türkçede, emanet denildiğinde genelde sade-
ce somut eşya/lar anlaşılmaktadır. Oysa ema-
net Kuran’da iki âyette tekil, dört âyette çoğul 
geçmektedir. Bakara: 283’teki ‘emanet’ maddi/
mali kıymet ifade eden eşya demek olduğu 
aşikârdır. Çünkü önceki âyetten itibaren bağ-
lam hukuki, mali işlemlerdir. Makalemizin en 
ilginç yanını oluşturacağına inandığımız ‘ema-
net âyeti’nde de kelimemiz tekil geçmektedir 
[Bunun mahiyetini aşağıdaki satırlara havale 
ediyoruz]. Peki, Kur’an’ın 4/58; 8/27; 23/8 ve 
70/32’de ‘emanetler’ dediği şeyler nelerdir? 
İşte ilk âyetimiz bunu açıklamaktadır:

-1-

“Ey iman edenler! Allah ve Resulüne hıyanet 
etmeyin; (aksi takdirde) bile bile kendi ema-
netlerinize hıyanet etmiş olursunuz.” (Enfal 
8/27)

B

T E F S İ R

EMANET ÂYETLERİ  
DOĞRU ANLAŞILIYOR MU?

İMAN ETMEK, KUTSAL 

DEĞERLERİ KORUYACAĞI 

YÖNÜNDE YENİ GİRDİĞİ 

TOPLUMA GARANTİ 

VERMEK DEMEKTİR.

MURAT SÜLÜN
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Âyetin açıklamasına gelmeden evvel, önce-
likle emanetin iman ve eman ile aynı kökten; 
güven/lik anlamındaki emn kökünden gel-
diğine dikkat etmeliyiz. İkinci olarak; dinin 
beş temel hedefinin can, mal, namus, akıl 
ve din/inanç güvenliğini sağlamak olduğunu 
hatırlamalıyız.

İman, uhrevî azaba karşı sahibine -belli öl-
çüde- emniyet telkîn ettiği gibi, gerek iman-
sızlardan gerekse mü’minlerden gelebilecek 
dünyevî tehlikelere karşı da güvence verir. 
Bu anlamda iman eylemi, iman eden kişiy-
le mü’min toplumun emanlaşması anlamına 
gelmektedir; iman edenlerden, gerektiği her 
seferinde bîat alınması da bunu destekler.

Söz konusu emanlaşmanın ilk boyutu şu-
dur: Bütün hukuki sistemlerin ( ) gayesi, 
bu beş güvenliği sağlamaktır. İman eden kişi, 
mü’min toplumun üyesi (yani İslâm devleti-
nin vatandaşı) haline gelir. İman etmek, bu 
kutsal değerleri koruyacağı yönünde yeni 
girdiği topluma garanti vermek demektir. 
Mü’mini “komşusunun, şerrinden emin ol-
duğu”; “insanların, malları ve canları husu-
sunda kendilerini şerrinden emin hissettikle-
ri” kimse olarak tanımlayan hadislerde ima-
nın bu yapısı vurgulanmıştır. Buna karşılık, 
mü’min toplum da kişiye eman vermektedir 
ki bu eman çift taraflıdır: 

(ı) İman ederek yeni dîne giren biri, öncelik-
le imansızlardan gelebilecek tehlikelere karşı 
kendini güvence altına almaktadır. Özellik-
le, büyük bir asayişsizliğin hüküm sürdüğü, 
yağma ve esaretin olağan, hatta şeref sayıl-
dığı o günün şartları düşünülecek olursa, 
iman eden kişi, bu yeni siyasî-dinî yapıya 
dâhil olmakla, söz konusu tehlikelere karşı 
bir sığınak bulmuş olmaktadır. Çünkü teh-
likelerden kurtulmak, ancak ya bir kabileye 
mensup olmakla ya da güçlü birinden eman 
almakla mümkündü. İşte İslâm, garantinin 
kaynağı olarak, kabile mensubiyetinden çok, 
aynı din çatısı altında bulunma olgusunu 
kabul etmek suretiyle bu yapıyı değiştirmiş-
tir. Artık o veya bu kabileye mensup olmak 
değil, o dine veya bu dine mensup olmak 

vardır. Gerçekten, kâfirler de İslâm’ın kendi 
müntesiplerine verdiği bu garantiye karşılık 
verircesine, kabileciliği bir kenara bırakarak 
bir din çatısı altında İslâm’a karşı tek vücut 
halde hareket etmeye başlamışlardır.

(ıı) Yeni dine giren biri, kendini imansızlara 
karşı koruduğu gibi mü’minlerle de kardeş 
olmakta; namusunu, can ve malını onlardan 
gelebilecek tehlikelere karşı emniyet altına 
almaktadır. Bu yeni yapının lideri ve onun 
tâbileri tarafından kendisine zımnî bir eman 
verilmektedir. Nisa: 94, bu anlamı gayet 
güzel yansıtmaktadır. Kişi topluma verdiği 
emana rağmen, topluma karşı had gerekti-
ren bir suç işlediğinde, kalbindeki inanç ne 
olursa olsun, söz konusu eman kaldırılır ve 
gereken cezaya çarptırılır. Çünkü kendisi 
-ya birini öldürerek ya hırsızlık ederek ya da 
zina ederek- topluma verdiği emanı hiçe say-
mış; toplumsal yapıyı zedeleyecek bir fesada 
sebebiyet vermiştir1.

İşte iman kavramındaki emanlaşma, yuka-
rıdaki âyette (Enfal: 27) her iki boyutuyla 
varlığını hissettirmektedir. Âyette, iman 
ederek toplumla emanlaşanlara Allah’a ve 
Elçisine hıyanet (Türkçede: ihanet) yasakla-
narak, “Aksi takdirde, bile bile kendi ema-
netlerinize hainlik etmiş olursunuz!” buyru-
luyor. Bile bile ihanet edilmiş olacağı belir-
tilen emanet, başta iman olmak üzere tüm 
fariza ve ameller olarak tefsir edilebileceği 
gibi “iman etmek suretiyle diğer mü’minlere 
verilen ve onlardan alınan güvence” şeklin-
de de yorumlanabilir. 

Görüldüğü gibi  cümlesini 
atıf olarak değil “aksi takdirde...” şeklinde 
çevirdik. Elmalılı da âyeti bu anlama göre 
tefsir etmiştir. Ancak o bizim “hıyanet et-
tikleri takdirde, kendilerine verilmiş olan 
sosyo-politik emânın mü’min toplum ya da 
siyasî otorite tarafından geri alınacağı sözge-
limi recmedileceği, elinin kesileceği, kısasen 
öldürüleceği” şeklindeki yorumumuzdan 

1 Geniş bilgi için bkz. Murat Sülün, Kur’an-ı Kerim 
Açısından İman-Amel İlişkisi, İstanbul: Ensar Neşri-
yat, 2005).
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farklı olarak; bu emanetin kendiliğinden or-
tadan kalkacağını belirtmiştir: 

“Bir kere Allah ve Resulü’ne hıyanet etme-
ye başladınız mı artık kendi aranızda mal 
ve cana, ırz ve namusa, uhdenize emanet 
edilmiş sırlara, hükm ve hükümete ve millî 
çıkarlara müteallik emanetlerinize hıyanet 
etmeye başlarsınız... Binaenaleyh birbirini-
ze hiç mi hiç güvenemez olursunuz.” (Bkz. 
HDKD, Enfal: 27 hk.)

Âyetin, Resul-i Ekrem’in kâfirlerle ilgili mah-
rem plânlarını onlara bildirenlerle ilgili ola-
rak indirildiği düşünülürse şu anlam daha 
da belirginleşecektir: 
Emanet niteliği taşıyan 
sırları düşmanlarınıza 
aktararak, hem Allah’a 
ve Resulüne hem de 
mü’minlere hainlik ede-
cek olursanız, mü’min 
olmanıza istinaden al-
mış olduğunuz emana 
artık son verilecek ve 
gereken cezaya çarptırı-
lacaksınız! Çünkü aynı 
ülkenin vatandaşı oldu-
ğunuz, ‘siyasî, içtimaî 
ve akidevî kardeş’leriniz 
olan mü’minlere zarar 
vermektesiniz!

-2-

Nisa: 58-59’da [ ] 
Hak Teâlâ’nın, emanetleri sahiplerine verme-
mizi emrettiği belirtilmektedir: 

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hakemlik ederken adaletle 
hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel 
öğüt veriyor... Allah gerçekten işitir, görür. 
Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygam-
bere ve -sizden olan- yöneticilere itaat edin. 
Herhangi bir hususta çekişecek olursanız, 
onu Allah ve Resulüne arz edin; -tabii, Allah’a 
ve ‘Son Gün’e iman etmişseniz...- Çünkü bu, 
sonucu itibariyle hem daha hayırlı hem de 
daha güzeldir.”

Âyette ne kastedildiğini belirteceğiz. Ancak 
şu iki hususu konumuz açısından son derece 
önemli buluyoruz: (ı) Emanetin, iman, itaat 
ve hâkimiyet kavramlarıyla birlikte geçişi (ıı) 
emaneti sahibine verme görevinin ‘emredile-
rek bildirilişi [Kuran’da emr kökü kullanıla-
rak buyrulan işlerin evrensel nitelik taşıdığı 
kanaatindeyiz: Bu hususları, aklı olan kabul 
eder; kâfir de olsa kabul etmek zorunda-
dır!]… Yukarıda da değindiğimiz gibi, ema-
neti sahibine teslim etmek, ‘iyi’lerin barış, gü-
venlik ve adalet gibi evrensel bir vasfıdır.

İmdi; âyette “emanetleri ehline verme” 
(te’diye-i emânât) genel bir 
ilke olarak zikredilmek-
le birlikte, bağlam Ehl-i 

Kitap’la ilgilidir… ̀ Müşrikle-
rin mi yoksa Muhammed’in 
mi doğru yolda olduğu” şek-
lindeki sorulara Ehl-i Kitap 
âlimleri, “Bunlar ‘iman eden-
lerden daha doğru yoldadır! [

 
(51. âyet]) cevabını vermiş-
lerdi. İşte âyette, söz konu-
su âlimlerin ilmî emanete 
hıyanet etmiş oldukları an-
latılmakta ve bu kişiler ken-
dilerine emanet edilen vahyi 

bilgiye uygun hareket etmeye çağırmaktadır. 
Yani âyet, mefhumu ile her tür emaneti kap-
samakta ise de asıl söylediği (mantûk) şudur: 
“(Siz ey Yahudi bilgiçleri!) Şüphesiz Allah, size 
emanetleri ehline ver(erek Muhammed’in pey-
gamberliğini tanı)manızı ve (hangisi hidayette 
hangisi dalâlettedir diye) başkaları arasında 
hükmederken âdil olarak hükmetmenizi emre-
der.” Biz bu anlamı âyetlerin bağlamından 
çıkartıyoruz: 49-54. âyetler -bilhassa “Ey 
Müşrikler! Muhammed değil, siz haklısınız!” 
mealindeki cevabın geçtiği 51. âyet- dikkatle 
okunduğunda, âyetin asıl bunu ifade ettiği 
daha net anlaşılacaktır2.

2 Krş. Taberî, Maturidî ve Zemahşerî. Üç üstadımız 
da, âyetin tefsirinde Kâbe anahtarıyla ilgili bir 
anekdota da yer vermişler; fakat emanete riayet 
emrinin her tür emanetle ilgili genel bir buyruk 

İMAN, UHREVÎ AZABA 
KARŞI SAHİBİNE 
-BELLİ ÖLÇÜDE- 

EMNİYET TELKÎN 
ETTİĞİ GİBİ, GEREK 
İMANSIZLARDAN 

GEREKSE 
MÜMİNLERDEN 

GELEBİLECEK DÜNYEVÎ 
TEHLİKELERE KARŞI 
DA GÜVENCE VERİR.
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Yukarıda emanetin, iman, itaat ve hâkimiyet 
kavramlarıyla birlikte geçtiğine dikkat çek-
miştik. Aşağıdaki ünlü âyette bu ilişki daha 
da barizdir. Ancak âyeti doğru anlamak şar-
tıyla…

Hazreti Peygamberin aile hayatının en yoğun 
biçimde ele alındığı Ahzab Sûresi’nin sonun-
da geçen bu âyet-i kerime, genelde şöyle an-
laşılmaktadır: 

Allah emaneti -yani akıl ve irade gücünü- bü-
tün âlemlere teklif etmiş; ‘gereğini yapama-
yız’ endişesiyle reddetmişler; insan ise eşref-i 
mahkukat ve halife-i rûy-i 
zemin olarak bu teklife 
olumlu cevap vermiş ve 
bu sayede, Allah’ın mu-
hatap aldığı yegâne varlık 
olmuş…

Oysa âyetin öncesinde, 
56. âyetteki “Peygamber’e 
salât-u selam emri”nden 
sonra bu kez de Allah ve 
Resulüne itaat vurgulan-
makta; âyetin devamında ise itaate yanaşma-
yan müşrik ve münafıklara azap edileceği ilan 
edilmektedir. İkinci olarak; âyette insanoğlu 
methedilmemekte, aksine amiyane tabirle 
“zalimin, cahilin teki!” olarak tanıtılmakta-
dır [ki bu, Kuran’daki genel ‘olumsuz insan 
tavsifi’ne uygundur]. Ve söz konusu ema-
neti işbu özellikleri sebebiyle taşıyamadığı 
anlatılmaktadır. Âyete göre; Hak Teâlâ itaat 
emanetini tüm varlıklara arz etmiştir; yani 
yüklemiştir. Bu “Bir fincan daha kahve alır 
mıydınız?” şeklinde bir teklif değildir, aksine 
“ister - istemez” ya da “gönüllü - gönülsüz” 
mutlaka yerine getirilmesi gereken ilahi bir 
buyruktur (Bkz. Fussilet: 9-12). Hâsılı bu, 

olduğunu belirtmişlerdir. Biz de aynı şeyi söyle-
mekteyiz; sadece âyetin asli anlamını yansıtmaya 
çalışmaktayız. Onların söylediği âyetin mefhumî 
genel anlamıdır…

Kur’an’da tüm varlıkların ‘teshîr’i bağlamında 
Hakk’ı ‘tesbîh’ ve ‘secde’ kavramlarıyla anla-
tılmak istenen olgudur. Hac: 18’de belirtildi-
ği gibi, bunun tek istisnası insanoğlu olup, 
müşrik ve münafıklara da bu sebeple azap 
edilecektir; Hak Teâlâ’ya karşı diğer varlıklar 
gibi itaat etmedikleri için… 

Bu durumda, Zemahşerî’nin de belirttiği gibi, 
âyetin meali şöyle olmaktadır:

“… Allah ve Resulüne itaat eden, gerçekten 
büyük bir başarı elde etmiş olur. Biz bu (itaat) 
emaneti(ni) göklere, yere ve dağlara sunduk 
da büyük bir hassasiyet göstererek, onu üzer-
lerinde tutmaktan şiddetle kaçındılar (yani 
emrimize ram olup secde ettiler). İnsan ise 
(bir kısmı böyle değilse de genel olarak) ema-

neti üzerinde taşımakta 
(eda etmemekte, yani ge-
reğini yapmamakta)dır. 

Çünkü gerçekten cahildir, 
(sürekli yanlış davranan 
bir) zalimdir! İşbu sebep-
ledir ki Allah, münafık er-
kek ve kadınlarla müşrik 
erkek ve kadınlara azap 
edecek; mü’min erkek ve 
kadınların ise tövbelerini 

kabul edecektir. Allah bağışlayıcıdır, merha-
metlidir.” (Ahzab 33/71-73)

-SONUÇ-

Böylece, emanetin imanla ilişkisi de tebarüz 
etmiş oldu; bu iki kavram arasındaki güç-
lü bağın en veciz ifadesi, “Emaneti olmaya-
nın imanı olmaz!” cümlesidir… Emanetin 
hâkimiyetle ilişkisine gelince… Emanetleri 
ehline vermemek, yani emanet konusunda 
yanlış yapmak (zulmetmek) sadece kişi ve 
kurumların değil, devletlerin de helakine gi-
den en kestirme yoldur… 

Başa dönerek tekrar soralım; emanet âyetleri 
doğru anlaşılabilmiş mi, ne dersiniz? 



EMANETİ SAHİBİNE 
TESLİM ETMEK, 

‘İYİ’LERİN BARIŞ, 
GÜVENLİK VE ADALET 

GİBİ EVRENSEL 
BİR VASFIDIR.
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özlükte “güvenmek, korku ve endişeden 
emin olmak” manasına gelen emanet, hı-

yanet kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kulla-
nılmaktadır. Emanet kelimesi terim olarak ise 
“bir kimseye koruması için bırakılan mal ve eşya” 
şeklinde tarif edilmektedir. Fakat bu anlamın 
yanında insanın sahip olduğu ve kendisine ge-
çici olarak verilmiş bulunan ruhî, bedenî, malî 
imkânları da kapsadığı belirtilmektedir (Tok-
sarı, 1998, 11: 81).

Emanet, insanın güvenilir olması, kendisine 
herhangi bir şeyin korkusuzca teslim edilip, 
tekrar geri alınabilmesi demektir. Saklanmak 
üzere bir kimsenin yanına bırakılan şeye de 
emanet denir. Emanet çok çeşitlidir. Genel 
olarak emanet, korunmak ve saklanmak üzere 
birinin yanına geçici olarak bırakılan eşyadır. 
Allah’ın, insana verdiği beden, organ ve isti-
datlar da birer emanet sayılır. Her işin başında 
bulunan kişiye, yaptığı veya yönettiği iş ema-
nettir. Anne ve babaya çocukları emanettir, 
yöneticilere yönettikleri insanlar, işgal ettikleri 
makam ve mevkiler emanettir. Bunların hepsi 
uhdelerinde bulundurdukları emaneti koru-
yup, kollamakla yükümlüdürler.

Hadislerde, emanetin zayi edilmesi, kıyamet 
alameti olarak bildirilmiştir. Emanetin zayi 
edilmesi, insanlar arasında emniyet ve güvenin 
kaybolması, toplumun birbirinin kurdu haline 
gelmesi, dürüstlüğün, adaletin ve hakkına razı 
olma duygusunun kalmaması söz konusudur. 
Bu da toplumda hilekârlık ve haksızlıkların 
artmasıyla meydana gelir. 

Emanet, hem Kur’an’da hem de hadislerde 
kullanılan önemli bir kavramdır. İslam Huku-

S

İ N C E L E M E
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ŞAHSÎ İHTİRASLARI VE 
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MİLLETİ HİZİPLERE 

AYIRANLARI, NE 

TARİH AFFEDER NE 

DE İLAHÎ KANUN.
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kunda ise emanet, Allah Teâlâ’nın gerek ken-
di hukuku, gerekse yaratıklarının hukuku 
ile ilgili olarak insana yüklediği vazifelerin 
tamamına verilen bir isim olarak tarif edil-
mektedir (Molla Hüsrev, 1307, 1: 591).

Emanet Ağır Bir Sorumluluktur

Nitekim bu hususta Yüce Allah şöyle buyur-
maktadır: “Biz emaneti, göklere, yere ve dağ-
lara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten 
çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu 
insan yüklendi; (bununla beraber onun hak-
kını tam yerine getiremedi). Çünkü o çok za-
lim ve çok cahildir” (Ahzab, 33/72).

Bu âyette Yüce Allah, emanetin, göklerin, ye-
rin ve dağların çekemeye-
ceği kadar ağır ve önemli 
bir şey olduğunu belirt-
mektedir. Emaneti taşıma 
sorumluluğunu insan yük-
lenmiş ancak bunun gere-
ğine göre hareket etmeyen, 
münafık, müşrik erkek ve 
kadınların, Allah’ın aza-
bına uğrayacakları belir-
tilmektedir. Kullarına son 
derece merhametli olan Allah, tövbe eden 
mü’min erkek ve kadınların hatalarını bağış-
layacaktır.

Bu âyeti bazı tefsirciler hakiki manasıyla ala-
rak “Allah’ın ezelde, göklere, yere ve dağlara 
şuur verdiğini, emaneti almayı onlara teklif 
ettiğini, onların bundan çekinerek yüklen-
mek istemediklerini, sonra insana teklif et-
tiğini, insanın ise tabiatı itibarıyla bilgisiz ve 
neyi nereye koyacağı konusunda genellikle 
başarısız olduğu için, başka bir deyişle dağ-
lar taşlar kadar bile düşünemediği, bilemedi-
ği için emaneti yüklendiğini” söylemiş, böyle 
anlamışlardır (Râzî, 1990, 27: 235; Hâzin, 5: 
279; İbn Kesir, 3: 523-524; Suyutî, 2: 113). 
Ancak burada bir benzetme ve temsil yoluy-
la anlatım vardır. Anlatılmak istenen şudur: 
Emanet, ilk bakışta insandan daha büyük, 
güçlü ve dayanıklı gibi görülen göklerin, ye-
rin ve dağların taşıyamayacağı kadar ağır ve 
önemlidir. Bu ağırlık ve önemdeki emaneti 

insan yüklenmiştir. Çünkü o, bir yandan 
bunu yüklenecek kabiliyet ve yetenekte fakat 
bu yeteneğinin farkında değildir. Onu, hak-
kıyla taşımada başarılı olamamaktadır. Yani 
insan şuursuz ve cahil olmamalı, kimliğinin, 
kabiliyetinin ve yüklendiği emanetin farkın-
da olmalıdır; bu konulardaki bilgisizlik, bü-
yük bir cehalettir. İnsan, taşıdığı emanetin 
hakkını yerine getirmeye de gayret etmelidir, 
onun hakkını yerine getirmemek büyük bir 
zulümdür (Hayrettin Karaman ve arkadaşla-
rı, 4: 364-366).

Emanetin ağır sorumluluğunu bildiren ha-
disler de vardır. Mesela, Abdullah b.Amr da 
Allah elçisinin şu sözünü rivayet etmektedir: 

“Dört şey sende varsa ar-
tık dünyadan kaybettik-

lerine üzülme: Emaneti 
korumak, doğru söyle-
mek, güzel ahlâk ve helâl 
rızık” (Ahmed b.Hanbel, 
1982, 2: 177).

Müslüman Emniyet ve 
Güven İnsanıdır

Yüce Allah, Kur’an’da 
çeşitli âyetlerde Mü’minlerin vasıflarını say-
maktadır. O vasıflardan biri de; “Mü’minler, 
emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler” 
(Mü’minun, 23/8; Meâric, 70/32) şeklinde-
dir.

Emanete riayet ve verilen sözde sebat 
mü’minin şiarıdır. Çünkü hakları korumak, 
kul hakkına el uzatmamak farz; bunun ak-
sine bir tutum ve davranış sergilemek büyük 
günahtır. Allah’a ve ahiret gününe dosdoğru 
inanan mü’minler, bu anlayış içinde beşerî 
münasebetlerini sürdürürler ve bağlı bulun-
dukları toplum ve cemaate her zaman güven 
telkin ederler. O bakımdan döneklik, vefa-
sızlık, haklara saygısızlık, sözde sebat etme-
mek, kâfir ve münafıklara yakışan huylardır. 
İslamın emniyet, güven ve kardeşlik paza-
rında bunların hiçbir zaman yeri, alıcısı ve 
satıcısı yoktur (Yıldırım, 1991, 12: 6378). 
Müslüman hıyanet etmez, hakkı gizlemez. 
Çünkü hakkı gizlemek, emanete hıyanet et-

HER İŞİN BAŞINA EN 

UYGUN KİŞİYİ BULUP 

GETİRMEK, DOSTLUK, 

AKRABALIK, SOYLULUK 

VE IRK AYIRIMI YAP-

MAMAK GEREKİR.
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mek, münafıklık alametidir. Allah elçisinin 
tanımına göre, “Müslüman, insanların dilin-
den ve elinden zarar görmedikleri, mü’min de 
insanların canları ve malları konusunda kendi-
sinden emin oldukları kişidir” (Nesâî, İman, 8). 
“Emaneti olmayanın imanı da yoktur.” (Ahmed 
b. Hanbel, 1982, 3: 135), “Dört şey vardır ki 
bunların tamamı bir insanda toplanırsa, o adam 
tam münafık olur. Fakat bunlardan sadece biri 
kendisinde bulunan kişi ise, bu huyu bırakınca-
ya dek nifaktan bir hal üzeredir:

Konuştuğu zaman yalan söylemek, 1. 
Antlaşma yapıp ardından saldırmak, 2. 
Söz verip caymak, 3. 
En haince düşmanlık duygularını dosta-4. 

ne tavırlar içinde icra etmek”  (Müslim, İman, 
107). 

Yine başka bir hadislerinde ise Allah Resu-
lü (s) şöyle buyurmuştur: “Münafığın alâmeti 
üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat etti-
ğinde vaadinden döner, kendisine bir şey ema-
net edildiğinde emanete hıyanet eder” (Buharî, 
İman, 24, Edeb, 69; Müslim, İman, 107, 
108). Sevgili Peygamberimiz bazı rivayetler-
de, hemen her zaman en haince düşmanlık 
duygularını dostane tavırlar içinde icra et-
meyi de nifak emaresi olarak zikretmiştir. Bu 
nebevî beyan, sözünden dönen ya da yalan 
söyleyen herkesin münafık olduğu manasına 
gelmez. Her yalan, insanı mutlaka münafık 
yapmaz. Fakat yalan, bir lafz-ı kâfirdir. Ya-
lan söyleyen bir insan küfre doğru bir adım 
yaklaşmış ve imanını ayakta tutan esaslardan 
da bir adım uzaklaşmış olur. Dolayısıyla, in-
san bir-iki yalanla münafık olmasa da doğru 
olmayan her beyanla tehlike sınırına biraz 
daha yaklaşmış sayılır. Keza, kendine bir 
emanet verildiğinde ona hıyanet eden kimse, 
emniyetten uzaklaşması ölçüsünde imandan 
uzaklaşmış ve o kadar da küfre açık hale gel-
miş olur. Evet, yalanın, ahde vefasızlığın ve 
emanete ihanet etmenin öyle çeşitleri vardır 
ki onlar, insanı tam bir münafık haline geti-
rir. Bu kötü fiilleri işleyenlerin hepsi münafık 
olmasa bile, hemen herkes bir yalan menfe-
zinden nifaka düşebilir; bir emanete ihanet 
çukurundan küfre yuvarlanabilir; sözünde 

durmama ya da hayâsızca düşmanlık yap-
ma gibi günahlar sebebiyle münafıklar safına 
kayabilir. Öyleyse, bu neticeye götürebilecek 
işlerin en küçüğünden dahi fersah fersah 
uzak durmak gerekir. İşte, Peygamber Efen-
dimiz de münafığın alametlerini sayarken 
terhib edalı bir ifadeyle bu hususlara dikkat 
çekmiştir.

Emaneti Ehline Vermek

Kur’an’da “Şüphesiz ki Allah, size emanetleri 
ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmetti-
ğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emrediyor” 
(Nisâ, 4/58) buyurulmaktadır. 

Bazı yorumcular, bu âyetin, özellikle yöneti-
ciler ve hâkimler hakkında indiğini söylemiş-
tir (Taberî, 1954, 4: 201; İbn Kesir, 1: 516). 
Her işin başına ehlini, erbabını getirmek icap 
eder. Bir milleti ayakta tutan en önemli vasıf-
lardan biri olan emanet; milleti idare eden-
leri seçerken işi ehline vermektir. Bu, devlet 
başkanından mahalle bekçisine varıncaya 
kadar idarî sistemin her kademesinde yasa-
ma, yürütme ve yargı organlarında geçerli ve 
tazeliğini hiçbir devirde kaybetmeyen ilâhî 
bir emirdir. Temel hakların korunmasıyla iç 
içe bağlıdır. Aslında devletin devamlılığının, 
milletin millet olarak varlığının ana felsefesi-
dir. Kur’an, bu felsefeyle devleti bütün kade-
me ve kuruluşlarıyla değerlendirir. Kendine 
sahip olamayan, ruhuyla bedeni, dünya-
sıyla ahireti, işiyle ibadeti arasında denge 
kuramayan; hayatı sadece yeme, içme, eğ-
lenme ve para kazanma çerçevesinde dü-
şünen kişilerin başa geçmesine, idarî işle-
rin ağırlığını yüklenmesine cevaz vermez. 
Çünkü bu vasıfları taşıyanlar iş başına ge-
tirildiği takdirde, önce o memleketin kıya-
meti kopar. Bir defasında Hz. Peygamber’e 
soruldu: “Ey Allah’ın Peygamberi! Kıyamet 
ne zaman kopacak?” Efendimiz bu soruya 
şu cevabı vermiştir: “İş, ehli olmayan kişilere 
verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması 
pek yakındır” (Buharî, İlim, 2).

Şahsî ihtirasları ve çıkarları uğruna milleti 
hiziplere ayıranları, ehil olmayan kişileri iş 
başına getirip ülkeyi sahipsiz bırakanları ne 
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tarih affeder ne de ilahî kanun. Bunun için 
birine görev verirken gerçek kıstası ümme-
tine sunan Resulullah (s) Efendimiz, rastgele 
kişileri işbaşına getirmemiş, işbaşına geti-
receği kişilerde, takvayla birlikte liyakat ve 
ehliyet aramıştır. Nitekim Allah Resulü, bu 
konuda şöyle buyurmuştur: “Müslümanların 
bir işine bakan kimse, o işi daha iyi yapacak 
biri varken bir başkasına verirse Allah’a, Re-
sulüne ve mü’minlere hıyanet eder” (Kasımî, 
5: 1334). Hz. Ömer de “Müslümanların ba-
şında bulunan kişi, dostluk veya akrabalık 
hatırına bir adamı bir işin başına getirirse 
Allah’a, Resulüne ve Müslümanlara hıyanet 
etmiş olur” demiştir (Kasımî, 5: 1334).

O halde yöneticilerin, her işin başına en uy-
gun kişiyi bulup getirmeleri, dostluk, akra-
balık, soyluluk ve ırk ayırımı yapmamaları 
gerekmektedir.

İki kişi, Hz. Peygamber’e gelip kendilerini 
emir tayin etmelerini rica ettiler. Allah’ın El-
çisi: “Biz, işimizi isteyene ve makam düşkününe 
vermeyiz.” (Buharî, Ahkâm, 1) buyurdu. Hz. 
Peygamber, kendisinden valilik isteyen Ebu 
Zerr Gıfarî’ye de şöyle demiştir: “Ebu Zerr, 
sen zayıfsın, o makam bir emanettir. Sonu da 
kıyamet gününde bir perişanlık ve pişman-
lıktır. Yalnız hak ederek alan ve üzerine dü-
şeni de yerine getiren müstesnadır” (Müslim, 
İmaret, 16). Yine amcası Hz. Abbas (r) bir 
yere vali olarak görevlendirilmesini talep et-
tiğinde, Hz. Peygamber, ona: Bu işin çok me-
suliyetli olduğunu hatırlatarak vazgeçmesini 
söylemiştir.

Ünlü vezir İshak Paşa’nın ehil olmayan bir 
kişiyi önemli bir göreve atadığını tespit eden 
Fatih Sultan Mehmet Han, ona: “Paşa, bu ha-
tayı ikinci kez işlersen sadece vezirliği değil, 
başını da alırım! Devlet-i Aliyye-i Osmanî 
ancak dürüst, liyakatli ve bilgili kişilerin 
omuzlarında yükselebilir.” demiştir (Yıldı-
rım, 1991, 2: 1349).

Emanet herkese karşı gözetilir, herkesten 
alınan emanet sahibine geri verilir. Hz. Pey-
gamber (s): “Sana emanet verenin emaneti-
ni öde, sana hıyanet edene (senin emanetini 

inkâr edene) sen hıyanet etme (sana emanet 
ettiği şeyi ona geri ver)” (Tirmizî, Buyu’, 38; 
Ebu Dâvud, Buyu’, 79) buyurmuştur.

Bir başka hadiste Hz. Peygamber (s): “Mut-
laka hakları sahiplerine ödeyeceksiniz. Hatta 
kıyamet günü boynuzsuz koyun, kendisini 
toslayan boynuzlu koyuna kısas yapacak (o 
da ona toslayarak hakkını almış olacaktır)” 
(Müslim, Birr, 15; Tirmizî, Kıyamet, 2) bu-
yurmuştur.

Aldığı emaneti ödemek isteyen kişiye Allah, 
ödeme kolaylığı verir. Nitekim Allah’ın El-
çisi bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kim 
insanların mallarını alır da sonra ödemek 
isterse Allah ona, borcunu ödeme kolaylığı 
verir. Kim de yok etmek niyetiyle alırsa Allah 
o kimseyi yok eder” (Buharî, İstikrad, 2).

Ülkemizde son zamanlarda hızla artan hak-
sızlıkların ve zulmün önlenebilmesi, toplu-
mumuzda huzur ve barışın sağlanması için 
İslam’ın çok önem verdiği emanetlerin ehline 
verilmesi prensibinin uygulanması kaçınıl-
mazdır.

Temiz toplum özleminin dile getirildiği za-
manımızda İslam’ın bu ve buna benzer güzel 
prensiplerinin uygulamaya geçirilmesi dile-
ğiyle.
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“Emanete riayet etmeyenin imânı,  
ahde vefa göstermeyenin de dini yoktur.”  

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXIV, 481).

İman ile emanetin kavramları emn kökün-
den gelmekte olup, sözlükte “güvenmek, 
güven vermek, emin olmak, emin kılmak” 
gibi anlamlara gelmektedir. Arapçada bu fii-
lin yalın hali olan sülâsî/mazî kipinin iki şek-
li bulunmaktadır. Biri “emin olmak, kork-
mamak, güvenmek” anlamına gelen “  /
emine” (mimin kesriyle); diğeri ise “güven 
vermek” anlamına gelen “ /emune”dir 
(mimin zammıyla). Her ikisinin masdarında 
da “emn ve emanet” bulunmaktadır. Bu du-
rumda “emn”, hem korku hem de itimatsız-
lığın zıddıdır. Kur’ân’da geçen “onları kor-
kudan güvenli (emn/âmene) kıldı”1 mealin-
deki âyet de bu anlama gelmektedir. Emanet 
ise “sözünde durmamak, eksiltmek” gibi 
anlamlara gelen hıyanetin zıddıdır. O halde 
emn ve emanet tabirlerinin her ikisi de, aslı 
itibariyle “korkudan emin olmak ve güven 
vermek” olmak üzere birbiriyle irtibatlı iki 
anlama sahiptir. 

“Emanet” tabiriyle hem etimolojik köken 
hem de mana açısından ilişkili olan kavram-
lardan biri de imandır.  İman da emanet gibi 
“emn” kökünden gelmektedir. “Tasdik et-

1 Kurayş, 106/4.
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mek, dayanıp güvenmek” anlamına gelmek-
te ve tasdikin zıddı olan tekziple (yalanla-
ma) doğrudan irtibatlı olan küfrün zıddıdır. 
Küfür “saklamak, gizlemek, inkâr etmek” 
gibi bir muhtevaya işaret ederken; İman 
“güvenmek, tasdik etmek, isbat etmek” gibi 
anlamları içermektedir. Emanet ve imanla 
bağlantılı olarak günlük hayatımızda sıklıkla 
kullandığımız birçok tabir vardır ki bunların 
bir kısmı aynı etimolojik kökene sahip ol-
duğu halde; manada zıd, kökende de farklı 
olabilmektedir. Köken açısından aynı, an-
lam açısından ise benzer 
olanlardan biri de “emîn” 
tabiridir. “Emin” tabiri, 
aynı anda iki zıt (ezdâd) 
anlama gelmekte olup 
“güven veren ve güvenen” 
anlamına gelmektedir.2 Bu 
nedenle “el-Emîn” ismi 
Allah için kullanılabildiği 
gibi, kullar için de kulla-
nılabilmektedir. 

 Emanet ve imanın 
karşıtı olarak bir de ni-
fak kelimesi vardır ki bu 
da emanetin zıddı olan hıyanetle doğrudan 
bağlantılıdır. Hıyanet, hem Kur’an’da hem de 
hadislerde nifakın (münafıklığın) bir özelliği 
olarak sunulmaktadır. Buna göre hıyanet ile 
nifak kendi aralarında, iman ile emanet ise 
kendi aralarında aynı kategoride değerlen-
dirilmektedir. O halde emn/emanet ve iman 
aynı köktendir; emni/emaneti kusurlu olanın 
iman’ı da kusurlu olur; imanı kusurlu ola-
nın emni/emaneti de kusurlu olur. Her ikisi 
arasında birleşik kaplar gibi bir ilişki bulun-
duğundan birbirini tamamlamakta, birinin 
bulunmadığı kimsede, diğerinin bulunması 
adeta imkânsız hale gelmektedir. Bu anlam 
ve ilişki dolayısıyla “mü’min” tabiri kul için 
kullanıldığında, Allah’a hem inanan hem de 
O’na güvenen anlamını ifade etmektedir. Al-
lah için kullanıldığında ise “el-Mümin” ismi 

2 İbn Manzûr, “Emn”, Lisânü’l-Arab (nşr. Abdullah 
Ali el-Kebîr vdğr.), Kahire (Darü’l-maârif) ts., s. 
141-144.

her türlü kötülükten münezzeh olduğu için, 
O’ndan kuluna hiçbir hıyanetin gelmeyeceği 
ve tam olarak hiçbir endişeye kapılmaksızın 
kendisine güvenilip, dayanılabileceği anla-
mına gelmektedir. 
Bilindiği gibi Türkçede “güven” kelimesi 
İslâmî kaynaklarda kullanılan “emn” keli-
mesinin karşılığıdır. Emanet kelimesinin 
asıl anlamı da “güvenilir olmak”tır. Bu an-
lamıyla emanet, hıyanet’in zıddıdır. Güve-
nilir olan, sözünde duran, emanete hıyanet 
etmeyen kimselere “emîn” denilir. Henüz 

peygamberlik göreviyle 
görevlendirilmeden önce 
bile, Hz. Peygamber’e (s) 

“Muhammedü’l-Emîn” 
denilmesi de, onun güve-
nilen, güven veren, sözü 
özü bir olan kişiliğinin 
başkaları tarafından tespit 
edilerek, yapılan değer-
lendirmeye ışık tutmakta-
dır. Yüce Allah’ın insanları 
imana davet edecek olan 
peygamberlerini, insan-
ların en eminleri arasın-

dan seçmiş olması, iman-emanet ilişkisinin 
ne denli iç içe olduğu konusunda da fikir 
vermektedir. Kur’ân’da Allah’ın peygamber-
lerinin kendilerini kavimlerine tanıtırken 
“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir 
(emîn) bir peygamberim”3 şeklinde güveni-
lirliklerini ön plana çıkardıkları anlatılmak-
tadır. Gerçekten de peygamberlerde aranan 
özellikler arasında emanet ön plana çıktığı 
gibi, diğer özellikler de doğrudan veya do-
laylı olarak emanetle alakalıdır. Bilindiği 
gibi bu özellikler emanete ilâve olarak sıdk 
(doğruluk, sadakat), fetanet (akıl ve zekâ), 
ismet ve tebliğ (insanlara vahyi ulaştırma) 
şeklinde sıralanmaktadır. Bu özelliklerin ta-
mamı hem kendi aralarında hem de emanet 
ile doğrudan bağlantılıdır. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi Resûl-i Ekrem, peygamberliğin-
den önce de çevresinde doğruluğu, dürüst-

3 Örnek olarak bk. Şuârâ 26/107, 125, 143, 162, 
178.
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lüğü, güvenilirliği ile tanındığı için kendisine 
“Muhammedü’l-emîn” denilmiştir.4

İman ile emanet arasındaki bu sıkı ilişkiye 
işaret eden Hz. Peygamber, “iman emanettir, 
emaneti olmayanın imanı da yoktur”5 bu-
yurmaktadır. Başka bir Hadiste ise “Mümin 
insanlara güven veren; Müslüman, Müslü-
manların elinden ve dilinden selamette ol-
duğu; muhacir ise kötülüklerden uzak duran 
kimsedir. Nefsim kudret elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki komşusu kendisine güven-
meyen kimse cennete girmeyecektir.”6 Aynı 
şekilde kendisine “mü-
min kimdir” diye sorul-
duğunda “insanların can-
ları ve malları konusunda 
kendisinden emin olduğu 
kimsedir”7 buyurmuştur. 
Görüldüğü gibi imanla 
müminlerin faydasına yö-
nelik bir tavır içerisinde 
bulunma arasında doğ-
rudan bir bağlantı kurul-
makta, kendisini mümin-
ler için olumlu bir hale dönüştürmeyenin 
imanı adeta geçersiz kabul edilmektedir. 
Gerçekten de insanlara fayda sağlamak, onla-
ra zarar vermemek ve onları zahmete koşma-
makla iman arasındaki ilişki ancak bu kadar 
beliğ bir şekilde ifade edilebilir.

İmân ve emanetle ilişkili olan hususlardan 
biri de ahde vefadır. Bilindiği gibi İslâm dini 
emanete riayetle ahde vefayı birbirlerini ta-
mamlayan iki unsur olarak görmektedir. 
Kur’ân’da ahde vefa ve vaadini yerine ge-
tirmek Yüce Allah’ın bir vasfı olarak sunul-
maktadır. Birçok âyette açıkça belirtildiği 

4 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 324.

5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXIV, 481. Geniş bilgi 
için bk. İsmâîl el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzilü’l-
ilbâs (nşr. Abdülaziz el-Halidî), Beyrut 1422/2001, 
II, 317. 

6 Buhârî, “Edeb”, 29.

7 Tirmizî, “İmân” 12; Nesâî, “İmân”, 12; İbn Mâce, 
8; “Fiten”, 3.

gibi8 “Allah’ın vaadi haktır”9 (yerini bulur); 
“O vaadinden dönmez”10. Ancak kuldan da 
aynı tavır beklendiği halde ne yazık ki zaman 
zaman Rabbine sadakatsizlik gösterebilmek-
tedir. Bu duruma işaretle “Ey iman edenler, 
Allah’a ve Resûlüne ihanet etmeyin; bile bile 
(kasıtlı olarak) birbirinizin emanetlerine de 
ihanet etmeyin” buyrulmuştur.11 Çünkü 
Allah’a iman eden insan, başta hemcinsleri 
olan diğer insanlar olmak üzere, O’nun ya-
rattıklarına zarar veremez, korku ve kaygı 
üretmez; sadakatsiz ve vefasız olamaz. Çün-
kü Kur’an’ın açıkça bildirdiği gibi12, iman 

aynı zamanda kul ile Al-
lah arasında bir sözleşme, 
bir ahittir, ahde vefadır. 

Allah’tan aldığı emanete 
sadakattir. Güven verme-
dir, güven verme taahhü-
dünde bulunmadır. Gü-
ven, sosyal hayatın düzeni 
açısından da en önemli 
ilkedir. Güven ve sadakat 
olmadan sosyal hayatın 
yaşanılabilir bir şekilde 

düzenli olarak devam etmesi mümkün değil-
dir. Bu nedenle İslâm dini doğru, âdil, dürüst 
ve güvenilir olan kimseleri sıddîk ve emîn 
olarak tanımlamıştır. Bu nitelemeler bir in-
san için söz konusu olabilecek en değerli va-
sıflardır. Yukarıda da işaret edildiği gibi sıdk 
ile sadakat, emanet ve ahde vefa birbirleriyle 
doğrudan irtibatlı olan hususlardır. Kur’ân-ı 
Kerîm bunu peygamberlerin bir özelliği ola-
rak zikretmekte ve Hz. İbrahim, Hz. Yûsuf 
ve Hz. İdris gibi peygamberleri sıddîk, Hz. 
Meryem’i de sıddîka olarak anmaktadır. 
Büyük İslâm âlimi Fahreddin er-Râzî (ö. 
606/1209), Kur’an-ı Kerîm’de sıddîk ile nebî 
kelimelerinin yan yana gelmesini, sadakatin 

8 bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu ‘cemü’l-müfehres, “va‘d” 
mad.

9 en-Nisâ 4/122.

10 Âl-i İmrân 3/9, 194.

11 el-Enfâl 8/27.

12 bk. M. F. Abdülbaki,  a.g.e., “ahd” mad.
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nübüvvete en yakın mertebe olmasıyla izah 
etmektedir.13

Sosyal güven ve sadakati ön plana çıkaran 
dinimiz, özellikle toplumun zayıf halkalarına 
karşı duyarlı olmayı, onların hak ve hukukla-
rını gözetmeyi bir emanet olarak görmek ge-
rektiğini, aksi bir davranışın emanete riayet 
ve imanla bağdaşmayacağını kaydetmektedir. 
Bu anlamda kendi haklarını koruma gücüne 
sahip olmayan yetimler hakkında Kur’ân’da 
şöyle buyrulmaktadır: “Erginlik çağına eri-
şinceye kadar yetimin malına, (kötü niyetle 
değil), sadece iyi bir niyet ve tutumla yak-
laşın. Ölçü ve tartıyı adalet ve hakkaniyetle 
yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği ka-
darını yükleriz. Keza, söz söylediğiniz zaman 
–yakınlarınız (aleyhine) bile olsa- adaletli 
konuşun. Allah’a verdiğiniz ahde vefa gös-
terin. İşte düşünüp öğüt almanız için Allah 
size bunları emretti.”14 Görüldüğü gibi yeti-
min malı bir emanet olarak görüldüğü gibi, 
ölçü ve tartıda dürüstlük, bulunduğu ortam-
da her şeye rağmen haktan yana tavır alma 
ve ahde vefa da vazgeçilemez değerler olarak 
sunulmaktadır.

Komşuluk ilişkileri başta olmak üzere, sosyal 
ilişkilerle iman arasındaki irtibatın ne denli 
güçlü olduğunu ifade sadedinde Hz. Peygam-
ber üç kez yemin ederek komşusunun ken-
disine güven duymadığı, kötülük edeceğin-
den, komşuluk hukukuna ihanet edeceğin-
den korktuğu kimse hakkında “Vallahi iman 
etmiş sayılmaz”15 demiştir. Aynı şekilde sosyal 
hayatın en küçük yapı taşı olan aileyi oluştu-
ran bireylerden kadının, göreceli olarak zayıf 
olduğu ve haksızlığa uğrama riski taşıdığın-
dan, temel hak ve hürriyetler açısından bir 
manifesto mahiyeti taşıyan Veda hutbesinde 
korunması istenmiştir. Hz. Peygamber, “Ka-
dınlarınız size Allah’ın emanetidir” diyerek 
hem kadınlara karşı alınacak olumsuz bir 
tavrın Allah’a karşı hıyanet olarak değerlen-

13 Fahreddîn er-Râzi, Mefâtîhu’l-gayb, XXI, 223.

14 En‘âm 6/152.

15 Buhârî, “Edeb”, 29; Müslim, “İman”, 73.

dirileceğine hem de emanet kapsamının ne 
kadar geniş olduğuna dikkat çekmiştir. 

Emaneti bu kadar önemseyen bir din ve ade-
ta emanetle özdeşleşmiş bir Peygamberin 
ümmeti olarak Müslümanların, günümüzde 
dünyanın en zelîl toplumu haline gelmeleri-
nin derinliklerinde yatan en önemli nedenin 
karşılıklı güven bunalımı olduğu aşikârdır. 
Cebinde fazlasıyla bulunduğu halde, kendi-
sinden cüzî miktarda borç isteyen bir dindaşı-
nın, hatta yakın arkadaş veya akrabasının bu 
talebini yerine getirme imkânı olduğu halde, 
yerine getirmeyen/getiremeyen bir toplum, 
izzeti ne kadar hak etmiş olabilir? Herkes 
çok iyi bilir ki, bu talebin yerine getirilme-
mesinin sebebi defalarca yaşanılan olumsuz 
tecrübeler, taahhüt edildiği halde yerine geti-
rilmeyen va’dlerdir. Belki de bu talebi yerine 
getiremeyenimiz en az talep edip de talebi 
karşılanmayanımız kadar bu durumdan ra-
hatsız oluyordur. Ancak aldatılmış olmanın, 
dayanılmaz baskısı altında kalmak suretiyle 
olumlu cevap verememektedir.

Özellikle post-modern dönemde elinde avu-
cunda nesi varsa; şöhreti, itibarı, zikri, fikri, 
dindarlığı gibi tüm değerlerini tezgâha koyup 
satanlarımızın sayısı hiç de az değildir. Kendi 
haklarımız, menfaatlerimiz, önceliklerimiz 
herkesinkinden daha önemli hale geldi. Se-
lam verenin nesinden istifade edeceğini he-
saplayanlarımızın sayısı hayli arttı. Artık hiç-
bir şey güven veremez oldu. Galiba ümmetin 
hal-i pür melâlinin sebebi de bu olsa gerektir. 
Karşılıklı birbirlerinin haklarına saygı göste-
ren, bunları bir emanet gibi değerlendiren, 
çoğulcu, hakkaniyetli, güvenilir, sadakat ve 
vefayı hayatın en temel ilkesi olarak kabul 
edenlerimizin sayısı arttığı andan itibaren 
makûs talihimizi de yeneceğimiz kesindir.
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Allah, varlığı “kef, nun ”   tezgâhından çı-
karınca, emaneti onlara arz etti; gökler, yer ve 
dağların (bütün varlığın) içtinap ettiği emaneti 
insan yüklendi, belki de insana yüklendi. Var-
lıklar, yaratılış formatlarının bu vazifeye uygun 
olmadığını hal diliyle ifade etmişlerdi… Artık 
sözün tükendiği, sözün tüketilmemesi gere-
ken bir zaman dilimine girilmişti… O; oluş 
ve eylem süreciydi. Âyet de öyle demiyor mu? 
“Ve leyse lil insani illa ma se’â/ İnsan için ancak 
çalıştığının karşılığı vardır.” İnsan için ancak 
söylediğinin karşılığı vardır/ Ve leyse lil insani 
illa ma gâle”, değil. Zaten insan yaptıkları değil 
midir?

Emaneti ifa edecek olanlar Kur’an’la inşa olun-
muş benliklerdir. Benliğin Kur’an’la inşa oluşu, 
ampulün içine elektrik gelmesi gibidir ki Nur 
Sûresi’nin 35. âyetine bir de bu gözle bakılma-
lıdır. Çünkü gökler ve yer (kâinat) sünnetul-
laha inkiyad ettikleri için varoluşlarını devam 
ettirmektedir. İnsanın varoluşu bu yasanın dı-
şına çıkabilir mi?  Bu noktada insanın dört zin-
danından biri olan benlik nasıl aydınlanacak? 

Emaneti yüklenmek, insanın kendisinin de 
içinde bulunduğu, Kur’an, kâinat ve hadisat 
kitaplarını vahiy referanslı okuyarak ve her 

İ N C E L E M E

EMANETİ İFADA 
BENLİĞİN ROLÜ

EMANETİ İFA ETMEK, 

HİKMET, ADALET VE 

İFFET KUMAŞLARINDAN 

DOKUNMUŞ BİR 

ELBİSEYİ TAŞIYABİLECEK 

ŞAHSİYETLERİN İŞİDİR.

Haydar ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com
İlahiyatçı/Kırıkkale



30

an güncelleyerek gereğince amel etmek değil 
midir? Bu eylemi yapabilecek ontolojik ya-
pıya insandan başkası da sahip değildir. İşte 
Ahzab Sûresi’nin 72. âyeti de temsili bir dille 
bu hadiseyi beyan etmektedir: “Gerçek şu 
ki, Biz (akıl ve irade) emaneti(ni) göklere, 
yere ve dağlara sunmuştuk; ama (sorumlu-
luğundan) korktukları için onu yüklenme-
yi reddettiler. O (emanet)i insan üstlendi; 
zaten o, daima haksızlığa ve akılsızlığa son 
derece meyyal biridir.”

Ahzâb Sûresi’nin 72. âyeti üzerinde yapı-
lan yorumların hiç biri emanet kelimesinin, 
âyetin bağlamındaki anlamıyla birebir örtüş-
memektedir. Fakat bu konuda söylenenlerin 
hepsi emanetin kapsamı 
dâhilindedir. Kur’an’ın 
bütünlüğü açısından bu 
âyette geçen emanetin, 
maddi anlamda Allah’ın 
insana verdiği bir emanet 
anlamı yoktur. Allah ile 
kul arasında maddi bir 
alışveriş olamaz. Âyette 
tekvînî bir sunuş ve kabul 
vardır. Dolayısıyla âyetteki 
emanet, “sorumluluk” anla-
mına gelmektedir. Allah, 
bu sorumluluğun sıradan bir sorumluluk ol-
madığını zihinlerde yerleştirmek için; sorum-
luluğu sunuş ve kabul şeklinde, sembolik bir 
dille somutlaştırmıştır. 

Benlik vahiyle sulanınca insanı kâmil ağacını, 
inkârla sulanınca Firavun gibi küfrün elebaş-
larını çıkaran tarafsız bir çekirdektir. Bu an-
lamda insanlık tarihi benliğin savaşıdır.

Vahiyle beslenen benlikler (peygamberler ve 
âdil hükümdarlar) dünyayı küçük bir cen-
nete, küfürle beslenen benlikler dünyayı 
cehenneme çevirmişlerdir. Benlik, anlam ki-
taplarıyla dolu varlık sandığının anahtarıdır. 
Anlamla ve vahiyle bağını kopardığında pas-
lanır ve fonksiyonunu icra edemez. Anlamla 
bağını koparması ifrat ve tefrite düşmesi, va-
sat yoldan sapmasıdır. Bu ise varlığın kıyame-
te yaklaşması demektir. Çünkü ifrat ve tefrit 
her türlü fesadın baş amilidir. Varlık, Allah’a 

şahittir. Bunu, insanlığa ilan edecek olanın 
insan olması ve onun da bozulması, varlığın 
reel değil fonksiyonel olarak bunu icra ede-
memesi, hayatın devam etmesini anlamsız 
kılmaktadır. İşte bu sürecin sonu kıyamettir. 
Bu, okuyanı olmayan bir kitabın hurdacıya 
düşmesine benzer. Okunmayan kitap/âlem-i 
şehadet, başka bir âleme tebdil edilecektir. 
“Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe 
dönüştürüleceği ve (bütün insanların) var 
olan her şeyin üstünde hükümran olan O 
Tek İlah’ın, Allah’ın huzuruna çıkacakları 
Gün (O’nun sözü gerçekleşecektir) (İbra-
him, 48).   

İşte emanet böyle ağır bir yüktür. İnsan, önce 
onu yüklendi sonra da 
unutup savsakladı. Bu 

cürmünün şahidi âlemdir. 
Kur’an’la sonlanan bütün 
vahiylerin merkezindeki 
tek ve ortak amaç; ema-
nettir. Bir adı da Zikir olan 
Kur’an, insana bu vazife-
sini hatırlatan ve yollarını 
gösteren ilahi bir müfre-
dattır. Diğer müfredatlar, 
insanı cennete değil, cin-
nete götürmektedir.  

Benlik, akıl, gazap (öfke) ve şehvet kuvvetle-
riyle örülmüş bir dokumadır. Bu üç kuvvetin 
ifrat(haddi aşmak), tefrit(normalin altında 
kalmak) ve vasat mertebeleri mevcuttur. Bi-
rey ve toplumun istikamete erişmesi ve istika-
mette kalması, vasat mertebelerini korumakla 
mümkündür.

Akıl kuvvetinin ifratı, batılı hak göstermek, 
tefriti, aklın hiçbir şeyi kavrayamaması hama-
kat (aptallık), vasatı, hakkı hak bilip ittiba et-
mek, batılı batıl bilip ondan kaçınmaktır. Di-
ğer bir ifade ile hikmettir. “Hikmet; Allah için 
kullanıldığında bir şeyi yerli yerinde yaratmak, 
insan için kullanıldığında bir şeyi Allah’ın tak-
dir ettiği yerde tutmaktır” (Mustafa İslâmoğlu). 
Vahyi referans almayan eğitim sistemleriyle 
insanlar sürüleştiriliyor. Çünkü bu sistemler 
insanın aklına ve kalbine değil; nefsine ve 
kalıbına hitap ediyor. Akıl ve kalp kalıbına 

BİREY VE TOPLUMUN 
İSTİKAMET ÜZERE 
KALMASI, BENLİĞİ 
OLUŞTURAN AKIL, 
GAZAP VE ŞEHVET 
KUVVETLERİNİN 

VASAT MERTEBELERİNİ 
KORUMAKLA 

MÜMKÜNDÜR.



31

Kur’ani Hayat
MAYIS’12
SAYI 24

HAYDAR
ÖZTÜRK

EMANETİ İFADA 
BENLİĞİN ROLÜ

rüşvet veriliyor. Kalıp semirdikçe akıl ve kalp 
cüceleşiyor. Aklın ve kalbin birey ve toplu-
mun hayatından çıkmasıyla insan beşerleşi-
yor. Kur’an, aklı ve kalbi alınmış insana beşer 
(sureten insan) diyor. Âdem’e/insana üflenen 
ruh; akıl ve kalp aygıtlarının doğru çalışma-
sını sağlayacak ilahi bir emirdi. Akıl ve kalp 
fonksiyonunu kullanmayan bir vücudun ce-
setten farkı kalır mı? Hikmetten sapmış insan 
ceset hükmündedir. Etrafa koku ve mikrop-
tan (ahlâksızlık, zulüm) başka bir şey yaymaz. 
İşte İslam’ın akıl, nesil, can ve malı korumayı 
taahhüt etmesindeki hikmet bu olsa gerekir. 
Hikmet, ilimle elde edilebilecek bir derin-
liktir. Kur’an’ın pek çok âyetinde ilme teşvik 
etmesinin sebebi, aklı ko-
rumak olsa gerektir. İlim, 
aklın ve kalbin bakımıdır.

Hikmet; o şimdi yitiğimiz! 
Yerini “hükmet” gasbet-
miştir.

Gazap kuvvetinin ifratı 
zulüm, tefriti, hakkını ara-
mamak, her şeye razı ol-
mak, bir yüzüne vurulunca 
diğerini çevirmektir. Vasatı 
ise adalettir. Hâkimlere 
göre adalet; ifrat ile tefrit 
arsında bir yoldur. Hikmet, iffet ve şecaatten 
meydana gelir. Adaletin karşıtı zulümdür. 
Adalet; hüküm/yönetimde, sözde, salihat iş-
lemede ve davranışlarda haktan ayrılmamak-
tır. Böylelikle Kur’an’ın adaleti emretmesi ve 
dinin “tevhid ve adalet” üzerine bina edilme-
sindeki hikmetin kapısı biraz daha aralanmış 
oluyor. Kur’an’ın adaletle ilgili verdiği mesaj-
larda bu dört esasa vurgu yapılır. Şu âyetlerde 
olduğu gibi:

Gerçek şu ki; Allah, adaleti ve iyilik yapmayı, 
yakınlara karşı cömert olmayı emredip utanç 
verici ve arsızca olanı, akıl ve sağduyuya ay-
kırı olanı ve azgınlığı, taşkınlığı yasaklıyor ve 
size (böyle tekraren) öğüt veriyor ki böyle-
ce (bütün bunları) belki aklınızda tutarsınız 
(Nahl, 90).

Allah, size emanet edilen (şey) leri ehil olan-
lara tevdî etmenizi ve her ne zaman insanlar 

arasında hüküm verecek olursanız, adaletle 
hükmetmenizi emreder. Allah’ın size yapıl-
masını tavsiye ettiği (şey), mutlaka en güzel 
şeydir. Allah, kesinlikle her şeyi işitendir, her 
şeyi görendir (Nisa, 58).

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

152).

Adalet, uygulama alanı 
en geniş olan bir düstur-

dur. Hz. Ömer’in (ra) de-
diği gibi “Adalet, mülkün/
yönetimin temelidir”.

Şehvet kuvvetinin ifratı, 
haram helal tanımamak, 
tefriti, helale de istek duy-
mamak, vasatı ise iffettir 
(Cürcani, Tarifat). Şehvet 
kuvveti yeme, içme, giy-
me, konuşma, uyuma, gez-

me vb. insan nefsinin hoşuna giden hallerin 
hepsini kapsar. Bunların hepsine dair Kur’an 
hattı vasatı “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz…” 
(A’raf ,31) gibi âyetleriyle çizmiştir. 

Kur’an’ın nüzul sebebi insandır. Kur’an, hamd 
ile (Fatiha, 1) başlar, nas ile (Nas, 6) biter. 
Yani hedefi insana hamdı/şükrü öğretmektir. 
Hamd ise israf etmemekten, bütün fillerde 
dengeyi muhafaza etmekten ve yaratılış gaye-
sini unutmamaktan ibarettir. Kur’an dünya ve 
ahiret kelimelerini 115’er kez zikretmekle bize 
dengeyi gösterir. (el-Mu’cemu’l-Müfehres). 

İffet; konuşmanın, yemenin, giymenin ve di-
ğer beşeri ihtiyaçlar için Kur’an’ın vasat ola-
rak koyduğu bir süstür. Böylece, Kur’an’ın 
zinayı haram kılarken, evliliği teşvik etmesi, 
“israf etmeyin” emirlerindeki hikmet ile daha 
iyi anlaşılmış olur. İffetli duruş, yüzü Kâbe’ye, 

BEDENİ KUVVETLERİN 
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akıl, kalp ve ruhu batıya dönük bireylerle ger-
çekleşecek bir olgu değildir.

Akıl kuvvetinin vasatından Peygamberler, Sıd-
dıklar ve Allah dostları; ifrat mertebesinden 
materyalistler ve ahireti inkâr eden dehriler 
çıkmıştır.

Gazap kuvvetinin ifrat mertebesinden, Nem-
rut, Firavun, Ebu Cehil ve Çağdaş Firavunlar; 
vasat mertebesinden adil halifeler (Hz. Ömer, 
Ömer B. Abdulaziz v.b.) ve hükümdarlar çık-
mıştır.

Şehvet kuvvetinin ifrat mertebesi cimrilik, fu-
huş, fesat, her türlü haramları irtikâp etmek 
gibi kötü ahlâk netice verir. Vasat mertebesi 
ise doğruluk, salih ameller, günahlardan kaç-
mak gibi güzel halleri doğurur.

Benlik, sıratı müstakime erişmek ve oradan 
daha da yücelere çıkmak için; akıl kuvvetinin 
hikmet, gazap kuvvetinin adalet, şehvet kuv-
vetinin iffet mertebesini korumak ve bunu 
meleke haline getirmekle insan-ı kâmil olma 
yoluna girer ve o yolda yürür.

Emaneti ifa etmek, hikmet, adalet ve iffet ku-
maşlarından dokunmuş bir elbiseyi taşıyabi-
lecek şahsiyetlerin işidir. Ancak bu şahsiyetler 
yeryüzünün halifeliğini, tevhidin temsilciliği-
ni yani emaneti yüklenebilirler. 

Kur’an, bütün asırlarda bu emaneti ifa edecek 
insanları yetiştirecek Rabbani bir müfredattır. 
Emaneti yüklenecek kişi, hem emin hem de 
emaneti kaldırabilecek ve taşıyabilecek dona-
nıma sahip olmalıdır. Kur’an’da, peygamber-
lerin “el-emîn” olarak nitelenmesi, onların 
hem emanet sıfatlarını hem de risâlet emane-
tini kaldırabilecek donanıma sahip oldukları-
nı gösterir.

Diğer varlıklardan farklı olarak insanın yer-
yüzünü imar etme, adalete dayalı bir toplum 
oluşturma gibi görevleri vardır. Bu çerçevede 
her şey ona emanet edilmiştir. İnsanlar top-
lumdaki en küçük birim olan aileden ülkeye 
hatta tüm dünyaya kadar sorumluluğu geniş 
emanetlerle karşı karşıyadır. Önemli olan in-
sanın, bunun farkında olması ve sorumlulu-
ğunu yerine getirmesidir.

İnsanın referans aldığı inanç sistemi, benli-
ğinin/kişiliğinin oluşumunda önemli bir role 
sahiptir. İnsanı, kendi varlığının bilincine var-
dıran ve eylemlerinde sorumluğunu bildiren 
din olgusudur. Din, bu etkisinin yanında bir 
de toplumsal sorumluluk üzerinde etkiye sa-
hiptir. Baskın karakter olduğunda kültürü de 
biçimlendiren yine din olgusudur. Din, kül-
türe yön verdiğinde medeniyet; kültür dine 
yön verdiğinde ise mimsiz medeniyet (deni-
yet) zuhur eder. Din, insana kendi varlığının 
ve kâinatın insanlığın hizmetine sunulmuş bir 
emanet olduğunu ilam eder.

İnsanın, bedene ait olan bu kuvvetleri tara-
fından, fiillerini kontrol edip vasatta tutması, 
daha üst kuvvetler (kalbi kuvvetler) tarafın-
dan kontrol edilmesiyle mümkündür. Bunlar: 
İrade, gayelilik, sorumluluk, fedakârlık, 
umut, güven/eminlik, sabır, sıdk/dürüst-
lük. 

Bunlardan irade, gayelilik, sorumluluk ve sabır 
insanı bu yolda yürüten iç dinamiklerdir. Bun-
lar, önde gidenlerin vasıflarıdır. Fedakârlık, 
umut aşılamak, güven vermek ve dürüstlük ser-
gilemek ise diğer insanları bu çekim kuvveti-
nin etrafında, yörüngeden çıkmadan gezdiren 
değerlerdir.

İrade, insan eylemlerine yön veren kalbi bir 
kuvvettir. Yanlış ve kötü olandan uzaklaşıp, 
doğru ve iyiyi tercih etmektir. İnsan, iradesiy-
le doğru ya da yanlış yolu seçmekte özgürdür. 
Kur’an’da özgürlüğün insana bağışlandığına 
dair âyetler mevcuttur. Misal olarak:

“Biz Ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici 
olur ya da nankör.” (İnsan, 3). “Hak Rabbiniz-
dendir; artık dileyen iman etsin, dileyen küfre 
sapsın.”(Kehf, 29). Allah, eğer insanlar ken-
dilerini değiştirmek için bilinçli bir seçimde 
ve girişimde bulunurlarsa, onların şartlarını 
değiştirecektir.

Gayelilik, insanı diğer bütün varlıklardan 
ayıran en önemli vasfıdır. Gayelilik, Allah’ın 
varlığa vurduğu mühür, şuur kuvvetinin vü-
cut bulmuş şeklidir. İnsanın eylemlerinde 
amaç gözetip, hedef tayin etmesini gerektirir. 
Kur’an, her şeyden önce yaratılışın mutlak bir 
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amacı olduğunu çeşitli vesilelerle tekrarlar. 
Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasın-
da bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. 
Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Ateşten (gö-
recekleri azaptan) dolayı vay o inkâr eden-
lere. (Sad, 27). Hz. Peygamber, çevresindeki-
lere hep aktif olmayı tavsiye etmiş, zamanını 
amaçsızca ve boş geçirenleri aldanmış ve zarar 
etmiş kimseler olarak tavsif etmiştir. (Buhari, 
Rikak 1).

Sorumluluk, insanın hür iradesi ile yapıp et-
tiklerinin bilincinde olması ve sonuçlarını ka-
bul etmesidir. İnsan, sorumluluğu dışarıdan 
yüklenen bir yük olarak değil, ontolojik ya-
pısının zorunlu bir gereği olarak görmelidir. 
Yani insan yaratılıştan, tabiatı gereği sorum-
ludur. Sorumluluk duy-
gusu korku eksenli değil, 
sevgi eksenli olmalıdır ve 
insan, özgürlüğü oranında 
sorumlu tutulmuştur. Âyet 
ve hadiste bu meseleye dair 
misaller mevcuttur:

“Kim kötülük işlerse, kendi 
nefsine kemlik etmiş olur.” 
(Nisa, 111). “Herkesin 
kazandığı iyilik kendine, 
işlediği fenalık yine ken-
dinedir.” (Bakara, 286). 
“Hepiniz çobansınız ve her 
biriniz mesuliyeti altında 
bulundurduğunuzdan so-
rumlusunuz. Devlet adamı ya da yönetici ço-
bandır ve yönetimi altında bulundurdukların-
dan sorumludur. Kadın, kocasının evinin ço-
banıdır ve ondan sorumludur. Dikkat ediniz! 
Hepiniz çobansınız ve her biriniz mesuliyeti 
altında bulundurduklarınızdan sorumludur.” 
(Buhari, En’am 36).

Fedakârlık, başkalarını kendine tercih et-
mek; başkalarının ihtiyaçlarına ya da olumlu 
istek ve arzularına öncelik tanıyarak bunla-
rın gerçekleşmesinde kendi çıkarlarını ikinci 
planda tutmak ve duruma göre çıkarlarından 
tamamen vazgeçmektir. En üst mertebesi 
Haşr Sûresi’nin 9. âyetinde örneği bildirilen 
“îsar” hasletidir. Manevi bir değer ortaya ko-

yabilmek, insanın benliğini cemaat/ümmet 
havuzunda eritmesiyle mümkündür. Negatif 
benliğin hükümferma olduğu yapılarda olu-
şun maya tutması imkânsızdır.  

Kur’an-ı Kerim, samimi dindarları tanımlar-
ken  “Onlar ki hem bolluk hem de darlık zama-
nında (Allah yolunda) harcarlar.” diye belirtir 
(Âl-i İmran, 134) ve bu konuda en güzel örne-
ği Ensar’ın ortaya koyduğunu bildirir: “Önce 
bu yöreyi yurt edinmiş ve (gönüllerine) imanı 
yerleştirmiş olanlar (arasındaki yoksullara da 
ganimetin bir kısmı verilecektir), bir sığınak ara-
yışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven 
ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde 
hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk 
içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine ter-

cih edenler: işte böyleleri, 
açgözlülükten korunanlar-

dır, onlardır mutluluğa ula-
şacak olanlar! (Haşr, 9).

Umut, Kehf Sûresi’nin 58. 
âyetinde Allah, kendisini 
iki isim sıfatıyla;  bağış-
laması bol (El-Gafûr) ve 
merhamet sahibi (zurrah-
me) tanıtmakta, inananları 
düşmekten ve gevşemek-
ten sakındırmaktadır. Bir-
çok âyet, umutsuzluğu ya-
saklamakta ve müminleri 
bu konuda uyarmaktadır. 
“De ki ey kendilerine karşı 

haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umu-
dunuzu kesmeyin. Zira Allah bütün günahları 
bağışlar.” (Zümer,  53).

Güven/eminlik, insan ahlâkının en önem-
li özelliklerinden olup Peygamberlerin de 
sıfatlarındandır. Güven, ümmet/toplum ha-
lısını tutan ilmekler gibidir. Toplumun her 
kesiminde ve her alanında ekmek ve su gibi 
ona ihtiyaç vardır. Çürüyen toplumlar güven-
sizlikten, yeşeren toplumlar güvenden yeşer-
miştir. Anne babanın çocuğa, çocuğun anne 
babasına; eşlerin birbirine; amirin memura, 
memurun amire; işçinin işverene, işverenin 
işçiye; satıcının müşteriye, müşterinin satıcıya 
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güven duyduğu bir toplum, sağlıklı bir yapıya 
kavuşmuş olur. 

Güven timsali ve Kur’an’ın “Gerçek şu ki, Allah’ı 
ve Ahiret Günü’nü (korku ve umutla bekleyen) ve 
O’nu her daim anan kimseler için Allah’ın Elçisi 
güzel bir örnek teşkil eder. (Ahzab, 21) numune-i 
imtisal gösterdiği Hz. Peygamber (s) “Mü’min, 
insanların kendisine güvendiği kimsedir. 
Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanla-
rın salim olduğu kişidir. Nefsim kudret elinde 
bulunan Allah’a yemin olsun ki kötülüklerin-
den komşusunun emin olmadığı kimse cen-
nete giremez.” (Müsned, III/54). “Emanet(e 
riayet)i olmayanın, imanı yoktur.”(Müsned, 
III/135,154) sözleriyle bu meseleye son nok-
tayı (iman=emanet) koymuştur. 

Sabır, acıya, üzüntüye ve sıkıntıya katlanma, 
haksızlıklar karşısında nefsi tepkilerden alı-
koyma; elde edilemeyen şeyler için kendini 
zapt etme ve tahammül etme… “Olabilecek 
şeyleri telaşa kapılmadan bekleme, sebat gös-
terme, nefsine hâkim olma…” (Mehmet Do-
ğan, Büyük Türkçe Sözlük) anlamlarına gel-
mektedir. Istılahta ise nefse haz veren şeyleri 
terk etmek, kaza ve kaderin tecellilerine karşı 
şikâyete bulunmamak, elem, bela ve musibet-
ler karşısında sızlanmamak gibi manalarda 
kullanılmıştır.

İnsanın bu zorlu yürüyüşte -emaneti taşı-
makta- pek çok sıkıntıya duçar bırakılacağı-
nı Kur’an haber vermektedir. “Mallarınızla ve 
canlarınızla mutlaka sınanacaksınız: Ve doğru-
su, hem sizden önce vahiy verilenlerden hem de 
Allah’tan başka varlıklara ilahlık yakıştıranlar-
dan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama eğer zor-
luklara sabırla katlanır ve O’na karşı sorumlulu-
ğunuzun bilincinde olursanız; bilin ki bu, azimle 
sarılınacak bir iştir. (Âl-i İmran, 186). Bu zorlu 
yolda azığının ne olacağını da beyan etmiştir. 
“Siz ey imana ermiş olanlar! Sarsılmaz bir sa-
bır ve namaz ile yardım arayın; zira unutmayın, 
Allah zorluklara karşı sabredenlerle birliktedir.” 
(Bakara, 153).

Sıdk/dürüstlük, peygamberlerin sıfatların-
dan biridir. Dürüstlük önce insanın kendisine 
saygısıdır. Bu içte başlayan bir cazibe kuvve-
tidir. Tıpkı güneşin kendi etrafında dönüp, 

diğer gezegenleri de kendi cazibesiyle etrafın-
da tutması gibidir. Bu konuda ümmetin her 
bireyi birbirini uyarmalıdır. Çünkü Kur’an, 
müminleri birbirinin velileri (dostları) olarak 
bildirir. “Erkek ve kadın müminlere gelince, 
onlar birbirlerinin yakınlarıdır: (hep) iyi ve 
doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve 
zararlı olanın yapılmasına engel olurlar…” 
(Tevbe, 71). Bunun için sorumlu kişiler, et-
rafındakileri yalaka tabiatlı kimselerden de-
ğil, uyaran düzelten kimselerden seçmelidir. 
Mü’minler birbirlerini kendine doğruyu söy-
leyen aynalar gibi görmelidirler.

Hülasa olarak: İnsanların çoğu biyolojik ola-
rak bir benliğe sahipken, ruhsal olarak tarih, 
siyaset ve toplum zindanlarının şekillendirdi-
ği sahte bir benliğe sahiptir. Teknoloji sonu-
cunda üretimin artmasıyla hazlar çoğaltıldı. 
Bedenin ihtiyaçları karşılandıkça, ruh ihmal 
edilip aç bırakıldı. Tekasür belası benlikle-
ri kuşattı. Ruh bakımını gerçekleştiremeyen 
insan, fıtratından uzaklaştı(rıldı). Suya has-
ret toprak nasıl mahsul bitirmezse, vahiyden 
mahrum edilen benlikler yaratılış (emanet 
görevi) gayesini unuttu, çoraklaştı, haz ve hız 
peşinde koşar oldu. Makamından sükût etti 
(insanlıktan beşerliğe indi). Ama Allah, insan-
dan ümidini kesmedi. Kur’an, insana emanet 
görevini hatırlatmaya devam ediyor. Mü’min 
hikmet, adalet ve iffetle donanmalıdır. Sanal 
gündemleri bırakarak, gerçek gündemler ih-
tiva eden Rabbani Müfredat Kur’an ile ken-
dine vahyolunuyormuş gibi yeniden diyaloga 
geçmelidir. Yoksa emanet ömrünü heba edip, 
yeryüzünün emanetçiliği vazifesini ifa edeme-
yecek ve emanete hıyanet cezası çekecektir. 
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ur’an’ın temel kavramlarından emane-
ti ele aldığımız 24. sayımızın hazırlık 

toplantısında söyleşinin kiminle yapılaca-
ğı hususu müzakereye açıldığında ilk akla 
gelen isim, Emanet ve Ehliyet ismiyle meş-
hur olmuş İslam İlmihali’nin müellifi, Yusuf 
Kerimoğlu müstear adıyla tanınan Hüsnü 
Aktaş Hocaefendi oldu. Yaklaşık 40 yıldır 
Ankara’da ikamet eden Hocaefendi ile Ni-
san ayında 257. sayısını çıkarmış olan Misak 
dergisinin Sıhhiye’deki ofisinde buluştuk. 
Yoğun bir muhabbet ortamında şifahi ola-
rak başlayan mülakatımız yazılı olarak de-
vam etti. Söyleşi metnini yayına hazırlarken 
Hocaefendi’nin imlâ tercihlerine sadık kal-
dık. İlgiyle okuyacağınızı ve istifade edece-
ğinizi ümit ederek sizleri söyleşiyle baş başa 
bırakıyoruz.

EMANET’İN TARİFİ

Sual: Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem 
Hocam, uzunca bir dönem bilinçli Müslü-
manların başvuru kaynağı olarak hizmet 
gören Emanet ve Ehliyet isimli kıymetli ese-
rinizden yola çıkarak bu mülakatı sizinle 
gerçekleştirmek istedik. Söyleşimize tarifle 
başlamak, daha sonra söyleyeceklerinizin 
kolayca anlaşılabilmesi için yararlı olacak-
tır. Siz emaneti nasıl tarif ediyorsunuz? 

Cevap: Sözlerime başlarken Allahü Teâlâ 
(cc)’ya Hamd-û senâ; Âlemlere rahmet ola-

S Ö Y L E Ş İ

“Emanet ve Ehliyet”in Müellifi
Hüsnü Aktaş Hoca ile
Emanet ve Ehliyet Bilinci Üzerine…

Bütün 
Peygamberler 
Kavimlerine 
‘Hidâyete Tabi 
Olmayı, 
Adalete 
Riâyet Etmeyi 
Ve İhtiraslarına 
Uymaktan 
Kaçınmayı 
Tebliğ 
Etmişlerdir.

Dr. Fethi GÜNGÖR K
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rak gönderilen Peygamberimiz Efendimize 
(sav), temiz ehl-i beytine ve ashabına selât-ü 
selâm, bütün mü’minlere hayır dualar ede-
rim. Allahü Teâlâ’nın (cc) bütün insanlar-
dan, daha ruhlar âleminde iken ‘Misak’ aldığı 
mütevatir haberlerle sabittir. Bu bir anlamda 
Fakih Molla Hüsrev’in ‘El-Mir’at’ isimli usûl 
kitabında belirttiği gibi, ‘Allah (cc) ile insan-
lar arasında tahakkuk eden manevi mukave-
le’ hükmündedir. Kitap ve sünnette yer alan 
‘Fıtratûllah’ kavramı ile bu manevi mukave-
le arasında da zaruri bir münasebet vardır. 
Kur’an-ı Kerim’de Allahü Teâlâ’nın (cc) ema-
neti, göklere, dağlara ve yeryüzüne teklif et-
tiği, onların bu emanetin ağırlığı karşısında 
endişeye düştükleri, insanın ise kendi cüz’i 
iradesiyle emaneti yüklendiği haber verilmiş-
tir. (el-Ahzab Sûresi: 72). En geniş anlamıyla 
emânet, “Allahü Teâlâ’nın (cc) tekliflerinin ta-
mamına” verilen bir isimdir. İlahi tekliflerin 
muhatabı olan mükellefin, “kendi iradesiyle 
yüklendiği vazifeler” anlamında da kullanıl-
mıştır. Hz. Âdem’den (as) itibaren peygam-
berlere indirilen suhufların ve kitapların 
tamamında, insanoğluna yüklendiği emane-
tin zaruri neticeleri hatırlatılmıştır. İmam-ı 
Şafii (rh.a.) ‘er-Risale’ isimli usûl kitabında, 
kelâmullah olan Kur’an-ı Kerim’in keyfiyeti-
ni izah ederken şöyle demiştir: “Allahü Teâla 
(cc) Rasulü’ne gönderdiği kitapta şöyle bu-
yurdu: “Hiç şüphe yok ki bu aziz bir kitap-
tır. Ne önünden, ne arkasından hiçbir ba-
tıl (yanaşıb) gelemez. O yegâne hüküm ve 
hikmet sahibi olan (Allah) tarafından indi-
rilmiştir. (Fussılet Sûresi: 41-42). Allah (cc) 
kitabıyla insanları küfürden ve basiretsizlik-
ten kurtararak, nûra ve hidâyete kavuşturdu. 
Kullarına helâl olan şeyleri bildirdi. Dünya ve 
ahiret saadetine kavuşabilmek için, bildirdiği 
haramlara yaklaşılmamasını emretti. Bu salih 
amel ve niyetleri karşılığında ebedi cenneti 
ve cehennem ateşinden kurtuluşu vaad etti. 
Şanı yüce olan Allahü Teâlâ (cc)’nın ni’meti 
ne kadar büyüktür. Helâl ve haram hududla-
rını dikkate almayarak kötülüğe devam eden 
günahkârlara da dünyada ve ahirette görecek-
leri cezaları hatırlattı. Daha önce gelip-geçen 
ümmetlerin kıssalarını onlara haber verdi. 

Hüsnü AKTAŞ

1950 Burdur doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini 
Burdur’da, lise öğrenimini Antalya’da tamam-
ladı. 1973 yılında AÜ. İlahiyat Fakültesi’ni bitir-
dikten sonra bir süre Diyanet bünyesinde çalıştı. 
12 Eylül 1980 Askeri Harekatı’nda gözaltına 
alındı ve 1981 yılında devlet memurluğundan 
ayrıldı. 

Yazı yazmaya lise öğrencisiyken başlayan Hüs-
nü Hoca, 1974 yılında bir grup arkadaşıyla Yeni 
Ölçü dergisini çıkardı. 1979 yılından itibaren 
haftalık Şura, Tevhid ve Hicret gazetelerinde 
makale ve incelemeleri yayınlandı. 1981 yılın-
dan itibaren günlük gazete ve aylık dergilerde 
incelemeleri yayınlandı. Mesela, Milli Gazete’de 
A.Hikmet Bircanlı müstear adıyla köşe yazarlı-
ğı yaptı, Yusuf Kerimoğlu müstear adıyla aynı 
gazetenin Fıkıh Köşesi’ni hazırladı. Aynı yıllarda 
İbrahim Taha Emre müstear adıyla roman ve hi-
kayeleri yayınlandı.

1983’te fikir dalında yılın eseri ödülüne layık gö-
rülen Kelimeler ve Kavramlar adlı eseri yanında 
Hocaefendi’nin Emanet ve Ehliyet, Medeni Vah-
şet, Fıkhi Meseleler, İslami Hareketin Mahiyeti 
gibi 15 eseri ve yüzlerce makalesi yayınlanmış 
bulunmaktadır.

Türkiye Yazarlar Birliği kurucuları arasında 
yer alan Hüsnü Aktaş Hocaefendi, düşünce ve 
inançlarından dolayı mahkum edilen insanla-
ra yardım etmeyi amaç edinen Vahdet Eğitim, 
Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı’nı bir grup arka-
daşıyla birlikte kurdu. 

TCK’nın 163, 312 ve 5816 sayılı kanunlarına mu-
halefetten 21 kez yargılandı. Halen, 1990’dan 
beri düzenli çıkan Misak mecmuasının editörlü-
ğünü ve Vahdet Vakfı’nın Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yürütmektedir. 
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Mal ve evlâd nokta-
sından zengin, ömür 
ve kudret noktasından 
güçlü olan kimselerin 
durumlarını beyan ede-
rek va’z-ü nasihat etti. 
Bu insanların kötü olan 
akıbetlerine düşülme-
mesini, onların başına 
gelenlerden ibret alın-
masını, vakit varken 
salih amellerde bulu-
nulmasını, günah işle-
yenlerin kınanmadan 
ve fidyeye müstehak 
olmadan önce, emir ve 
nehiylere uymalarını, ilâhi 
tekliflerin edâsında gaflete 
düşülmemesini tekrar tek-
rar hatırlattı. Ve buyurdu 
ki: “(Hatırlayın) O günü 
ki; herkes (Dünya’da) 
ne hayır işlemişse (onu 
kendisi için) hazırlanmış 
bulacak, ne kötülük iş-
lemişse de, onunla (kö-
tülükle) kendi arasında 
uzak bir mesafe olmasını 
arzu edecek” (Âl-i İmran Sûresi: 30). Şanı 
yüce olan Allah’ın kitabında ne varsa; hepsi 
bizim için rahmet ve hüccettir. Bunu gerçek 
ilim sahipleri anlar. Cahiller ise cehaletleri se-
bebiyle anlamazlar. Bilmek istemeyenlere ge-
lince, onlar ilahi tekliflerde yer alan rahmeti 
idrak edemezler.” 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygam-
berimiz Efendimiz’in (sav) sünnetinde emânet 
teriminin, muamelatla ilgili olarak kullanıldığı 
malûmdur. Meselâ: Sahih-i Buhari ve Sahih-i 
Müslim’de yer alan ve münafıkların vasıflarını 
haber veren şu hadis-i şerif, bunun en güzel 
delilidir: “Dört şey, her kimde bulunursa 
münafık olur. Her kimde bunlardan birisi 
bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendi-
sinde münafıklıktan bir vasıf kalmış olur. 
Bunlar kendisine bir şey EMANET edildiği 
zaman hıyanet etmek, yalan söylemek, söz 

verdiği (ahdettiği) za-
man, sözünde durma-
mak, ihtilaf ettiği (hu-
sumet anında) zaman 
adaletten ayrılmak.’ 
Bazı muteber fıkıh ki-
taplarında yer alan 
‘Kendisine emanet ko-
nulup da ihanet etme-
yen kimse, (emanetin) 
zararını tazmin etmez’ 
hükmü de muamelatla 
ilgilidir. Bazı kaynak-
larda, merfu olan bir 
hadis-i şerifin ifadesi 
olarak yer almıştır. 

Sual: Emaneti, kulun Rab-
bine, nefsine, insanlara 
ve diğer canlılara karşı 
sorumluluğu çerçevesinde 
nasıl anlamak icab eder? 

Cevap: Mükerrem bir 
varlık olan insanoğlunun 
mukaddes emâneti, kendi 
iradesiyle yüklendiği muh-
kem nassla haber verilmiş-

tir: “Biz emâneti göklere, yere ve dağlara 
arz (ve teklif) ettik de, onlar bunu yüklen-
mekten çekindiler, bundan endişeye düştü-
ler. İnsan(a gelince, o tuttu) emâneti sırtına 
yüklendi.” (El-A’raf Sûresi: 72). Bazı müfes-
sirler; bu âyette geçen emânetin, ilâhi teklifle-
rin/ahkâmın tamamını ifade için kullanıldığı-
nı izah etmişlerdir. Tarih boyunca bütün pey-
gamberler, kavimlerine ‘Hidâyete (hüdâya) 
tabi olmalarını, adalete riâyet etmelerini ve 
hevâlarının ihtiraslarına uymaktan kaçınma-
larını tebliğ etmişlerdir. Mükellefin yüklendiği 
emanet; Rabbine, kendi nefsine, diğer insan-
lara ve bütün canlılara karşı, muhkem naslarla 
sınırları çizilen vazifeleri beraberinde getirilen 
bir emanettir. Bu noktada, hayati öneme haiz 
olan vazife ve mesûliyet ahlâkı üzerinde kısa-
ca durmamızda fayda vardır. Bu ahlâkı kaybe-
den kimselerin; dünyevi ihtiraslarını ön plâna 

BÜTÜN PEYGAMBERLER 
KAVİMLERİNE 

‘HİDÂYETE TABİ 
OLMAYI, ADALETE 
RİÂYET ETMEYİ VE 
İHTİRASLARINA 

UYMAKTAN KAÇINMAYI 
TEBLİĞ ETMİŞLERDİR.
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çıkarmaları, gayr-i meşru arzularının ve geçici 
heveslerinin esiri haline gelmeleri mümkün-
dür. Başta Sahih-i Buhari olmak üzere, birçok 
muteber hadis mecmuasında yer alan hadis-i 
şerifte, Peygamberimiz Efendimiz’in (sav): 
“Ümmetimin hakkında endişe ettiğim hu-
susların en tehlikelisi; hevâya uymak ve 
tûl-i emeldir. Hevâya tabi olmak insanı hak 
yoldan saptırır. Tûl-i emel ise ahireti unut-
turur” buyurduğu malûmdur. Bazı muteber 
kaynaklarda ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi hareket 
etmek (ahireti unutmak) ve hevâya tabi ol-
mak, bütün felâketlerin kaynağıdır’ ifadesine 
yer verilmiştir. Bu iki unsurun, mükellefin 
niyetiyle ilgili olduğunu 
ifade etmek mümkün-
dür. Mükellefin Rabbine, 
kendi nefsine, diğer in-
sanlara ve bütün canlılara 
karşı vazifelerini yerine 
getirebilmesi için, muh-
lis ve muhsin vasfını haiz 
olması gerekir. İman esas-
larını beyan eden hadis-i 
şerifte, ihlâs ve ihsan 
üzerinde hassaten durul-
duğu malûmdur. Cebrail 
(as)’in “İhsan nedir?” sua-
line; Peygamberimiz Efendimiz (sav); “İhsan: 
Allah’ı (cc) görüyormuşsun gibi O’na iba-
det etmendir. Zira sen O’nu görmüyorsan 
da, O seni görüyor” cevabını vermiştir. İslâm 
âlimlerinin “Fıkh-ı Batın” diye isimlendirdiği 
ve tamamen kalbi ilgilendiren ilimleri tahsil 
etmek farzdır. Zira Allahü Teâla (cc), kalbi; ak-
lın, ilmin ve ruhun mahalli kılmıştır. İnsanın 
kalbi aynı zamanda; şüphelerin ve vesvesele-
rin mahalli, küfrün ve imanın merkezi, ısrarın 
ve vazgeçmenin mevzii, mutmain olmanın ve 
rahatsızlık duymanın cereyan ettiği bir yerdir. 
İmam-ı Suyuti’nin tasnif ettiği ‘el-Cami’ûs-
Sağir’ isimli hadis mecmuasında, Peygamber 
Efendimiz’in (sav) kalbi şu şekilde tarif ettiği 
ifade edilmektedir; “Değişkenliğinden do-
layı bu organa kalb ismi verilmiştir. Öyle 
ki, kalb, boş bir arazideki ağacın kökün-
den asılı durup, rüzgârın bir alta, bir üste 

çevirdiği bir kuş tüyü gibidir.” Maddi ve 
manevi varlığımızın merkezi olan kalbimizin; 
Allah’ın razı olacağı amellerle düzelip sıhha-
te kavuşması mümkün olduğu gibi, gayr-i 
meşrû fiillerle, şeytanın ve şeytanı dost edilen 
çevrelerin (tağuti güçlerin) telkinleriyle fesa-
da uğraması da mümkündür. 

Sual: Siyaset, İktidar ve servetin, emanet ile 
bağını nasıl kurmamız gerekmektedir?

Cevap: Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu, 
cemiyet halinde yaşayan mükerrem bir var-
lıktır. Cemiyet halinde yaşamanın bedeli; in-

sanların siyasi, hukuki, 
iktisadi ve ahlâki hüküm-
lere riâyet etmesidir. Ayrı-

ca her cemiyette siyasi bir 
iktidar ve o iktidara bağlı 
olan insanlar vardır. İnsan-
ların kuvvet, zekâ, eğitim, 
yaş ve sağlık açısından 
farklı hususiyetlere sahip 
oldukları da malûmdur. 
Bu farklılaşmanın, değişik 
siyasi tercihleri beraberin-
de getirmesi mümkündür. 
Siyaset kelimesi, “Emir, 

nehiy ve terbiye” gibi manalara gelen “sase” 
fiilinin masdarıdır. Bu kavramı kısaca; “İkti-
darı elde etme, iktidarı kullanma veya iktidarı 
kullanma faaliyetine katılma faaliyeti” şeklin-
de tarif etmek mümkündür. İslâm dininin, 
kendine mahsus olan bir siyaset anlayışı var-
dır. Bu siyaset anlayışının değişmeyen hedefi, 
insanların dünyevi ve uhrevi saadetine vesile 
olmaktır. Hanbeli Fukahası’ndan İbn-i Kay-
yim el-Cezviyye ‘et-Turuku’l-Hükmiyye 
fi Siyaseti’ş-Şer’iyye’ adlı eserinin girişin-
de, siyaseti şöyle tarif etmiştir: “İnsanları 
hidâyete ve hayra ulaştırmak, onları fesad-
dan kurtarabilmek için, takip edilmesi ge-
reken en güzel yola siyaset denilir.” Hanefi 
Fukahas’ından İbn-i Abidin: ”Siyaset: halkı 
dünyada ve ahirette kurtulacakları yola irşad 
etmekle, onların salâh ve menfaatleri için ça-
lışmaktır” tarifini yapmış ve bahsin devamın-

MÜKELLEFIN RABBİNE, 
KENDİ NEFSİNE, DİĞER 
İNSANLARA VE BÜTÜN 

CANLILARA KARŞI 
VAZİFELERİNİ YERİNE 
GETİREBİLMESİ İÇİN, 
MUHLİS VE MUHSİN 

OLMASI GEREKİR.
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da şöyle demiştir: “Siyaset ağır bir şeriat olup 
iki nevidir. Siyaset-i Zâlime; halkın haklarına 
zıt olan siyasettir ki, şeriat bunu haram kılmış-
tır. Siyaset-i Âdile: halkın haklarını zalimlerin 
elinden kurtaran, zulüm ve fenalıkları defe-
den, fitne ve fesad ehlini meneden siyasettir 
ki şeriattan sayılır.” Dolayısıyla siyasi tercih, 
hâkimiyet ve iktidar meselesi; hem itikadi, 
hem ameli birçok hükmü beraberinde getiren 
bir hadisedir. İnsanların bedevi (göçebe) ha-
yattan, medeni hayat düzenine geçebilmeleri, 
peygamberlerin yol göstermeleri neticesinde 
gündeme girmiştir. Toplumu yönetme ilmi, 
(siyaset) peygamberlerin insanlara öğrettik-
leri bir ilimdir. Kur’an-ı 
Kerim’de, yeryüzünde 
iktidarla imtihan edilen 
mü’minlerin, bariz vasıf-
ları zikredilmiştir: “On-
lar (o müminler) ki; eğer 
kendilerine yeryüzünde 
iktidar verirsek, namaz-
larını dosdoğru kılar-
lar, zekâtlarını verirler. 
İyilikleri emrederler ve 
kötülüklerden nehyeder-
ler.” (el-Hacc Sûresi: 41). 
Siyaset, yönetim tekniğiy-
le ilgili olan ve insanlığa 
hizmeti ifade eden bir kav-
ramdır. Bir devletin kurulması ve sürekliliği-
nin sağlanması siyasetle mümkündür. Kısaca 
siyaset, “Ülke, devlet ve insan yönetimidir.” 
İslâm fıkhında hâkimiyet, kayıtsız ve şartsız 
Allahü Teâlâ’ya (cc) mahsustur. İktidar ise, 
yeryüzünün halifesi olan insanoğluna, imti-
han için verilmiştir. İmana dayanan hâkimiyet 
ve iktidar anlayışının; hem bu dünyada, hem 
de ahirette zaruri neticeleri vardır. Kur’an-ı 
Kerim’de, kıyamet gününde ortaya çıkacak 
manzara şöyle tasvir edilmiştir: “O gün (tuğyan 
edenlerin) yüzleri ateşte evrilip-çevrilirken: 
“Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, 
peygambere itaat etseydik” diyeceklerdir. 
(Onlara tabi olanlar da o gün) “Ey Rabbimiz! 
Hakikat biz reislerimize ve büyüklerimize 
uyduk. Onlar bizi yoldan saptırdılar diye-

ceklerdir. Ey Rabbimiz! Onlara azaptan iki 
katını ver. Onları büyük bir lanetle rahme-
tinden kov!” (el-Ahzab Sûresi: 66-68). He-
sap gününe hazırlanan bir mükellefin, zulme 
ve fesada sebeb olan küfür ahkâmına razı 
olması caiz değildir. Zira İslâm fıkhında ikti-
darın meşrûiyetini belirleyen unsur adalettir. 
Hz. Ömer (ra)’in dediği gibi “Adalet mülkün 
(devletin-iktidarın) temelidir.” Bazı fıkıh ki-
taplarında “Dâru’l-İslâm” kavramı, “Dâru’l-
Adl” (adalet ülkesi) olarak da isimlendirilmiş-
tir. İmam-ı Maverdî ‘el-Ahkamu’s-Sultaniye’ 
(İktidarın Hükümleri) isimli eserinde “Devlet 
başkanı (İmam) ümmetin haklarını korudu-

ğu müddetçe, insanlarla 
ilgili vazifeleri konusunda 
Allah’ın (cc) hakkını ye-

rine getirmiş olur. Bu du-
rumda ümmetin; imamın 
durumu değişmediği sü-
rece, ona iki borcu vardır: 
İtaat ve yardım.” diyerek, 
bir inceliğe işaret etmiştir. 
Bu tesbitte yer alan “ima-
mın durumu değişmedi-
ği sürece” kaydı, itaati ve 
yardımı ma’rufla (iyilikle) 
sınırlandırmak içindir.

Sual: Hocam, bir de servetin emanet ile bağını 
açıklar mısınız?

Cevap: Servet meselesine gelince: Bilindiği 
gibi insanoğlu ihtiyaç sahibi olan bir varlık-
tır. Hayatını devam ettirebilmesi için, ihtiyaç-
larını sürekli ve düzenli olarak elde etmesi 
şarttır. İslâm dininin zarûriyyat mertebesinde 
gördüğü maslahatlardan birisi de mal emni-
yetidir. Meseleyi izah edebilmek için, “mal 
nedir?” sualine cevap vermemiz gerekir. Bazı 
İslâm âlimleri “Yeryüzünde neler varsa hep-
sini sizin için yarattı” (el-Bakara Sûresi: 29) 
âyet-i kerimesini dikkate almış ve “İnsanların 
ihtiyaçlarını karşılamak için Allah (cc) tarafın-
dan yaratılmış olan ve istenildiği zaman elde 
edilip kullanılabilen insandan maada (gayri) 
şeylere mal denilir” şeklinde tarif etmiştir. 

İSLÂM DİNİNİN 

KENDİNE MAHSUS 

SİYASET ANLAYIŞININ 

DEĞİŞMEYEN HEDEFİ, 

İNSANLARIN DÜNYEVİ 

VE UHREVİ SAADETİNE 

VESİLE OLMAKTIR.
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İmam-ı Şâfii (rh.a.) malı şöyle tarif etmiştir: 
“İhtiyaçlarımızı karşılayan şeylere mal denir.” 
Müctehid imamlar; keyfiyetine göre malları 
ikili tasnife tabi tutmuşlardır. Birincisi: Mü-
tekavvim mallar, yani mübah, dayanıklı ve 
alış-verişe konu olan mallar. İkincisi: Gayr-i 
mütekavvim olan mallar... Fıkhi keyfiyeti 
haiz olan bu tasnif, mal emniyeti açısından 
önemlidir. Zira bir malın mütekavvim olma-
sı için, helâl olması şarttır. Keşfu’l-Esrar’da: 
“Haramlığına dair hususi bir delil bulunma-
yan eşyalarda ibaha esastır” hükmü kayıtlıdır. 
Bilindiği gibi “helâl” ve “haram” sınırları, bü-
tün insanlar için müşterek olan sınırlardır. Bir 
malın mütekavvim olma-
sının yanında, meşru yol-
dan elde edilmesi de şart-
tır. Bir mal helâl dahi olsa; 
hırsızlık veya batıl bir yolla 
elde edildiği zaman, kişinin 
mülkiyetine devredilemez. 
Helâl ve haram hududları-
nı tayin etme hakkı, Allah’a 
(cc) mahsûs olan bir haktır. 
Sünen-i Tirmizi’de yer alan 
ve Hz. Adiyy b. Hatem’den 
(ra) rivâyet edilen hadis-i 
şerif, bu keyfiyetin öne-
mini ortaya koymaktadır. 
Hadis-i şerif meâlen şöyledir: “Ben henüz 
İslâm’a girmeden önce Rasûlullah’ın (sav) 
“Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini, sahip-
lerini, Meryemoğlu Mesih’i ilahlar edindi-
ler.” (et-Tevbe Sûresi: 31) âyet-i kerimesini 
okuduğunu işittim. Bunun üzerine “Ya 
Muhammed, onlar bunlara ibadet etme-
diler” itirazında bulundum. Bu itirazıma 
Peygamberimiz Efendimiz (sav) şu cevabı 
verdi: “Gerçekten onlar, bunlara zahiren 
ibadet etmiyorlardı. Fakat kendilerine, bir 
şeyi onlara helâl kıldıkları vakit onu helâl 
kabul ediyorlar veya herhangi bir şeyi on-
lara haram kıldıkları vakit, onu haram ka-
bul ediyorlardı.” Bu hadis-i şerif, teşrî huku-
ku açısından belirleyici bir keyfiyeti haizdir. 
Günümüzde gayr-i meşrû servet sahiplerinin 

siyasi iktidarları dahi kontrol altına aldığını 
söylemek mümkündür. 

Sual: Ehliyet kavramının emanetle ilişkisi ne-
dir? Bunun hayatımıza yansıması hangi düz-
lemde ve ne düzeyde söz konusu olabilir?

Cevap: Emanet ve ehliyet kavramları, önce-
likle usul ve furû açısından fıkıh ilminin ko-
nusudur. Bilindiği gibi Fıkıh ilminin konusu; 
insanın lehindeki ve aleyhindeki haklarını, 
muhkem delillerle ortaya koymaktır. Mü-
kellefin lehinde ve aleyhinde olan haklarına 
sahip olabilmesine ehliyet denilmiştir. İlâhi 
tekliflerin vücûbu ve edâsı için, mükelle-

fin ehliyet sahibi olma-
sı şarttır. Muhkem veya 
mücmel nassa dayanma-

yan herhangi bir hak ve 
mes’ûliyet sözkonusu de-
ğildir. Hukuk genel ola-
rak; Allah’ın (cc) hakları 
(hukûkullah), insanların 
hakları (Hukûku’l-ibad) 
ve müşterek haklar olmak 
üzere, üçlü tasnife tabi 
tutulmuştur. Emanet kav-
ramının hayatımıza yansı-
ması, bu hakların tesbiti 
ve muhafazasıyla ilgilidir. 

İktidar sahiplerinin muhkem nasslara daya-
nan hakları, şahsi kanaatlerine göre değiştir-
meleri, yani zulme meyletmeleri mümkün-
dür. Ancak caiz değildir. 

Sual: Hocam, insan hakları konusunu biraz 
açabilir miyiz?

Cevap: İnsan haklarını, umumi ve husu-
si olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 
İslâm toplumunun ortaklaşa vücuda getirdiği 
imkânlar, umumi hakkın konusudur. Sağlık, 
eğitim-öğretim, adalet vs. Bunlara “Umumi 
Haklar” denilir. Bir kimsenin ailesi, işi ve özel 
mülkü üzerindeki hakları gibi, kendine mah-
sus olan hakları da vardır. İnsan haklarını, 
dört unsuru dikkate alarak tahlil etmek müm-
kündür. Birincisi: Hak sahibidir. Hakkın aktif 

MÜKELLEFİN LEHİNDE 
VE ALEYHİNDEKİ 

HAKLARINA SAHİP 
OLABİLMESİNE 

EHLİYET DENİR. 
İLÂHİ TEKLİFLERİN 
VÜCÛBU VE EDÂSI 
İÇİN, MÜKELLEFİN 

EHLİYET SAHİBİ 
OLMASI ŞARTTIR.



41

Kur’ani Hayat
MAYIS’12
SAYI 24

Dr. FETHİ 
GÜNGÖR

Hüsnü Aktaş İle

süjesi olan ve muamelat hukuku alanında hak 
sahibi insandır. İkincisi: Hakkın konusudur. 
Genelde maddi bir menfaat veya bir şahıs üze-
rindeki yetki şeklinde ortaya çıkar. Üçüncüsü: 
Hakkın borçlusudur. Hakkın pasif süjesi olup 
genelde mükellef vasfıyla anılan kişi veya kişi-
lerdir. Dördüncüsü: Hakkın meşrûiyetidir. Bi-
raz önce de ifade ettiğimiz gibi İslâm fıkhında 
devletin meşrûiyeti; kavmi, rengi, dili ve dini 
ne olursa olsun, teb’asının (vatandaşlarının) 
haklarını muhafaza etmekle, yani adaletle 
sınırlıdır. Değişmeyen kaide şudur: “Müslü-
manların lehine olan şeyler, gayr-i müslim-
lerin de lehine, müslü-
manların aleyhlerine olan 
şeyler, onların da aleyh-
lerinedir.” Sünen-i Tirmi-
zi, Sünen-i İbn-i Mace ve 
İmam Ahmed b. Hanbel’in 
‘el-Müsned’ isimli eserinde 
yer alan hadis-i şerifte Pey-
gamberimiz Efendimiz’in 
(sav) “Müslümanın, di-
ğer müslümana kanı, 
malı ve ırzı haramdır. 
Müslümanlar İslâm di-
ninin himayesi altında-
dırlar. Bu noktada gayr-i 
müslim (zimmet ehli) olanlar da müslüman 
gibidirler” buyurduğu malûmdur. Gayr-i 
müslimlerin muamelatla ilgili ihtilâflarını, 
kendi içlerinden birisini hakem tayin ede-
rek (tahkim usûlüyle) kendi inançlarına göre 
çözmeleri mümkündür. Bu onların en tabii 
hakkıdır. Dolayısıyla modernizmi, özellikle 
lâiklik felsefesini savunan çevreler tarafından 
dile getirilen ‘herhangi bir dini esas alan dev-
letin, değişik inançlara sahip olan insanların 
haklarına tecavüz edebileceği’ iddiası, İslâm 
Fıkhı’nı esas alan devlet için geçerli değildir.

İSLAM’IN TEMEL HEDEFLERİ

Sual: Eserlerinizde İslam’ın tüm insanlık 
için öngördüğü temel hedefler, zaruri, haci 
ve tahsini maslahatlar üzerinde duruyor-
sunuz, Bunu kısaca izah eder misiniz? 

Cevap: Cemiyet halinde yaşayan insanoğlu-
nun, dünya hayatıyla ilgili ihtiyaçlarını sayıy-
la ifade etmek kolay değildir. Ancak kavmi, 
rengi, dili ve dini ne olursa olsun her insanın; 
hayatının korunmasını, adaletle muamele 
edilmesini ve inandığı gibi yaşama imkanı-
nın sağlanmasını arzu ettiğini söyleyebiliriz. 
Allâh’ın (cc) indirdiği hükümler ile insanoğ-
lunun dünyevi ve uhrevi maslahatı arasında 
zaruri bir münasebet vardır. İlâhi tekliflerde 
yer alan maslahat “ya faydalı olanı elde et-
mek (celb-i menfaat) veya zararlı olanı ortadan 
kaldırmak” (def-i mazarrat) şeklinde tezahür 

edebilir. Bilindiği gibi 
maslahat kelimesi, Arap-
ça “s-l-h” kökünden gelen 

ve değişik manaları ifade 
eden bir kelimedir. Salâh 
kelimesinin masdarı olarak 
kullanıldığı zaman “fayda, 
menfaat, iyilik, istikâmet, 
bir şeyin kendisinden bek-
lenen amaca uygun olma-
sı, âdil ve dürüst olmak” 
gibi manaları ifade eder. 
Eğer “mesâlih” kelimesi-
nin müfredi (tekili) olarak 
kullanılırsa, anlamı “fert ve 

toplum için hayrı gerçekleştiren şey, menfa-
at, uygunluk, iyilik veya bunlara vesile-sebeb 
olan şeydir. Fıkhi bir terim olan maslahatı 
ifade için Kur’ân-ı Kerim’de, müradifi olan 
“hasenât” (güzellikler-iyilikler) kavramı kul-
lanılmıştır. 

Sual: Hocam, İslâmi ıstılahta maslahat tam 
olarak neyi ifade ediyor? 

Cevap: Maslahat; hem lûgat manası, hem 
sonradan kazandığı keyfiyet dikkate alınarak 
tarif edildiğinde, yaygın olan iki tarif ortaya 
çıkmaktadır. Birincisi: Faydalı olanın temin 
edilmesine ve zararın ortadan kaldırılmasına 
maslahat denilir. İkincisi: Bazı usûl alimleri; 
mücerred fayda anlayışının istismara vesile 
olacağını dikkate almış ve maslahatı İslâmın 
temel hedefleriyle izah etmişlerdir. Meselâ: 
İmam-ı Gazâli ‘el-Mustasfa’ isimli usûl kita-

PEYGAMBERLERE 
İNDİRİLEN SUHUF 

VE KİTAPLARIN 
TAMAMINDA, 

İNSANOĞLUNA, 
YÜKLENDİĞİ 

EMANETİN ZARURİ 
NETİCELERİ 

HATIRLATILMIŞTIR.
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bında, maslahatın keyfiyetini izah ederken 
şöyle demiştir: “Bizim maslahattan kasdımız, 
İslâm’ın temel hedefleriyle sınırlıdır. İnsan-
ların can, mal, nesil, akıl ve din emniyetleri-
nin muhafaza edilmesi farzdır. Bu beş şeyin 
korunmasına yönelik her şey maslatattır. Bu 
beş şeyin zâyi olmasına sebeb olan şeyler 
mefsedet hükmündedir. Bunun (mefsedetin) 
ortadan kaldırılması da maslahattır.” Hanbeli 
Fukahası’ndan İbn Kayyım el-Cevziyye “İlâhi 
tekliflerin tamamı bir hikmete mebnidir. İn-
sanların dünya ve âhiret maslahatlarının temi-
ni için ilâhi bir vesiledir. 
İslâm’ın tamamı adalet-
tir, hikmettir, rahmettir 
ve maslahattır. Adaletten 
zulme, maslahattan mef-
sedete ve hikmetten abe-
se çıkan hiç bir hükmün, 
İslâmi olması mümkün 
değildir.” diyerek, bir in-
celiğe işaret etmiştir. Nec-
meddin et-Tûfî, maslahatı 
örfî anlamda “iyiliğe ve 
faydaya götüren sebep” 
olarak değerlendirmiş ve 
şöyle tarif etmiştir: “İbâdet olsun, muâmele 
olsun Şâri’nin maksadına ulaştıran her şey 
maslahattır.” İslâm âlimleri; insanların can-
larının, mallarınının, akıllarınının, dinlerinin 
ve nesillerinin korunmasının, zarûri maslahat 
olduğunda ittifak etmişlerdir. Ehl-i Sünnet’in 
müctehid imamları; maslahatın tesbitinde 
mücerred aklın değil, şer’i delillerin esas alın-
ması gerektiği ifade etmişler ve şu tesbitte 
bulunmuşlardır: Kitap ve sünnette yer alan 
nasslar, maslahat ve mefsedetin tesbitinde de-
ğişmeyen bir ölçüdür. İnsanlar için zarûriyyat 
mertebesinde olan beş maslahat, aynı zaman-
da siyasi ve ictimaî tercihlerin kaynağıdır. Bu 
maslahatların elde edilmesi ve korunması için 
bütün imkânlarını seferber etmek, mükellef 
olan her müslümanın vazifesidir. 

Sual: İslam’ın tüm insanlık için öngördüğü 
temel hedefleri sıralarken can emniyetinin 
ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Can 

emniyeti konusunda İslam’ın diğer düşünce 
ve inançlardan ayrılan özgünlüğü nedir?

Cevap: Can emniyetinin önemini izah edebil-
mek için, İslâm dininin ve beşeri ideolojilerin 
insana verdikleri değerin keyfiyeti üzerinde 
durmamız gerekir. Bütün felsefi sistemlerin 
(ideolojilerin) insanı; ya “düşünen”, ya “konu-
şan” hayvan şeklinde tarif ettikleri malûmdur. 
Dr. Alexis Carrel: “İnsan Bu Meçhûl” isimli 
eserinde “felsefi ve bilimsel ideolojiler, insanı 
tarif etmekten ve tanımaktan uzaktırlar” id-
dasını, delilleriyle birlikte ortaya koymuş ve 

bu eseri sebebiyle kendi-
sine “Nobel Ödülü” veril-
miştir. Bu tesbitten sonra 

‘can emniyetinin’ önemine 
geçebiliriz. Peygamberimiz 
Efendimiz (sav), masûm bir 
insanı öldürmenin veha-
metini beyan ederken şöy-
le buyurmuştur: “Allah’ın 
(cc) indinde dünyanın 
yok edilmesi, masûm bir 
insanı öldürmekten daha 
ehvendir.” Zira meşrû bir 
sebep yokken bir insanı öl-

dürmek, bütün insanların can emniyetini teh-
dit eden bir fiildir. Böyle bir fiilin; en ağır şe-
kilde cezalandırılması, “İnsana değer verme” 
açısından zaruridir. İslâmi literatürde; insanın 
hayatına son vermeyi veya bazı uzuvlarını 
çalışamaz hale getirmeyi ifade için “cinâyet” 
terimi kullanılmıştır. Meşrû bir sebeb olma-
dığı halde, bir müslümanı öldüren kimsenin, 
ahiretteki cezası, muhkem nassla haber veril-
miştir: “Kim bir mü’mini kasden öldürürse 
cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehen-
nemdir. Allah ona (katile) gazab etmiştir, 
lânet etmiştir ve çok büyük bir azap hazır-
lamıştır.” (en-Nisâ Sûresi: 93). Böyle bir fiilin 
dünyadaki cezası da “kısas” olarak belirlen-
miştir. Fıkıh terimi olarak kısas, ferdin hakkı 
olarak yerine getirilmesi gereken cezayı ifade 
eder. Kesmek anlamına gelen “kass” kökün-
den alınmıştır. Kısas; yapılan fiilin mislinin 
tatbik edilmesidir. Kasden adam öldürmede 
kısas, birinci öldürmenin misli olarak katilin 

İKTİDAR 
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MUHKEM NASSLARA 
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öldürülmesidir. Ancak mağdur olan kimse-
nin veya maktûlün velisinin “katile kısas ce-
zasının uygulanmasını” isteme hakkı olduğu 
gibi, affetme veya diyete razı olma hakkı da 
vardır. Kısas cezasıyla birlikte değerlendiril-
mesi gereken diyet, mağduriyete uğrayan aile 
fertlerine tanınan bir haktır. Yani öldürülen 
kimsenin varislerinin mağduriyetini (kısmen 
de olsa) gidermek için verilen mala veya na-
kit paraya “diyet” denilir. Rasûl-i Ekrem (sav) 
ve Hûlefa-i Raşidiyn döneminde belirlenen 
diyet miktarları şu mal veya nakit paralardan 
birisidir: “Bin dinar altın, 
on bin dirhem gümüş, 
yüz deve, iki yüz sığır 
ve iki bin koyun.” İslâm 
fıkhını uygulayan bir dev-
lette, “kısas” ve “diyet” 
sadece müslümanlarla il-
gili bir hüküm değildir. 
Bir müslüman; kasden 
ve teammüden bir gayr-i 
müslimi (zimmi) öldü-
rürse, kendisine kısas tat-
bik edilir. Peygamberimiz 
Efendimiz’in (sav) “zim-
met” ehlinden bir gayr-i 
müslimi öldüren kimseye 
kısas cezasını tatbik ettiği ve şöyle buyurduğu 
malûmdur: “Elbette ben, benim zimmetim 
altında bulunanların hakkını almaya en 
layığım.” Kasden adam öldüren kimsenin, 
kısas cezasıyla tecziye edilmesinin bir değil, 
birden fazla hikmeti vardır. Hanefi fukaha-
sından Molla Hüsrev: “Allah’ın (cc) kitabında 
yer alan “Kısasta sizin için umumi bir hayat 
vardır. Ta ki adam öldürmekten sakınası-
nız.” (el-Bakara Sûresi: 179) hükmü; kasden 
adam öldürmede kısas cezasının tatbikine 
delâlet eder. Zira tefsir ve meani kitapların-
da zikredildiği gibi âyetin manası; “Bir kimse 
(diğer bir insanı) öldürdüğü takdirde, kendi-
sinin de kısas yoluyla öldürüleceğini tefekkür 
ederse, ister istemez öldürmekten vazgeçer. 
Şayed öldürmezse, kendisi de öldürülmez. 
Bu durumda her ikisi de hayatta kalırlar” di-
yerek, bir inceliğe işaret etmiştir. 

Sual: Muhterem hocam, mal ya da can em-
niyetini ortadan kaldıran bir suçun ferdî 
ya da grup halinde yapılmasında hüküm 
açısından bir fark ortaya çıkıyor mu?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de masûm insanların 
can ve mal emniyetlerini ortadan kaldıran 
organize şuç örgütlerinin işledikleri cürüm, 
“Allah’a ve Rasûlüne savaş açmak” şeklinde 
ifade edilmiş ve bu keyfiyete uygun bir ceza 
konulmuştur: “Allah’a ve Rasûlüne savaş 
açanların, yeryüzünde (yol kesmek suretiy-
le) fesadçılığa koşanların cezası, ya öldü-

rülmeleri, ya asılmala-
rı, yahud (sağ) elleriyle 
(sol) ayaklarının çapraz-

vari kesilmesi, yahud da 
(bulundukları) yerden sü-
rülmeleridir. Bu onların 
dünyadaki rüsvaylığıdır. 
Ahirette ise, onlara çok 
büyük bir azab vardır.” 
(el-Maide Sûresi: 33). Bu 
âyetin sebeb-i nüzûlüyle 
ilgili değişik rivâyetler var-
dır. 

Birincisi: Bu âyet-i kerime 
Ebû Berzeti’l-Eslemi’nin 

kavmi hakkında nazil olmuştur. Bunlar Hz. 
Peygamber (sav) ile anlaşma yapmışlardı. Ki-
nane Kabilesi’nden bir gurup insan, Medine’ye 
gelirken yollarını kestiler, öldürdüler ve mal-
larını aldılar. Bu hadise üzerine, eşkiyalarla 
ilgili âyet nazil olmuştur. 

İkincisi: Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de 
yer alan rivâyettir. Bu rivâyete göre âyet-i ke-
rime “Ureniyye kabilesinden irtidat eden ve 
yol kesenlere verilecek cezayı” beyan etmiştir. 
Herhangi bir âyet-i kerimenin nüzûl sebebi-
nin hususi olması, hükmünün umumi olma-
sına mani değildir. Nassla sabit olan cezalar, 
müslüman olduğu halde nefs-i emmaresine 
uyan eşkiyalara da uygulanır. Rasûl-i Ekrem 
(sav) eşkiyalara uygulanacak cezayı beyan 
ederken; onların müslüman veya gayr-i müs-
lim olmaları üzerinde durmamış ve şöyle bu-
yurmuştur: “Yol kesen kimse mal alırsa eli 

İSLÂM FIKHINDA 

DEVLETİN MEŞRÛİYETİ; 

KAVMİ, RENGİ, 

DİLİ VE DİNİ NE 

OLURSA OLSUN, 

VATANDAŞLARININ 

HAKLARINI MUHAFAZA 

ETMEKLE, YANİ 

ADALETLE SINIRLIDIR.
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kesilir, öldürürse, öldürülür, hem mal alır, 
hem öldürürse idam edilir.” Yeryüzünde fe-
sad çıkaran eşkiya, masûm bir insanı öldürür-
se, kendisi de “hadden” öldürülür. Bu ceza-
nın, kısas ile bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla ölen 
kimsenin varislerinin affetmeleri veya diyete 
razı olmaları, cezanın uygulanmasına engel 
değildir. Meşrû bir sebep yokken bir insanı 
öldürmek, bütün insanların can emniyetini 
hafife almaktır. Böyle bir fiilin; en ağır şekilde 
cezalandırılması, “insana değer verme” açısın-
dan zaruridir. 

Sual: Din emniyeti sadece inananları mı 
kapsamaktadır?

Cevap: İslâm âlimleri, din emniyetinin insan-
lar için zaruri bir maslahat olduğunda ittifak 
etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de “Dinde zorla-
ma (ikrah) yoktur. Hakikat, iman ile küfür 
apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tağu-
ta küfreder (inkâr eder) ve Allah’a inanırsa, 
o muhakkak kopması mümkün olmayan en 
sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkı ile 
işitici ve her şeyi kemaliyle bilicidir.” (el-
Bakara Sûresi: 256) hükmünün beyan buyu-
rulduğu malûmdur. Âyetteki “dinden” mak-
sad, iman etmektir. Zira hemen devamında, 
bu keyfiyet ifade edilmiştir. İkrah: bir kimseyi 
tehdit etmek suretiyle; razı olmadığı bir sözü 
söylemeye veya bir işi yapmaya haksız yere 
zorlamaktır. İman etmek veya etmemek, in-
sanların kendi iradeleriyle karar verecekleri 
bir husustur. Muhakkak ki iman gönül (kalb) 
işidir. Zorla insanların kalblerine girmek 
mümkün değildir. 

Sual: Hocam, dinde zorlamanın olmadığını 
kesin bir dille bildiren bu âyetin nüzûl se-
bebini hatırlatabilir misiniz?

Cevap: Bu konuda iki rivâyet vardır: Birin-
cisi: İslâmdan önce çocuğu yaşamayan ensâr 
kadınları, çocuğu olduğu takdirde onu Yahu-
diler arasında yetiştirip Yahudi yapacakları-
nı nezr ediyorlardı. Çünkü Yahudilerin, din 
bakımından kendilerinden üstün olduğu ka-

naati yaygındı. Böylece bazı Medineli çocuk-
lar, Yahudiler arasında büyümüş ve Yahudi 
olmuşlardı. İslâm gelip de Yahudilerden Na-
diroğulları yurtlarından sürülünce, bu aileler 
“biz çocuklarımızın onlarla beraber gitmesine 
müsaade etmeyiz” dediler. Çocuklarını müs-
lüman olmaya zorladılar. Bunun üzerine bu 
âyet indi. 

İkincisi: Bu âyet, ensarın bir kolu olan Salim 
İbn Avfoğulları’ndan Huseyn hakkında inmiş-
tir. Bu zatın iki oğlu vardı. Bunlar Şam’dan 
Medine’ye kuru üzüm getiren iki tüccarın 
telkiniyle Hıristiyan olmuşlardı. Bu çocuklar 
da o tüccarla beraber Şam’a gitmek isteyince 
babaları, bunları zorla İslâm’a sokmak istedi. 
Rasûl-i Ekrem (sav)’den bunları İslâm’a dön-
dürmesini istirham etti. Bu hâdise üzerine 
“Dinde zorlama yoktur...” âyeti indi. 

Sual: Yani, bırak başkalarını, öz çocuğunu 
bile zorla, tehditle müslüman yapamazsın.

Cevap: Asla! Tehdit ederek (zorla) bir insanın 
müslüman olmasını sağlamanın caiz olmadığı 
muhkem nassla sabittir: “Eğer Rabbin dile-
seydi yeryüzündeki insanların hepsi iman 
ederlerdi. Hal böyle iken sen hepsi mü’min 
olsunlar diye insanları zorlayıp duracak 
mısın? (Yunus Sûresi: 99). İlâhi iradenin ak-
sine herhangi bir hal meydana gelemiyeceği 
için; bu âyette zamir, “tukrihu” fiili üzerine 
takdim olunmuş ve “efe’ente tukrihû’n-nâse” 
(insanları imana zorlayacak mısın?) şeklin-
de varid olmuştur. Bu âyet, Peygamberimiz 
Efendimiz’in (sav) kavminin iman etmesini 
ihtirasla arzu etmesi üzerine, bu arzuyu izâle 
için indirilmiştir. Zira, insanın bir dine sami-
mi olarak bağlanmasının asli rüknü kalben 
tasdik etmesidir. Baskı ve tehdid sonucunda 
bir dine bağlanmak, gerçek imanı ortaya çıka-
ramaz. Zira zorlanan kimsenin kalben tasdik 
edip-etmediğini tesbit edebilme imkânı yok-
tur. Kur’an-ı Kerim’de, Rasûl-i Ekrem (sav)’e 
hitaben: “De ki; bu (Kur’an) Rabbinizden 
gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, 
dileyen de (inkâr ederek) kâfir olsun.” (el-
Kehf Sûresi: 29) hükmü beyan buyurulmuş 
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ve insanların imanı veya küfrü tercih edebi-
lecekleri haber verilmiştir. İnsanların hidâyeti 
veya dalâleti seçmeleri ve sonuçlarına razı 
olmaları, kendi tercihleridir. Hukukun üs-
tünlüğünü esas alan devletin yöneticileri; 
mü’minleri bid’at ehlinin ve mürtedlerin zul-
münden koruduğu gibi; gayr-i müslimlerin 
inandıkları şeriatı gayr-i meşru taarruzlardan 
korumakla mükelleftirler. Nitekim Yahudiler 
“Anan Ben David” adlı bir kimsenin dinlerini 
bozmak için “yeni hükümler uydurduğu” ge-
rekçesiyle Halife’ye başvurmuşlardır. Bunun 
üzerine Anan Ben David, “Yahudiliği tahrif 
ettiği” gerekçesiyle hapse atılır... Aynı yıllarda, 
sultanın kadı’lık teklifini reddeden İmam-ı 
Âzam Ebû Hanife de (rh.a.) hapistedir. Anan 
Ben David ile İmam-ı Âzam (rh.a.) aynı zinda-
nı paylaşmışlardır. Anan Ben David: “Kendisi-
ni şikâyet eden hahamların iddialarının batıl 
olduğunu, asıl onların Yahudiliği tahrif ettik-
lerini ve tutuklanmaları gerektiğini” savunan 
bir hahamdır. Dolayısıyla Dâru’l-İslâm’da din 
emniyetinin muhafazası, sadece mü’minlere 
mahsus olan bir hak değildir. Eğer herhangi 
bir müslüman; gayr-i müslim olanların, yani 
zimmilerin itikadına küfreder, haysiyetini ve 
onurunu rencide ederse ta’zir cezasına çarp-
tırılır. 

Sual: Akıl emniyetinin günümüz dünyasın-
daki somut karşılığı nedir?

Cevap: Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu; 
eşyanın hakikatini kavrayabilen, tefekkür 
ederek hadiseler ve eşyalar hakkında karar 
verebilen mükerrem bir varlıktır. Akıl, mad-
de açısından mücerred, tedbir ve tasarruf açı-
sından bedenle münasebeti olan bir cevher-
dir. Peygamberimiz Efendimiz (sav) “Allah, 
akıldan daha yüce bir şey yaratmamıştır” 
ifadesiyle, insanoğluna verilen akıl nimetinin 
doğuştan olduğunu; “Hiç kimse kendisini 
hidâyete götüren ya da tehlikeden alıkoyan 
akıldan daha faziletli bir şeye malik olma-
mıştır” hadisi, aklın insana sonradan verilen 
bir vasıf olduğunu haber vermiştir.” İmam 
Seyyid Şerif Cürcâni “Kitabü’t-Ta’rifât” isimli 

eserinde, akıl nimeti ile ilgili olarak şu tesbit-
lerde bulunmuştur:

“Akıl kelimesi, devenin bağı manasına gelen 
“ıkâl”den alınmıştır. Akıl insanı, doğru yol-
dan sapmaktan alıkoyan manevi bir kuvvettir. 
Akıl, kendisiyle eşyanın hakikatleri bilinen ve 
anlaşılan şeydir. Akıl, gaib olanları vasıtalarla 
ve mahsus olanları da müşahedeler ile idrak 
eden soyut bir cevherdir.” 

Sual: Akıl emniyetinin düşünce ve ifade 
hürriyetiyle bağı nedir?

Cevap: Akıl emniyeti, düşünce-ifade hürriyeti 
ve hikmet arasında, zaruri bir münasebet var-
dır. Hikmetin lügat manası, batıldan menet-
mek ve doğru yola sevketmektir. İmam Ragıb 
el-İsfahanî “Selim akılla, hak olanı tesbit etme 
kaabiliyetine hikmet denilir” tarifini esas al-
mış ve Allah’ın hikmeti ile insanın tefakkuh 
edebilme kaabiliyeti arasındaki münasebet 
üzerinde durmuştur. İnsanın zaruri, nazari ve 
ameli bütün ilimleri akıl vasıtasıyla öğrendi-
ği malûmdur. Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman 
edenler içki, kumar, (tapmaya mahsus) di-
kili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelin-
den birer murdardır. Onun için bunlardan 
kaçının ki muradınıza eresiniz” (el-Maide 
Sûresi: 90) hükmü beyan buyurulmuştur. 
Şarhoş edici ve uyuşturucu maddeleri kulla-
nan kimselere uygulanması gereken ceza, akıl 
emniyetinin muhafaza edilmesiyle ilgilidir. 
İlâhi teklife muhatab olan aklın korunma-
sı, zaruri bir maslahattır. Kumarın, tapmaya 
mahsus dikili taşların ve fal oklarının da insa-
nın akli melekelerini tahrip ettiğini söylemek 
mümkündür. Çünkü şeytanın kalbe vesvese 
verdiği mütevatir haberlerle sabittir. Âyet-i 
kerimede bunların ‘ameli’ş-şeytan’ (şeytanın 
ameli) şeklinde tavsif edildiği malûmdur. 
Akıl “kalpte bulunan bir nur olduğuna göre”, 
şeytan bu vasıtalarla onu perdelemeyi ve ge-
çiçi olarak ona zelzele vermeyi tercih edebi-
lir. Sihir, kehanet, ilm-i remil ve bunun gibi 
ilimlerin haram kılınması da, akıl emniyetiyle 
ilgilidir. Bu noktada biraz kehanet üzerinde 
durmakta fayda var: Kehânet kâinattan gele-
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ceğe ait haber vermek ve esrarı (gizli sırları) 
bildiğini iddia etmektir. İdeolojik sistemle-
rin tamamında, geleceğe hükmetme tutkusu 
ve istatistiklere dayandırılan gizli yalanlar ön 
plândadır. Son yıllarda masûm imam veya her 
şeye vakıf olan mahfûz şeyh anlayışının müs-
lümanlar arasında yayıldığı görülmektedir. 
Şahısperestlik hastalığına vesile olan bu anla-
yışların da insanların akıl emniyetlerini tahrip 
ettiğini söylemek mümkündür. 

Sual: Hocam, son soru olarak, nesil emni-
yeti nedir? Aile kurumunun bu konudaki 
rolü nedir? Nesil emniyetinin sağlanama-
ması durumunda insanlığı bekleyen tehli-
keler nelerdir?

Cevap: Tarih boyunca insanlığın en temel sos-
yal müesseselerinden birisi, aile kurumudur. 
Sünnetullâhın zaruri bir sonucu olan aile ku-
rumu, insan neslinin devamı için gerekli olan 
bir kurumdur. Ailenin teşekkülünde maddi 
ve manevi unsurların önemli bir yeri vardır. 
Aile hayatı; sadece insan neslinin devamı için 
değil, aynı zamanda insanın fıtratını muhafa-
za edebilmesi için de zaruri olan bir hayat-
tır. Kur’an-ı Kerim’de, insanlığın ilk ailesinin 
Hz. Âdem ile Hz. Havva’dan meydana geldiği 
haber verilmiştir. Hz. Adem’in (as) iki oğlu 
(Kabil-Habil) arasında cereyan eden ihtilâfın; 
temelde aile sistemine dayandığı dikkate alı-
nırsa, “Nesil Emniyeti”nin önemi kavranır. 
Aile nizamının korunması (nesil emniyeti) 
zarûriyat mertebesinde olan beş maslahattan 
birisidir. “İslâm fıkhında aile nizamının ko-
runması için, “zina edenlere uygulanacak olan 
ceza” (hadd-i zina) nassla tayin edilmiştir. 

Reddü’l-Muhtar’da, zinanın teşriî hikmeti 
şöyle izah edilmiştir: “Zina haddinin meşrû 
olmasının hikmeti ve maslahatı aşikârdır. 
Allahü Teâla (cc) bu ceza ile beşeriyetin te-
mizliğini, insan şerefini ve insan neslini ko-
rumayı temin edecek en kuvvetli bir adalet 
müeyyidesi vücûda getirmiştir. Zina, nice 
aileleri mahveder, nice namuslu kimsele-
ri ebediyyen bir mahcubiyet altında bırakır, 
nice şahsiyetlerin neseblerini şüpheli göste-

rir. Bu itibarla bir zina hadisesi, herhangi bir 
düşmanlık neticesi olarak meydana gelen bir 
öldürme hadisesinden daha meş’um ve utanç 
veren bir cinâyettir.” Aile nizamının, muhkem 
nasslarda beyan edilen şartlara uygun olarak 
kurulması şarttır. İslâm fıkhına göre mübâh 
olmayan her türlü ilişki zina hükmündedir. 
Halk arasında yaygın olan “gayr-i meşrû iliş-
ki” tabiri, şer’i olmayan münasebetleri ifade 
eden bir kavramdır. 

Sual: Peki hocam, içinde yaşadığımız top-
lumda nesil emniyetinin ne kadar muhafa-
za edilebildiğini söyleyebiliriz?

Cevap: Kadınların umumhanelerde bir mal 
gibi alınıp-satılabildiği herhangi bir ülkede 
nesil emniyetinin muhafaza edildiğinden söz 
etmek mümkün müdür? Türkiye’de yürür-
lükteki mevzûâta göre; izin alınarak yapılan 
zina, kadınlar için bir kazanç vesilesidir. Hat-
ta umumhânede çalışanların, devlete vergi 
verdiklerini gizlemenin bir anlamı yoktur. 
Bu vergiler, konsolide bütçede yer almakta ve 
maaş olarak memurlara dağıtılmaktadır. Akl-ı 
selim sahibi bir insanın; aile nizamını ve nesil 
emniyetini tahrip eden bu cinâyeti, şu veya 
bu gerekçeyle savunmasına imkân yoktur. 

Muhterem hocam, görüşme talebimizi aynı 
gün içinde müsbet cevaplayarak lutfettiği-
niz samimi sohbet ve kıymetli bilgiler için 
çok teşekkür ederiz. Rabbim ömrünüzü 
müzdad, salih amellerinizi makbul eyle-
sin.

Amiin. 
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DÜNYA-AHİRET DENGESİ  
ve Hz. ALİ

nsan iki zıtlıktan yaratılmıştır; biri bal-
çık diğeri ise Allah’ın üflediği ruh’tur. 

İnsanın büyüklüğü ve önemi iki boyutlu 
bir varlık olmasından ileri gelmektedir. İki 
boyut arasındaki aralık, balçıktan Allah’ın 
ruhuna kadar olan aralıktır. Her insan aynı 
şekilde iki boyutludur. Balçık ve çökelti kut-
buna ya da yücelik ve ruha yani Allah’ın ru-
huna gitmeyi istemesi, kendi iradesinde olan 
bir şeydir. Bu çaba ve savaş insanın içinde, 
kendisine bu kutuplardan herhangi birisini 
alın yazısı olarak seçmesi için sürmektedir 
(Şeriati, 18).

Tıpkı insan gibi dünya ve ahiret de iki zıt-
lıktan yaratılmıştır. Zira dünyayı ahiretten 
ayırmak imkânsızdır. Ruhumuz bedenimiz-
le nasıl kaynaşmış ise ahiret de dünya ile 
öyle kaynaşmıştır.

Ahiret âlemi bu dünyanın iç cephesi, ruhu 
demektir. Hangisi ihmal edilse öteki yarım 
kalır. Kur’an, insanın dünyadan elini eteğini 
çekmesini, mutlak olarak zühd yoluna gir-
mesini, kendini tamamen ibadete vermesini 
ve Allah’a daimi bir yalvarış-yakarış içeri-
sinde bulunmasını istememektedir. Kur’an, 
kendisine tabi olanların tamamen dünyaya 
yönelmelerini, sırf dünya için çalışmalarını 
ve maddeye karşı aşırı bir hırs göstermelerini 
de kabul etmez. Zira bu iki anlayış da doğru 
değildir. Tarihin anlattığına göre toplumlar, 
bu yanlış anlayışı sürdürmüş, ya tamamen 
zahitlik ve ahirete yönelmiş ya da tamamen 
toprağa meylederek dünyevileşmiştir. 

İ N C E L E M E

DÜNYA-AHİRET DENGESİ  
ve Hz. ALİ

DUYGU VE DÜŞÜNCENİN 

BENZEŞMESİ SÖZ VE 

EYLEMİN DE BENZERLİĞİNİ 

GETİRECEKTİR. 

DÜŞÜNCELERİ BENZER 

OLANLARIN TALEPLERİ 

DE BENZER OLUR.

İBRAHİM KOÇ
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Bu hususu Ali Şeriati şöyle açıklar: “Çin 
medeniyeti başlangıçta dünyacı idi. Çin eş-
rafının hayatında olduğu gibi bütün tabii 
lütuflardan daha çok dünya lezzetlerine ve 
güzelliklerine önem vermesine ve onlardan 
yararlanmak için çalışmasına rağmen daha 
sonra Lao Tzu geldi ve ahiret inancı olan bir 
din getirdi. Bu, insanın öbür yarısına, mane-
vi yönüne şiddetli bir eğilimdi. Sonra Çin-
lilerin öbür yanı olan manevi olana öyle bir 
çekiş çekti ki, yaşam zevklerinden pay alma-
ya her zaman hırslı olan bu insanlar, rahip 
arif ve sufi oldular. Sonra da Konfüçyüs ge-
lerek toplumu yeniden tamamen dünya ta-
rafına yöneltti. Çinlilerin dikkatlerini yaşam 
lezzetleri yönüne çekti. 
Çin tekrar bu yüzden 
bozulmaya yüz tuttu. 
1001 gece masalları ve 
racalar diyarı Hindis-
tan… Mahavira ve Buda 
insanları öbür dünyaya 
yöneltiyor; onları zühd 
ruhbanlık, mistiklik ve 
nefis tezkiyesi yönüne 
çekiyor. Bugün de ra-
calar diyarı, mistiklerin 
çivi üzerinde uyuması, 
tek bir hurma ya da ba-
dem ile kırk gün oruç tutmanın, ruhsal eg-
zersiz yapmanın ve sonra da uygarlık ve ya-
şam sahnesinden çekilmenin yaygın olduğu 
bir yerdir. 

Avrupa’da Roma’nın dünya üzerinde cina-
yetlerle ve kan akıtarak kurduğu materyalist, 
politik ve askeri otorite bütün servetleri ken-
di elinde toplayarak Asya’ya ve Avrupa’ya 
açıldı. Sonra nimetler, zevkler gladyatör 
türü oyunlar içinde boğuldu, sonra İsa (as) 
geldi. Toplumu ahirete doğru yöneltti. Son-
ra Romalılar zevkten ve dünyaperestlikten 
Ortaçağ’daki durumun oluşumunu sağlaya-
cak kadar mistikliğe ve ahirete yöneldiler. 
Savaş, kan dökme ve askeri otoritelerinin 
kurulduğu yerler, Ortaçağ’da yerini kili-
selere, manastırlara, ruhbanlığa ve inziva-
ya bıraktı. Bu öyle bir sapmaydı ki nihayet 

mecburen Rönesans geldi, Avrupa’nın göz-
leri önüne tekrar dünyayı serdi. Bugün yine 
görüyoruz ki Avrupa medeniyeti dünya ile 
o kadar bağlılık kurmuş, insanı ve insanlı-
ğı lezzetin, dünya yaşamının ve “daha iyi bir 
hayat yaşamanın” tekeline öyle sokmuş ki… 
Artık başka bir Mesih’e gereksinim vardı.” 

(Şeriati, 23).

Yahudileşen İsrailoğulları da ahiret kavramı-
nı bir fantezi olarak görüp, yüzlerini tama-
mıyla dünyaya çevirmişlerdi. Onların dünya 
ile ahiret arasında bozdukları dengeyi yeni-
den kurabilmek için, yönü bütünüyle ahi-
rete dönük olan İsa (as), peygamber olarak 
gönderildi. Ne var ki Hz. İsa(as)’dan sonra 

Hıristiyan din adamları 
İsa(as)’nın bu özelliğini 

dengeyi sağlamaya değil, 
ruhbanlığı ihdasa yönelik 
yorumladılar ve böylece 
mabetlere çekilerek, uhre-
vi saadeti elde etmeyi um-
dular. Bu onlara Allah’ın 
bir emri değildi ama buna 
da sadık kalmadılar. Oysa 
gönderilen her peygam-
ber, her iki hayatı düzen ve 
dengede tutmak için teb-

liğ ve irşadda bulunmuş; dünyanın ahireti, 
ahiretin de dünyayı tamamladığını; birinin 
hikmetinin ancak diğerinin mevcudiyetiyle 
anlaşılabileceğini açıklamıştır (Yıldırım, XII, 
6038-6039). Aynı şekilde müşrikler de ahi-
ret hayatını geçmişlerin uydurma masalları 
olarak nitelendirmiş (Mü’minun, 23/83) ve 
yüzlerini tamamıyla dünyaya çevirmişlerdi. 

Dediler ki: “Bu dünya hayatımızdan başkası 
yoktur; ölürüz, diriliriz, bizi yok eden ancak 
dehrdir (kesintisi olmayan zaman).” (Casiye, 
45/24).

Başka bir âyet-i kerimede; Dediler ki: “Bu 
dünyadaki hayatımızdan başkası yoktur. Ve 
bizler diriltilecekler değiliz.” (En’am, 6/29).

Ölümden sonraki hayatı eskilerin masalları 
olarak nitelendiren müşrikler, yüzlerini ta-
mamıyla dünyaya çevirmişlerdi ancak dünya 

SADECE DÜNYA İÇİN 
ÇALIŞMAK, SEVGİ 

BAĞLARINI KESMEYE, 
KATI KALPLİLİĞE, 

AÇGÖZLÜLÜĞE, KİN 
VE DÜŞMANLIĞA, 

MADDEPERESTLİĞE, 
ZEVK Ü SEFAYA DALMAYA 

SEBEP OLUR. 
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hayatının fani olduğuna inanıyorlardı. “Dün-
ya hayatının faniliği noktasında İslam ve ca-
hiliye ortak zemin üzerinde durmaktaydılar. 
Ama bundan sonra çıkardıkları sonuçlar ba-
kımından aralarında dağlar kadar fark var-
dı. Zira İslam, tamamıyla, ölümden sonraki 
yaşama duyulan sarsılmaz bir inanç üzerine 
inşa edilmiş bir din iken cahiliye, bu dün-
ya hayatından başka ne bir şey bilirdi ne de 
bu yönde bir çabası vardı.” (Izutsu, 105). Bu 
hususu, Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
açıklamıştır:

Hayır! Siz dünya hayatını tercih ediyorsu-
nuz. Ahiret ise daha hayırlı ve bakidir (A’lâ, 
87/16). Siz dünyanın geçici yararını istiyor-
sunuz. Allah ise (sizin için) ahireti istiyor 
(Enfal, 8/67).

İslam öğretisine göre bu 
dünya geçici ve boştur. 
Dolayısıyla ona asla bel 
bağlamamak gerekir. Eğer 
gerçekten ölümsüzlüğe 
ve ebedi huzura kavuş-
mayı istiyorsanız, ahirete 
iman ilkesini hayatınızın 
tam merkezine oturtma-
nız gerekmektedir. Cahi-
liye öğretisine göre ise bu 
dünyada her şey boştur ve 
onun ötesinde hiçbir şey yoktur; dolayısıyla 
şu fani hayatın tadını mümkün olduğunca 
çok çıkartmanız gerekir. Hazcılık, cahiliye-
nin dünyaperest insanları için çıkarılabilecek 
yegâne sonuçtur (Izutsu, 106).

Mu’allaka şairlerinden Tarafe’nin Divanı’ndan 
alıntılanan aşağıdaki iki beyit, onların bu 
dünyada hülud bulmanın imkânsız olduğu-
nun bilincinde oldukları için hazcılık ilkesini 
benimsediklerini her şeyden daha iyi ortaya 
koymaktadır;

“Ey sen! Savaştığım ve zevk peşinde koştu-
ğum için beni kınayan,

Varlığımı ebedi (muhlid) kılabilir misin?  
Ölümü benden çeviremediğine göre,

Bari bırak da ne servet varsa elimde, öyle ge-
ciktireyim sonumu.” (Tarafe, m.57).

Düşünceleri benzer olanların talepleri de 
benzer olur

İlkçağ filozoflarından Epikür, modern dö-
nemde Hume ve Mill gibi filozoflar da ahireti 
inkâr ederek şöyle diyorlardı: “Mutlu olmak 
mı istiyorsunuz? Tanrı ve ölümü atın, hazza 
koşun! Çünkü en yüksek mutluluk hazdır. 
Bilge kişi en fazla haz veren hayatı seçme-
lidir.” Ahlakı da duygu üzerinde temellen-
diren bu filozoflar, doğruluk, dürüstlük ve 
fedakârlık gibi erdemlerin kişinin duygusu-
nu tatmin ettikleri sürece ahlaki değer ola-
rak isimlendirileceklerini savunurlar. Dola-

yısıyla bu düşünürlerin 
ahlak anlayışında ‘adalet’, 
‘zulüm’, ‘doğruluk’ gibi 

kavramların manaları, ki-
şinin duygu hallerine göre 
değişebileceği için, fark-
lı zaman ve zeminlerde 
değişmeyen, bağlayıcılığı 
olan ve yükümlülük yük-
leyen bir takım mutlak 
ahlaki değerlerden bah-
sedilemeyecektir. Epikür 
gibi ahlakı haz veya genel 
olarak duygu ile temellen-

diren düşünürler sübjektif bir değer teorisini 
savunurlar. Sübjektif değer teorisinde değer, 
insanın zihni bir ürünü olduğundan değer 
hükümleri de insana bağımlı olarak değişir 
(Ahlak Felsefesi, 223).

Bakara Sûresi’nin 118. âyetinde Allah Teâlâ 
bu hususu çok veciz bir şekilde açıklıyor: 

İlimden yoksun olanlar; “Allah bizimle niçin 
konuşmuyor, ya da niçin bize mucizevî bir 
belge ulaştırmıyor?” derler. Onlardan önceki-
ler de aynen onların söylediğini söylemişlerdi. 
Akılları nasıl da birbirine benzedi. Elbet biz 
gönülden inanacak herkes için âyetlerimizi 
açık ve anlaşılır kılmışızdır. Bu âyeti şöyle 
tefsir edebiliriz: “Lafzen: “Kalpleri de...” yani 
“akleden kalpleri.” Burada düşünme tarzının 

PEYGAMBER 

EFENDİMİZİN SÜNNETİ 

NE DÜNYEVİLEŞMEK NE 

DE MÜNZEVİLEŞMEKTİR. 

O’NUN SÜNNETİ; 

İLAHİ İRADEYE UYGUN 

HAREKET EDİP DENGEYİ 

KURMAKTIR. 
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birbirine benzemesi kastedilmektedir. Biz bu 
benzerliğe “Yahudileşme temayülü” diyoruz. 
Duygu ve düşüncenin benzeşmesi, söz ve ey-
lemin de benzerliğini getirecektir. Düşünce-
leri benzer olanların talepleri de benzer olur 
(İslâmoğlu, 45).

Düşünme tarzları birbirine benzeyen, hayat 
felsefelerinin temeline hazzı koyan, ahlakı in-
sanın görece duygularıyla temellendiren, ahi-
ret hayatına inanmayan insanların, dünya ha-
yatındaki değerlerini (!) şöyle özetleyebiliriz: 
- Anı yaşa,

- Hazza koş,

- Zalim de olsa mazlum da olsa kabilenin 
mensubuna yardım et,

- Hayatın tadını çıkarma-
ya bak,

- Cömertliğin (!) delili 
olan şarapla demlen,

- Tekebbür et, zira sen 
başsın,

- Zulmedersen kınanmazsın, sen haksın!

Bu hayat felsefesine göre insanın taa derin-
liklerinden coşup yaşamamıza, ailemize, 
akrabalık bağımıza akan; oluşu anlam-
landıran; evrene ruh, içerik ve duygu ve-
ren aşk, değer, sevgi, fazilet, şeref, övünç, 
sanat, güzellik, yaşamın anlamı, en zarif 
ilişkiler, en ince duygular, en yüce ideal-
ler ve en kutsal değerler pazardaki ticaret 
malı kadar bile değerli değildi. Dünyevi-
leşme denilen olgu bu olsa gerek. İşte bu 
ahval ve şerait içinde göklerin ka-
pısı açıldı, Allah tenezzül buyurup insan 
ile konuştu…

Hayır, siz dünya hayatını tercih ediyorsu-
nuz. Ahiret ise daha hayırlı ve bakidir (A’lâ, 
87/16-17). Siz dünyanın geçici yararını isti-
yorsunuz. Allah ise (sizin için) ahireti istiyor 
(Enfal, 8/67). 

Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici sü-
südür; sürekli olan ‘salih davranışlar’ ise, 
Rabbinin katında sevap bakımından ve umut 

etmek bakımından daha hayırlıdır (Kehf, 
18/46).

(Tek başına) bu dünya hayatı geçici bir oyun 
ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise so-
rumluluk bilincini kuşananlar için daha ha-
yırlıdır: hala aklınızı kullanmayacak mısınız? 
(En’am, 6/32).

Zaten şu dünya hayatı geçici bir oyun ve oy-
naştan başka bir şey değildir. Bir de hayatın 
öteki yüzü vardır ki işte odur gerçek hayat! 
Keşke bunu olsun bilebilseydiler (Ankebut, 
29/64).

Artık onları kendi haline bırak vaat edildik-
leri güne kavuşuncaya kadar lafa dalıp oy-

nayadursunlar (Me’aric, 
70/42).

Kadınlara, oğullara, altın 
ve gümüş cinsinden yı-
ğılmış servetlere, gözde 
atlara, sürülere ve ekinlere 
tutkulu bir sevgi duymak 
insanoğluna cazip kılındı. 

Bütün bunlar dünya hayatının geçici zevkle-
ridir, fakat en güzel gelecek Allah katındadır 
(Âl-i İmran, 3/14).

Onlara dünya hayatını da örnek ver: (bu ha-
yat) gökten indirdiğimiz su gibidir. Derken, 
o suyun karışmasıyla yer bitki örtüsüne ka-
vuşur, en sonunda bütün bunlar kuruyup 
yerinde yellerin estiği çerçöpe döner: Zira 
Allah her istediğini yapmaya kadirdir (Kehf, 
18/45).

Bu âyetlerden de anlaşılacağı üzere Allah 
Teâlâ, dünya lehine ve ahiret aleyhine bozu-
lan muhatabın tasavvurunu vahiyle inşa et-
mek isteyip, verdiği temsillerle dünyaperest 
insanların akıllarına hakikatleri yaklaştırarak, 
dünya hayatının bu gibi özellikleriyle aldatı-
cı, oyalayıcı, gaflete düşürücü, asıl maksattan 
uzaklaştırıcı ve gelip geçici olduğunu ortaya 
koymuştur.

Çünkü sadece dünya için alabildiğine çalış-
mak sevgi ve yardımlaşma bağlarını kesme-
ye, rahmetten mahrum kalmaya, katı kalp-

DÜNYA ALDATICIDIR, 

FANİDİR. TAKVA HARİÇ 

AZIKLARIN HİÇBİRİNDE 

HAYIR YOKTUR. 
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liliğe alışmaya, açgözlülüğün ve cimriliğin 
alışkanlık haline gelmesine, kin ve düşman-
lık sebeplerinin artmasına, maddeperestliğin 
artmasına, zevk ü sefa içine ve dünyanın süs-
lerine dalmaya sebep olur. 

Öte taraftan İslam her konuda olduğu gibi 
dünya konusunda da insan hayatına ve ar-
zularına bir denge getirmiş, ruhbanlığın her 
çeşidini yasaklayarak (Ahmet b. Hanbel, 
Müsned, VI/226) insanı bir lokma bir hırka 
sapmasından kurtarmıştır.

Şöyle ki: Gel sen Allah’ın sana verdikleri-
ni doğru yolda harcayarak ahiret yurdunun 
(mutluluğunu) ara, üstelik dünyadan da na-
sibini unutma. Allah’ın 
sana iyilikte bulunduğu 
gibi, sen de (başkala-
rına) iyilik yap ve sakın 
ola yeryüzünde haddi 
aşarak bozgunculuk ede-
yim deme; çünkü Allah 
bozguncuları asla sevmez 
(Kasas, 28/77).

Görüldüğü gibi bu âyette 
ahireti aramakla beraber 
dünyayı da unutmamak 
emredilmiş, başka bir ifa-
deyle şöyle denilmek is-
tenmiştir: Sonlu ve geçici olan dünya hayatı-
nı küçük görmeyin. Onu önemsiz saymayın. 
Zira sonsuz olan ahiret hayatı ona bağlıdır 
(Zemahşeri, IV/234).

Allah yeryüzündeki her şeyi insan için yarat-
mıştır (Bakara, 2/29). “Öyleyse insanların bu 
maddi nimetlerden faydalanması, onlara sa-
hip olmaya çalışması ve onlarla beraber dün-
yada da bir mutluluk araması kötü ve haram 
değildir. Yani; ‘dünya mutluluğu’ ahiret mut-
luluğunun karşıtı olamaz. Bir başka deyişle, 
ahiretteki sonsuz saadeti yakalamak için in-
sanın dünyadaki mutluluğu ve nimetleri terk 
etmesi gerekmez.” (Ece, 149).

Yine A’raf Sûresi’nde Allah şöyle buyuruyor: 
“Sor bakayım: Allah’ın kulları için yarattığı 

güzellikleri, temiz ve helal rızıkları yasakla-
yan kimmiş?”

Cevap ver: “Bunlar dünya hayatında (herkes-
le birlikte) imana erenler için, kıyamet günü 
ise yalnızca onlara has olacaktır. Kavrama ye-
teneği olan bir toplum için âyetlerimizi işte 
böyle açık ve net bir biçimde dile getiriyo-
ruz.” (A’raf, 7/32).

Siz ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı 
temiz ve güzel şeylerden kendinizi mahrum 
etmeyin, fakat sınırları da aşmayın; unutma-
yın ki Allah haddi aşanları sevmez (Maide, 
5/87).

Bu âyet-i kerimelerde Yüce Allah her şeyi 
insan için yarattığını, 
Allah’ın kulları için yarat-

tığı güzellikleri ve helal rı-
zıkları sahte haramlar koy-
mak suretiyle hiç kimsenin 
yasaklayamayacağını, dün-
yaya sırtını çevirmek sure-
tiyle ruhbanlar ve çileciler 
gibi helal nimetlere yüz 
çevirip kendini mahrum 
etmenin doğru olmadığı-
nı ortaya koyuyor. Çünkü 
bu tavır insanın enerjisini, 
fikri ve iradi gücünü boşa 

harcamaktır. İnsanın omzuna yüklenen dün-
yanın mamur edilmesi sorumluluğuna aykırı 
davranmaktır. 

Rasulullah’ın dünya ve ahiret tasavvuruna 
dair 

Tek ruhta iki zıt yönü toplamış bir insan olan 
Hz. Muhammed (s), dünya hayatı ve ahirete 
hazır olma arasında bir denge kurmuş, yeri 
geldiğinde dünya sevgisini bütün hatalı dav-
ranışların başı görerek yermiş ve şöyle bu-
yurmuştur; 

“Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın ba-
şıdır. Bir şeye karşı olan sevgin seni kör ve 
sağır yapar.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nak. 
Kütüb-i Sitte, 7/224).

ÖNCEKİLERDEN 

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ 

OLAN, DAHA ÇOK 

ESER BIRAKAN, DAHA 

UZUN EMELLER 

BESLEYEN, DAHA ÇOK 

ASKERLERİ OLANLARIN 

MESKENLERİNDE ŞİMDİ 

KİM OTURUYOR? 
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Yeri geldiğinde de sadece ahiret için çalışma-
yı, dünyayı ve dünya nimetlerini terk etme-
yi planlayan, geceleri namazla, gündüzleri 
oruçla geçirmek isteyen ve hanımlarından 
ayrılmayı düşünen sahabeleri şiddetle azar-
lamış ve şöyle buyurmuştur; “Allah’a yemin 
ederim ki ben Allah’tan sizden daha çok 
korkarım, daha çok sakınırım. Fakat ben 
bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim, na-
maz kılarım, uyku da uyurum, kadınlarla da 
evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse 
benden değildir.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 
İstanbul 1947. II/289).

Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere Peygam-
ber Efendimizin sünneti 
ne dünyevileşmek ne de 
münzevileşmektir, Onun 
sünneti; ilahi iradeye uy-
gun hareket edip, dengeyi 
kurmaktır. 

Öyle bir denge ki, Abdul-
lah ibn-i Amr naklediyor: 
“Allah Rasulü buyurdu; 
‘Ey Abdullah! Senin gece-
leri namaz kılıp gündüz-
leri oruç tuttuğunu haber 
almadım mı sanki? ‘Evet, 
öyle yapıyorum, dedim.’ ‘Eğer öyle yaparsan, 
gözün kanlanır, zayıflarsın. Senin üzerinde 
nefsinin de karının da hakkı vardır. Namaz 
kıl ama uyu da. Oruç tut fakat iftar da et’ bu-
yurdu.” (Buhari, Savm 55-57; Ebu Davud, 
Savm 53).

Öte taraftan mala şımaran, mal peşinde koş-
maktan başka bir hedef tanımayan, geçimli-
likleri kutsal hale getiren dünyaperest insan-
lara da şu mesajı veriyordu: “Kim dünyaya 
çok önem verirse, Allah (c) onun işini dağıtır 
(zorlaştırır). İki gözünün arasına fakirliği (aç 
gözlülüğü) koyar (Hâlbuki) dünyada ona 
ulaşacak olan kendisi için yazılandan başkası 
olmaz. Kimin de niyeti ahireti kazanmak ise 
Allah (c) onun işini toparlar (kolaylaştırır). 
Onun kalbine zenginliği koyar. Ona dün-
yadan da ihtiyaç duyduğu şey ulaşır.” (İbn 
Mace, Zühd/1, hadis no: 4104, 2/1378). 

Hz.Ali’nin dünya tasavvuru

Deve yavrusunun, annesinin izini takip et-
tiği gibi, Hz. Peygamber’i izleyen (Nehcü’l-
Belağa, 219), Hz. Muhammed (s) gibi tek 
ruhta iki zıt yönü toplamış olan Kur’an’ın 
oğlu Hz. Ali, bir anda dünyanın en zengin 
toplumu haline gelen, mala şımaran, dünye-
vileşme hastalığına müptela olup, şehvetle-
re esir olan, mala emanet gözüyle bakmayıp 
lüks ve israf peşinde koşan, çoğaltma tutku-
suyla hareket edip adeta lümpenleşen, cahil 
kavmi canhıraş bir şekilde uyararak şöyle 
haykırmıştır: 

“Benden uzaklaş ey dünya! Canının istedi-
ği yere git. Pençelerin-
den kaçtım. Ağlarından 
kurtuldum. Tuzakları-

na girmekten sakındım. 
Şakalarınla kandırdığın 
nesiller nerede? Süsle-
rinle fitneye düşürdüğün 
ümmetler nerede? İşte 
onlar kabirlerin rehinleri, 
mezarların içindedirler. 
Allah’a yemin olsun ki, 
eğer görülen bir şahıs ve 
algılayan bir varlık olsay-

dın, arzularla kandırdığın kullardan ve derin 
çukurlara attığın ümmetlerden, telef olmaya 
terk ettiğin ve o sırada ne suya varmış ne de 
suda dönüşün olduğu belanın kaynakları-
na getirdiğin hükümdarlardan dolayı sana 
Allah’ın had cezalarını uygulardım. Hey-
hat! Kim, kaygan yerine basarsa kayar; kim 
derin çukurlarına dalarsa boğulur; kim ke-
mentlerinden saparsa muvaffak olur. Senden 
kurtulan, mola yerinin daralmasını hesaba 
katmaz. Onun gözünde dünya bitiş vakti ge-
len bir gün gibidir. Benden uzaklaş! Allah’a 
yemin olsun ki, sana itaat etmiyorum, yoksa 
beni hakir görürsün; sana boyun eğmiyorum 
yoksa beni yenersin…

Dünya, pınarı bulanık, su içilecek yeri ça-
murludur. Görünüşü beğenilir; içi helak 
eder. Ondan nefret eden samimi oluncaya ve 
onu inkâr eden güveninceye kadar değişken 

EY GEÇİCİ OLAN DÜNYA 

HAYATINI, EBEDİ OLAN 

AHİRET HAYATINA 

TERCİH EDEN AKLI 

ERMEZ İNSANLAR! HZ. 

SÜLEYMAN’A KALMAYAN 

DÜNYA SİZE Mİ KALACAK? 



53

Kur’ani Hayat
MAYIS’12
SAYI 24

İBRAHİM 
KOÇ

DÜNYA-AHİRET DENGESİ  
ve Hz. ALİ

bir aldatma, batan bir ışık, yok olan bir gölge 
ve eğil bir dayanaktır…

Göz ve kulak, sağlık ve mal sahipleri! Kaçış 
ve kurtuluş, sığınak ya da barınak, firar ya da 
dönüş var mı yok mu? Nasıl oluyor da dön-
dürülüyorsunuz? Nereye gönderiliyorsunuz? 
Neyle aldanıyorsunuz? İçinizden uzunluk ve 
genişlik sahibi birinin yeryüzündeki payı, 
şimdi yanı üzere bulanacak şekilde kendisi 
kadardır…

Sizi dünyadan sakındırıyorum. O, tatlı ve 
güzel görünümlüdür. Şehvetlerle sarılmış-
tır; geçici zevklerle kendisini sevdirmiştir. 
Az olanla beğenilmiştir. Emellerle ve gurur-
la süslenmiştir. Nimeti ve mutluluğu devam 
etmez; felaketinden emin 
olunmaz; zarar veren bir 
aldatıcı, yok olan bir de-
ğişken, helak eden bir 
fani, doymak bilmeyen bir 
helak edicidir. 

Dünya aldatıcıdır; içinde-
kiler de aldatmadır. Fani-
dir; üzerinde bulunanlar 
da fanidir. Takva hariç 
azıkların hiçbirinde ha-
yır yoktur. Ondan az olan 
kimse, kendine güven ve-
recek şeyi çoğaltır; çok 
olan kimse kendisini helak edecek şeyleri ar-
tırır ve az olan şeyden de vazgeçer. Kendisine 
güvenen nicelerine acı vermiş; nicelerini yere 
vurmuş; nice kibir sahiplerini hakir kılmış; 
nice azamet sahibini zelil hale döndürmüş-
tür. Dünyanın otoritesi zamanın dönmesidir. 
Yaşantısı bulanık, suyu tuzlu, tatlısı azvay 
usaresi, gıdası zehir, sebepleri çürük, yaşa-
yanı ölüme, sağlıklı olanı hastalığa mahkûm, 
mülkü gasbedilen, aziz olanı mağlup, zen-
gini felakete uğramış ve ona sığınanın malı 
elinden alınmıştır. 

Sizden önce, daha uzun ömürlü olan, daha 
çok eser bırakan, daha uzun emelleri olan, 
daha çok hazırlık yapan, daha çok askerleri 
olanların meskenlerinde değil misiniz? Ken-

dilerini dünyaya öylesine vakfettiler; dünyayı 
öyle tercih ettiler ki, sonra onları ulaştıracak 
bir azıkları ve yolu aşacakları bir binekleri 
olmadan ayrılıp gittiler. Dünyanın kendisini 
onlar için feda ettiğini, bir şeyle yardım et-
tiğini ya da onlara bir dostluk ihsan ettiğini 
duydunuz mu? Aksine onları kurtçuklarla 
örttü; felaketlerle zayıf düşürdü; musibet-
lerle harap etti; burunlarını toprağa sürttü; 
develerin ayak tabanıyla üzerlerine bastı; on-
lara karşı zamanın afetlerine yardım etti…” 
(Nehcü’l-Belağa, 80, 85, 120, 303).

Peki, Hz. Ali’nin böyle haykırıp dünyayı kö-
tülemesinin sebebi nedir? Elbette ki bunun 
birçok sebebi vardı ama en önemlisi, halkın 

bozulan dünya tasavvu-
runu yeniden inşa etmek 
ve dünyaya ilişkin haki-

katleri bütün çıplaklığıyla 
ortaya koymaktır. Çünkü 
toplumun dünyaya yak-
laşımı, ondan beklentileri 
git gide cahilyenin dün-
yaya yaklaşımına benzi-
yordu. Mal amaç haline 
getirilmiş, at ile süvari yer 
değiştirmiş, dünyevileşme 
illeti salgın bir hastalık 
gibi yaygınlaşmıştı. İşte 
bu olup bitenler karşısın-

da ilke adamı olan Hz. Ali’nin susması bek-
lenemezdi.

Çünkü o, talepleri aynı olanların, duygu ve 
düşüncelerinin de aynı olacağını biliyordu. 
Bundan dolayı Hz. Ali, yaklaşmakta olan 
tehlikeyi fark ediyor ve bu tehlikeleri toplu-
muna da fark ettirmek istiyordu. 

Denge adamı olan Hz. Ali, bir taraftan dün-
yayı yererken öte taraftan dengeli davranma-
yan, günahlarının faturasını dünyaya çıkarıp 
onu yeren bir kişiye şöyle diyordu;

“Ey dünyayı yeren, aldatmasıyla aldanan, ya-
lanlarıyla kandırılan! Dünyaya aldandıktan 
sonra onu yeriyor musun? Sen mi ona karşı 
suçlusun, yoksa o mu sana karşı suçlu? Seni 

KUR’AN İNSANIN 
DÜNYADAN ELİNİ 

ETEĞİNİ ÇEKMESİNİ, 
MUTLAK ZÜHD 

YOLUNA GİREREK 
KENDİNİ TAMAMEN 
İBADETE VERMESİNİ 

VE ALLAH’A DAİMİ BİR 
YAKARIŞ İÇERİSİNDE 

BULUNMASINI 
İSTEMEMEKTEDİR. 
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ne zaman ayarttı? Ya da seni ne zaman aldat-
tı? Atalarının çürüdükleri, düştükleri yerlerle 
mi? Ya da analarının toprak altındaki yatak-
larıyla mı?

Avuçlarınla kaç hastaya hizmet ettin? Onlara 
şifa arzuladığın kaç hastaya ellerinle baktın? 
İlaçlarının onlara fayda sağlamadığı ve ağla-
manın faydasının olmadığı onlar için doktor-
lardan ilaç istiyordun. Korkunun, hiçbirine 
yararı yoktur. İstediğin şeylerle onlara yar-
dım edemezsin. Gücünle onları savunamaz-
sın. Dünya, onu sana, onun ölümünü senin 
ölümüne örnek göstermiştir. Dünya, doğru 
olana doğruluk yurdu, onu anlayana sağlık 
yurdu, ondan azığını alana zenginlik yurdu, 
ondan ders alana nasihat 
yurdu, Allah’ın sevgilile-
rinin secde yeri, Allah’ın 
meleklerinin namazgâhı, 
Allah’ın vahyinin indi-
ği yer, Allah dostlarının 
ticaret yaptıkları yerdir. 
Orada rahmeti kazandılar 
ve kazanç olarak cenneti 
elde ettiler. Dünya, zeva-
lini duyurduğu, ayrılığını 
seslendirdiği, kendisinin 
ve sakinlerinin [yokluğu-
nu bildirdiği], imtihanı ile 
imtihanı örnek gösterdiği, 
mutluluğuyla onları mutluluğa teşvik ettiği 
halde kim onu yeriyor? O, teşvik ederek ve 
sakındırarak, korkutarak ve uyararak afiyetle 
yürüyor; felaketle sabahlıyor. Bazı adamlar 
pişmanlığın sabahında onu yerdiler; başkala-
rı kıyamet günü övdüler. Dünya onlara hatır-
lattı, hatırladılar; onlara anlattı, onayladılar; 
onlara nasihat etti, ibret aldılar.” (Nehcü’l-
Belağa, 353-354).

Bu denge olgunluğun, kemalin, büyük şahsi-
yet oluşun ve cüzî iradeyi küllî iradeye ram 
etmenin göstergesiydi.

Hz. Ali’nin bazen Hint fakirleri, doğu-
nun büyük arifleri ve ruhbanları andıran, 
dünya hayatına çekirgenin ağzındaki yap-
raktan daha az değer veren hayat çizgi-

si vardı (Nehcü’l-Belağa, 252). Şöyle ki:  
“Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın dileğini 
hariç tutarak, nefsimi öyle bir egzersizle eği-
tiyorum ki, yemeye imkân bulursa ekmek 
için neşeleniyor; katık olarak tuza kanaat 
ediyor. Gözümü, suyu kuruyan bir su çeş-
mesi gibi gözyaşları boşalmış hale getirece-
ğim…” (Nehcü’l-Belağa, 304).

Bazen de aba giyip dünyayı terk eden ada-
mın hayat çizgisini eleştiriyor ve ona şöyle 
diyordu:

“Ey Nefsinin düşmancığı! Şeytan seni ken-
dinden geçirmiş. Ailene ve çocuklarına mer-
hamet etmiyor musun? Allah’ın -sana güzel 
şeyleri helal kıldığı halde- onları almandan 

hoşlanmadığını mı düşü-
nüyorsun? Bundan dola-

yı Allah’ın yanında ondan 
daha değersizsin!

Adam; “Ey Müminlerin 
Emiri! İşte sen, kaba giyi-
minle ve katıksız yiyece-
ğinlesin!” dedi. Müminle-
rin Emini şöyle buyurdu:

“Allah iyiliğini versin! Ben 
senin gibi değilim. Allah, 
fakiri, fakirliğinin heye-
canlandırmaması için, 
adil imamlara kendilerini 

insanların zayıf olanlarının yerine koymala-
rını farz kıldı.” (Nehcü’l-Belağa, 207).

Öyleyse bu iki tavırdan çıkarmamız gereken 
dersler nelerdir? 

* İslam’da bir lokma bir hırka anlayışı yok-
tur.

* Bu anlayış uğruna ailenin ve çocukların 
hakkını ihlal etmek günahtır.

* Meşru bir şekilde mülke sahip olmak ve o 
mülkün şükrünü eda etmek sevaptır.

* Sakındırılan, dünya ve nimetleri değil, 
yasaklanan, dünyevileşme illetine müptela 
olup helak olmaktır.

İSLAM DÜNYA 
KONUSUNDA DA 
İNSAN HAYATINA 

VE ARZULARINA BİR 
DENGE GETİRMİŞ, 

RUHBANLIĞIN HER 
ÇEŞİDİNİ YASAKLAYARAK 
İNSANI ‘BİR LOKMA BİR 
HIRKA’ SAPMASINDAN 

KURTARMIŞTIR.
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* Hz.Ali insanların psikolojik durumları-
nı göz önünde bulundurup dengeyi koru-
ma istemiştir ki: bu da üslub-ı Kur’an’dır.  
* Avam için ruhsat olan bir şeyden âlimin ka-
çınması evladır.

Peki, bugün Hz. Ali yaşasaydı, günümüz in-
sanına ne derdi?

Kanaatime göre Hz.Ali yaşasaydı, kantarın 
topuzunu dünya lehine kaçıran, araç olan 
dünya nimetlerini amaç haline getiren, istif-
lemeyi maharet sanıp açın halini sormayan, 
oburluğundan dolayı gözü doymayan, daha 
lüks bir hayat yaşamak için mesainin köle-
si olan, felahı takvada değil, güç ve faydada 
arayan, insana ahlakına göre değil ekonomik 
gücüne göre değer veren, küreselleşen dün-
yamızın sekülerleşen insanına şöyle haykırır-
dı:

Ey geçici olan dünya hayatını, ebedi olan 
ahiret hayatına tercih eden aklı ermez in-
sanlar! Hz. Süleyman’a kalmayan dünya size 
mi kalacak? Firavunların ayaklarını birbirine 
dolayan ölüm, oklarını size atmayacak mı? 
Geçmişten ibret almayacak mısınız? Neden 
aldanıyorsunuz? 

Öte taraftan adeta Hıristiyanlar gibi Allah’ın 
farz kılmadığı bir tür ruhbanlık uydu-
rup dine zam yapanlara, kendilerini di-
nin asıl sahibi görüp, sahte haramlar koy-
mak suretiyle Müslümanları itham eden-
lere, bir lokma bir hırka edebiyatı yapıp 
edebini bozanlara da Hz.Ali şöyle derdi:  
Şeytan sizi kendinizden geçirmiş. Dosdoğru 
yolunuza pusu kurarak sizi aldatmıştır.

Ey bazı cahillerden cahiller, bazı sapkınlar-
dan sapkınlar, insanlar için aldatma ağlarıy-
la ve yalan sözlerle tuzaklar kuranlar. Kitabı 
kendi görüşlerine göre anlamlandırıp tefsir 
edenler, hakkı kendi arzularına uyduran-
lar, insanları büyük günahlardan emin kı-
lıp, büyük suçları basitleştirenler, “şüpheli 
durumdan sıkılırım” deyip, onun içine dü-
şenler, “bid’atlerden uzak dururum” deyip, 
onların içinde yatanlar, nereye gidiyorsunuz? 
Nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Muci-

zeler sabit, âyetler apaçık, işaretler dikilidir 
(Nehcü’l-Belağa, 85).

Sonuç olarak Said Nursi’nin deyişi ile dünya 
hayatının üç yüzü vardır:

Bunlardan birincisi; Allah’ın güzel isimlerine 
bakar. O isimlerin evrendeki nakışlarını gö-
rür, o isimlere aynalık yapar. Dünyanın bu 
yüzü güzeldir ve nefret değil, tam tersine aşk 
kaynağıdır. Dünya’nın ikinci yüzü ahirete 
bakar. Bu anlamda ahiretin tarlasıdır, cenneti 
kazanma yeridir. Bu yüz de nefret edilecek 
bir yüz değil, sevilmeye layık bir yüzdür. 
Üçüncü yüzü ise insanın hevasına bakar. 
Gaflet perdesidir ve dünyayı çok sevenlerin 
hevalarının arzu ettiği yüzdür. Bu yüz çirkin-
dir. Çünkü fanidir, yok olmaya mahkûmdur, 
üzüntü vericidir, aldatıcıdır. Bu nedenle yüz 
çevirmek gerekir (32. Söz).

“Ey bu dünyanın da ahiretin de Rabbi olan 
Allah’ım! (Leyl, 92/13). Bize dünyada da ahi-
rette de güzellik ver. Bizi cehennem azabın-
dan koru… (Bakara, 2/201).
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manet bilincinin, özellikle başkalarının 
yardımlarını organize eden tüm hayır 

kurumları için arz ettiği önem izahtan vares-
tedir. Emaneti konu edinen 24. Sayımızda, 
yardımları veren el ile alan el arasında köprü 
olurken büyük bir hassasiyetle hareket eden 
Yardımeli Derneği’yle de söyleşmek istedik. 
Derneğin İstanbul Florya’daki merkezinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadık 
Danışman’ın sorularımıza verdiği cevapları 
özetle takdim ediyoruz. Söyleşinin tamamı-
nı www.kuranihayat.com ve www.yardimeli.
org.tr sitelerinden okuyabilirsiniz. 

Kur’ani Hayat Dergisi müdavimleri 
Yardımeli’ni yakından tanıyor. Hem yeni 
okurlar hem de kamuoyu için Yardımeli’ni 
misyon ve vizyon açısından tanımlayabi-
lir misiniz? 

Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Kur’ani 
Hayat Dergisi’ne, Yardımeli’nin yapmış ol-
duğu ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle il-
gili böyle bir röportajı yapıp, tekrar günde-
me taşımış olmasından ve gönül dostlarımı-
za yaptıklarımızı iletmemizde bir köprü va-
zifesi görmesinden dolayı çok teşekkür edi-
yorum. Yardımeli Derneğimiz 2007 yılında 
kuruldu ama bazı ilkeler belirlenerek oluş-

S Ö Y L E Ş İ

YARDIMELİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Sadık Danışman ile
Emanet bilinciyle  
hayır üretmek üzerine…

Afrika’da 

Ortalama Her 

Kadın Günün 

Dört Saatini 

Sadece Su 

Taşımakla 

Geçiriyor!
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57

Kur’ani Hayat
MAYIS’12
SAYI 24

MEHMET
DERİ

Sadık Danışman İle

turuldu ve tüm faaliyetlerimizi 2007 yılından 
bugüne kadar belirlediğimiz ilkeler doğrultu-
sunda yürütmeye çalışıyoruz. Hem yurt için-
de hem de yurt dışında faaliyetlerimiz mev-
cut. Yurt içindeki faaliyetlerimizi temsilcilik-
lerimiz aracılığıyla ve bazı kardeş kuruluş 
diye nitelendirdiklerimiz başta olmak üzere, 
başka illerdeki derneklerimiz aracılığıyla yü-
rütmekteyiz. İşte Kur’ani Hayat Dergimiz de 
bu kardeş kuruluşlarımızdan birisidir. 

İlkelerinizden birisi de “emanete sadakat” 
ilkesi. Bu ilkeyi okuyucularımız için biraz 
açar mısınız?

Evet, bizim Yardımeli olarak olmazsa olmaz 
bazı ilkelerimiz vardır. Bu 
ilkelerimizin birkaçından 
bahsedeyim: “Emanete sa-
dakat”, “ilahî sınırlara ria-
yet”, “şeffaflık”, “dini, ırkı, 
mezhebi, coğrafyası ne 
olursa olsun ihtiyaç sahibi-
ne yardım.” Bu ve buna 
benzer ilkelerimiz var. Bu-
rada Kur’ani Hayat Dergi-
mizin kapak konusu olma-
sı dolayısıyla “emanete sadakat” konusuna da 
kısaca değinmek istiyorum: Yardımeli’miz 
zekât, sadaka, infak, bağış, hibe vb. gibi tüm 
yardımları birer emanet bilir ve “emanete sa-
dakat” anlayışıyla hareket ederek yardımları/
bağışları en güzel bir şekilde ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırır. Bu bağlamda olmazsa olmaz ilke-
lerimizden biri olan “şeffaflık” ilkesi de veren 
ele “sen ver gerisini sorma” diyen tavra prim 
vermeyerek, “ver ve takip et” ilkesini benim-
ser. Bunun için de “şeffaflık” ve “hesap verebi-
lirlik” vasfına son derece riayet eder.

Faaliyetlerinizde Ensar-Muhacir kardeşliği 
dayanışmasını örnek aldığınızı söylüyor-
sunuz. 

Tabii ki, Ensar ve Muhacir kardeşliğini çok 
önemsiyoruz. Gerçekten veren el ile alan el 

arasındaki en güzel örneklerden birisi olan 
Ensar ve Muhacir kardeşliğinden ilham ala-
rak 2008 yılında Kardeş Aile Projesini hayata 
geçirdik. Günümüze kadar bu proje kapsa-
mında 6 bin 500’ü aşkın kardeş aile edindik. 
6 bin 500 alan el, 6 bin 500 veren el kardeşi-
miz oldu. Bunlar hem yurt içinden hem yurt 
dışından. Ben bu konuya gelmişken kardeş 
aile projesini de özetlemek istiyorum. Kardeş 
aile projesi, önce dört ülkede uygulandı. Şu 
anda da 8 ülkede uyguluyoruz. Başlangıçta 
Gazze, Filistin ve Filistin mülteci kampları, 
Pakistan, Keşmir, Habeşistan ve Türkiye idi. 
Daha sonra buna Somali’yi, Sudan’ı, Kazakis-
tan ve Bosna Hersek’i kattık. Şu anda sekiz 

ülkede uyguladığımız bu 
projemizle ülkemizde 81 

ilimizden veren el kardeş 
ailelerimiz, ülkemizin 
30’u aşkın ilinden ise alan 
el kardeş ailelerimiz var. 
Biraz evvel saydığım ülke-
lerdeki kardeş aile proje-
miz bir yıl süreli. Bir yıl 
boyunca tespit edilen ihti-
yaç sahibi aileye veren el 

aile tarafından maddî bir destek sağlanmakta. 
Bir yıl boyunca Habeşistan, Pakistan, Somali 
ve Sudan’da 100 TL, Türkiye, Filistin, Gazze 
ve diğer ülkelerde 200 TL olarak uygulan-
maktadır.  

Yardımeli’nin Somali’deki bazı projelerini bi-
liyoruz. Somali Çocuk Hastanesi ve Kadın Do-
ğum Ünitesi bu anlamda hatırlatılmaya en de-
ğer projeler. Neler yapar Yardımeli Somali’de, 
Somali özelinde Afrika kıtasında?

Somali 1991 yılından beri bu acıları çekmek-
te ama geçen yıl ağustos ayında Birleşmiş Mil-
letlerin raporu yayınlandıktan sonra, dikkat-
ler Somali üzerine yoğunlaştı. Gerçekten bü-
yük bir insanlık dramı yaşanmaktaydı ve o 
dönemde bizler yine Habeşistan ofisimizdeki 
çalışmalarımızla birlikte Somali’ye de yönelik 

SUDAN’DA 22 DÖNÜM 
ARAZİ ÜZERİNE HER 
BİRİ 900 M2 OLMAK 
ÜZERE 7 BLOKTAN 

OLUŞAN AKABE 
YETİMLER KÜLLİYESİ’Nİ 

İNŞA EDİYORUZ. 
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çalışmalar sürdürüyorduk ama çok ciddi bo-
yutlarda değildi o çalışmalarımız. Daha sonra 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Mogadişu’yu ziyaretiyle -ki bizler de o kafile-
nin içindeydik-  orada görülen manzara, med-
ya aracılığıyla tüm dünyaya servis edildi. Ora-
da görülen manzara, insanların gerçekten aç-
lıktan hayatlarını kaybettiğiydi. 

Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ’ın 
temelini attığı ve inşaatına başladığımız hasta-
nede en azından bir anne, “Ben bebeğimi bir 
sağlık birimine götürdüm ve orada tedavi etti-
rebildim” deme noktasına gelebilecek. Bu, 
Somalili kardeşlerimizin 
dünya insanlığından bek-
ledikleri ve hak ettikleri 
bir hizmettir. Bizler Yardı-
meli olarak Somali’de “ço-
cuklar ölmesin, anneler 
ölüm nöbeti tutmasın” pa-
rolasıyla yola çıkarak, 
Afrika’nın en büyük çocuk 
hastanesi ve kadın doğum ünitesini inşa edi-
yoruz. 

Somali’de Yardımeli Menhal Göz Kliniği de 
hizmete açıldı. Günde kaç kişi bu klinikte 
tedavi olmaktadır? 

Tabii bizim Somali’de yaptıklarımız sadece 
çocuk hastanesi ve kadın doğum ünitesi” de-
ğil. Bizim, ilk etapta kriz anında ve şu anda da 
devam eden gıda yardımlarımız, aynî ve nakdî 
yardımlarımız var. Sorunuza gelecek olursak: 
Menhal’ın orada küçük bir göz kliniği vardı. 
Fakat tıbbî donanım noktasında çok eksik ve 
bu eksiklikten dolayı arzu edilen hizmetleri 
sunamıyordu. Biz, orada Dr. Abdusselam Ab-
dussamed isminde Somalili bir göz uzmanıyla 
tanıştık. Kendisiyle görüştüğümüzde kliniğe 
bazı tıbbî cihaz desteği ve iyileştirmeler sağla-
nırsa, kliniğin çok daha faal ve verimli olaca-
ğını söyledi. Biz de kliniğin ihtiyaç duyduğu 
tüm tıbbî cihazları Almanya’daki “Müslüman-

larla Dayanışma Platformu”nun da katkısıyla 
temin ettik. Kliniğe gereken her türlü katkıyı 
sağladık ve bugün o klinikte Dr. Abdussamed 
kardeşimizin diğer hekim arkadaşlarla bera-
ber bir ekip halinde yürüttüğü çalışmalarla, 
günde otuza yakın katarak ameliyatı, yüzü aş-
kın da göz muayenesi yapılmaktadır. 

Birçok bölgede, Pakistan’da, Sudan’da, Eti-
yopya, Habeşistan’da olduğu gibi Somali’de 
de Su Kuyuları açıyorsunuz. Bu kuyuların 
Somali halkı için önemi nedir? 

Somali’nin su ihtiyacı duyulan bölgelerinde 
su kuyuları açmaktayız. 
Bunlar yardımsever kar-
deşlerimizin bağışlarıyla 

açılmakta; binlerce insan 
bu kuyudan istifade et-
mektedir. Açılan bu su ku-
yularının Somali halkı için 
önemi hayat demektir. Ge-
çenlerde Anadolu 

Ajansı’ndan bir kuyunun açılışının görüntü-
leri yansıdı; görüntülerde Somalili çocukların 
su kuyusu başındaki sevinç çığlıklarını gör-
mek gerçekten mutluluk vericiydi. Elimizde 
verilere göre Afrika’da özellikle bir bayan, gü-
nün dört saatini sadece su taşımakla geçiriyor. 
Bu Somali’de belki altı saat, sekiz saat demek-
tir. Çünkü çok uzak mesafelerden gidip su 
temin edebilmekteler. Bu nedenle su kuyuları 
çalışmalarımız da sürüyor. Ayrıca Somali’de 
altmış yetimi barındıran bir yetimhanemiz 
var. Yetimhanede o çocukların hem barınma 
hem de eğitimleriyle ilgili tüm masrafları Yar-
dımeli Derneğimiz üstlenmiş durumdadır. 

Sudan’da da Akabe Yetim Külliyesi inşaatı 
var. Kompleksin son durumunu öğrenebi-
lir miyiz? 

Yardımeli olarak Sudan Darfur’da yaşanan in-
sanlık dramını yerinde gidip tespit ettik. 
Darfur’da gördüğümüz manzara zaten 
Somali’yi aratmıyor. “Acaba burada ne yapa-

PAKİSTAN’DA MODEL 
OLUŞTURACAĞINA 
İNANDIĞIMIZ EYÜP 
SULTAN KÖYÜ’NÜ 
İNŞA EDECEĞİZ.
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biliriz?” diye sorduk kendimize ama Darfur’un 
şartları o kadar ağırdı ki, hem ulaşım şartları, 
hem oradaki imkânlar bizim bu külliyeyi/
kompleksi Sudan’da kurmamızın daha doğru 
olacağı kanaatini oluşturdu. Ve Sudan’da 22 
dönüm arazi üzerine her biri 900 m2 olan 7 
bloktan oluşan Akabe Yetimler Külliyesi’ni 
inşa ediyoruz. İnşaatı bir yıl evvel başlamıştı. 
Elhamdülillah şu an beş blok tamamlandı. İs-
mini de Akabe Yetim Külliyesi/Kompleksi 
olarak düşündük. Külliye’nin hepsi tamam-
landığında inşallah (600) altı yüz yetimi ba-
rındıracak duruma gelecek. Şu an yüz yetim 
çocuğumuzu nisan ayı sonu itibariyle külliye-
ye alacağız ve bunların eğitimi başlamış ola-
cak. Sudan’da resmi eğitim haziran ayında 
başlar. O açıdan bu kardeşlerimizi bir iki ay 
içerisinde eğitime tâbi tutarak, haziranda da 
eğitime yatılı şeklinde başlamak istiyoruz. 

Pakistan’da Eyüp Sultan Köyü Projesi var. 
Proje şu an ne aşamada?

Pakistan’da inşallah, model olacağına inandı-
ğımız Eyüp Sultan Köyü’nü inşa edeceğiz. 
Orada kırk dönüm bir araziyi satın aldık. 
Eyüp Sultan Hazretlerinin yaşına binaen 91 
konutu, mescidi, iş atölyeleri, sağlık evi olan; 
seracılık, hayvancılık, tarım noktasında da 
eğitim verilebilecek durumda olan bir köy 
inşa ediyoruz. Bu köyün de inşaat çalışmaları 
sürmekte, inşallah en kısa zamanda da bitire-
ceğiz. Buraya sel felaketi mağdurlarını yerleş-
tirmiş olacağız. Bunları yerleştirdikten sonra-
da buradaki köy halkından bayanları ve er-
kekleri el sanatları noktasında ayrı ayrı eğite-
ceğiz. Hayvancılık noktasında bir model ol-
ması için gayret edeceğiz. Dünyanın değişik 
ülkelerinden Pakistan’a gelen birçok sivil top-
lum kuruluşlarına bu köyümüzü gezdirerek, 
kalıcı hizmetler noktasında ümmet coğrafya-
mızda örnek bir model olmasını sağlayacağız 
inşallah.

Yardımeli olarak hem yurt dışında hem de 
yurt içinde gerçekten de çok yoğun çalış-
malarınız var. Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Son olarak şunları söylemek istiyorum: 
“Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başka-
sına iyilik yap ilahî mesajının muhatapları!” 
Bu ilahî mesajın her muhatabı kendisine yapı-
lan iyiliğin karşılığında, başkasına da iyilik 
yapmakla mükellef olduğunu ve Yardımeli’nin 
bu mükellefiyetlik doğrultusunda kendisine 
yapılacak her türlü bağışı bir emanet olarak 
alacağını ve bu emaneti en iyi şekilde yerine 
ulaştıracağını hatırlatmak istiyorum. Bağışçı-
larımızdan özellikle Kardeş Aile Projesine, 
Somali’deki Çocuk Hastanesi ve Kadın Do-
ğum Ünitesine, Sudan Akabe Yetimler Külli-
yesine, Pakistan’daki Eyüp Sultan Köyü Pro-
jemize bağışta ve katkıda bulunmaları bekli-
yoruz.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. 

Ben de bu güzel röportaj için çok teşekkür 
eder, başarılarınızın devamını dilerim. 
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Giriş

Emanet, kapsamlı kavramlardandır. 
Sözlükte emniyet ve güven içinde olmak, 
başkasının hukukuna riayet etmek, sorum-
luluktan kurtulmak gibi anlamlara gelir.1 En 
önemli anlamı, kişinin yapmakla sorumlu 
olduğu tüm vazifelerin şuurunda olmasıdır. 
Diğer bir tanıma göre, Allah Teâlâ’nın emir 
ve yasaklarına göre hareket etmektir.2 

Emanet, yer ve göklerin yüklenmekten çe-
kindikleri bir sorumluluktur. Kelime yapı-
sıyla imanla aynı kökten gelir. Yani, emanet 
imandır, iman emanettir. Enes bin Malik, 
şunu rivayet eder: Hz. Peygamber, her hut-
besinde şu hususu tekrarlardı: “Emanete ria-
yet etmeyenin imanı, verdiği sözü yerine ge-
tirmeyenin de dini yoktur.”3  Keza, Hz. Pey-
gamber “İslam toplumlarında ilk kalkacak 
olan erdemin emanet olacağını4, mü’minin 
her ahlâka bulaşabileceğini, yalan ve hıyane-
te ise asla bulaşmayacağını,”5 emanete riayet 
etmeyen bir toplumda, kıyametin kopmuş 
olduğunu ifade etti. Yani Emanete riayet 

1 Rağib, Müfredat, ilgili madde.

2 Heytemi, Zevacir, 1/516.

3 İbn Hanbel, Müsned, 3/134.

4 Heysemi, Mec’me’u’z-Zevâid, 7/321.

5 İbn Addi’, a.g.y.
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etmeyen bir toplumda, kıyamet kopmuş de-
mektir. O toplum, rüşvet ve iltimastan dolayı 
karışmıştır. Bir adam Resul-i Ekrem’e gelip 
“kıyamet ne zaman?” diye sordu. Resul-i 
Ekrem, “Emanet zayi edildiği zaman, sen kı-
yameti bekle” buyurdu. Aynı şahıs “emanet 
nasıl zayi olur?” dedi. Resul-i Ekrem “görev 
(yönetim) ehil olmayanlara teslim edildiği 
zaman kıyameti gözle” cevabını verdi.6 Diğer 
bir hadiste de şöyle buyurdu: “Yaşamın bo-
yunca şu dört hasleti taşıdığın sürece dünya-
dan kaybın olmaz; Emaneti korumak, doğ-
ru konuşmak, güzel ahlâk ve helal lokma.”7 
Meymun b. Mihran da konuyla ilgili olarak 
şu tespitte bulunmuş: 
Üç şey, iyi-kötü herkese 
ödenir: emanet, verilen 
söz, akrabalık hakkı.8 

Yahudi ve Hristiyan-
lar, Allah’ın kendilerine 
teslim etmiş olduğu ki-
taplara hıyanet ettikle-
rinden dolayı, dünya ve 
ahirette Allah’ın azabına 
maruz kaldılar. 

Müslümanlar, her vesileyle birbirlerine ema-
neti tavsiye etmekle sorumludur. Sefere çık-
tıklarında, birbirlerine şöyle duada bulunur-
lar: “Dinîni, emanetini ve amellerinin iyi bir 
şekilde bitmesini Allah’a havale ediyorum; 
yani bu hususları yerine getirmende, O’ndan 
yardım talep ediyorum.   

Bu makalemizde emanetin anlam alanı üze-
rinde duracağız.

Emanet ve sorumluluk

Sorumluluk, emanetle yakından ilintilidir. 
Ahlâkiyatçılar, sorumluluğu “kişinin ilahî 
emirleri yerine getirip, yasaklardan sakın-
ma kabiliyeti; hesap vermesi gereken durum 
veya yetenek” şeklinde tanımlar. Tanımın 

6 Buhari, Hadis no: 91.

7 İbn Hanbel; Müsned, 2/177.

8 Gazali, Muhammed, Huluku’l-Müslim, s.123.

açılımı şöyledir: Sözgelimi ilim sahibi birine, 
“ilmin ile Allah için, kendin için, ailen, kabi-
len, milletin, bölgen ve bütün insanlık için 
ne yaptın?”9 Soruları yöneltilir.

Kişinin sorumlu olduğu durumlar 

1-Emir vermek ve azmettirmek. Başkalarının 
meydana getirdiği bir fiil ve eyleme sebebiyet 
verenler veya azmettirenler, müdahalelerin-
den dolayı sorumludurlar. 

2. Bir hayır veya kötülüğe öncülük etmek. 
Hayra öncülük eden, onu işleyen gibidir. 
Kötülüğü emerden veya yaptıran da onu ya-
pan gibidir. 

3. Kötü örnek olmak. Kim 
iyi bir çığır açarsa, onu iş-

leyenin sevap aldığı kadar 
sevap alır. Kim de kötülüğe 
öncülük ederse, onu yapan 
kadar günah kazanır. 

4. Kötülüğe ses çıkarma-
mak. İnsan meydana ge-
len kötülüğe karşı el, dil 
ve kalp ile karşı çıkmakla 

emrolunmuştur. Yani, herkes bulunduğu 
ko num ve sahip olduğu imkânlara göre kö-
tülüğü önlemekle sorumlu dur.10 “Ey iman 
edenler! Allah’a ve Resulüne hainlik et-
meyin. Bile bile aranızdaki emanetlere de 
hıyanet etmeyin.”11 âyeti ve “Sizden kim bir 
kötülüğü görse onu eliyle değiştirsin, gücü 
yetmezse diliyle değiştir sin. Ona da gücü 
yetmezse kalbiyle değiştirsin ki bu imanın 
en zayıf derecesidir.”12hadisi, hesap vermek-
le yükümlü olduğumuz kaza/yargı mercile-
rini bildirmekte dir. Âyetin, Allah’a hainlik 
etmeyin bölümü, bir dinî sorumluluğu, 
kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin 
bölümü, beşeri ve ahlâkî so rumluluğu ifade 
eder. 

9 Draz, Muhammed Abdullah, İslâm’ın İnsana Ver-
diği Değer, Çev. Nureddin Demir, İstanbul, 1983, 
s.82. 

10 Draz, a.g.y.  
11 Enfal, 8/27. 
12 Müslim, İman,78. 
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“Ve de ki: ‘Çalışın!’ Çünkü yaptıklarını-
zı sonra hem Allah görecek hem Resulü 
hem de müminler. Hepiniz mutlaka o giz-
li ve açığı bilen Allah’ın huzuruna götü-
rüleceksiniz; o zaman O, size neler yap-
tığınızı haber verecek.”13 âyetinin O, size 
neler yap tığınızı haber verecek bölümü, 
ilahî mahkemeyi temsil etmektedir. Resul 
de sonra yaptıklarınızı görecektir ifadesi, 
beşerî mahkemeyi temsil etmektedir. Herkes 
yaptığını görecek tir ifadesi de vicdanî mah-
kemeyi oluşturur. Âyet, beşerî otoriteyi iki 
çeşide ayırmaktadır; Birincisi merkezî oto-
ritedir. O da çeşitli devlet kuruluşlarından 
meydana gelir. Devlet başkanı bunu temsil 
eder. O, merkezî otoritenin remzi ve unva-
nıdır. İkincisi, âdem-i merkeziyet tir. Bunun 
sınıfları pek belli edilmemiştir. Ancak yerin-
den yönetim, halkın doğrudan doğruya yö-
netime katılmasıyla olur. Bu iki idare şekli 
âyet-i kerimede iki kelime ile izah edilmiştir. 

“Şayet biz, bu Kur’an’ı bir dağın üzerine 
indirmiş olsaydık, andolsun ki onu Allah 
korkusundan saygıyla baş eğmiş, param-
parça olmuş görürdün.”14 âyetine göre de 
insan Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarına 
karşı emin olmayı; yani sorumluğu üzerine 
alan tek yaratıktır.

Emanetin Anlam Alanı

Emanet, İslamî terminolojinin en kapsam-
lı kavramlardan birisidir. Emanetin anlam 
ve önemini beyan eden şu âyet birçok âlimi 
meşgul etmiş ve onları uzun süre üzerin-
de düşünmeye sevk etmiştir. “ Biz, emaneti 
göklere yere ve dağlara sunduk da onlar 
onu yüklenmeye yanaşmadılar”15 Bunlar-
dan birisi çağdaş âlim, düşünür Merhum Ali 
Tantâvi’dir. Şöyle der: İnsanın gök ve yerden 
farklı yönünü bulmaya çalıştım. İnsan dışın-
da tüm varlıklar, Allah’ın yarattığı yasa ile ha-
reket ederler. Melekler, Allah’a isyan etmeden 

13 Tevbe, 9/105. 
14 Haşr, 59/21.

15 Ahzab, 33/72.

emrolundukları gibi hareket ederler. Güneş, 
kendisine gösterilen yörüngede döner, gider. 
Kendisine tayin edilen yörüngeyi milim geç-
mez, geçse kâinat yanar gider. Suyu oluştu-
ran oksijen ve hidrojen oranı bellidir. İnsan 
ise diğer tüm varlıklardan farklıdır. Allah ona 
akıl ve irade vermiş, iki yol göstermiş, ihti-
yacını yerine getirecek organlar bahşetmiştir. 
Allah’ın dilemesiyle istediğini yapar. Allah’ın 
dilemesi ona yol göstermesi ve güç vermesi 
demektir. İnsan, iradesiyle havaalanına gider. 
Uçak onu istediği şehre götürür. Ancak ne-
reye gideceğine kendisi karar vermiş ve is-
tikametini belirlemiştir. Uçaksız gidememesi 
Allah’ın iradesi olmadan bir şey yapamaması 
gibidir. Allah dilemezse o gidemez. Gidecek 
yöne ise kendisi karar vermiştir. Tehlikeli ve 
uygun olmayan bir yere gitmişse, başkasını 
sorumlu tutamaz; zira aynı noktayı kendisi 
seçmiştir. ‘Niçin daha uygun, daha refah yere 
gitmedim ‘diye başkasını sorumlu tutamaz.  
Ayette geçen “emanet/irade arz” ının tefsirine 
gelince, âyeti yıllarca düşündüm, hocalarıma 
arz ettim, ilgili kaynaklara başvurdum. So-
nunda şöyle düşündüm: Annem beni batnın-
da taşıdı. Dünyaya ne zaman ve nasıl getirdi. 
Kendimi fark etmeden önce de vardım. Bana 
söylenenleri tasdik ettim. Zira söyleyen sadık 
ve güvenilir insanlardı. Onları doğruladığım 
halde neden Yaratanımı, Cibril’i ve Peygam-
berleri doğrulamayayım? Dekart’ın “düşü-
nüyorum, öyleyse varım” sözü belki gaye 
ve söyleniş biçimi olarak doğrudur. Ancak 
anlam ve doğruluğu tartışılabilir. Zira “ol-
madığım zaman düşünemem” tezi yanlıştır. 
Annemin batnında var olduğum halde düşü-
nemiyordum. Bebekler de öyledir; Vardırlar 
ancak düşünemiyorlar. Öyleyse âyette geçen 
“emanet” ifadesi, insanı cennet veya cehen-
neme götürecek olan “seçme hürriyetidir.”16 

Heytemî ise ahlâk açısından emaneti şöyle 
tarif eder: Emanet, Allah Teâlâ’nın emir ve 

16 Candan Abdulcelil, Kur’an Okurken Zihne Takı-
lan Âyetler, s.393.
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yasaklarına riayet etmektir.17 Her organda Al-
lah Teâlâ’nın bir emaneti bulunmaktadır. Söz 
gelimi, dili yalan, gıybet ve çirkin sözlerde 
kullanmamak keza, kulağı, harami dinleme-
de kullanmamak, kalp ve düşünceyi haram 
düşünce ve inançlarda kullanmamak emanet 
kapsamındadır. 18

Sahip olduğumuz maddi ve manevi tüm değer-
ler, sorumlu bulunduğumuz sorumluluklar birer 
emanettir.

Yani, Kur’an emanettir, İslâm emanettir, na-
maz emanettir, abdest emanettir, ölçü ema-
nettir, tartı emanettir, aile emanettir, bedeni-
miz emanettir, akıl emanettir, mal emanettir, 
ömür emanettir. Mükellef kişi, her emanetin 
korunmasından ve emir olunan yer ve biçim-
de kullanılmasından sorumludur.19 

 İlim, ulemanın kalbinde emanettir.  

“Âlim, yeryüzünde Al lah’ın emin kıldığı 
şahıstır.”20 Allah Teâlâ, onun kalbine ilim 
emane tini yerleştirmiştir. Haznedar, muhtaç-
lara mal dağıtmakla görevli olduğu gibi, âlim 
de ilmini muhtaç kesime neşreder.21 İlmin 
nereden ve nasıl alındığı, nerede kullanıldığı 
önemlidir. Ulemanın Sultanı lakaplı İzz bin 
Abdüsselam, beşer olması hasebiyle bir de-
fasında bir konuda yanlış fetva verdiğini fark 
eder. O günde medya ve iletişim araçları ol-
madığından, Kahire sokaklarına çıkıp hatası-
nı şöyle düzeltir: “Ey ahâli! Dün şu konuda 
yanlış bir fetva vermiştim. Haberiniz olsun, 
onu düzeltiyorum. Onunla amel etmeyin.”22

Görev ve her şeyi yerli yerine koymak emanet-
tir. 

Kişinin mükellef olduğu görev ve vecibele-
ri en güzel şekilde ifa edebilmesi için tüm 
imkânlarını ortaya koyması emanet kapsa-

17 Heytemi, Zevacir, 1/516.

18 Heytemi, a.g.y.

19 İbn Kesir: Tefsir 3/178.

20 Bkz. Münavî, Feydu’l-Kadir, 4/487. 

21 Münâvî, a.g.y. 

22 Tantâvî, Ali, Ricâlün mine’t-Tarih, s.253.

mındadır. Bu sebeple ehil olmayana makam 
verilmez. Bir insanın dürüst olması ayrı, 
idarecilik yeteneği ayrıdır. Her dürüst, ida-
reci olmayabilir. İdarecilik, ehil ve emin el-
lere teslim edilir. Ebu Zer, takva, doğruluk 
ve dürüstlükte zirvede olduğu hâlde Hz. 
Peygamber kendisine idarede görev verme-
miştir. Ebu Zer nakletti: Resul-i Ekrem’den 
görev talep ettim. Elini omzuma koyarak 
şöyle buyurdu; “Ya Eba Zer! İstediğin görev 
bir emanettir; zayıfsın, görevi hakkıyla alıp 
yerine getirenler dışında, kıyamet gününde 
sahibi için perişanlık ve pişmanlıktır.”23

Kişinin getirildiği makamı kötüye kullanması 
hıyanettir. Her ne suretle olursa olsun, çalı-
şanların hile ve entrikalarla maaşları dışında 
bir şeyi zimmetlerine geçirmeye çalışmala-
rı harama teşebbüs etmektir, hıyanettir, bir 
nevi hırsızlıktır. Resul-i Ekrem şöyle buyur-
du: “Kıyamet gününde her hainin başucuna, 
yaptığı hıyaneti nispetinde yükselecek bir 
sancak dikilecek.”24, “İğne veya daha kıymet-
li bir şeyi zimmetine geçiren memur, kıya-
met gününde onu yanında taşıyarak Allah’ın 
huzuruna gelir.” Râvi der ki: Ensar’dan ve 
hâlâ siması hayâlimde olan siyah bir adam; 
“Ey Allah’ın Resulü! Beni görevden al, dedi. 
Resul-i Ekrem, Görevinden neden ayrılmak 
istiyorsun?” dedi ve talebini kabul etti.” 

Teslim alınan emanetler, gayrimüslimlere de 
ait olsa sahiplerine verilir. Hicret esnasında 
Hz. Peygamber, almış olduğu bazı emanetle-
ri, müşrik sahiplerine iade etmek üzere Hz. 
Ali’yi yerine vekil tayin etti. Hâlbuki söz ko-
nusu müşrikler, Resul-i Ekrem’i vatanından 
hicret etmeye zorlamış ve güç durumda bı-
rakmışlardı. 

Rüşvet, yakınlık ve iltimastan dolayı, daha 
ehliyetli kişi varken başkalarını göreve ge-
tirmek büyük bir hıyanettir. Resul-i Ekrem 
şöyle buyurur: “Kim daha ehil varken, baş-

23 Müslim, İmâret, 17.

24 Buhari, Cizye, 22. 
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kasına görev verirse, Allah’a, Peygamber’e ve 
Müslümanlara hıyanet etmiştir.”25  Farklı bir 
rivayette şöyle denilmiş: “… Allah’ın laneti-
ne müstahak olur. Allah Teâlâ onun, farz ve 
sünnet ibadetlerini kabul etmez ve onu ce-
henneme atar.”26  

  Allah’ın bahşettiği duyu organları, nimet, mal 
ve çocuklar birer emanettir.   Bunları Allah’ın 
murat ettiği istikâmette kullanmaya dikkat 
edip, birer emanet olduklarının şuurunda 
olmak gerekir.

Emanetin bir çeşidi de bulunduğumuz meclisin 
hukukunu muhafaza edip, konuşulan sır ve ha-
berleri ifşa etmememizdir. 

 Jurnalcilik ve sır ifşa etme yüzünden akra-
balık ve arkadaşlık bağları kopup, masla-
hatlar yok olmaktadır. Resul-i Ekrem şöyle 
buyurur: “Biri, başkasına bir söz söyleyip ayrı-
lırsa, söylenen söz onun yanında emanet olarak 
kalır.”27 Meclislerde konuşulanlar, edep ve 
ahlâk kuralları çerçevesinde kaldığı müddet-
çe muhafaza edilir; ancak, edep ve ahlâk ku-
ralları dışına çıkıyorsa muhafaza edilmelerine 
gerek kalmaz. Bir Müslüman, bulunduğu bir 
toplantıda kötü niyet sahiplerinin başkaları-
na zarar gayesiyle komplolar tertiplediklerini 
görürse, imkân dâhilinde önlemeye çalışır. 

Allah indinde korunması gereken emanetlerden 
birisi de özellikle eşler arasında cereyan eden 
ailevi ilişkilerdir. 

İslâm ahlâkında aile arasında cereyan eden 
konular emanet kapsamındadır, mutlak an-
lamda korunması gerekir. Ailede, özellikle 
eşler arasındaki vuku bulan hususlar, ne ka-
dar yakın olurlarsa olsunlar hiç kimseye açıl-
maz. İfşa etmek veya açmak İslam’ın haram 
kıldığı eylemlerdendir. Yezid kızı Esma nak-
letti. Resul-i Ekrem, içinde kadın ve erkek-
lerin hazır bulundukları bir topluluğa şöyle 
buyurdu: “Zaman zaman erkekler, eşleriyle 

25 Buhari, Hadis no: 2592.

26 Hakim, 4/92.

27 Ebu Davud, 2/234.

aralarında olup bitenleri ifşa ederler (Bu sırada 
oturanları bir sessizlik kaplar). Râvi müda-
hale ederek şunları der: ‘Evet Allah’a yemin 
ederim ki bu doğrudur, bu çirkin eylemi hem 
kadınlar hem de erkekler yapmaktadır.’ Bunun 
üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: “ Sakın 
öyle yapmayın, benzer girişimler, ailenin mah-
rem sırlarını ifşa eden şeytani hareketlerdir.”28 

Hulasa, insanın Rabbine, nefsine ve eşyaya 
karşı sorumlu bulunduğu üç husus emaneti 
oluşturmaktadır. Bunlardan birini ihlal etmek 
hıyanet kapsamına girer. İnsanın rabbine kar-
şı sorumluluğu, Allah’ı birlemek, ortak koş-
madan O’na ibadet etmek, her zaman O’nu 
görüyormuş gibi, O’nu murakabe etmektir. 
Topluma karşı sorumluluğu, toplumun hak-
kını gözetmek, insanları aldatmamak, eşyaya 
zarar vermemek, başkasının hukukunu zayi 
etmemek, zekât, yardım vesaire vecibeleri 
yerine getirmek. İnsanın nefsine karşı so-
rumluluğuna gelince, onu Allah’ın emrettiği 
yerde kullanmak, yasaklardan uzaklaştırmak, 
dünya ve ahirette karşılaşılacak tehlikelerden 
korumaktır.



28 Ebu Davud, 3/323.
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lgunlaşmamış meyveyi dalından koparan ki-
şinin sabırsız olduğuna hükmedilir. Kopar-

dığı meyveyi kendisi yiyemediği gibi bir başkası-
nın yemesine de engel olduğu için kınanacak bir 
iş yapmış sayılır. Sözü, yerli yerinde kullanmayan 
kimsenin hali de meyveyi olgunlaşmadan dalından 
koparan kimsenin haline benzer. Sabır gösterip, 
meyvenin olgunlaşmasını beklese hem yediğinden 
bir tat alacak hem de onu zayi etmemiş olacak.

Söz de olgunlaşmadan insanın ağızdan çıktığında 
dinleyeni rahatsız edeceği gibi sahibine de zararı 
dokunur. Söz, insana yaratıcı tarafından verilmiş 
bir emanettir. Onu harcı âlem bir şekilde kullan-
mak hakkına sahip değiliz. Zaten kültürümüzde 
bu yönde bizi uyaran pek çok deyim, nasihat ve 
söz vardır. Çok konuşan kimse toplum tarafından 
sevilmez. Geveze diye kınanır. “Çok konuşan çok 
yanılır / Ya hayır söyle ya da sus / Kötü söz sahibi-
nindir / Söz gümüşse sükût altındır” gibi deyimler, 
büyük tecrübelerden süzülerek bize kadar intikal 
etmiş hakikatleri içlerinde barındırmaktadır. 

Bir insanın sözlerine bakarak onun hakkında bir 
kanaat sahibi olmanız mümkündür. Bu yüzden 
Hz. Ali “İnsan, dilinin altında saklıdır” der. Lü-
zumsuz yere konuşmayan, bir amaca mebni konu-
şan biriyle karşılaştığınızda onun olgun bir insan 
olduğunu düşünür ve kendisine yakınlık gösterir-
siniz. Lüzumsuz yere konuşan, kendisine sorul-
madığı halde cevap veren, her mevzuya girmeyi 
alışkanlık edinmiş insanlar ise toplum tarafından 
sevilmez ve tabir caizse hafifmeşrep olarak nitele-
nirler. Söz, yerinde ağırdır deyimi bu açıdan çok 
öğreticidir. Sözü yerinde kullanan kişi, insanların 
takdirini kazanmakla kalmaz, Cenab-ı Hakk’ın bir 
âyet-i kerimede buyurduğu hakikate mazhar olur: 
“Güzel söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan 
güzel bir ağaç gibidir” (İbrahim: 24).

Hz. Ömer der ki: “Bütün dostları gezdim, gördüm; 
dili muhafaza etmekten daha iyi dost görmedim.” 
Dili muhafaza etmek ancak ciddi bir nefis müca-
delesi sonucu elde edilebilir. Tasavvufî eğitimde 
“dile sahip çıkmak” bu bakımdan çok önemsenir. 
Yüzlerce yıl ötelerden seslenen Yunus, bakın ne 

güzel söylemiş: “Sözünü bilen kişinin, yüzünü ağ 
ede bir söz / Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir 
söz / Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı / Söz 
ola zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz.” Aynı şekil-
de iman şairi Akif de çok güçlü ifadelerle bizlere 
seslenmiştir: “İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum 
Nevruz? / Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte 
gerek. / Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. / 
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.”

Peygamberimizin “benim bildiğimi siz bilseydi-
niz az güler çok ağlardınız” sözü, çok gülmenin 
arkadaşı/tetikleyicisi olan çok konuşmaya da 
işaret eden sarsıcı bir ifadedir. Kutsala, tarihe ve 
hayata dair sancılı bir tefekkür içinde olan insa-
nın bu hadis üzerinde düşünürken gözlerinden 
yaşlar boşalmamasına imkân yoktur. Omuzlarına 
bütün insanlığın yükü binmiş şuuruyla hareket 
eden Müslüman’ın sözleri de bu ağırlığı taşımaya 
elverişli sütunlar gibi dik ve güçlü olmalıdır. Aksi 
takdirde, Kaşgarlı Mahmud’un dediği gibi, ağzı 
açılınca sönen şişirilmiş bir tulum gibi olmaktan 
kendini kurtarması imkânsızdır. 

Kulakları tırmalayan değil, tatlı bir nağme gibi 
kulaktan kalbe nüfuz ettiğinde sahibini hoşnut 
kılan söz bir mana ifade eder. Muhatabının kal-
bine konuk olmayan söz, düz bir boruya üflen-
miş nefese benzer. Buradan üfürürsünüz, oradan 
boşluğa karışır. Kalpte yeşeren sözler böyle mi? 
Orada filizlenmeye başladığında bereketli toprak 
gibi ürünlerini sofralarımıza taşır. Bin bir çeşit 
üründen tattığımızda, güzel bir tohumun uygun 
bir toprak bulduğunda nasıl bir berekete dönüş-
tüğünü görerek mutlu oluruz. Hikmet ehli arifle-
rin sözleri böyledir işte! Dinlediğimizde, kulak-
larımızdan kalbimize rahmet esintisinin misafir 
olduğunu hissederiz. Çünkü onlar, sözün emanet 
olduğu bilincini taşıyan müstesna insanlardır. O 
insanların dostluğu, bu dünyanın azap dolu hay-
huylarından bizi uzaklaştıran korunaklı bir evdir. 
O eve konuk olanların kulakları boş söz işitmez, 
insanın içini aydınlatan hikmetli sözler ile gönül-
ler mesrur olur. 
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manet, peygamberlere ait sıfatlardan 
biridir. Emanet, Arapça olup, îman ile 

aynı kökten gelir. “Mü’min” inanan ve emni-
yet telkin eden insan demektir. Peygamberler, 
mü’min olarak zirve insan oldukları gibi, emin 
olma, emniyet telkin etmede de en baştadırlar. 
Kur’ân-ı Kerîm, onların bu sıfatlarına birçok 
âyette işaret eder. Şimdi bunlardan birkaçını 
arz edelim:  

“Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla 
itham etti. Hani kardeşleri Nuh, onlara şöyle 
demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz 
mısınız? Bilin ki ben, size gönderilmiş güve-
nilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin” (Şuarâ, 26/105-
108).

Nuh, kavmine şöyle diyor: Hâlâ ittikâ edip sa-
kınmayacak mısınız? Ben emniyet telkin eden, 
emanet sıfatı olan, hıyanete tenezzül etmeyen 
bir elçiyim. İşte bu âyette bir peygamberin 
dilinden, peygamberliğe ait bu “emanet” sı-
fatı dile getirilmektedir. Keza:  “Âd kavmi de 
peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani 
kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah’a 
karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki, 
ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim” 
(Şuarâ, 26/123-125).

Ve: “Semûd (kavmi) de peygamberlerini yalan-
cılıkla itham etti. Hani kardeşleri Salih, onlara 
şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakın-

E
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ALLAH RESÛLÜ’NÜN 

EMNİYET ANLAYIŞI 

SADECE İNSANLARA KARŞI 

DEĞİLDİ. O’NUN EMNİYET 

KUŞAĞINA BÜTÜN BİR 

VARLIK GİRİYORDU.

FETHULLAH GÜLEN

Bu yazı, muhterem müellifin “Sonsuz Nur-1” 
isimli kitabından özetlenerek iktibas edilmiştir.
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maz mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş 
güvenilir bir elçiyim” (Şuarâ, 26/141-143).

Keza: “Lût kavmi de, peygamberlerini yalan-
cılıkla itham etti. Hani kardeşleri Lût, onlara 
şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sa-
kınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş 
güvenilir bir elçiyim” (Şuarâ, 26/160-162).

Konuyla alâkalı âyetleri çoğaltmak müm-
kündür. Bu arada işârî ma’nâsıyla emniyet ve 
emaneti anlatan daha birçok âyet vardır ki, 
biz, bir fikir vermek için zikrettiklerimizle 
yetinmek istiyoruz. 

“Mü’min”, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden biri 
olduğu gibi, aynı zaman-
da O’na inananların da en 
önemli isimlerindendir. 
Allah (cc)’a niçin mü’min 
denir? Çünkü O, güven 
kaynağıdır. Bize güveni ve-
ren de O’dur. Bize, damla 
damla veya şelâleler halin-
de güven, hep O’ndan ge-
lir. Peygamberleri güvenli 
kılan ve onları emniyet sı-
fatıyla serfiraz eden de yine O’dur. Öyle ise, 
emniyet, güven, emanet ve îman dediğimiz 
mes’ele, bizi peygamberlere ve önemli bir öl-
çüde peygamberleri de Allah’a bağlar. Niha-
yet topyekun bu bağlılık bizi, Hâlık-mahlûk 
münasebetine götürür. Bütün bu ma’nâlar, 
emanet kelimesinin iştikakında mevcut olan 
ma’nâlardır ve zaten mevzunun bir önemli 
yönü de, bu münasebeti kavramaktır. 

Peygamberlerin ve Peygamberimiz’in en 
önemli sıfatı, emanet olduğu gibi, Cibrîl-i 
Emîn’in de en önemli vasfı yine emanettir. 
Kur’ân O’nu bize şöyle anlatır: “O, kendisi-
ne uyulan, emîn bir elçidir” (Tekvir, 81/21). 
… 
Peygamber Efendimizde Emniyet

Efendimiz, evvela Allah’tan aldığı mesajla-
ra karşı emîndir. O’nun zerre kadar ema-
nete ihaneti düşünülemez. Sonra bütün 

mahlûkata karşı emîndir. Herkes O’na iti-
mat eder. Çünkü evvela, O herkese karşı 
emniyetini göstermiş, emniyet ve güven 
telkin etmiştir. Daha sonra da bize, em-
niyet ve güvenin ne kadar lüzumlu oldu-
ğunu anlatmış ve bizi ona inandırmıştı…  
 
Risalet vazifesine karşı emniyeti

Allah (cc), Resûlü’nü emanete riayet eden bir 
insan olarak seçmiş ve O da bunun, heyecan 
ve helecanını bütün hayatı boyunca yaşamış-
tır. Öyle ki, vahiy geldiğinde, olur da bir ke-
lime kaçırırım diye heyecanlanıyor ve daha 
Cibrîl bitirmeden O, söylenenleri hıfzetmek 

için durmadan tekrar 
ediyordu. Hatta bu mev-

zuda o kadar çok tehâlük 
gösteriyordu ki, bir gün 
Kur’ân O’na şöyle diye-
cekti: “Resûlüm! Onu/
vahyi çarçabuk almak için 
dilini kımıldatma! Şüphe 
etme ki onu toplamak 
(senin kalbine yerleştir-
mek) ve onu okutmak 

Bize aittir. O halde, Biz onu okuduğumuz 
zaman, sen onun okunuşunu takip et. Sonra 
şüphen olmasın ki, onu açıklamak da Bize 
aittir” (Kıyame, 75/16-19).

…

Bütün Varlığa Karşı Emin Olması

…Allah Resûlü’nün emniyet ruhu ve emniyet 
anlayışı sadece insanlara karşı değildi. O’nun 
emniyet kuşağına bütün bir varlık giriyordu. 
Bir sahâbinin, atını yanına getirmek için, 
sanki elinde atın yiyebileceği bir şey varmış 
gibi davranması, O’nu öyle rahatsız etmiş-
ti ki, bu sahâbiyi çağırdı ve azarladı. Evet, 
O, hayvanlara karşı dahi olsa emîn olmak-
tan vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyordu. 
Yine bir defasında harpten dönülüyordu. 
Sahâbeden bir-ikisi, bir kuşun yavrularını 
yuvadan almış seviyorlardı. Tam o esnada 

ALLAH RESÛLÜ 

ÜMMETİNE, BÜTÜN 

İNSANLAR ARASINDA 

EMÎN OLARAK 

YAŞAMALARINI 

TAVSİYE EDİYORDU.



68

ana kuş geldi. Yavrularını yuvada göreme-
yince çırpınmaya başladı. Durmadan gelip-
gidiyor ve sağa-sola uçup duruyordu. Allah 
Resûlü, durumdan haberdar olunca derhal 
yavruların yerine konulmasını, ana kuşa ezi-
yet edilmemesini emretti. Sanki O, yapılan 
bu hareketin, yeryüzünde emniyetin tem-
silcileri olma durumundaki insanlara yakış-
mayacağını ifade buyurdu. O’ndan akseden 
nurlarla nurlanmış, o ışıktan halesi ashabı 
da böyleydi. İşte, onlardan biri olan ümme-
tin emini Ebu Ubeyde b. Cerrah! Hz. Ömer 
döneminde Şam’da vali bulunuyordu. He-
raklius, ordusuyla gelip, Şam’ı tekrar istirdât 
teşebbüsünde bulunduğu 
sırada; Ebu Ubeyde’nin 
yanında az bir insan var-
dı. Bu itibarla da şehri 
savunmaları da mümkün 
değildi. Hemen Şam aha-
lisini bir araya topladı. Ve 
şunları söyledi: “Sizden 
cizye topladık. Bu cizyeye 
mukabil sizi korumamız 
gerekiyordu. Ancak şimdi 
o güçte değiliz. Dolayısıyla 
sizi koruyamayacağız; al-
dığımız cizyenin hepsini 
tekrar size iade edeceğiz. Zira bunu haksız 
yere yanımızda alıkoymamız caiz değildir.” 

Bunun üzerine, toplanan cizyeler sahiple-
rine geri dağıtılır. Bu müthiş manzara kar-
şısında şaşkına dönen ruhban ve papazlar, 
kiliselere dolar ve müslümanları başların-
dan eksik etmesin diye Cenab-ı Hakk’a duâ 
duâ yalvarırlar. Müslümanları uğurlarken 
de “İnşaallah geri gelir ve bizi Heraklius’un 
zulmünden kurtarırsınız” derler. 
…

Ümmetini Emniyete Daveti

Nebîler Sultanı, Allah’tan gelen mesajları 
emniyet içinde muhafaza ediyor ve bu emni-
yet atmosferini de bütün varlığı içine alacak 

kadar geniş tutuyordu. Ümmetini de aynı 
ahlâkla ahlâklanmaya çağırıyor ve onlara, 
bütün insanlar arasında emîn olarak yaşa-
malarını tavsiye ediyordu. O’nun yanında 
hıyanetin en küçüğü düşünülemez ve tek 
bir mü’minin dahi gıybeti yapılamazdı. O, 
hemen karşısındakini ikaz eder ve ruhuna 
gıybet gubârının konmasına asla müsaade 
etmezdi. 

“Falan kadının boynu ne kadar kısa” di-
yen Hz. Âişe Validemiz (r.anha)’e: “Ya Aişe, 
onun gıybetini yaptın ve etini dişledin” de-
mesi; Mâiz’in arkasından konuşan bir başka 
sahâbiye de aynı şekilde karşılık vermesi; hep 

O’nun emîn olmasından 
ve emniyet hâlesi bir at-

mosferin, ruhlarda hasıl 
edeceği itmi’nânı bilme-
sinden kaynaklanıyordu.

Kendisi daima şu duâyı 
okur ve ümmetine de tav-
siye ederdi: “Allah’ım aç-
lıktan Sana sığınırım; o ne 
kötü bir arkadaştır. Hıya-
netten de Sana sığınırım; 
o ne kötü sırdaştır.” 

Emanete riayet etmek 
önemli olduğu kadar, hıyanete girmemek de 
o derece önemlidir ve zaten bunlar, birbiri-
nin lazımı hasletlerdir.

Ahde vefa göstermeyen ve böylece hıyanette 
bulunan insanlar hakkında söylenen şu ür-
pertici ifade de yine Allah Resûlü’ne aittir: 
“Allah, kıyamet gününde, evvel-âhir bütün 
insanları bir araya topladığında her vefa-
sız için bir sancak çekilecek ve: “İşte falan 
oğlu falanın vefasızlığı budur’ denilecektir.”   
…

Hicretteki Emniyeti

Hicret edeceği zaman, evinin dört bir yanı, 
kendisini öldürmek için can atan insanlar-
la kuşatıldığında, O: “Biz onların önlerine 

“HZ. MUHAMMED 
İNSANIN BAŞINI 
DÖNDÜRECEK 

ÜSTÜNLÜKLERİ OLAN 
BİR İNSANDIR. BU SIR 
İNSANIN ÇOK ÜSTÜN 

BİR YANI VARDIR 
Kİ, O DA ALLAH’A 
OLAN GÜVEN VE 

İTİMADIDIR.” (B.SHAW) 
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de, arkalarına da set koyduk” (Yâsin, 36/9) 
âyetini okumuş, onların yüzlerine bir avuç 
toprak saçmış ve hiçbir endişe emaresi gös-
termeden aralarından yürüyüp gitmişti. 
Evet, işte o kadar fütursuz ve o kadar da kor-
kusuzdu. Daha sonra yolu, Sevr Mağarasına 
uğruyor. Sevr, gençlerin bile zor çıkabilecek-
leri bir zirvede bulunuyordu. İşte O, tam elli 
üçüncü yaşında bu zirveye tırmanmıştı. Za-
ten bütün hayatı, çile ve ızdırapla geçmişti; 
bu da bir sonuncusuydu. Şimdi de bu talihli 
mağaranın kendi diliyle ettiği davete icabet 
ediyor, orada birkaç gün misafir kalıyor ve 
bu mağarayı kıymetler üstü şereflendiriyor-
du...

Mekke müşrikleri, mağaranın ağzında bek-
leşiyorlardı. Arada, bir metrelik mesafe ya 
vardı ya da yoktu ve Hz. Ebu Bekir (ra) telaş 
içindeydi. Çünkü o esnada Allah Resûlü’nün 
kendisine emanet olduğunu düşünüyor ve: 
“Eğer bu emaneti yerine ulaştıramadan O’na 
bir şey olursa” diye endişe ediyordu. Yüzü 
sapsarı kesilmişti. Hâlbuki Allah Resûlü’nün 
dudaklarındaki tebessümde en küçük bir 
değişiklik yoktu. O itmi’nân ve emniyet in-
sanı, dostu Hz. Ebu Bekir’i teselli ederek: 
“Korkma! Allah bizimle beraberdir” diyor-
du. Ve tekrar ediyordu: “İki kişi hakkındaki 
zannın nedir ki, onların üçüncüsü Allah’tır.”  
…

Muharebe Meydanındaki Emniyeti

Huneyn’in başında İslâm ordusunda bir da-
ğılma baş gösterir. Öyle ki, bütün sahâbe, 
âdeta sağa-sola kaçışır; akıbetin yenilgi ve 
mağlubiyet olduğu herkesçe bir kanaat haline 
gelmiştir. İşte tam o esnada beklenmedik bir 
hâdise olur. Allah Resûlü (sav), Hz. Abbas’ın 
durdurmaya çalıştığı mübarek bineğinin 
üzerinde, düşman saflarına doğru atılır. O, 
gür ve mehâbet dolu sesiyle şöyle haykırır: 
“Ben Allah’ın Resûlüyüm, bunda yalan yok! 
Ben Abdulmuttalib’in torunuyum, bunda da 
yalan yok!” O’nun bu davranış ve şecaatıdır 

ki, kısa zamanda İslâm ordusunun derlenip, 
toparlanmasını sağlar. Ve ma’kûs talih yenile-
rek, idbâr ikbâle döner.

Baş Döndüren Teslimiyet

Bir ağacın altında istirahat etmektedir. Tam o 
esnada Gavres isminde bir kâfir, O’nun uyku-
sundan istifade ederek, dala asılı kılıcını alır 
ve âdetâ gırtlağına dayar. Müstehzî bir eda ile 
de: “Şimdi seni benim elimden kim kurtara-
cak?” der. Buna karşılık Allah Resûlü, hiçbir 
panik emaresi göstermez. Çünkü O’nun, Al-
lah (cc) ’a itimadı tamdır. Kendinden emin 
bir şekilde “Allah” diye bağırır. O’nun bu 
gürleyişi âdetâ kâfirin ödünü koparmıştır; 
kılıcı elinden düşer ve olduğu yerde kalaka-
lır. Bu sefer de kılıcı Allah Resûlü eline alır ve 
sorar: “Ya şimdi seni kim kurtaracak?” Adam, 
sıtmalı gibi titremeye başlar. O esnada, Allah 
Resûlü’nün sesini duyanlar da oraya gelmiş-
lerdir. Gördükleri manzara, onları da hayrete 
sevk eder. Daha sonra, olup bitenleri öğre-
nince, Allah’a karşı îman ve itimatları bir kat 
daha artar; Gavres de orada gördüğü güvenle 
“el-Emîn”e güven sözü verir ve oradan ayrı-
lır.

Batılı meşhur mütefekkir Bernard Shaw di-
yor ki: “Hz. Muhammed çeşitli yönleriyle 
insanın başını döndürecek üstünlükleri olan 
bir insandır. Bu sır insanı, tam manasıyla an-
lamak mümkün değildir. Bilhassa O’nun çok 
üstün bir yanı vardır ki, o da Allah’a olan gü-
ven ve itimadıdır.” Shaw doğru söylüyordu.

…
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edenin kalbe, kalbin beyne, beynin insa-
na ve insanın yine insana emanet edildiği 

bir kâinatta yaşıyoruz. Beden kalbe emanettir. 
Çünkü kanı, canı, gönlü, duyguyu, idealleri, 
aşkı içinde taşıyan ve birçok özelliği hâlâ tam 
tespit edilemeyen; nice görevi olan o kalp, be-
denle hedefine varacaktır. O, insanın sevda 
tahtıdır. Kalp de beyne emanettir. Kişioğlu-
nun bu dünyaya gelişinin sebebi hikmeti olan 
iradenin taçlı mekânıdır beyin. Beynin insana 
emaneti ise, insanın çok bilinmeyenli karma-
şık ve derinliği muhkem olan bir denklemin 
hülasasının varlığıdır. İnsanın insana emaneti 
ise kutsaliyetinin zirvesidir. Tüm bunları iç içe 
daireler şeklinde düşünürsek, bir yanda doğal 
hayat dediğimiz bu dünya yaşantısı diğer yan-
da da ötelerin ötesine doğru giden nihayet-
sizliğin kutsi serüveni. İşte insanı bu değerler 
ortaya çıkarır. 

Eğer biz insansak, bütün mukaddesat bize 
emanet demektir. Bütün üstünlükler ve yüce-
likler bize emanet. Bütün acizlikler, sonlanan 
ve sonsuz olan her şey, her varlık bize emanet. 
Eğer insansak diyorum. Bu ifademi tamamen 
iradeye ve bilme bilincine dayandırıyorum. 
Bilmek, Allah’ın insana eşyayı öğretmesinin 

B

D E N E M E

BİZDEKİ EMANETLER

EĞER BİZ İNSANSAK, 

BÜTÜN MUKADDESAT 

BİZE EMANET DEMEKTİR.

İbrahim Hakkı GÜNDOĞDU
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sırrı. Hatta sırlar ötesi sırrı. Şöyle ki; bilmeyi 
bilenin kuşatıcılığı, sınırsızlığının ismi.

İnsanın, çağlar boyu en büyük problemi, ira-
de ve gönül dengesinin iyi kurulamaması de-
ğil midir? İrade ve gönül yani beyin ve kalp, 
insanı eşref-i mahlûk makamına çıkaran en 
değerli varlıklar. O zaman sıraya koyarsak 
kişi, önce ona emanet edilen ‘irade’sine sa-
hip çıkacak. İradeye sadece irade ile sahip 
çıkılmaz. İrade, yanına gönlü alırsa kendini 
tamamlayabilir. O zaman işlev noksansız ya-
pılır. Çünkü ‘gönül’süz irade egoizmi arttırır. 
Bugün dünyada yaşanan doğu batı medeni-
yetleri meselesinin de te-
mel çıkmazı tam burada 
düğümlenmiştir. Doğu, 
gönlü çok önemseyip bey-
ni arka plana atarken, batı, 
beyinle her şeyi halledece-
ğini sanmaktadır. Bu nok-
tada dengeler bozulmuş 
ve problemler başlamıştır. 
Aklı işe katmayan gönül 
ancak meczup olur, gönlü işe katmayan 
aklın da sonu tanrılaşır ve nihayetinde şey-
tana dayanır. Eğer iki taraf da noksanlarını 
ve zaaflarını fark edip, tamamlayıcı olmaya 
çalışırsa, insanlığın yeniden kurtuluşu için 
böylece bir fırsat doğabilir. 

İrade ve gönül gerçek anlamda can dost 
olursa, aynı bedende meydana getirdikleri 
insan denen varlığı, yaratılmışların en şeref-
lisi noktasına taşırlar. Böyle olunca da bilinç 
en yüksek noktaya ulaşır. Sonra da eşyayı 
öğrenme bilgisi kalbe sağlıklı şekilde nakşe-
dilir ve nihayetinde bundan ötesi kolaylaş-
mış olur. Sonrası insana teslim edilen ema-
netlerin önemine göre sıraya konulmasıdır 
ki böyle bir bilinç onu çok sağlıklı yapar. Bu 
bilinç doğrultusunda değerler sıraya konu-
lurken insan, önce kendi iç emanetlerini ar-
dından da diğerlerini korumalıdır. Geniş bir 

perspektiften baktığımızda insanın koruya-
cağı o kadar çok emanet var ki bu, ‘merkez-
den çevreye doğru’ oluşan önemin ‘çevreden 
merkeze doğru’ artan değerler manzumesiy-
le anlam kazanır. Yani yanındaki, çevrendeki 
kendi çocuğun dururken, uzaktaki kişinin 
sorumluluğunu üstlenmek, yakınını görme-
yip uzak için ağlamak gibi bir şey. Böyle bir 
sıralamaya ruhsat yok. Her düşünen beyin, 
bunun hiç de doğru olmadığının söyleye-
cektir.

Bu yüzden emanetlerin, sorumluluk dere-
celerine göre sıraya konulması, onlara sahip 

çıkmak kadar önemlidir. 
Bu görüş bizi “emanete 
sahip çıkmak, insanlığa 

sahip çıkmaktır” merte-
besine götürür. 

Baba isen, çocukların ve 
eşin sana emanettir. Sahip 
çıkmadığın an ihanetin 
büyük demektir. İhaneti 
büyük olanın, cezası da 

büyük olur. Babaysan, çoluk çocuğuna sahip 
çıkacaksın ama bu yetmez. Hem baba hem 
amca hem dayı hem dede olabilirsin. O za-
man hem çocuklarına hem torunlarına hem 
yeğenlerine hatta onların varlık ve yokluğu-
na göre hem gelinlerine hem kardeşlerine sa-
hip çıkmak zorundasın. “Ben ancak çocuk-
larıma sahip çıkarım” deme hakkın yoktur. 
Diyebilirsin fakat bu sadece kendi kendini 
kandırmak olur. Böyle bir mazeretin İslami 
anlayışta yeri de hükmü de yoktur. 

Çocuklarını, torunlarını ve yeğenlerini gü-
cün nispetinde koruma altına aldın. Bu, yine 
görevini tamamladın anlamına gelmiyor. 
Çünkü eğer gücün yetiyorsa sıra komşuları-
na gelmiştir. Onlar da sana emanet değerler-
dir. Komşularını da aynı hassasiyetle koruma 
ve kollama mecburiyetindesin. Şanlı Pey-
gamberimiz (s) bunu o kadar veciz bir ifade 

AKLI İŞE KATMAYAN 

GÖNÜL ANCAK 

MECZUP OLUR, GÖNLÜ 

İŞE KATMAYAN AKIL 

DA TANRILAŞMAYA 

KALKIŞIR.
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ile dile getirmiştir ki bu ifade, bundan daha 
iyi söylenemezdi: ‘Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.’ 

Buradan, gücün yetiyor da komşunu kendin 
gibi düşünmeden, ona yardım elini uzatma-
dan yaşıyorsan ne kadar çok bizden gibi gö-
rünsen de ‘bizden değilsin’ anlamı çıkıyor. 
Bizden değilsin demek; bir mü’min için çok 
ağır bir ifade olmalıdır ve o mü’min görevi-
ni, bu sözün ağırlığına göre yapmalıdır. Bahsi 
geçen hadis “komşu” derken illa da Müslü-
man komşu demiyor. Demek ki inanç farkı 
gözetmeden, komşuların tümünün hal duru-
mu senin sorumluluğun-
dadır. Sonra sadece yakın 
komşu diye bir ifade de 
kullanılmıyor. 

Öyleyse gücün yettiği nis-
pette uzak komşular da se-
nin yardım gayretinin içi-
ne girmelidir. Eskiden en 
hızlı haberleşme aracı attı. 
Dolayısıyla kişinin, çok uzak komşularından 
haberi olamayabilirdi. Bugün haberleşme 
araçları uzak komşuları da yakın yapmıştır. 
Muhacir-Ensar kardeşliği uzak komşuya çok 
güzel ve anlamlı bir örnek değil midir? 

Zenginliğinize, yetkinize, etkinize göre gücü-
nüzü kendiniz bilip ayarlayacaksınız. Unut-
mayacaksınız ki eğer yarın yüce makama 
sunduğunuz mazeretler kabul edilmezse, 
koca dünya ömrünüz heba olmuş ve o en 
kötü kader tecelli etmiş demektir. Telafisi 
mümkün olmayan bir yola girme pişmanlığı-
nın kahırdan da kötü olduğunu her düşünen 
beyin bilmelidir. 

Emanetleri sıraya koymaya çalışırsak: 

Zayıf kuvvetliye emanettir. Halk yetkiliye, se-
çilmiş ve atanmışa emanettir. Memur amire, 
Kadın kocaya, çocuk baba ve anneye emanet-
tir. Sakat sağlama, Kör görene, sağır duyup 

konuşabilene, yetim akrabaya, ahali kayma-
kama, belediye başkanına, valiye, bakanlara, 
başbakana, cumhurbaşkanına ve onların ata-
dığı amirlere emanettir. Bunlar atananların 
derecelerine göre yetkilendirilmiştir. Bu ko-
nuda sorumluluk alındığı an yetkilinin etki 
derecesine göre görevi başlamış demektir. 

Osmanlıda belediye başkanına ‘şehremini’ 
derlerdi. Bu Muhammed ül Emin’in o yüce 
sıfatından gelmekteydi. Tamamen bilinçli 
bir söylemin sonucu olarak değer kazanmış, 
güzel bir kavramdı şehremini. Bugün isimler 
değişmiş olsa da İslami hassasiyetimiz aynı 

olduğundan, kavramla-
rın ağırlığı zerre değiş-
memelidir. Hatta bu kav-

ramlar, önemi artarak bizi 
kuşatmalıdır. 

Bu konu ile ilgili bir baş-
ka sorumluluk da insan 
/ doğa ilişkisidir. Çünkü 
doğa, insana emanettir. 

Yine yüce Peygamberimiz bu konuda söyle-
necek en güzel sözü söylemiştir: ‘Kıyametin 
koptuğunu görseniz dahi elinizdeki fidanı 
dikiniz.’ Bu ifadeyi irdelediğimizde doğaya 
ne denli sahip çıkmamız gerektiği apaçık 
ortaya çıkmaktadır. Doğa, içindeki her şeyi-
ni insanlığın hizmetine sunduğu bir cennet 
mekândır. İnsan, varlık değerinde davranıp 
emanete sahip çıkarsa bu dünya mutlu, yaşa-
nabilir, güzel bir yurt durumuna gelir. 

Taşından toprağına, çimeninden ağacına, 
meyvesinden hayvanına, suyundan havasına 
en hassas, noksansız ve muhteşem bir şekil-
de dizayn edilmiş ve bizlerin hizmetine su-
nulmuş bir doğa. Bizim görevimiz onu, tüm 
bu değerleri ile korumak hem geliştirmek 
hem de yenilemektir. Çünkü bize bu özellik-
ler de verilmiştir. 

EMANETİ HAYIRLA 

BULUŞTURMAK KUTSAL 

BİR DAVA OLARAK 

İNSANIN OMUZLARINA 

YÜKLENMİŞTİR.
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Burada yine en yukarıdakinden en aşağıda-
kine, en yetkiliden halka kadar herkese hem 
görev hem sorumluluk hem de vebal düş-
mektedir. Ormanı yok etmek, çayırı kurut-
mak, suyu boşa akıtmak, barajı yanlış yere 
yapmak, karıncasından ineğine hayvanları 
korumamak, ‘ben yaptım oldu’ demek aynı 
zamanda emanete hıyanet etmek anlamına 
gelir.

Böceğin, dikenin, arının, çiçeğin, zerreden 
küreye hemen her şeyin sonsuz faydasının 
olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her yaratıla-
nın mutlaka önemli bir boşluğu doldurduğu 
kâinat bizi kuşatmış da bunun idrakinde de-
ğilsek, o zaman her şeyi baştan kaybetmişiz 
demektir. Çok iyi bilmeliyiz ki bu evrende 
küçük diye bir şey yoktur. Hiç umulmadı-
ğı anda en değersiz görünenin, bir gün çok 
işe yarayacağı geçmişte binlerce kez tecrübe 
edilmiştir. 

Her insanın hayatında bir karıncanın, bir bö-
ceğin, basit gördüğü bir bitkinin önemli bir 
yer alacağını hiçbir zaman aklından çıkarma-
ması gerekir. Doğaya sahip çıkmak, bugün 
daha çok anlam ifade etmektedir. Hızla artan 
nüfusa oranla yaşadığımız yeryüzü aynı şe-
kilde korunamazsa, yarının insanları aç ka-
lıp, perişan olacak demektir. Yarının insanla-
rı kimlerdir? Öyle ise doğaya sahip çıkmak, 
torunlarımıza sahip çıkmak anlamına gelmez 
mi? Emanet işte bu kadar geniş ve değerli-
dir. 

Bizi yaratan ve çok güzel özelliklerle dona-
tan, fakiri zengine emanet etmiştir. Sonra da 
zekât, sadaka ve yardımlaşmayı da önemli 
kılmıştır. Bunun göz ardı edilmesi demek, 
dünya adaletsizliğine yardım etmek demek-
tir ki böyle bir umursamazlık felakettir. Var-
lık ve yokluk tamamen Yüce Allah’ın takdiri 
altındadır. Nasıl ki çocuğu tamamen babanın 
emanetine verilmişse, aynı oranda fakir de 

zengine emanet verilmiştir. İş bu kadarla da 
kalmıyor. Mal, sahibine emanettir. Kazandı-
ğın malı istediğin gibi kullanamazsın. Mal 
senin ama senin olduğu kadar başkalarının 
ve insanlığın, hatta gelecek nesillerindir. As-
lında bize mal biriktirme, mal mülk yığma 
ruhsatı verilmemiştir. Ben geleceğimi garanti 
altına alayım diye diretmek, bir anlamda ya-
ratıcıya güvenmemektir. Atinin bekası için, 
insanlığın hizmetine ortak ürün sunmaktır 
asıl görevimiz. Bunun başında da nesillerin 
yani çocuklarımız ve torunlarımızın sağlıklı 
yetiştirilmesi gelir. Bugün, yeryüzünde gör-
kemli köşk ve binaların ne kadarı üçüncü, 
dördüncü nesle kalabilmiştir? Baba yememiş, 
içmemiş, yığmış; emaneti takdir edildiği gibi 
kullanmamış, sıra çocuğuna geldiğinde de 
çocuk har vurup harman savurmuş ve nice 
alın terleri böylece heba olup gitmiştir. 

Her şey bir yana kişinin kendisi, kendisine 
emanettir. Kişinin kendi bedenini hoyratça 
kullanma hakkı ve lüksü yoktur. Nasıl almış-
sa öyle teslim etmek durumundadır. Yoksa 
bu konudaki sorumluluk, diğerlerinden az 
değildir. 

Bunları ardı ardına sıralarken ortaya çok 
önemli değerler çıkmaktadır: Emaneti ha-
yırla buluşturmak kutsal dava olarak insanın 
omuzlarına yüklenmiştir. Yani görev, yalın 
anlamda verileni yapmaktan çok öteye geçi-
yor. Görevi, gücün yettiğince bir aşk haline 
getirmek ve ideallerle onu donatıp yaşamak, 
insan olmanın en önemli erdemi oluyor. 

Bugün medeniyet, maddi anlamda teknolo-
jik gelişimin zirvesindeyse, insanın bu açı-
dan görevini yapmış olması gerekir. Eğer 
medeniyetin manevi tarafında problemler 
hat safhadaysa, o zaman bu alandaki imtihan 
kaybedilmiş demektir. 

Bu böyledir ve bu yüzden denge büyük oran-
da bozulmuştur. Emanet iyi anlaşılamamış ve 
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uygulanamamıştır. Bu konudaki sorumlulu-
ğumuz ve vebalimiz çok fazladır. 

Özellikle İslam ülkelerinde bu kadar savaşın, 
iç çatışmanın, kardeş kavgasının yaşanması, 
bizi bu sonuca ulaştırmaktadır. Bu konuya 
her Müslümanın gücünün yettiği ölçüde kafa 
yorması ve sahip çıkması gerekmektedir. As-
lında bu, tüm insanlığın görevidir. İnancım 
odur ki kardeşliğin gelişmesi için mücadele 
etmemek, Hakk’ın huzuruna çıktığımızda 
imanımızdan sonra ilk verilecek imtihan ko-
nularının başında gelecektir.

Yüce Allah İslam ülkelerine nice nimetler 
vermiştir ki yer altı kaynakları bunların ba-
şında gelmektedir. Müslümanlar, neredeyse 
yüz yıldır bu değerli ürünlerin kullanımı sağ-
lıklı yürütememektedir. Üzerinde yaşayan 
her insanın pay sahibi olduğu yer altı kay-
nakları eğer doğru kullanılsaydı, bugün hem 
kardeş kavgaları olmaz hem de medeniyette 
çok ileri seviyede olunurdu. Biri açlık sını-
rında yoksul, diğeri çok zengin iki toplum 
yan yana yaşıyorsa, bunun adaletsizlikten, 
emaneti doğru kullanmamaktan başka bir 
izahı yoktur. Bu kadar olayın bu coğrafyada 
olması ve belalardan bir türlü kurtulamaz 
oluşumuz, bunun katmerli belgesidir.

İsra Sûresi’nin 16. âyete bir bakalım: “Bir 
ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin 
zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyi-
likleri emrederiz: buna rağmen onlar, orada 
kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müs-
tahak olur: biz de orayı darmadağın ederiz.” 
Yakın ve uzak tarihi iyi bilenler, Allah’ın va-
adinin gerçekleştiği nice olaya şahit olmuş-
lardır. Eğer ders almazsak, tarih tekerrür et-
mekte geç kalmaz.     

Bir başka kutsal emanet de tarihtir. Tarihin 
bize yüklediği büyük sorumluluklar vardır. 
Bu milletin, Yüce Rabbin sunduğu emanetle-
re sahip çıktığı, onları şanlı bir şekilde bay-

raklaştırırcasına taşıdığı ve bize ulaştırdığı 
bir gerçektir. Bayrak yarışı gibi bir şeydir bu. 
Ta Fas’tan, Yemen’den,  Endonezya’dan Vi-
yana kapısına kadar onlara emanet edilmiş 
şanlı bayrağı yüzyıllarca taşıyabildiler. Bunu 
ancak İslami bir ruhla yaptıklarını her de-
ğerlendirmede mutlaka ifade ettiler. O gün 
emanet bilinci zirvedeydi ve bu yüzden ‘ilahi 
kelimetullah’ bayrağı gönderden inmiyordu. 
Bilinç zayıfladıkça bayrak da rüzgârını kay-
betti. Lakin şükürler olsun ki biz o bayrağı 
çamurlu yerlere düşürmedik. Düşürmedik 
ancak -maalesef- daha yukarılara da çıkarta-
madık. O zaman, görevi üstlenme vaktinin 
geçmekte olduğunu bilerek, acele hareket et-
memiz gerekmektedir.

Neticede hem bu dünyanın hem içindeki-
lerin sağlıklı şekilde mutluluğu, geleceği ve 
devamlılığı hem de öteki âlemdeki kurtulu-
şumuz için bize verilen emanetleri göz nu-
rumuz gibi korumaya mecburuz. Yoksa kul 
olarak da millet olarak da sorumluluğumuz 
ve vebalimiz altından kalkamayacağımız ka-
dar ağır olur.  
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2. “Nefsini bilen Rabbini bilir”

(Men arafe nefsehu fekad arafe Rabbehu)

Bu söylentiyi hadis diye nakledenlerin ba-
şında tasavvufçular gelmektedir. Bu kişiler, 
nefis terbiyesi, ahlâkı güzelleştirme ve Allah’ı 
bilme (marifetullah) gibi konularda kaleme 
aldıkları kitaplarda1 bu sözü hadis olarak 
nakletmişlerdir.

Büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabî de 
bu söylentiyi hadis kabul edenlerden biridir. 
Aclûnî, Keşfu’l-hafâ adlı meşhur kitabında 
onun şöyle dediğini haber vermektedir: “Bu 
hadis rivâyet tarikiyle sahih olmasa bile bizim 
nazarımızda keşf yoluyla sahihtir.”2 

Mutasavvıfların hadislerin sıhhatini keşf 
yoluyla tespit etmeleri, hadis âlimleri tara-
fından reddedilmiş; keşfe dayanılarak bir 
hadisin Hz. Peygamber’e (s) ait olup olma-
dığını tespit etmenin mümkün olmadığı dile 
getirilmiştir.3 

1 Örneğin bkz. İmam Gazâlî, Kimyayı Saadet, s. 
124;  Şa'rânî, et-Tabakâtu'l-kübrâ, II, 152; Tâlibî, 
Nüzhetü'l-havâtır, IV, 363. İmam Gazâlî, bu sözü 
İhyâ adlı kitabında "hadis" olduğunu ima etmek-
sizin sıradan bir söz olarak kaydetmiştir, bkz. 
age., IV, 301, 338. 

 Ayrıca İbnu'l-Gares'in "Tasavvuf kitapları bu sözle 
doludur. Bunu hadis diye nakletmektedirler" açıkla-
ması için bkz. Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, II, 312.  

2 Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, II, 312.

3 TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 316-317, "Keşf" 
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Araştırma konumuzun Hadis ilminin sınırla-
rı içinde bir mesele olmasından dolayı, hadis 
ilmi âlimlerinin prensip ve ölçütlerini esas al-
maktayız.

Bu söz hakkında yaptığımız araştırmada 
onun, sahih hadisin kesinlikle olması gereken 
öğelerinden olan senetten yoksun olduğunu 
gördük. Hadis olduğu söylenen bu sözün hiç-
bir kaynakta -sağlam bir yana zayıf bile- her-
hangi bir rivayet senedine rastlamadık. 

Hadis ilminde sened “hadisi son olarak 
rivâyet eden muhaddisle Hz. Peygamber ara-
sında bulunan râvîlerin isimleri”ni gösteren 
oldukça önemli bir unsurdur. Bize hadisin sa-
hih olup olmadığına dair çok değerli bilgiler 
verir. Hadisin sahih olup olmadığı öncelikle 
senedinden anlaşılır. Eğer senedi oluşturan 
râvîler güvenilir, hıfz4 ve itkan5 bakımından 
sağlam kimselerse hadis, -bir kusuru yoksa- 
sahih kabul edilir. Bu bakımdan hadisin sene-
di çok önemlidir. Hadisin sahih olup olmadı-
ğını anlamak için önce senedine bakılır.6 

Senetsiz bir hadis, çıkış kaynağı/söyleyeni bilin-
meyen bir söz gibidir. Böyle bir sözü birine ait 
göstermek ise iftiradan başka bir şey değildir.

Âlimlerin “nefsini bilen Rabbini bilir” söylentisi 
hakkındaki değerlendirmeleri özetle şöyle-
dir:

maddesi. (Oradan naklen: Abdullah Aydınlı, Do-
ğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul 1986, s. 
89-92; Ahmed Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğre-
tilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara 2000, 
s. 40-49; Ali Vasfi Kurt, Endülüs'de Hadis ve İbn 
Arabî, İstanbul 1998, s. 468-486; Misfir Gurmul-
lah ed-Dümeynî, Mekâyîsü nakdi mütûni's-sünne, 
Riyad 1984, s. 237.)

4 Hıfz: Hadisi, dinlediği gibi eksiksiz ve aynıyla ez-
berde tutabilme ve rivayet edebilme yeteneğidir. 
Râvînin, hocasından rivayet ettiği hadisleri gü-
zelce ezberleyip muhafaza ederek yeri geldiğinde 
eksiksiz ve fazlasız olarak kendi öğrencilerine ri-
vayet edebilmesi.

5 İtkan: Hadis rivayetinde az da olsa gafleti görül-
meme, rivayet şartlarını büyük bir dikkat ve titiz-
likle yerine getirme, hadis ilminde bu özellikle-
riyle belli bir yere gelme ve güvenilir olma vasfını 
kazanma.

6 Bkz. Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri 
Sözlüğü, "Sened" mad.

Sağânî uydurma hadisleri derlediği kitabına 
bu sözü de alarak şöyle demiştir: “Hadis diye 
uydurulmuş sözlerden biri de ‘nefsini bilen Rab-
bini bilir’ sözüdür.”7  

İmam Nevevî bu söz hakkında “sabit değildir” 
demiştir.8 Hadis ilminde “sabit değildir” açık-
laması, söz konusu rivayetin “Hz. Peygamber’in 
hadisi olarak bilinmediği” anlamına gelir.

Suyûtî bu sözün de aralarında bulunduğu 
birkaç hadis hakkında “Bunların tamamı bâtıl 
olup, hiçbirinin aslı yoktur” demiştir.9 Hadis 
ilminde batıl “mevzu” anlamında kullanıl-
mış olup; “çeşitli maksatlarla uydurulup Hz. 
Peygamber’e (s) iftira ve nispet edilmiş, düz-
mece, sahte, aslı esası olmayan söz” demek-
tir. Bir hadis nakledildikten sonra ardından 
“bâtıl” veya “bu bâtıl bir hadistir” denilmişse, 
bu ifade, o hadisin uydurma ve yalan bir söz 
olduğunu gösterir.10 Ayrıca Suyûtî’nin “hiçbi-
rinin aslı yoktur” sözünde geçen “asıl” sözcü-
ğü hadis ilminde “hadislerin yazılı olduğu asıl 
kitap” anlamına gelir.11 Dolayısıyla Suyûtî’nin 
bu açıklaması, bu söylentinin yazılı hiçbir 
kaynağının bulunmadığını gösterir.

Ebû Muzaffer Sem’ânî de bu söylenti hak-
kında değerlendirme yapanlardandır. O bu 
söz hakkında şöyle demiştir: “Merfû olarak 
bilinmiyor.”12  

7 Sağânî, el-Mevzûât, s. 35 (hds. 28).

8 Suyûtî, ed-Dürerü'l-müntesire, s. 185 (hds.393); 
Sehâvî, el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 657 (hds. 1149); 
Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, II, 312 (hds. 2532); Ali el-
Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-kübrâ), s. 
351-352 (hds. 506); Makdisî, el-Fevâidu'l-mevzûa, 
s. 103 (hds.87); Fettenî, Tezkiratu'l-mevzûât, s. 129 
(hds.10); Ahmed el-Âmirî, el-Ciddü'l-hasîs, s. 232 
(hds. 524); Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 
277 (hds. 1435); Sefîri, el-Mecâlisu'l-va'ziyye, I, 
458; Harun Ünal, Uydurma Hadisler, I, 180.

9 Suyûtî, Tedrîbu'r-râvî, II, 626.

10 Bkz. Mücteba Uğur, age., "Bâtıl" ve "Mevzû" mad-
deleri.

11 Bkz. Mücteba Uğur, age., "Asl" maddesi.

12 Suyûtî, ed-Dürerü'l-müntesire, s. 185; Sehâvî, 
el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 657; Aclûnî, Keşfu'l-
hafâ, II, 312; Aliyyü'l-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa 
(el-Mevzûâtu'l-kübrâ), s. 351-352; Makdisî, el-
Fevâidu'l-mevzûa, s. 103; Fettenî, Tezkiratu'l-
mevzûât, s. 129; Ahmed el-Âmirî, el-Ciddü'l-hasîs, 
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Hadis ilminde “merfû” terimi, senedi Hz. 
Peygamber’e kadar ulaşan haberler için kul-
lanılmaktadır. Sem’ânî’nin “merfû olarak 
bilinmiyor” açıklamasından bu sözün Hz. 
Peygamber’e (s) kadar ulaşan bir rivayet sene-
dinin olmadığı anlaşılmaktadır.

İbn Teymiyye de “nefsini bilen Rabbini bilir” 
sözünü kitaplarına almış âlimlerden biridir. 
Fakat o, bu sözü başta hadis olarak kabul 
etmişse de daha sonra kanaat değiştirdiği 
görülmektedir. Buğyetu’l-murtâd kitabında 
“Hz. Peygamber (s) Hakk’ı tanımayı nefsi tanı-
maya bağlamış ve “nefsini bilen Rabbini bilir” 
buyurmuştur”13 derken, Der’u teâruzi’l-akli 
ve’n-nakl kitabında hadis olduğunu söylemek-
sizin “insanların dilinde dolaşan meşhur sözler-
den biri de “nefsini bilen Rabbini bilir” sözüdür”14 
demekle yetinmiştir. Mecmû’u’l-fetâvâ adlı ki-
tabında da başlangıçta, “nefsini bilenin Rabbini 
bileceği söylenir”15 diyerek ondan sıradan bir 
söz gibi bahsederken, daha sonra görüş değiş-
tirerek bu söz hakkındaki kesin kanaatini şu 
şekilde ortaya koymuştur: “Bazıları bunu Hz. 
Peygamber’in (s) hadisi olarak nakletmektedirler. 
Gerçekte bu, Hz. Peygamber’in (s) hadislerinden 
olmayıp, hadis kitaplarında böyle bir hadis bu-
lunmamaktadır. Ayrıca bu sözün hiçbir rivayet 
senedi de bilinmemektedir. Geçmiş âlimlere ait 
bazı kitaplarda, şayet sahih ise “ey insan kendi-
ni bil, Rabbini bilirsin” sözü vardır. Anlamı doğ-
ru da yanlış da olsa “nefsini bilen Rabbini bilir” 
sözünü, masum16 birinden nakledilmediği için 
hadis olarak kabul etmek ve delil olarak kullan-
mak mümkün değildir. Anlamına gelince; şayet 
doğru şekilde yorumlanırsa, anlamı doğru kabul 
edilir...”17

İbn Teymiyye’nin bu açıklamasından onun bu 
söylentiyi “Hz. Peygamberin (s) söylemediği 
aksine onun ağzından uydurulmuş yalan, asıl-

s. 232; Harun Ünal, Uydurma Hadisler, I, 180.

13 İbn Teymiyye, Buğyetu'l-murtâd, s. 526.

14 İbn Teymiyye, Der'u teâruzi'l-akli ve'n-nakl, X, 47.

15 İbn Teymiyye, Mecmû'u'l- fetâvâ, IX, 295-297.

16 Masum: Hiçbir zaman gizli açık, büyük küçük 
hiçbir günah işlemeyen ve unutma, hata etme gibi 
eksiklerden uzak olan kimse.

17 İbn Teymiyye, Mecmû'u'l-fetâvâ, XVI, 349-350.

sız bir söz” olarak kabul ettiği anlaşılmakta-
dır. Nitekim Sehâvî, Aclûnî, Ali el-Kârî, Ebu’l-
Mehâsin Muhammed Kavukçu ve Muham-
med Nâsıruddin Elbânî gibi âlimler onun bu 
açıklamasından yola çıkarak İbn Teymiyye’nin 
bu söz hakkında “mevzu=uydurma” dediğini 
kaydetmişlerdir.18 

İbn Kayyim de bu sözü Medâricu’s-sâlikîn adlı 
kitabında nakletmiş ve ardından şöyle demiş-
tir: “Hadis olmayıp, İsrâiliyyâttandır.19 Bu söz 
ayrıca ‘ey insan, kendini bil, Rabbini bilirsin” bi-
çiminde de nakledilmiştir.”20

Yakın zamanda vefat etmiş olan çağdaş hadis 
âlimlerinden Elbânî de bu söz hakkında “Aslı 
yoktur” dedikten sonra âlimlerin yukarıda 
aktardığımız değerlendirmelerine yer vermiş 
ve ayrıca şu açıklamayı yapmıştır: “Bu hadis 
hakkında hadis âlimlerinin açıklaması bu olduğu 
halde son dönemlerde bazı Hanefî fakihler bu ha-
disi şerh eden kitaplar kaleme almışlardır…. Bu 
âlimler maalesef hadis âlimlerinin sünnete hiz-
met ve onu sahtesinden ayırma uğrunda ortaya 
koydukları çalışmalardan istifade etmeye gayret 
etmemişlerdir...”21 

Bazı âlimler hadis diye uydurulmuş olan “nef-
sini bilen Rabbini bilir” sözünün kaynağını da 
açıklamışlardır. 

18 Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, II, 312; Aliyyü'l-Kârî, el-
Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-kübrâ), s. 351-352; 
el-Masnû (el-Mevzûâtu's-suğrâ), s. 189; Ebu'l-
Mehâsin Muhammed Kavukçu, el-Lü'lü'ü'l-mersû', 
s. 191.

19 İsrâiliyyât: İslamî terimler içinde, genellikle Yahudi 
kültüründen İslamî rivâyetler arasına karışan çoğu 
Tevrat'tan nakledilmiş muharref şeylere denir. Ha-
diste İsrâiliyyât, sahabenin Ka'bu'l-Ahbâr, Vehb b. 
Münebbih gibi kişilerden rivâyet ettikleri kıssa ve 
benzeri haberlerdir. Bunlar hadis sayılmaz; bazı 
sahâbîlerin naklettikleri İsrail Oğullarına dair ha-
berler addedilirler. Sahabe, İsrâiliyyâtın Kur'an-ı 
Kerim'e veya sünnete uygun olanlarını kabul et-
mişler; Kur'an-ı Kerim'e aykırı olanlarını muharref 
oldukları gerekçesiyle kabul etmemişlerdir. Bkz. 
Mücteba Uğur, age., "İsrâiliyyât" maddesi.

20 İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricu's-sâlikîn, I, 426-
427.

21 Elbânî, Silsiletü'z-zaîfe ve'l-mevzûa, I, 165-166 
(hds. 66). Sözün hadis olarak aslının olmadığı 
değerlendirmesi için ayrıca bkz. Elbânî, Silsiletü'z-
zaîfe ve'l-mevzûa, XIII, 51.
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Ebû Muzaffer Sem’ânî bu söylentinin sa-
hibinin Yahya b. Muâz er-Râzî olduğu 
görüşündedir.22 Sefîrî de sözün sahibi olarak 
aynı kişiyi göstermiştir.23 

Muhammed el-Hût, “Bazı âlimler bunun Ebû 
Saîd Harrâz’ın, bazıları da Yahya b. Muâz er-
Râzî’nin dillerde dolaşan bir sözü olduğunu bil-
dirmişlerdir” diyerek söylentinin Ebû Saîd 
Harrâz’a da ait olabileceği ihtimalini dile 
getirmiştir.24 

Muhammed Emir el-Malikî de bunun Hz. 
Peygamber’in (s) hadisi olmayıp, “sıra-
dan insanlara ait bir söz” olduğuna dikkat 
çekmiştir.25 

Ebû Muzaffer Sem’ânî’nin sözün sahibine iliş-
kin geçen açıklamasını kitaplarında nakleden 
âlimlerin çoğunlukta olduğu ve aksine görüş 
bildirmedikleri dikkate alındığında “nefsini bi-
len Rabbini bilir” söylentisinin Yahya b. Muâz 
er-Râzî’ye ait bir söz olduğu görüşü daha ağır-
lık kazanmaktadır.

Bazı âlimler bu söylentinin anlamının doğru 
olduğu söylemişler26 bazıları da anlamının ih-
tilaflı olduğunu bildirmiştir.27 Sözün anlamını 
doğru kabul edenler de onu farklı şekillerde 
yorumlamışlardır.28 Biz, Allah’ı tanımanın 
yolu olarak nefsi tanımak gerektiğini söyleyen 
bu sözün anlamının da doğru olmadığı, bu-
nun tartışmaya açık bir konu olduğu kanaa-

22 Suyûtî, ed-Dürerü'l-müntesire, s. 185 (hds.393); 
Sehâvî, el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 657 (hds. 1149); 
Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, II, 312 (hds.2532); Aliyyü'l-
Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-kübrâ), s. 
351-352 (hds. 506); Makdisî, el-Fevâidu'l-mevzûa, 
s. 103 (hds.87); Fettenî, Tezkira, s. 129 (hds. 10); 
Ahmed el-Âmirî, el-Ciddü'l-hasîs, s. 232 (hds. 524); 
Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 277 (hds. 
1435); Harun Ünal, Uydurma Hadisler, I, 180.

23 Sefîri, el-Mecâlisu'l-va'ziyye, I, 458.

24 Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 277 (hds. 
1435).

25 Muhammed Emir el-Malikî, en-Nuhbetu'l-behiyye, 
s. 121. (hds.364).

26 Aliyyü'l-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-
kübrâ), s. 351-352 (hds. 506). 

27 Sefîri, el-Mecâlisu'l-va'ziyye, I, 458.

28 Örneğin bkz.: İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricu's-
sâlikîn, I, 426-427.

tindeyiz. Sözü doğru kabul edenler tarafından 
yapılan yorumların bazıları “insan kendi aciz-
liğini görüp, Allah’ın kudretini bilir; kendi ca-
hilliğini görüp Allah’ın ilminin büyüklüğünü 
anlar…” şeklindedir. Allah’a inanmayan ya da 
Allah’ı hakkıyla tanımayan birinin, kendi son-
lu ve sınırlı yapısına bakarak buradan Allah’ı 
nasıl tanıyabileceğini anlamış değiliz. Sınırlı ve 
sonlu bir varlık olan insan, isim ve sıfatlarında 
sonsuz ve sınırsız olan Allah’ı, Allah kendisini 
tanıtmadıkça, nasıl hakkıyla tanıyabilir. Sınır-
lı olan sonsuz olanı kavrayabilir mi? “Bilgim 
çok az, her şeyi bilmiyorum” ya da “her şeye 
gücüm yetmiyor, her istediği yapamıyorum” 
diyen bir insan, kendisine yönelik bu doğru 
bilgiden yola çıkarak “Allah’ın bilgisi sonsuz-
dur, O her şeyi bilir”, “Onun kudretinin sınırı 
yoktur, O dilediği her şeyi yapar” sonucuna 
ulaşabilir mi? Özellikle kendi güç ve sınırla-
rının farkında olan insan ateistse, kendi zaaf-
larından hareketle Allah’ı tanıyabilir mi? Bu 
insanı, en basit şekilde “Her şeyi göremiyor, 
bilemiyor ve yapamıyorum… Demek ki beni 
var eden tabiat (hâşâ!) ya acımasız, kıskanç ya 
da ancak bu kadarına gücü yetmiş” şeklinde 
düşünmekten ne alıkoyabilir? 

Dolayısıyla sözün anlamı tartışmaya açık görü-
nüyor. Bu sebeple bazıları bu sözün, vahdet-i 
vücud29 anlayışının bir ürünü olduğunu, bu 
amaçla ortaya atıldığını söylemişlerdir.

29 Vahdet-i vücud, tasavvufta, varlığın birliğini savu-
nan ve Muhyiddin İbn Arabî tarafından sistemleş-
tirilen öğretinin adıdır. Ortaya koyduğu düşünce 
şöyle özetlenebilir: "Allah zatı ile değil ama fiil 
ve sıfatları ile tüm varlıklarda, mutlaklık özelliği-
ni yitirmeksizin ve kesinlikle değişime, bozuluşa 
uğramadan görünür. Bu nedenle varlıklar Allah'ın 
aynasıdır. Tüm evren, Allah'ın varlığı nedeniyle 
var olur. Öyleyse evren Allah'ın dışlaşmış biçimi 
(zahiri), Allah da evrenin özü, gerçekliğidir (batı-
nı). Evren gerçek bir varlık değil, gölge bir varlık-
tır. Gölge, kendisinin varlık nedeni olan kişi ya da 
nesnenin varlığından başka bir varlığa sahip olma-
dığı gibi, evren de Allah'ın varlığından başka bir 
varlığa sahip değildir… Varlık bir olunca, bütün 
dinler de temelde birdir. Semavî ve beşerî dinler 
arasında bir fark yoktur. Bütün yaratıklar Allah'ın 
birer tecellisidir, dolayısıyla tapınılan her varlıkta 
Allah'ın bir tecellisine ibadet edilmektedir. Böyle-
ce insanlar gerçekte çeşitli sûretlerde görünen tek 
bir Allah'a ibadet etmektedirler." 
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Sonuç olarak; bir sözün anlamının doğru ol-
ması onu hadis yapmaya yetmez. “Bir ikinin 
yarısıdır” sözü de doğrudur ve buna kimse-
nin itirazı da yoktur. Şimdi doğru diye bu 
sözü hadis mi kabul edeceğiz? Bir sözün, Hz. 
Peygamber’in (s) ağzından çıktığını söyleye-
bilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç 
vardır. Hadis âlimleri bu ölçütleri kitapların-
da ayrıntılı olarak açıklamışlardır.

3. “İlim Çin’de de Olsa Alınız”

(Utlubu’l-ilme ve lev bi’s-sîn)

İlmin değeri, önemi ve ilim öğrenmenin fazi-
leti konularında Hz. Peygamber’in (s) hadisi 
olarak söylenen, yazıya dökülen, çokça karşı-
laştığımız meşhur bir rivayet…

Bunu Rebî el-Müsned’inde (I, 29), Deylemî 
el-Firdevs’inde (I, 78), İbn Abdilber, Câmiu 
beyani’l-ilm (I, 28, 30, 37); Hatîb el-Bağdâdî, 
Târîhu Bağdâd (IX, 369) ve er-Rıhle (s.72, 
75, 76) adlı kitaplarında ve Ebû Nuaym el-
Isfahânî de Târihu Isfahan’ında (II, 124) ve 
başkaları hadis olarak nakletmiştir.

Aynı şekilde İmam Gazâlî’nin İhyâu Ulûmiddin 
(I, 15) ve Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kûtu’l-kulûb 
(I, 184) adlı kitaplarında da hadis olarak nak-
ledilmiştir.

Ne var ki hadis görüntüsü altında kıtalar aşan 
şöhretine rağmen gerçekte Hz. Peygamber’in 
(s) ağzından çıkmış bir hadis değil. Hadis 
âlimleri “ilim Çin’de de olsa alınız” söylentisi-
nin Hz. Peygamber’in (s) ağzından uydurul-

 Bu öğreti, onu benimseyen mutasavvıflarca tev-
hidin en yüksek yorumu sayılırken, diğer bazı 
mutasavvıflarca en çok da varlık ve dinlerin birliği 
düşünceleri nedeniyle, fenâ makamında kalmanın 
ortaya çıkardığı bir yanılgı olarak nitelenir. İbn 
Teymiyye başta olmak üzere bazı İslâm bilginleri 
ise, tüm varlıkların tanrılaştırılması anlamı taşıdığı 
gerekçesiyle bu öğretiyi küfür olmakla suçlarlar. 
Ayrıca putperest, kâfir, müşrik herkesi mü'min ve 
Müslüman kabul ettiği görülen Vahdet-i vücud 
düşüncesi günümüzde de canlılığını korumakta 
olup özellikle akademik düzeyde tartışma sür-
mektedir.

muş bir düzmece olduğu konusunda aynı 
görüştedirler. 

“İlim Çin’de de olsa alınız” söylentisi hakkında 
hadis âlimlerinin değerlendirme ve açıklama-
ları özetle şöyledir:

Beyhakî onun hakkında “Bu, metni meşhur, is-
nadları ise zayıf olan bir hadistir. Bunun hadis 
olduğunu ortaya koyan sahih hiçbir senedini de 
bilmiyorum”30, “farklı tariklerle rivayet edilmiş 
olup, bunların tamamı zayıftır” demiştir.31

Aynı şekilde Hâkim en-Nisâbûrî ile Zehebî de 
Hz. Peygamber’in ağzından uydurulmuş olan 
bu asılsız haberin hiçbir sahih senedinin bu-
lunmadığını söylemişlerdir.32

Bezzâr, kitabında bu sözü nakletmiş ve ardın-
dan “Ebû Âtike’nin kim ve nereli olduğu bilin-
memektedir. Bu hadisin aslı yoktur” 33 diyerek 
hadisin râvîsinin tanınmayan biri olduğunu, 
hadis olarak bilinen sözün de hadis kaynakla-
rında bulunmadığını bildirmiştir.

İbn Hıbbân da bu söylenti hakkında “Bâtıldır, 
aslı yoktur”34; İbn Adiy de “Bu söz bu isnadla 
bâtıldır” demişlerdir.35

İbnü’l-Cevzî onun çeşitli tariklerini kaydetmiş 
ve ardından “Bu, Hz. Peygamber’den (s) ula-
şan sahih bir hadis değildir”36 demiştir. Aclûnî 
gibi kimi âlimler İbnü’l-Cevzî’nin bu sözü 
“mevzu=hadis diye uydurulmuş yalan söz” 
kabul ettiğini söylemişlerdir.37

Aclûnî bu asılsız, düzmece hadisin Beyhakî, 
Hatîb Bağdadî, İbn Abdilberr, Deylemî ve baş-

30 Beyhakî, el-Medhal, I, 241 (hds. 325); Şuabu'l-
iman, III, 193 (hds. 1543).

31 Beyhakî, Şuabu'l-iman, III, 193.

32 Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 58.

33 Bezzâr, el-Müsned, I, 164 (hds. 95).

34 Zehebî, et-Telhîs, s. 57 (110); Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, I, 
156; İbnü'l-Cevzî, el-Mevzûât, I, 215-216; Şevkânî, 
el-Fevâid, 272 (hds. 1); İbn Arrâk, Tenzîhu'ş-şerîa, 
I, 258; Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 58.

35 İbn Adiy, el-Kâmil fî duafâi'r-ricâl, s. 292.

36 İbnü'l-Cevzî, el-Mevzûât, I, 215-216.

37 Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, I, 156; Muhammed el-Hût, 
Esna'l-metâlib, s. 58.
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kalarının kitaplarında bulunduğunu belirttik-
ten sonra “zayıf” olduğunu söylemiştir.38 

Bu sözün farklı tariklerini nakleden Sehâvî, 
söz konusu rivâyetlerin neredeyse tamamının 
Ebû Âtike Tarîf Süleyman tarikiyle; sadece 
İbn Abdilberr’deki rivâyetin Zührî tarikiyle 
geldiğini, her ikisinin de sahabeden Enes b. 
Mâlik’ten merfû olarak rivayet ettiklerini söy-
lemiş ve ardından şu değerlendirmeyi yap-
mıştır: “Her iki tarikten de zayıftır.”39  

Ukaylî ve İbn Adiy de hadisin râvîsi Ebû Âtike 
hakkında şöyle demişlerdir: “O, hadisi alınma-
yan biridir.”40 İbn Adiy şunu da söylemiştir. 
“O, Enes’ten hiç de onun hadislerine benzeme-
yen, belki ona dahi ait olmayan hadisler rivayet 
ediyordu.”41 Onlar bu görüşlerinde yalnız ol-
mayıp Zehebî, Ukaylî, İbn Hıbbân, İbn Maîn, 
Bezzâr, Buhârî, Suyûtî, İbnü’l-Kayserânî, 
İbnü’l-Cevzî, Şevkânî gibi birden fazla hadis 
âlimi de onun hadis alınmayan bir râvî oldu-
ğu hususunda aynı kanaattedirler.42 

Suyûtî de bu sözün farklı tariklerini naklet-
miş ve bazı râvîlerinin hadis uydurmuş kim-
seler veya ağır kusurları sebebiyle hadisleri 
alınmayan kişiler olduklarını söylemiş ve ar-
dından bu tariklerin hepsinin bâtıl olduğunu 
bildirmiştir.43 

İbn Kudâme el-Makdisî, söylenti ve söy-
lentinin kaynağı/râvîsi hakkında şunu an-
latır. “Ebû Âtike’yi İbn Maîn’e sordum, tanı-
madı. Yine Mervezî’nin bana bildirdiğine göre, 
Ebû Abdullah’a (Ahmed b. Hanbel) bu hadis 
sorulmuş, o bu sözün hadis olmasını şiddetle 
reddetmiştir.”44

38 Aclûnî, Keşfu'l-hafâ, I, 156.

39 Sehâvî, el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 121.

40 Ukaylî, ed-Duafâu'l-kebîr, II, 230 (777); İbn Adiy, 
el-Kâmil fî duafâi'r-ricâl, s. 292.

41 İbn Adiy, el-Kâmil fî duafâi'r-ricâl, s. 292.

42 Bkz. Zehebî, et-Telhîs, s. 57; el-Mizân, II, 335; Bezzâr, 
el-Müsned, I, 164; Ukaylî, ed-Duafâu'l-kebîr, II, 230; 
İbn Hıbbân, el-Mecrûhîn, I, 382 (517); İbnü'l-Cevzî, 
el-Mevzûât, I, 216; İbnü'l-Kayserânî, Tezkiratu'l-
huffâz, s. 61 (123); Şevkânî, el-Fevâid, 272.

43 Suyûtî, el-Leâliu'l-masnûa, I, 175.

44 İbn Kudâme el-Makdisî, el-Muntehab, I, 130 (hds. 63).

Çağdaş hadis bilginlerinden Suriyeli âlim Nu-
rettin Itr da Menhecü’n-nakd adlı kitabında 
“meşhur hadis” türünü anlatırken “ilim Çin’de 
de olsa alınız” söylentisini örnek vermiş, ardın-
dan şöyle demiştir: “Bu söz, birden fazla tarikle 
Enes (r) ve Ebû Hüreyre’den (r) rivayet edilmiş 
olup, bütün tarikleri, taşıdığı ağır kusurlar sebe-
biyle şiddetle eleştirilmiştir.”45

Bu söz, bazı tariklerinde 

 
“İlim Çin’de de olsa alınız; zira ilim öğrenmek 
her Müslümana farzdır” biçiminde gelmiştir.46 
İbn Abdilber bunu daha uzun olarak:

“İlim Çin’de de olsa alınız; zira ilim öğrenmek her 
Müslümana farzdır. Melekler, ilim öğreniyor ol-
masından razı olarak kanatlarını ilim öğrencisi-
nin üzerine gererler” biçiminde nakletmiştir.47

Elbânî de bu söylenti hakkında “uydurma”48 
ve “bâtıl”49 demiş, âlimlerin aktardığımız gö-
rüş ve açıklamalarına yer vermiştir. Ardından 
bu söylentinin İslam dünyasında hadis diye 
yayılmasına sebep olan kişilerden birisi hak-
kında uzun bir açıklama yapmıştır. Onun do-
kuz sayfalık değerlendirme yazısını özetleye-
rek aktarıyoruz:

“Bu hadisin felaketi, râvîsi Ebû Âtike’dir. Onu 
hadis ilmi prensiplerine göre çok ağır şekilde eleş-
tirmişler, asla hadisi alınmayacak biri olduğunu 
söylemişlerdir… Hadisin ikinci bölümünü oluş-
turan fazlalık, İbn Mâce’de ayrıca rivayet edilmiş 
olup, birden fazla tarikle yine Enes’ten nakledil-
miştir. Bu fazlalığın, o tariklerle “hasen hadis” 
derecesine ulaşmış olması ihtimal dâhilindedir. 

45 Nurettin Itr, Menhecü'n-nakd, s. 410.

46 Örneğin, Beyhakî, el-Medhal, I, 241; Şuabu'l-iman, 
III, 193; İbn Abdilber, Câmiu beyani'l-ilm, I, 30, 
37; Hatîb el-Bağdâdî, er-Rıhle, s.72, 75; Ukaylî, ed-
Duafâu'l-kebîr, II, 230.

47 İbn Abdilber, Câmiu beyani'l-ilm, I, 28, 30, 37; 
Suyûtî, el-Fethu'l-kebîr, I, 182 (hds. 1926).

48 Elbânî, Zaîfu'l-Câmi'i's-sağîr; I, 129 (hds. 906-907).

49 Elbânî, Silsiletü'z-zaîfe ve'l-mevzûa, I, 600 (hds. 
416).
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Hadisin hasen olduğunu söyleyen âlimler, birinci 
bölümü değil, bu ikinci bölümü kastetmişlerdir. 
Hadisin birinci bölümü oluşturan “ilim Çin’de de 
olsa alınız” sözü, İbn Hıbban ve İbnü’l-Cevzî’nin 
de dediği gibi bâtıldır… Bu hadisin yayılmasına 
ve dillerde dolaşmasına yol açanlardan biri de 
Suriye’de yaşayan ve “Teâlîmu’l-İslâm = İslam’ın 
Öğretileri” adlı kitabın yazarıdır. Cahil, kendini 
beğenen biridir. Yazdığı küçük bir kitapçık hak-
kında “Bu alanda yazılabilecek her şeyi yazdım. 
Bugüne kadar böyle bir yazılmamıştır. Onda öyle 
konular ve meseleler var ki bunları ciltlerce ki-
tapta bulamazsın” diyecek kadar kendini bilme-
zin biridir. İslam’ın Öğretileri adlı kitabı asılsız, 
saçma sapan sözlerle doludur. İçinde pek çok uy-
durma hadis barındırmaktadır… Bu kitaba kar-
şı uyanık olunmalıdır.”50 

4. “Kur’an’a başlama duası” - “Kur’an-ı 
Kerim’i okumaya başlarken okunacak dua” 

(Allahümme bi’l-hakki enzeltehü ve bi’l-
hakki nezele * Allahümme azzim rağbetî fîhi 
* vec’alhu nûran li-basarî ve şifâen li-sadrî * 
Allahümme zeyyin bihi lisânî ve cemmil bihi 
vechî * ve kavvi bihi cesedî ve’rzuknî tiâvetehu 
alâ tâ’atike ânâ el-leyli ve etrâfe’n-nehâri * 
va’hşurnî mea’n-nebiyyi Muhammed’in (s) ve 
âlihi’l-ahyâr*)

Duanın anlamı: 

“Allah’ım, sen bu Kur’an-ı Kerim’i hak 
olarak indirdin; o da böylece o hak ola-
rak inmiştir. Allah’ım ona karşı ilgimi ar-
tır; onu gözümün nuru, gönlümün şifası 
kıl! Allah’ım dilimi onunla süsle, yüzümü 
onunla güzelleştir ve bedenime onunla güç 
ver! Sana ibadet için gece gündüz okuma-
mı nasip et! Beni Peygamber’in (s) ile ve 
onun seçkin ev halkıyla birlikte haşret!”

50 Elbânî, Silsiletü'z-zaîfe ve'l-mevzûa, I, 600-609 
(özetle).

Bu dua özellikle hanımların ellerinden düş-
meyen, hanım meclislerinde çokça okunan, 
Kur’an’dan seçme sûrelerin yer aldığı “Yasin-
Tebâreke” kitaplarında çokça karşımıza çıkı-
yor. Bu kitapların ilk sayfalarında yer alan bu 
duanın Kur’an ve sure okumaya başlamadan 
önce okunması tavsiye ediliyor. 

Bir dua olması ve içeriğinin de İslam’ın öğ-
retilerine ve ruhuna uygun olması sebebiyle 
okunmasında ve başkalarına tavsiye edilme-
sinde hiçbir sakınca yok. Güzel anlamı sebe-
biyle bu dua sadece Kur’an ve sure okumaya 
başlarken değil her zaman okunabilir. 

Müslümanı bu duayı okumaktan engelleyen 
ya da yasaklayan herhangi bir dinî hüküm ya 
da kural bulunmuyor. Dolayısıyla dua olarak 
okunmasına ve tavsiye edilmesine karşı deği-
liz; bilakis tavsiye ederiz.

Buraya kadar her şey tamam…

Sorun bundan sonra başlıyor.

Söz konusu kitaplarda duanın bulunduğu 
sayfada duanın hemen öncesinde veya sonra-
sında duayla ilgili bir de hadis naklediliyor, 
hem de Müslim’den. Senedi ve râvîsi belli ol-
mayan, Peygamberimizin (s) ağzından nakle-
dilen hadis şu şekilde: 

“Sevgili Peygamberimiz (s) bu dua ile ilgili 
şöyle buyurmuştur:

“Her kim, Kur’an-ı Kerim (veya Yasin-i Şe-
rif ve diğer Sûrelerden) okumak istediğin-
de okumaya başlarken bu duayı okursa, Al-
lahu Teâlâ onun okumuş olduğu Kur’an’ın 
her bir harfine elli bin (50.000) sevap ve-
rir.” (Hadisi, Müslim rivayet etmiştir.)

Parantez arasında yazan (veya Yasin-i Şerif ve 
diğer Sûrelerden) sözünün hadiste olmayıp ay-
rıca eklendiği açık. Sonradan eklendiği belir-
tilmek istendiği için doğrudan metinle iç içe 
yazılmayıp parantez arasında yazılmış.

Bir süre önce bir yayınevi bizden de bu tarzda 
Kur’an’dan seçme surelerin bulunduğu bir ki-
tap hazırlamamızı istedi. Kitabın ilk sayfasına 
da bu duayı yazmamız söylendi. 
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Kitabı hazırlayıp sıra duayı yazmaya gelin-
ce, duyduğumuz bir sözü doğruluğundan 
emin olmadan hadis diye naklederek Allah 
Resûlün’e iftirada bulunmak istemedik. Bun-
dan dolayı duayı, hadis olarak nakledilen 
sözün sonunda bildirilen kaynakta -İmam 
Müslim’in Sahîh’inde- araştırdık. Teknolojinin 
imkânlarından da yararlanarak yaptığımız 
uzun aramalarımıza rağmen duayı Müslim’de 
bulamadık. 

“Hadisin kaynağı yanlışlıkla “Müslim” yazıl-
mış” olabilir diyerek arama kaynaklarımızın 
sayısını arttırdık. Neredeyse sayısı 3000 cil-
de ulaşan hadis kaynaklarında tüm aramala-
rımızın sonucu yine olumsuzdu. Bu dua ve 
sonundaki hadis ne sahih hadis kitaplarında, 
ne sünenlerde, ne müsnedlerde ne de başka 
herhangi bir hadis kaynağında bulunmuyor-
du. Acaba uydurma rivayetleri toplayan ha-
dis kaynaklarında bulunuyor olabilir mi diye 
yaptığımız aramada da çabamız boşa çıktı. 

Sonra çok ilginç bir şey öğrendik: Arapça bi-
lenler bilirler; Arapça bir kelime olan “müs-
lim” Türkçede “(herhangi) bir Müslüman er-
kek” anlamına gelir. Meğer hadisin sonunda 
yazan “Müslim” sözünden maksat da buymuş! 
Mesele, Arapça ile ilgili olsaydı, bu temel dü-
zeyde dahi Arapça okumuş herkesin bileceği 
bir şeydir. Söz konusu ilim, Hadis olduğunda, 
orada “Müslim” başkadır; o herhangi biri de-
ğil, tamamen sahih hadislerden meydana ge-
len, dünyaca meşhur Sahih-i Müslim kitabının 
yazarı, başımızın tacı İmam Müslim’dir. Bu 
sebeple, hadis olarak nakledilen sözün sonun-
da yazan “Müslim”den maksadın “bir Müslü-
man erkek” olduğunu söyleyen zorlama yo-
rumu isabetli bulmuyoruz. Hz. Peygamber’e 
(s) iftirayla onun ağzından hadis uyduran bir 
kimsenin bu işe İmam Müslim’i de âlet etmiş 
olması yadırganacak bir durum değildir. Hz. 
Peygamber’in (s) ağzından yalan uydurmak, 
herhangi bir insanın ağzından yalan uydur-
maya benzemez; ilkinin sonucu daha vahim-
dir, tövbe edilmediği takdirde cehennem ate-
şidir. 

Netice olarak, bu duayı ve onunla bağlantılı 
olarak hadis diye nakledilen sözü sayısı ne-

redeyse 3000 cilde ulaşan hadis kaynakların-
da bulamadık. Dolayısıyla hiçbir hadis kay-
nağından doğrulayamadığımız bu duayı ve 
onunla ilgili olarak hadis diye nakledilen söy-
lenti hakkında “Hz. Peygamber’in (s) hadisi-
dir” diyemiyoruz. Hz. Peygamber’in (s) hadisi 
olmadığı halde bu şekilde nakledilmesi Allah 
Resûlü’ne (s) iftira atmak olacağı için bundan 
şiddetle kaçınıyoruz. 

Uydurma rivayetleri toplayan hadis kaynakla-
rında da bulunmuyor olmasından hareketle, 
bu dua ve onunla ilgili olarak nakledilen çok 
sonraları -belki çağımızda, yakın bir dönem-
de- uydurulduğunu tahmin ediyoruz.

Dua hakkında olumlu kanaatimizi yukarıda 
paylaştık.51 Onunla ilgili olarak hadis diye nak-
ledilen söylentiye gelince; o, çeşitli amaçlarla 
Allah Resûlü’nün (s) ağzından uydurulmuş 
bir söz; ona atılmış bir iftiradır. Doğruluğun-
dan emin olunmadıkça hadis olarak yazılması, 
nakledilmesi asla caiz değildir. Her kim bile 
bile bunu yaparsa, cehennem ateşinde ebedi-
yen kalmayı göze almış demektir. Hiçbir Müs-
lüman bilerek ve isteyerek bu büyük günahı 
işlemez, bunda ısrarcı olmaz.52 Her şeyi bilen 
sadece Allah’tır. Bizi söylediklerimizde ve yaz-
dıklarımızda doğruya ulaştırsın (âmin).

5. “Vatan sevgisi imandandır”

(Hubbu’l-vatan mine’l-imân)

Vatanı sevmeyi, kişide imanın bulunduğunun 
yani mü’min olduğunun bir işareti ve göster-
gesi olarak belirleyen bu asılsız söz de yüz-
yıllardır insanların dilinde Peygamberimizin 
hadisi diye dolaşmaktadır.

“Uydurma” olduğu hadis âlimleri tarafından 
bildirildiği halde geçmişte ya bu bilgi herke-
se ulaşmadığı için ya da başka sebeplerle onu 
hadis diye nakledenler olmuştu, günümüzde 

51 Hazırladığımız kitaba da sadece duayı aldık.

52 Bu duanın ve onunla ilgili olarak hadis diye nakle-
dilen söylentinin hadis olduğunu bilen kardeşleri-
miz varsa onlardan ricamız, onun hadis kaynakla-
rındaki yerini açık olarak bize bildirmeleridir.   
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de oluyor. Bugünün dünden farkı, geçmişe 
oranla iletişim araçlarının oldukça fazla çe-
şitlenmiş ve çoğalmış olmasıdır.  Bu sebeple 
daha hızlı ve çok daha geniş bir çerçevede 
yayılabiliyor. Örneğin internet ortamında 
yaptığımız basit-yüzeysel bir aramada arama 
motoru 490 kadar web sayfası tespit etti53 ve 
ilk bağlantı “Vatan sevgisi imandandır hadisi 
haktır” başlığını taşıyordu.54 Sayfalar ayrıca il-
gili başka sayfalara da bağlantılar (link) içeri-
yordu. Böylece bu sayı katlanarak büyüyordu. 
Bu ortamlarda hadisten (!) dersler çıkarılıyor, 
yorumlar yapılıyordu. Bu, sözün toplumsal 
yaygınlığının sanal ortamdaki küçük bir gös-
tergesidir.

Sahih, sünen, müsned türü ve diğer hadis kay-
naklarımızda bize aktarılmamış olan bu söz, 
halkın dilinde dolaşan meşhur ve uydurma ha-
disleri toplayan “Mevzûât” türü kitaplarda ise 
aslının olmadığı belirtilerek nakledilmiştir. 

Araştırmamız esnasında hiçbir rivayet se-
nedinin55 de bulunmadığını gördüğümüz 
düzmece, uydurma hadis hakkında hadis 
âlimlerimizin değerlendirme ve açıklamaları 
özetle şöyledir:

Uydurma hadisleri topladığı el-Mevzûât adlı ki-
tabına bu sözü de alan Sağânî şöyle demiştir: 
“Hadis diye uydurulmuş sözlerden biri de “vatan 
sevgisi imandandır” sözüdür.”56

Molla Ali el-Kârî bu söz hakkında şunları söy-
lemiştir: “Bu sözün, hadis hâfızı âlimler nezdinde 
hadis olarak aslı yoktur”57;  “Vatan sevgisi iman-
dandır sözü, hadis değildir, hadis diye uydurul-
muş düzmece, asılsız bir sözdür. Anlam ve içeriği 
doğru olsa da kesinlikle bu Hz. Peygamber’in (s) 
bir hadisi değildir. Ayrıca burada geçen “vatan”, 

53 https://www.google.com.tr/#q=vatan+sevgi
si+imandand%C4%B1r&hl=tr&prmd=imv
ns&ei=_caUT-CDD4vMsgbV4qS3BA&start
=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.
osb&fp=902fa6e8b82d1918

54 http://forum.islamiyet.gen.tr/hadis-i-serif/58232-
vatan-sevgisi-imandandir-hadisi-haktir.html

55 Senedin önemi hakkındaki kısa notumuz için bkz.

56 Sağânî, el-Mevzûât, s. 53 (hds. 81).

57 Ali el-Kârî, el-Masnû (el-Mevzûâtü's-Suğrâ), s.591 
(hds. 106).

“cennet” olarak yorumlanmıştır. Çünkü cennet, 
insanın ilk yurdudur.”58; “Bu sözün, selef-i sali-
hine ait olabileceği de söylenmiştir.”59

Söylenti hakkında Muhammed el-Hût “Hadis 
diye uydurulmuş asılsız söz”60 derken Seyyid 
Maînuddin Safevî de “Hadis olarak sabit değil” 
demiştir.61 Ahmed el-Âmirî de onlarla aynı 
kanaati paylaşarak “Hadis değil” değerlendir-
mesini yapmıştır.62

Suyûtî63, Zerkeşî64 Sehâvî65 ve Fettenî66 gibi 
bazı âlimler “Bulamadım” diyerek bu sözün 
hadis olarak aslının bulunmadığını bildirmiş-
lerdir. Makdisî de “Bazıları, “bulamadım” dedi” 
diyerek, hadisin aslının olmadığına işaret 
etmiştir.67

“Vatan sevgisi imandandır” sözünün hadis ol-
madığında ihtilaf yoktur. Ancak içerik ve an-
lamı tartışılmıştır. Bazı âlimler içeriğini doğru 
kabul ederken bazıları da yanlış olduğunu 
söylemiştir.

Sehâvî “Anlamı doğrudur” demiş68; Fettenî de 
ona katılarak sözün hadis olmasa da içeriği-
nin doğru olduğunu söylemiştir.69

Aclûnî Keşfu’l-hafâ adlı kitabında Sağânî’nin, 
Sehâvî’nin ve Ali el-Kârî’nin yukarıda aktar-
dığımız değerlendirme ve açıklamalarını nak-
letmiş ve herhangi bir düzeltme ve itirazda 

58 Ali el-Kârî, Mirkâtü'l-mefâtîh, III, 1158 (hds. 
1604).

59 Ali el-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-
kübrâ), s. 180 (hds. 164);

60 Muhammed el-Hût, Esna'l-metâlib, s. 123 (hds. 
551).

61  Bkz. Ali el-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-
kübrâ), s. 180.

62 Ahmed el-Âmirî, el-Ciddü'l-hasîs, s. 85, (hds. 
125).

63 Suyûtî, ed-Dürerü'l-müntesire, s. 108 (hds. 190).

64 Bkz. Ali el-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-
kübrâ), s. 180; Kavukçu, el-Lü'lü'ü'l-marsû, s. 72 
(hds. 170).

65 Sehâvî, el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 297 (hds. 386).

66 Fettenî, Tezkiretü'l-mevzûât, s. 11.

67 Makdisî, el-Fevâidu'l-mevzûa, s. 132 (hds. 174).

68 Sehâvî, el-Mekâsıdu'l-hasene, s. 297.

69 Fettenî, Tezkiretü'l-mevzûât, s. 11.
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bulunmamıştır. Onun bu tutumundan kendi-
sinin de bu söylentinin “hadis olarak uydu-
rulmuş bir söz” olduğu kanaatinde olduğunu 
göstermektedir.70

Söylentinin içeriğinin doğru olduğunu söyle-
yenlerin bazıları bunu ispat kastıyla yorum-
lar yapmışlardır. Bu yorumlarda dünyanın, 
insanın gerçek vatanı olmadığını ve “vatan” 
kelimesinden maksadın “cennet” olduğunu 
söylemişlerdir.71

Bazı âlimler ise bu asılsız, düzmece hadisin, 
kendisi gibi içeriğinin de doğru olmadığını, 
kötü amaçlarla uydurulduğunu söylemişler-
dir.

Bu âlimlerden biri olan Kâsımî şöyle demiştir: 
“Bazen hadis, olanca şöhretine rağmen uydurma 
olabiliyor. Herkes tarafından biliniyor olmasına 
bakılarak sahih olduğu sanılıyor. Hele hele bazı 
hoca ve şeyhler bir de onun sahih olduğunu söy-
lüyorlarsa. Halkın dilinde hadis diye dolaşan bu 
asılsız sözlerin dine ve insana zararı oldukça 
büyük ve ağırdır. Bu asılsız rivâyetlerden biri de 
“vatan sevgisi imandandır” söylentisidir. Ancak 
üzerinde düşünüldüğünde anlamı tam olarak 
anlaşılan bu sözün, Müslüman ümmeti parça-
lamaya teşvik ettiği görülmektedir. Bu düzmece 
söz, “Müslümanlar sadece kardeştirler”72 ayetine 
aykırı olup, gizliden gizliye Müslüman bir top-
lumun kendini bir başka Müslüman toplumdan 
üstün görmesini teşvik etmektedir.”73

Bu söylentinin hadis olmayıp, Hz. 
Peygamber’in (s) ağzından uydurulmuş ya-
lan bir söz olduğunu74 bildiren çağdaş İslam 
âlimlerinden İbn Useymin içeriğinin de yanlış 
olduğunu kabul edenlerdendir. O şöyle de-
mektedir: “Bunun anlamı da doğru değildir. Ak-
sine vatan sevgisi; yurda, millete aşırı düşkünlük 

70 Aclûnî, Keşfu'l-hâfâ, I, 398.

71 Örneğin bkz. Aclûnî, Keşfu'l-hâfâ, I, 398; İbn 
Allân, Delîlu'l-fâlihîn, I, 37; V, 10.

72 Hucûrât, 10. 

73 Kâsimî, Kavâidu't-tahdîs, s. 155.

74 İbn Useymin, Şerhu Riyâzi's-sâlihîn, I, 66; Şerhu'l-
Manzûmeti'l-Beykûniyye, s.70.

ve tutkuyla körü körüne bağlılığın ve bağnazca 
davranışın göstergesidir.” demiştir.75

Elbânî de bu söylentinin gerçekte hadis olma-
yıp, Hz. Peygamberin ağzından hadis olarak 
uydurulmuş asılsız bir söz olduğu görüşün-
dedir. Yine ona göre; sözün anlamı da doğru 
değildir. Zira vatan sevgisi mal, can sevgisi 
gibi insanda içgüdüsel olarak bulunan; akıl ve 
düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen 
bilinçsiz bir sevgidir. Bu sebeple övülmeyi de 
hak etmez. Kişide imanın işareti ve göstergesi 
de değildir. Şayet imanın var olduğunun işa-
ret ve göstergesi olsaydı, bu sevginin sadece 
mü’min şahsiyette bulunması gerekirdi. Oysa 
mü’min kâfir her insanda bu sevgi bulunmak-
tadır ve herkes vatanını sevmektedir.76

Bazıları ise sözün anlamının yanlış olduğunu 
söyleyen görüşlere itiraz ederek şöyle demiş-
lerdir: “Bu sözden, vatanını sadece mü’minler se-
verler, bunun dışında başkaları sevmez şeklinde 
bir anlam çıkarılamaz. Kişinin vatanını sevmesi 
iman ile çelişen bir durum değildir.”77

Bu yorum ve itiraz yeni ortaya çıkmış olma-
yıp, günümüzden yaklaşık 419 sene önce ve-
fat etmiş olan Ali el-Kârî el-Esrâru’l-merfûa (el-
Mevzûâtü’l-kübrâ) adlı kitabında bu itirazı dile 
getirmiş ve şu cevabı vermiştir: “Hadis, vatan 
sevgisinin imanın işareti ve göstergesi olduğunu 
söylemektedir. İmanın işareti ve göstergesi sadece 
mü’min şahsiyette bulunur ve ona özgüdür. Baş-
kasında da bulunan bir özelliğin imanın göster-
gesi olması mümkün değildir. Bu sevgi, mü’min 
- kâfir herkeste bulunduğuna göre imanın göster-
gesi olamaz.”78

Bizim bu sözün doğrudan metninden ve ona 
yapılan yorumlardan ulaştığımız sonuç ise şu-
dur: 

75 İbn Useymin, Şerhu'l-Manzûmeti'l-Beykûniyye, 
s.70.

76 Elbânî, Silsiletü'z-zaîfe ve'l-mevzûa, I, 110 (hds. 
36).

77 Bu yorum ve itiraz günümüzde de canlılığını ko-
rumaktadır. 

78 Ali el-Kârî, el-Esrâru'l-merfûa (el-Mevzûâtu'l-
kübrâ), s. 180-181; Aclûnî, Keşfu'l-hâfâ, I, 398-
399 (1102).
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Bu sözün metni “vatan sevgisi imandandır”,  
şeklinde gelmiş olsa da vatan sevginin sadece 
mü’minlere özgü olduğunu söylememektedir. 
Bunu “Mü’min vatanına karşı kayıtsız ve so-
rumsuz kalamaz” şeklinde anlamak da müm-
kündür ve belki daha yerinde olacaktır. 

Müslüman olsun olmasın herkes doğup bü-
yüdüğü, yaşadığı yeri sever, bu gayet doğal 
bir olaydır. Bu sevginin iman ile herhangi bir 
zorunlu bağ ve alâkası yoktur. Peygamberimiz 
de (s) hicretten sonra zaman zaman Mekke’ye 
duyduğu özlemi dile getirmiştir. 

Bu söz “Hac Arefedir”79 ya da “Din nasihattir”80 
şeklindeki özlü hadislere benzemektedir. El-
bette bu sözlerin ilkinden, haccın sadece Ara-
fe vakfesinden; ikincisinden de dinin sadece 
nasihatten ibaret olduğu sonucu çıkarılamaz. 
Zira bu hadislerden maksat, Arafe vakfesinin 
hac ibadetinde; nasihatin de dinî yaşantıda 
son derece önemli ve vazgeçilmez olduğunu 
haber vermektir.81

Şayet bu sözü “vatandan maksat cennettir; 
cennet sevgisi de imanın göstergesi olup sade-
ce mü’minlere özgüdür, bu sevgi mü’minden 
başkasında bulunmaz” şeklinde anlayacak 
olursak, bu takdirde “Hıristiyanlar mü’min 
midir?” sorusuna cevap bulmak gerekecektir. 
Zira cennet anlayışının ve ona duyulan sevgi 
ve özlemin Hıristiyanlarda da bulunduğunu 
biliyoruz. İncil’de cennet, Hz. İsa’ya gerçek-
ten inananların ve onu izleyenlerin ölümden 
sonra gidecekleri yer olarak anlatılmaktadır.82 

Dolayısıyla tartışmaları bu içeriği “mü’minin 
vatanına83 karşı sorumsuz ve kayıtsız davran-

79 Hâkim el-Müstedrek, I, 635 (1703); II, 305 (3100); 
İbn Mâce, Menâsik 57 (3015); Nesâî, Menâsikü'l-
hac 203 (3016 ); Tirmizî, Savm 57 (889).

80 Müslim, İman 55 (95).

81 Örneğin, Muhammed Fuad Abdülbaki'nin bu iki 
hadis için yaptığı açıklama için bkz: Müslim, İman 
55 (95).

82 İncil'in şu bölümlerine bakılabilir: Romalıılar 
10/9,10; Vahiy 21 /3,4; Luka 20/34, 36.

83 Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü 
oluşturduğu toprak parçasıdır. Buna göre, İslam 
kültürünün özgürce yaşandığı her toprak parçası 
İslam yurdudur, Müslümanın vatanıdır.

maması, üzerine düşeni yapması gerektiği” 
şeklinde anlamak daha isabetli olacaktır. An-
lamı tartışmalı olan bu sözün içeriğine ilişkin 
âcizane kanaatimiz budur. 

Anlamı ne kadar tartışmalı olursa olsun orta-
da tartışmasız bir gerçek var ve hiçbir tartışma 
kesinlikle bu gerçeğin üzerini örtmemeli, onu 
gölgelemelidir: Hadis olarak bilinen bu asılsız 
söylentinin hadis olmadığı şüphe ve durak-
samaya yer bırakmayacak şekilde kesindir. 
İslam âlimlerinin yukarıda aktardığımız de-
ğerlendirme ve açıklamalarından ortaya çıkan 
sonuç budur. 

Dolayısıyla bu sözü, Hz. Peygamber’in (s) 
hadisi olarak onun ağzından nakletmek Al-
lah Resûlüne (s) atılmış bir iftira olur. Akıl-
lı mü’min her konuda olduğu gibi hadisler 
konusunda da ihtiyatlı davranmalı, doğrulu-
ğundan emin olmadığı, hele hele âlimler tara-
fından uydurma olduğu bildirilmiş bir sözü, 
toplumda ne kadar yaygın olursa olsun, hadis 
diye nakletmekten şiddetle kaçınmalıdır.

***

Allah Resûlü (s) şöyle buyurmuştur: 

“Kim bile bile benim ağzımdan yalan uydu-
rursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”84 

“Yalan olduğunu bildiği halde bir sözü bana 
nispet ederek nakleden kimse iki yalancıdan 
biridir.”85

“Kesinlikle benim ağzımdan yalan uydurmak, 
herhangi birinin ağzından yalan uydurma-
ya benzemez. Kim bile bile benim ağzım-
dan yalan uydurursa, cehennemdeki yerine 
hazırlansın.”86 



84 Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 
2, 3; Ebû Davud, İlim 4; İbn Mâce, Mukaddime 4; 
Tirmizî, İlim 8; Menâkıb 20; Dârimî, Mukaddime 
25, 50.

85 Müslim, Mukaddime 8, 19; Tirmizî, İlim 9; İbn 
Mâce, Mukaddime 5; Ahmed b. Hanbel, IV, 255; 
V, 14, 19, 20.

86 Buhârî, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 4 (4).
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eneler var ki kitapçıları şöyle bir dola-
şanların gözlerine, ‘Kadın ve Aile’ adlı 

kitaplar muhakkak çarpmıştır. Bu kitapların 
içeriğinden hareketle; ‘aile reisi’nin ‘erkek/
baba’ oluşunun ısrarla vurgulanması ve bu 
iddiaya rağmen adından hareketle, bu ko-
numun gerektirdiği tüm görev ve sorum-
lulukların ‘kadın/anne’ üzerine bırakılma 
çabasının üzerinde duracak; bu durumun 
kritiğini yapacak değiliz. 

Bu durum bir vakıa olmakla birlikte, konu-
muz dışındadır. Yazımızın konusu, yaratılı-
şın yasası gereği ‘bir kadın ve bir erkek’ten 
dünyaya gelmek zorunda olan çocukların, 
-anne ve babalarının ölümü haricindeki- an-
nesizlikleri ve babasızlıklarıdır. 

Son yıllarda yaygınlaşan sperm babalığına 
ilave olarak, eşi ve çocukları karşısındaki 
varlığı ‘para kazanan adam’ olmaktan ibaret 
olan kişilerin, babalık görevlerinin bunlar-
dan ibaret olduğunu düşündükleri ve bunu 
hayatlarıyla gösterdikleri hallerde yaşanılan 
babasızlıktan; anneliği, taşıma ve doğurma-
ya ilave olarak çocukların bakımlarını ve iş-
lerini yapmaktan ibaret gören kadınların ya-

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Annesizliğimiz-Babasızlığımız:  
Aile Terbiyesi Yokluğu

BU TOPLUM NEDEN 
BÖYLE OLDU, NASIL 

DAHA İYİ İNSAN 
YETİŞTİRİLEBİLİR, 

İNSANIN TERBİYESİ 
NASIL OLMALIDIR 

GİBİ SORULARIN 
CEVAPLARINDAN 

BİRİSİ DE “ANNE VE 
BABASIZLIK”TIR.

AYTEN DURMUŞ S
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şattıkları ‘annesizlikten’ söz etmek istiyoruz. 
Esas itibariyle iyi bir banka kartının yapabile-
ceklerini ya da eğer maddi durum müsait ise 
dadı, bakıcı ve hizmetçilerin yapabilecekleri 
şeyleri ‘annelik ve babalık’ olarak görmenin 
yanlışlığı üzerinde durmak istiyoruz. Elbette 
bu yapılanların hepsi çok önemli hususlardır. 
Öyle ki önemi, bu görevler yerine getirilme-
diğinde daha iyi anlaşılabilir fakat buradaki 
sorun, yalnızca bunların anne-babalık için 
kâfi görülmesidir. Hâlbuki bunların kâfi gö-
rülmesi, yaşanmakta olan pek çok sorunun 
en önemli kaynağı ol-
maya devam etmektedir. 
 

Bu toplum neden böyle 
oldu, nasıl daha iyi in-
san yetiştirilebilir, İnsa-
nın, insan olarak terbiye-
si nasıl olmalıdır, İnsan 
terbiyesindeki zaaflar ve 
sorunlar nelerdir? Gibi 
pek çok kimsenin gün-
deminde bulunan soru-
ların en önemli cevapla-
rından birisi de “anne ve 
babasızlık” sözüyle ifade bulmaktadır. Çün-
kü anne ve babalar, ancak hakiki anlamda 
var olduklarında aile terbiyesi dediğimiz 
ve başka bir yerden alınabilmesi mümkün 
olmayan bir eğitimi çocuklarına verebilir.  
 

Kastettiğimiz anlamdaki anne ve babasızlığın 
sonuçları üzerinde durursak, sebebin önemi 
daha iyi anlaşılacaktır. Anne ve babaların 
-ölüm dışında- ayrı mekânlarda yaşama, bo-
şanma; yoğun meşgaleler sebebiyle zaman 
ayır(a)mama, ilgisizlik, sorumsuzluk, şahsi-
yet zayıflığı gibi sebeplerle ‘var iken yok hük-
münde’ oldukları; aile terbiyesinden mahrum 
yetişme anlamında, anne ve babasızlık adını 
verdiğimiz bu durum (istisnai durumlar pe-

şinen kabul edilerek) genellenirse, aşağıda 
saydığımız durumlara sebep olabilmektedir: 

Aile terbiyesi almadan yetişen çocuklar, · 
saygı göstermeyi bilmiyor.

Sevdikleri kimselerle ilişkileri çok denge-· 
li olmuyor. Platonik ve dengesiz sevgi ya da 
ilgilerinin etkisiyle, istemedikleri ve uygun 
olmayan şeyleri yapabiliyorlar. 

Yaşça, konumca ve ilimce büyükleriyle · 
olması gereken dengeli irtibatı kuramıyor-

lar.

Çevrelerindeki her-· 
kes onlar için, evde kavga 
etmekten yorulmadıkları 
bir kardeş ya da sürtüştük-
leri, alttan alta kıskandık-
ları, fakat yine de beraber 
hareket ettikleri - başka 
türlüsünde yalnız kalırlar- 
sınıf veya okul arkadaşı 
konumunda oluyor. 

Anne ve babasız-· 
lıkları sebebiyle yaşadık-

ları yalnızlık ileri boyutlarda olursa, çocuk 
asosyal veya sosyalfobik olabiliyor; agorafobi 
(açık alan korkusu) yaşayabiliyor. Bazıların-
da ise bu durum klostrofobi (kapalı yer kor-
kusu) haline gelebiliyor. 

Bu çocuklar babalarıyla, saygı ve sevgi · 
temeline oturtulmuş bir ilişki yaşamıyor. 
Genelde baba, talimatlar vermekle yetiniyor. 
Aralarında arkadaşlık ve dostluk sayılabile-
cek bir yakınlık olmuyor. 

Bu ortamın çocukları genelde anneleri-· 
ne de gereken saygıyı göstermiyor. Çünkü 
bu yapı içerisinde anne, genellikle olması 
gereken yerden kaymış ‘otorite’ adlı babanın 
boş bıraktığı yere mecburen yerleşmiştir. Bu 
rol ve görev karmaşası, çocuğun yapısını ve 

ANNE VE BABALAR, 
İLGİ ALANLARINA 

GİREN HER NE VARSA, 
BUNLARI EVLATLARIYLA 

PAYLAŞMA GEREĞİ 
DUYMADIĞI İÇİN, 

İLERLEYEN SÜREÇTE 
AİLE FERTLERİ 

KENDİLİĞİNDEN ‘BİZ’ 
OLAMAMAKTADIR. 
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davranışlarını -çocuğun cinsiyeti ne olursa 
olsun- olumsuz etkiler. Bu durum anneyi 
yorar ve çocuğun gözünde anne ‘sığınılacak 
bir şefkat membaı’ olmak yerine, ‘yasakçı ve 
müdahaleci’ birisi olur. Bu çocuklar, annele-
riyle olması gereken ‘dostluk ve arkadaşlığı’ 
da aynı sebeple oluşturamaz. 

Bu durum içerisinde yetişen çocuklar, ev-· 
lilik öncesinde kendi ailesi ve arkadaşlarıyla 
olduğu gibi, evlilik sonrasında da eşleri, eş-
lerinin ailesi ve arkadaş çevresiyle de sürekli 
sorun yaşayabilir. Bu sebeple, ister kız ister 
erkek olsunlar, evlilikleri de sorunlu olabilir. 
Bu çocuklar, hayatlarına giren veya tanıştık-
ları yeni insanlarla gerektiği kadar ilişkiyi, en 
az sorun yaşayarak nasıl kurabileceklerini bi-
lemez. Çünkü bunu, bir aile içinde yaşayarak 
öğrenememişlerdir.  

Bu durumda yetişen çocuklar, gerekli · 
otoriteyi de hiçbir zaman sevmez ve istemez. 
Bu sebeple iş hayatları da sorunlu olabilir. 
Çünkü farklı yaş, cinsiyet, huy ve özellikle-
rin bir arada uyum içinde yaşayabileceğinin 
öğrenildiği ilk yer ailedir. Sosyal hayatla ilgili 
olan pek çok şey ancak aile içinde öğrenildi-
ğinden; eğer bunlar ailede öğrenilmişse, sos-
yal hayat içinde görünür olabilir. 

Bu çocuklar, eğitim süreci içerisinde de · 
öğretmenleriyle en kolay sorun yaşayan öğ-
rencilerdir. Sorunları nasıl çözeceklerini bile-
mezler. Bunu öğrenememişlerdir. Çünkü ya-
şanan sorunların en sağlıklı bir şekilde nasıl 
çözülebileceğinin en iyi öğrenildiği yer yine 
ailedir. 

Bu çocuklar, ömürlerinin her dönemin-· 
de, her durum için başkalarını suçlar. Ken-
dilerini değerlendirmek, eleştirmek istemez. 
Kendi kusurlarını fark etmez. Fark etse bile 
bunlara kendi vicdanlarında ‘esasında ben de 
haklıyım’ diyecek gerekçeler bulur ve kendi-
lerini rahatlatır. 

Bu çocuklar ilgiden aşırı derecede hoşla-· 
nır. Her durumda ilgi çekmek ister ve bunun 
için iyi, kötü her vesileyi kullanır. Onlara ilgi 
gösteren herkes, onları kolaylıkla dilediği 
yere yönlendirebilir. 

Bu şartlarda yetişen çocuklar karşı cinse, · 
olabilecek en erken yaşlarda yoğun bir ilgi 
duymaya başlar. Bu ilgi nasıl olursa olsun 
(karşılıklı ya da değil) onları çok etkiler, şe-
killendirir ya da değiştirir. 

Karşı cinsle ilgilerinde, öncelikli istedik-· 
leri yoğun ilgidir. Yoksa muhatabın ‘kim ya 
da nasıl biri?’ olduğu son derece önemsiz bir 
husustur. Bu sebeple pek çok aile, çocukları-
nın olmayacak tiplerle arkadaşlığını öğrendi-
ğinde şok yaşar, ne yapacaklarını bilemez. 

Bu ortamın çocukları, her flörtünü, vaz-· 
geçilmez biri olarak algılar. Bu sebeple, onlar 
için her şeyi yapabilir, herkesi karşılarına ala-
bilirler. Ama çoğu kere hiçbir ilişkileri uzun 
ömürlü olmaz. Çünkü ilk sorunda veya sı-
kıntıda, bu durumdan bunalır, ilişkilerini 
sonlandırmayı en iyi, en doğru, en kolay çö-
züm yolu olarak görürler. 

Evliliklerinde de aynı kolaycılık görülüp, · 
ilk sorunda akıllarına gelen tek şey boşanma 
olabilir. Çünkü onlar, en az iki kişiyi gerek-
tiren her türden ilişkide sorunlar olabileceği-
ni, önemli olanın bu sorunları çözerek ya da 
en aza indirerek birlikte yaşamak olduğunu 
öğrenememiştir. 

Bu çocuklar, çok asabi, çok saldırgan ya · 
da aşırı derecede içe kapanık olabilir. Asa-
bi ve saldırgan olanlar ‘arsız, yüzsüz, yırtık, 
terbiyesiz, edepsiz, hayâsız vs.’ kelimeleri-
nin somutlaştığı kimseler haline kolaylıkla 
gelebilir. Kolaylıkla hem kendilerinin hem 
ailelerinin hem de toplumlarının başına bela 
olabilir. Suç işlemeye meyillidir. Fıtratları 
genellikle ‘itiraz ve isyan’ üzerine şekillenir. 
İçine kapananlar da eğer kendilerini ifade 
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etmenin herhangi bir yolunu bulabilirse, bu 
sorunu aşabilir. Bir yolunu bulamazsa hem 
kendi sorunları bitmez hem de çevreleri için 
sorun kaynağı olabilir.  

Bu çocuklar istediği her şeye kavuşsa bile · 
yine de huzurlu olamaz. Çünkü huzursuz-
lukları, yokluğunu çektikleri şeylerden değil, 
yoksunluğunu çektikleri boş kalmış, başkası 
tarafından doldurulması mümkün olmayan 
‘anne-baba’ makamıyla ilgilidir (Bu makam, 
babanın yokluğu/ölümü durumunda; dede, 
amca, ağabey, üvey baba, usta, hoca vb. biri 
tarafından; annenin yokluğu/ölümü duru-
mundaysa, nine, teyze, hala, abla, yenge vb. 
gibi biri tarafından, bunlar uygun şahsiyete 
sahip oldukları takdirde belli oranda doldu-
rulabilir).

İlgisiz olanlar gibi, baskıcı anne-babalar · 
da önemli olumsuzlukların yaşanmasına 
sebep oluyor. Para ve imkânlarını, çocuk-
ları ve eşi için baskı aracı olarak kullanan, 
anne-babalığını veya karı-kocalığını bunlar-
la yapan kişilerin bulunduğu aile ortamları 
da sorunlu çocukların yetişmesine sebep ol-
maktadır. Bu ortamdaki çocuklar, kendileri 
para ve imkâna sahip oldukları anda, ailele-
riyle irtibatları yok seviyesine indirebilir. 

Bu çocuklar -hayatta olmalarına rağmen- · 
anne ve babasızlığın getirdiği yalnızlığı ve bu 
durumun oluşturduğu güvensizliği, etrafları-
nı bir şekilde doldurarak gidermeye çalışır. 
Bunların etrafında olanlar eğer iyi kimseler 
değilse, istedikleri takdirde bu çocukları, di-
ledikleri gibi sömürüp, kendi istekleri doğ-
rultusunda kullanabilir.

Bu çocukların çoğu, anne-babalarından · 
gizlediği pek çok şey bulunduğundan tedir-
gindir. Mümkün olan en kısa zamanda yolla-
rını ailelerinden uzağa düşürmek için gere-
ken alt yapıyı oluşturmaya çalışırlar. Çünkü 
içten içe bilirler ki aileleri, hayatlarındaki bu 

şeyleri bilseler çok acı çekecek, çok üzüle-
ceklerdir. Bazıları bunu istemez. 

Bazılarıysa farkında olmadıkları bir inti-· 
kam hissiyle, hayatlarındaki tüm olumsuz-
lukları ailesinin bilmesini sağlar ve onların 
üzülmesiyle kendilerini önemli hisseder. On-
ların üzülmesi, bu çocuklara bir tür rahatlık 
bile verebilir. Çünkü önemsendiğini hisseder 
ve ailesinin ilgisini ancak böyle çekebileceği-
ni düşünür. 

Bu çocuklar, sebebi izah edilsin-edilmesin, · 
yasaklanan ya da yapılması istenmeyen ne 
varsa onlara karşı engellenemez bir ilgi du-
yar. Bunları yapmak onlara heyecan ve zevk 
verdiği gibi, varlıklarını, özgürlüklerini ve 
güçlerini ispatladıkları bir husus olabilir.

Başlangıçta, sıkıştıkça söylemeye başla-· 
dıkları yalanları her gün biraz daha arttırıp, 
‘ayaküstü dokuz yalan’ söyleyen bir kişi ha-
line gelebilirler. Her hususta kolayca söyle-
meye başladıkları yalandan daha kötüsüyse, 
söyledikleri her yalana yavaş yavaş inanır hale 
gelmeleridir. Yalan söylemekte bazen o kadar 
ustalaşabilirler ki herhangi bir durumu, anla-
şılmasını istedikleri gibi eğip bükerek anlata-
bilirler. Bu durum artık yalanda profesyonel 
olduklarının ispatıdır. Tüm bunlardan daha 
kötüsüyse, bu durumu normal görüp, yalan 
söyleyen bir insan olmaktan rahatsızlık duy-
mamalarıdır. 

Bu çocukların para harcamaları da dü-· 
zensiz olabilir. En zaruri ihtiyaçları durur-
ken, gereksiz cömertlik gösterileri yapabilir 
ya da israf sayılabilecek şekilde para harcar 
ve bundan ailelerini haberdar etmezler. Tüm 
bunlara da kendi içlerini rahatlatacak şekil-
de sebep bulmakta ve yorum yapmakta hiç 
zorlanmazlar. 

Ailelerinin izin vermeyeceği fakat gitmek · 
istedikleri yerlere ve yapmak istedikleri şey-
lere; ‘okul, ders, ödev, sınav/iş ’ adı altında 
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kılıf bulup, aileyi kolayca kandırır ve ne is-
tiyorsa yapmanın bir yolunu bulabilirler (Bu 
sebeple aileler, hiç olmazsa belli bir yaşa 
kadar çocuğun takibini, belli oranda ve ona 
hissettirmeden yapmaya devam etmelidir). 
İstedikleri şeyi yapamadıkları zaman, çevre-
deki herkesi kırıp incitecekleri gibi, kendile-
rine zarar verebilecek şeyleri de yapmaktan 
çekinmezler.

Bunlar, ilerleyen hayatlarında herkese ba-· 
tan kusur ve yanlışlarını, görünür ve anlatılır 
başarılarla(!) kapatmaya çalışır. Son yıllarda 
toplum genelinde başarı sayılan şey, para ve 
makam olarak tanımlanmaktadır. Fakat bun-
lara ulaşan insanlar ‘iç barışını/huzurunu ve 
kişilik bütünlüğünü oluşturamadıkları sü-
rece, yalnızca para, imkân ve makam sahi-
bi olmakla huzura erememiştir. Bu sebeple 
bunlar da başarı saydıkları şeylerin, kendi-
lerini huzurlu etmeye yetmediğini yaşayarak 
görmek zorunda kalmaktadır.

Dış görünüşlerinin -kendi deyimleriyle- · 
salaş olmasını isteyerek, yaş ve konumlarıyla 
uygun olmayacak şekilde giyinip ve süslenir-
ler. Her iki durumda da asıl arzulanan şey, 
çevrenin ilgisini çekebilmektir. 

Bu ortamın çocuklarının bazılarında, cin-· 
sel karmaşa alametleri görülebilir. Kız çocuk-
lar daha erkeksi, erkek çocuklar daha kadınsı 
hal, tavır, eda içinde olabilir. Babaların veya 
baba makamındakilerin ‘babalık’; annelerin 
veya annelik makamındakilerin; ‘annelik’ 
konumunu dolduran bir rol model ol(a)
madığı sürece bu karmaşa devam edecektir 
(Son yıllarda kadınlara taş çıkartacak kadar 
süslenen efemine erkeklerin ortaya çıkışı bir 
tesadüf değildir). Kız çocukların kendi cinsel 
yapısıyla sorun yaşamaması da bulundukları 
ortamlarda mevcut cinsel kimlikleriyle de-
ğerli görülmesiyle mümkündür.  

Bu ortamın çocukları, ailenin zıttı bir ki-· 
şilik olmaya ve aile yaşantısının zıttı bir ha-
yat yaşamaya en kolay yönelen çocuklar olur. 
Armut dibine düşer atasözü, bunların hayatın-
da doğrulanmaz. Ancak bu yapıdaki aile ve 
çocukların yaşantısı, mum dibine ışık vermez 
atasözünü doğrulayabilir. Evlenirken de far-
kında olarak veya olmayarak, ailelerinin tüm 
görüş ve yaşam tarzının tersine sahip birini 
özellikle tercih ederler.

Burada ifade edilenlerin önemli bir kısmı er-
genlik dönemi özelliklerinden olmakla bir-
likte, aile terbiyesinin verilemediği/ alınama-
dığı durumlarda, kolayca alışkanlık haline 
gelebilmektedir. 

Anne-babalardan, işinde ve sosyal haya-· 
tında gayretli, dirayetli olanların bu durum-
ları, aile fertlerine yansımadığı sürece, aileye 
olumlu katkı sağlamayacaktır. Çünkü bu ço-
cukların pek çoğu, dışarıda ‘herkesle ilgile-
nen, sabırlı, iyi’ anne-babaları; ‘ilgili, sabırlı, 
iyi ‘ yanlarını evlatlarına göstermeye zaman 
ayır(a)madıkları, buna imkân bulamadıkları 
için, çocukları onları şok edecek hale gelebi-
lir. Anne ve babalar, gündüz işe gidip, hafta 
sonları ve geceleri de işle ilgili ya da sosyal, 
siyasi, dinî vb. faaliyetleri sebebiyle çok yo-
ğun! bir hayat yaşıyor olabilir. Bunlar sebe-
biyle eve zor geliyor, geldiklerinde bedenen 
ve ruhen çocuklarına verecek bir şeyleri 
kalmıyor olabilir. Aynı yoğun faaliyetlere ev-
lerinin genellikle kapısı tüm ev halkına ör-
tülmüş bir odada devam ediyor da olabilir. 
Bu durumdaki anne ve babalar, çocuklarıyla 
ilgili olarak kafaları bir sapıtma taşına değene 
kadar, çocukların her meşgaleden önemli ol-
duğunun farkına bile varamaz. Farkına var-
dıklarındaysa genellikle iş işten geçmiş olur.

“Bir zamanlar İbrahim, İsmail’le beraber · 
Beytullah’ın temellerini yükseltirken (şöyle 
diyorlardı): Ey Rabbimiz! bizden bunu ka-
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bul buyur…” (İbrahim Sûresi, 127). İşlerin 
birlikte yapılmasına işaret edilen bu ayette, 
aileye ‘biz’ bilincinin nasıl kazandırılacağına 
da işaret vardır. Anne ve babalar, ilgi alanla-
rına giren her ne varsa, bunları evlatlarıyla 
paylaşma gereği duymadığı için -belki de bu-
nun getirdiği ilave yorgunluğu istemedikleri 
için- ilerleyen süreçte aile fertleri kendiliğin-
den ‘biz’ olamamaktadır. Çünkü meşgaleler 
ayrılınca, davalar ayrılır, davalar ayrılınca 
dualar ayrılır, dualar ayrılınca gönüller ayrı-
lır, gönüller ayrılınca yollar ayrılır ve yollar 
ayrılınca da hayatlar birbirinden uzaklaşır. 
Bir ailede, anne- baba ve evlatlar arasında, 
gaye ve isteklere yönelik ortak ruh yapısına, 
ortak meşgale alanlarına sahip olunmadığı 
sürece, ‘anne-babasızlığın acısı’ yıllar iler-
ledikçe herkesten acı bir şekilde çıkacaktır. 
Çünkü anne-babalık ve evlatlık ilişkisi, ge-
reken olgunluğa yükseltilemediği zaman, 
yalnızca evlatlar anne-babasız kalmayacak; 
anne-babalar da evlatsız kalacaktır. Bu du-
rumun sonucunda iki kişi veya tek kişi ola-
rak yalnız yaşayan ihtiyarlar ile dede-nine 
kucağı, şefkati, hoşgörüsü nedir bilmeden 
büyüyen çocuklar ortaya çıkacaktır. Hâlbuki 
en az evladın anne-babaya olan ihtiyacı ka-
dar, anne-babanın da evlada; torunların nine 
ve dedeye ihtiyacı vardır. Bu durumda her 
zorluk karşısında kendini arkasız, kalesiz, 
yalnız, güçsüz, çaresiz hisseden ve iyi-kötü 
hiçbir şeyini paylaşacak kimsesi olmayan in-
sanlar ortaya çıkacaktır.

İster hayatta ister ölmüş olsun, babasız · 
ya da annesiz büyüyen çocukların Hz. Mu-
hammed (s), Hz. İsa (as) ya da Hz. Meryem 
(as) gibi olacaklarının garantisini kim verebi-
lir? Acaba anne-babalar, annelik ve babalık 
görevlerini kendi kendilerine saysalar, kaça 
kadar sayabilirler? 

Bunu şu maddelerle başlatarak deneyebilir-
ler: 

Çocukları sevmek, saymak ve değer ver-1. 
mek.

İhtiyaçlarını uygun şekilde karşılamak.2. 

Bu konuda bilinçli olduğunu düşünen anne-
babalar en az yüz madde sayabilmelidir. Biz, 
bu konuda yaptığımız bir çalışmamızda, ko-
nuyu çocuklara ve gençlere sorarak yüz kırk 
madde tespit ettik. Her anne-baba, hayattay-
ken ya da öldükten sonra yaşanacak olan bir 
hesap günü gelmeden, bu konuda kendisini 
hesaba çekmelidir.

Gündeminde ‘neslimiz neden böyle oldu, 
nerede yanlış yaptık, nasıl daha iyi insan ye-
tiştirilebilir; İnsanın, insan olarak terbiyesi 
nasıl olmalıdır, İnsan terbiyesindeki zaaflar 
ve sorunlar nelerdir, milletimiz neden de-
ğerlerinden hızla uzaklaşıyor?” Gibi sorular 
olan insanların; insanımız ve görünen akıbe-
ti için bir sancı çekenlerin; milletini hak ve 
hakikate yönlendirme arzusu bulunanların; 
vatanın, milletin, dinin, devletin ve neslin 
selameti için uğraşanların; ailede ve toplum-
da iyice görünür olmaya başlayan ve üzüntü 
veren her duruma, bir de bu başlık altında 
bakması gerekmez mi? 

Anne-babasızlığın/ aile terbiyesi al(a)ma-
manın bir toplumu getirdiği durum budur. 
Evet, herkes biliyor ki hiçbir anne ve “hiçbir 
baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün 
bir miras bırakamaz.” (Tirmizi, “Birr”, 33).
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ur’an’ın üzerinde önemle durduğu kav-
ramlardan biri olan tevekkül; sözlük-

te güvenmek, dayanmak, vekil kılmak, işi 
başkasına havale etmek anlamına gelmekte 
olup; İslamî terminolojide meşru bir işte he-
defe/başarıya ulaşabilmek için gerekli olan 
maddî ve manevî sebeplerin hepsine baş-
vurduktan/gerekli çabayı sarf ettikten sonra 
Allah’a dayanmak, güvenmek, işin sonucu-
nu Allah’a bırakmak anlamına gelir.1

Kur’an-ı Kerim’de tevekkülle ilgili olarak; 
mü’minlerin Allah’a tevekkül etmeleri/O’na 
güvenip dayanmaları gerektiği (Âl-i İmrân, 
3/122, 159; Nisâ, 4/81; Mâide, 5/11, 23; 
Enfâl, 8/64; Tevbe, 9/51; Tegâbün, 64/13; 
Talâk, 65/3; Şuarâ, 26/217), Allah’ın ne gü-
zel vekil/tevekkül edilen olduğu (Âl-i İmrân, 
3/173; Nisâ, 4/81, 132; Ahzab, 33/3), şey-
tanın tevekkül sahibi mü’minlere hiçbir et-
kisinin olmadığı (Nahl, 16/99), cennet ni-
metlerinin tevekkül sahibi mü’minler için 
olduğu (Şûrâ, 42/36) bildirilmiştir.

Bu âyetlerden de anlaşılacağı üzere yalnız 
Allah’a tevekkül edilmesini emreden âyetler, 

1 Komisyon, “Tevekkül”, İslam’da İnanç, İbadet 
ve Günlük Yaşayış Ansk., c.4, İFAV Yay., İstan-
bul 1997, s . 123; İsmail Karagöz, “Tevekkül”, 
Dinî Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay., Ankara 2006, 
s.658; Hasan Akay, İslamî Terimler Sözlüğü, İşa-
ret Yay., İstanbul 1995, s. 416. 
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aynı zamanda Allah’ın dışındakilere tevekkül 
etmeyi, güvenip dayanmayı ve onlardan yar-
dım istemeyi de yasaklamaktadır. Bu neden-
le mü’min kişi, Allah’tan başkasına güvenip 
tevekkül edemez.

Allah’a tevekkül; Allah’ın çalışanın, gayret 
sarf edenin emeklerini boşa çıkarmayacağı-
na, yardım edeceğine, sevabını/mükâfatını 
tam olarak vereceğine, duaları kabul edece-
ğine, âdil olduğuna, bütün olup bitenlerin 
Allah’ın sonsuz ilmi ve sınırsız mutlak irade-
siyle gerçekleştiğine inanıp güvenmektir.2 

Tarihî süreç içinde tevek-
kül, Kur’an’daki anlamını 
zamanla kaybederek en 
fazla istismara uğrayan 
kavram olmuş, zamanla 
tembellik, atâlet, kişinin 
kendi sorumluluğunu 
Allah’ın üzerine yıkması, 
tembelliğini meşrulaştır-
ması, üzerine düşeni vazifeyi yapmaması 
şeklinde bir anlam erozyonuna uğramıştır. 
Oysaki Kur’an ve hadislerde tevekkül, insa-
nın herhangi bir konuda kendi üzerine dü-
şeni yapması, sebeplere yapışması, gerekli 
çaba ve gayreti ortaya koyup Allah’ı vekil 
kılması, O’na güvenip dayanmasıdır. Yani 
tevekkül, hiçbir zaman tembelliğin, atâletin, 
uyuşukluk ve hareketsizliğin anlamı olma-
malıdır. Bu bağlamda tevekkül, bir işi ba-
şarmamız için gerekli olan çaba ve gayreti 
sarf edip üzerimize düşen sorumluluğu ye-
rine getirmemiz, neticeyi ise güvendiğimiz, 
dayandığımız, vekil kıldığımız Allah’tan 
beklemektir.3 Nitekim Peygamberimiz (s) 
kendisine sorulan “Devemi bağlayıp da mı 
Allah’a tevekkül edeyim, bırakıp da mı te-
vekkül edeyim?” sorusuna, “Deveni bağlayıp 
Allah’a öyle tevekkül et” (Tirmizî, Kıyamet, 
60) diyerek cevap vermiştir.

İslam, dünya ile ahiret arasında denge ku-
ran bir dindir. Bu denge insanın ahiret adına 

2 Karagöz, age. s.658. 

3 Muhsin Demirci, Kur’an’ın Temel Kavramları, 
İFAV Yay., İstanbul  2000, s. 302.

dünyayı, dünya adına da ahireti ihmal etme-
sine engel olur. İnsanın hem dünyayı hem 
de ahireti kazanması için çalışması gerekir. 
Zira dünya ve ahiret dengesi ancak çalışmak-
la, gayret sarf etmekle kurulmuş olur. Yalnız 
şu var ki İslam’da esas olan -bir anlamda da 
ebedî olan- ahiret âlemidir. Ebedî olan ahi-
ret hayatının kazanılması bu dünyada müm-
kündür; başka bir ifadeyle ebedî olan ahire-
tin ihyası bu dünyada mümkündür. Bu bağ-
lamda mü’min insanın tevekkül anlayışında 
çalışıp/gayret edip hem dünyayı imar etme 

hem de ahireti kazanma 
isteği vardır.4  

Kur’an-ı Kerim’de: “İnsan 
için ancak çalıştığı vardır” 
(Necm, 53/39) buyrula-
rak çalışmanın, emek sarf 
etmenin önemine vurgu 
yapılmıştır. Kaza ve ka-
dere güvenip de çalışmayı 

bırakmak, “rızkım varsa beni bulur” deyip 
tembel tembel oturmak, bir işi başarmak için 
gerekli tedbirleri almamak doğru olmadığı 
gibi; sebeplere sarılmayı, çareler araştırmayı, 
gayret sarf etmeyi tevekküle engel saymak da 
uygun değildir. “Çalışmak bizden, vermek 
Allah’tan” sözü kadere inanmayı ve Allah’a 
tevekkülü/teslimiyeti çok güzel bire şekilde 
ifade eder.5 

İnsan meşru/helal hangi işi yaparsa yapsın, 
o işi kuralına uygun olarak yapacak, çalışa-
cak, sabredecek, başarısı için Allah’tan yar-
dım isteyecek, Allah’ın kendisini muvaffak 
kılacağına inanıp güvenecektir. Nitekim bu 
husus ilgili bir âyette şöyle ifade edilmekte-
dir: “Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki 
sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler.” 
(Ankebût, 29/58-59) Buna göre çalışma; sa-
bır ve tevekkülle birlikte olmalıdır. Çalışma-
dan, gayret sarf etmeden, işleri Allah’a havale 

4 Mehmet Dere, “Başarının Anahtarı Çalışmak”, Di-
yanet Avrupa, Sayı: 137, Ankara 2010, s.22 vd.

5 Mevlüt Güngör, Kur’an Penceresinden Bakış, 
Kur’an Kitaplığı Yay., İstanbul 1997, s.138; Ko-
misyon, “Tevekkül”, Şamil İslam Ansiklopedisi, 
c.8, İstanbul 2000, s.76.

HAKKIYLA TEVEKKÜL 

EDEN KİMSE ALLAH’A 

KAYITSIZ ŞARTSIZ 

TESLİM OLMUŞ 

DEMEKTİR.



94

etmek asla doğru olmadığı gibi, Allah’ı devre 
dışı bırakıp “ben yaparım, ben ederim” gibi 
yanlış bir tavır içinde olmak da asla doğru 
değildir. Zira her şeyi bilen, irade eden ve ya-
ratan ancak Allah’tır. Allah’ın izni ve yardımı 
olmadan hiçbir işi başarmak asla mümkün 
değildir.6

Peygamberimiz (s) bir hadis-i şeriflerinde: 
“Sizler Allah’a gereği gibi tevekkül ediniz. Sa-
bahleyin aç olarak yuvasından çıkıp akşam-
leyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı 
gibi sizi de rızıklandırır” (Tirmizî, Zühd, 33; 
İbni Mâce, Zühd, 14) buyurmuştur. Bu da 
bize gösteriyor ki, insanoğlu kendi üzerine 
düşeni yapacak ve çalışacak sonra da Allah’a 
tevekkül edecektir.  

Doğru bir tevekkül anlayışı, biz Müslüman-
ların kadere olan inançlarının bir sonucudur. 
Hakkıyla gereği gibi tevekkül eden kimse 
Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderi-
ne razı olmuş kimsedir. Fakat nasıl kadere 
inanmak tembel tembel oturmayı, her şey-
den el etek çekmeyi gerektirmiyorsa, tevek-
kül de tembelliği, miskinliği, hareketsizliği 
gerektirmez. Mehmet Akif Ersoy, bu hususu 
çok güzel dile getirmiş, şu dizeleriyle bizlere 
aktarmıştır:

“Çalış dedikçe Şeriat, çalışmadın durdun,

Onun hesabına birçok hurâfe uydurdun!

Sonunda bir de ‘tevekkül’ sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!”7

Biz mü’minler için her hususta olduğu gibi 
tevekkül hususunda da en güzel örnek Al-
lah Resulü’dür (s). O’nun mübarek hayatını 
incelediğimiz zaman baştan sona tevekkül-
le dolu olduğunu görürüz. Hicret sırasında 
Peygamberimiz’in (s) birtakım tedbirler al-
ması; örneğin Hz. Ali’yi (r) yatağına yatırma-
sı, öncelikle kuzeydeki Medine’ye değil de 
güneye doğru gitmeleri, Sevr mağarasında 

6 Mirza Tokpınar, Tevekkül, Hadisler Işığında Yeni 
Bir Tanım, Kitabî Yay., İstanbul 2010, s.130-131.

7 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Nesil Yay., İstanbul 
2007, s.268.

üç gün kalmaları, güvenli bir yolculuk için 
yanlarına iyi bir kılavuz almaları, Sevr mağa-
rasından çıktıktan sonra Mekke-Medine yo-
lunun bilinen güzergâhından farklı bir rota 
takip ederek Medine’ye gitmeleri, can gü-
venliği için alınan diğer tedbirler bizler için 
tevekkül anlayışına çok iyi bir örnektir. Yine 
Peygamberimizin savaşlarda çok çeşitli ted-
birler alması/hazırlıklar yapması, savaş tak-
tikleri uygulaması, kılıcını kuşanması, zırhı-
nı giyinmesi, hendek kazdırması, hatta düş-
mandan korunmak için sipere girmesi O’nun 
tevekkül anlayışına çok iyi birkaç örnektir. 
Allah’ın Peygamberi sıfatıyla daima Allah’ın 
himayesinde/korumasında olduğunu bilen 
Resulullah’ın dahi, insan olarak elinden ge-
len bütün tedbirleri alıp Allah’a tevekkül et-
mesi zafere ve başarıya ulaşmak isteyen bü-
tün mü’minler için çok iyi bir örnektir.8 

Sonuç olarak söylemek gerekirse tevekkül; 
yapılacak bir işte o işle ilgili olarak bütün 
imkânları kullanmak, gerekli çabayı sarf ede-
rek sebepleri ortaya koyup, Allah’a dayanıp 
güvenmektir. Doğru bir tevekkül anlayışı 
için, yapacağımız bir işte önce üzerimize dü-
şen sorumluluğu yerine getirmeli, sonrasını 
ise yüce ilahî iradeye bırakıp O’na tevekkül 
etmeliyiz. Bu bakımdan tevekkül; hiçbir za-
man tembelliğin, atâletin, hareketsizliğin an-
lamı olmamalıdır. Zira insan için ancak çalış-
tığının/emek verdiğinin karşılığı vardır.



8 Komisyon, Kur’an Yolu Meâl-Tefsir, c.3, DİB. Yay., 
Ankara 2006, s.13;İbrahim Sarıçam, Hz. Muham-
med ve Evrensel Mesajı, DİB. Yayınları, Ankara 
2005, s.127.
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EMANET ve 
SORUMLULUK İLİŞKİSİ

- Emanet 

‘Emanet’ kelimesinin aslı olan ‘emn’ kökü 
sözlükte, korku ve kaygının gitmesi, insanın 
korunma konusunda gönül rahatlığı içinde ol-
masıdır. Emanet, güvenle ilgili psikolojik du-
rum hakkında kullanıldığı gibi, hem de korun-
ması istenen şeylerle ilgili kullanılır. (R. İsfeha-
ni, el-Müfredat s: 30. İbn-i Manzur, Lisanu’l-
Arab 1/164). 

Kur’ân-ı Kerîm’de emanet kelimesi iki âyette 
tekil, dört âyette çoğul olarak, değişik fiil ve 
isim kalıpları halinde geçmektedir.

Emanet, kişiler hakkında kullanıldığı zaman, 
onun emin (güvenilir ve itimad edilen kimse 
olması) yani kendisine maddi veya manevi her-
hangi bir şeyin gönül rahatlığı ile korkusuz bir 
şekilde teslim edilebilir ve istendiği zaman ek-
siksiz alınabilir bir şekilde bu lunması anlamına 
mastardır. İnsanın emin olma duru muna, ge-
rek Allah (c) ve gerek insanlar tarafından her-
hangi bir şekilde bırakılmış olan şeye de ism-i 
mef’uldür (edilgen ortaçtır).   

Bir başka anlamıyla emanet, insanın sahip ol-
duğu ve kendisine geçici olarak verilmiş mâlî, 
rûhî ve diğer imkânlar anlamını da kap-
samaktadır.

Emanet kavramı çok farklı şekillerde tanımlan-
sa da bunların hepsini şu cümlede toplamak 
mümkündür: “Emanet, insanın hür ve iradeye 
dayalı yükümlülüğüdür.”  (Heyet, Kur’an Yolu, 
4/365).

İslâm fıkıh ilminde emanet; Allah’ın gerek ken-
di hukuku, gerekse yaratıklarının hukuku ile 

İ N C E L E M E

Emanet ve  
Sorumluluk İlişkisi

EMANET, İNSANIN HÜR 

VE İRADEYE DAYALI 

YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR.

Hüseyin K. ECE
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ilgili olarak insana yüklediği görevlerin tama-
mına verilen bir isimdir.  

Peygamberlerin vacip sıfatlarından biri de 
emanettir. Bu da onların her bakımdan güve-
nilir insanlar olduğunu anlatır. Onlar, Allaha 
ait emanetleri hakkıyla yerine getirdikleri 
gibi, insanlar arasında da güven ve emin ol-
manın temsilcisi idiler. 

Emanet olayında iki taraf söz konusudur: 

Birisi, kendisine güvenilen, itimat edilen, 
emin bilinen taraf; 

Diğeri de ona herhangi bir şeyi gönül huzu-
ruyla, güvenerek veren taraf. Emaneti veren 
de, kendisine emanet edilen de yaptıkların 
isin farkındadırlar. 

Böyle bir şuurla, birbirine güvenen iki taraf-
tan birinin diğerine ‘korunması için bıraktığı 
şey’ bir ‘emanet’ olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu emanet konusunda zorakilik değil, 
gönül rızası esastır.

Kur’an emanet konusunda şöyle diyor: “Biz 
emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; 
onu yüklenmekten kaçındılar, onun so-
rumluluğundan korktular; onu insan yük-
lendi; (bununa beraber onun hakkını tam 
yerine getirmedi) çünkü o, çok zalim, çok 
cahildir.” (Ahzab, 33/72).

Bazı ilim adamları buradaki ‘emanet’i, İslâm’ın 
insanlara teklifleri, kulluk, ruhî ve bedeni ka-
biliyetler, marifetullah (Allah’ı hakkıyla tanı-
ma ), Allah’ın insanlara gönderdiği hak din ve 
onun yüklediği görevler, akıl, insanın yeryü-
zündeki halifeliği, emir ve yasaklar, adaleti 
yerine getirme, doğruluk (emin olma), Allah’a 
itaat şeklinde açıklanmıştır.

Burada emanet kelimesi, Kur’an’a göre yeryü-
zünde insana verilen “hilâfet” görevi yerine 
kullanılmıştır. İnsana isyan ve itaat etme seçe-
neğinin ve bu özgür lüğü kullanırken kendisi-
ne sayısız yaratık üzerinde hâkim olma yetki-
sinin ve rilmesi kaçınılmaz olarak insanın 
yaptığı hareketlerden sorumlu olmasını ve iyi 
amelleri için mükâfatlandırılıp, kötü amelleri 
için cezalandırılmasını gerektirir. İnsan bu 
güç ve yetkileri kendisi kazanmadığı gibi, bi-
lakis bunlar kendisine Allah tarafından ihsan 
edildiği ve Allah’a bu güçlerin iyiye veya kö-

tüye kullanılması nın hesabını vereceği için 
bunlar, Kur’an’ın başka yerlerinde hilâfet, bu-
rada ise emanet olarak tanımlanmıştır. (A. 
Kalkan, A. Kur’an Kavramları 3/131).

- Ahlâk açısından emanet:

Ahlâk açısından da emanet’in geniş bir çerçe-
vesi vardır. 

İslâma iman ederek mü’min olanlar, öncelikli 
olarak Allah’tan gelen ‘emanet’i korurlar. Bu 
bir iman borcudur, kulluğun gereği ve 
tasdik’in getirdiği bir sonuç ya da akide so-
rumluluğudur. 

Onlar, bundan sonra imanlarından aldıkları 
şuurla, hayatlarının her safhasında emanetle-
re riayet ederler. Yani emin insan olurlar. Dü-
rüst, güvenilir, mu’temed, sözünde ve işinde 
doğru, haklara saygılı, sorumluluğunun far-
kında olan kimseler olurlar. Zaten ‘emanet’i 
korumak mü’minlerin özelliklerindendir. 
(Mü’minûn 23/8. Meâric 70/32).

Onlar bilirler ki Kur’an emanet’i korumama-
yı, emanet konusunda hassas olmamayı hain-
lik diye nitelemektedir (Enfal, 8/27). Emanet 
herkese karşı gözetilir, herkesten alınan ema-
net sahibine geri verilir. 

Mü’min, akendisinden emin olunan, yani 
emanet sahibi (sözünde ve işinde güvenilir) 
kimsedir. Bu bağlamda verilen sözler, yapılan 
anlaşmalar, ev ve aile mahremiyetine saygı 
duymak, selâma karşılık vermek, sırları sak-
lamak, ayıpları yaymamak, alınan görevi yeri-
ne getirmek, iman ve gerekleri, Kur’an ve 
onun öngördüğü yaşama biçimi, İslamın 
sembolleri birer emanettir. 

Emanet sahibi olmak, yani güvenilir olmak, 
emanetleri korumak toplumsal barışın, güve-
nin, hoşgörünün ve huzurun en önemli ga-
rantisidir. Emanet bilincinin yok olması, so-
rumlulukların yerine getirilmemsi demektir 
ki bu da bir toplumsal felakettir. 

Adamın biri Rasûlüllah’a (s) gelerek: “Kıya-
met ne zaman” dedi. Rasûlüllah; ‘’Emanet zayi 
edildiği zaman, sen kıyameti bekle” buyurdu. 
Adam: “Emanet nasıl zayi olur?” dedi. Resulul-
lah: “Görev (yönetim) ehil olmayanlara teslim 
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edildiği zaman sen kıyameti gözle” buyurdu. 
(Buharî, İlim/2, no: 59). 

Emanete hıyanet etmek, emanetler konusun-
da titiz davranmamak da münafıkların 
özelliğidir.“Münafığın alâmeti üçtür. Söz söyler-
ken yalan söyler. Vaad ettiği, söz verdiği zaman 
sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edil-
diği zaman hıyanet eder.” (Buhârî, İman/24, no: 
33, 34. Şehâdât/28 no: 2682. Müslim, 
İman/107-108, no: 59. Ebû Dâvud, Sünne/15, 
no: 4688. Tirmizî, İman/14, no: 2631).

Peygamber (s) bir duasının da hain olmaktan 
Allah’a sığınıyor. “Allah’ım! Açlıktan sana sığı-
nırım, çünkü o pek fena yatak arkadaşıdır. Hıya-
netten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü huy-
dur.” (Ebu Davud, Salât/367, no: 1546). 

Peygamber (s) helakı hak edenlerden önce 
hayânın, sonra da emanet bilincinin çekilip 
alınacağını, emanet kaybolunca o insan hain 
damgası yiyeceğini, hainlerde de merhamet 
olmadığını açıklıyor. (İbn-i Mace, Fiten/27, 
no: 4054). 

Hadislerde; yapılan vaatlerin, özel meclislerde 
konuşulan sözlerin, verilen sır ların, evlenilen 
kadınların ve aile mahremiyetinin birer ema-
net olduğu belirtilir. (Mu’cemu’l-Muferres, 
1/121).

Peygamber emin olmayı, emanete riayet et-
meyi, imanla ilişklendirıyor ve “Emanet sahibi 
olmayan kişinin gerçek imanı yoktur” buyuru-
yor. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 3/135).

Bir toplum içerisinde emanete riayet edilmez, 
güvenlik kalmaz ve kimse kimseye güvene-
mezse o toplum çökmeye yüz tutmuş demek-
tir. 

Emanet eşyayı, hazır ganimet olarak kabul-
lenmek çirkin hırsızlıktan sayılır. Peygamber 
(s), ganimet belirli kimselerin elinde dolaştığı, 
emanetin ganimet kabul edildiği ve buna ben-
zer onbeş hatanın yapıldığı zaman kızıl bir 
rüzgârın bela olarak geleceğini haber veriyor. 
(Tirmizî, Fiten/38, no: 2210).

“Allah size emanetleri ehline verme nizi ve 
insanlar arasında hüküm verdi ğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi em reder” (Nisâ 
4/58) mealindeki âyet te ahlâkla hukukun en 

geniş kapsamlı ilkelerinden olan emanet ve 
adalet kav ramları bir arada zikredilmiştir. 

- Emanet sorumluluktur

Emanetin esas noktası, kişinin yapmakla so-
rumlu olduğu tüm vazifelerin şuurunda ol-
masıdır. Kısacası Allah’a karşı sorumlu oldu-
ğunun idraki içinde bulunmasıdır. 

Hukuk açısından emanete riayet hem bir ka-
biliyeti hem de o emaneti yüklenmeyi sağla-
yan ehliyeti (yetkiyi-beceriyi) gerekli kılar. 
Nisa Sûresi 58. âyette buna işaret edilmekte-
dir. Pek çok tefsirci buradaki emaneti yüküm-
lülükler ve farzlar diye anladılar. Ahzab 72. 
âyet gereğince insan, Allah’ın emânetini taşı-
yan bir emini, bir vekili olmayı üstüne alan 
yegâne ya ratıktır ki bu sayede diğer yaratıklar 
üzerinde hüküm ve tasarruf etmeye güç yeti-
rebilir.   

Emanet, kişinin bulunduğu yere, imkânlara, 
yetkilere göre bir sorumluluktur. Üzerine al-
dığı görevdir, yapmakla yükümlü olduğu işte-
ki mesuliyetidir. Buna mukellifiyet (dini yü-
kümlülük) de denilebilir.    

‘Emanet’ kelimesindeki ‘eminlik’ özelliğinden 
hareketle diyebiliriz ki emaneti ancak şuurlu 
ve akıllı insan taşıyabilir. Akılsız, şuursuz, ira-
desiz varlıkların bu emaneti yüklenmeleri, 
herhangi bir şeye karşı sorumluluk taşımaları 
mümkün değildir. 

İbn-i Ömer’den (r) rivayet edildiğine göre 
Peygamber (s) şöyle buyurdu: 

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürü-
den sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanı-
dır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve 
çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz ço-
bansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorum-
lusunuz.” (Buhârî, Cum`a/11 no: 893, İtk/17, 
19, no: 2554, 2558, Nikâh/82 no: 5188. Müs-
lim, İmâre/20, no: 4724. Ebû Dâvûd, İmâre/1, 
no: 2928. Tirmizî, Cihâd/27, no: 1705).

Emanet sorumluluğunun ağır bir yük oldu-
ğunu Ahzab 72. âyette görüyoruz. Allah’ın 
sunduğu emanet mükellifiyetini yerler ve 
gökler taşımaya cesaret edemediler. Onların 
Allah’ın teklifine karşı nasıl özür beyan ettik-
lerini bilmiyoruz ama görünen o ki onca bü-
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yüklüklerine  ve devasa kütlelerine rağmen 
bu görevi yüklenemediklerinin söylenmesi 
anlamlı olsa gerek.

Bu; «Ey insan sen öylesine bir sorumluluk al-
tına girdin ki, bunu dağlar bile taşımaya cesa-
ret edemediler. Ancak bunu hakkıyla taşırsan 
sana ne mutlu. Eğer değerini bilmeyip ema-
neti korumazsan, gereğini yapmazsan sen ca-
hil ve aynı zamanda zalim olursun. Cahil 
olursun; zira emaneti korumakla neler kaza-
nacağını, onu zayi etmekle neler kaybedece-
ğini akledememişsin. Zalim olursun; zira 
emanete haksızlık etmişsin, hakkı ait olduğu 
yere koymamışsın ve kendine yazık etmişsin» 
demektir.

Allah, insanın keremli (değerli) yaratıldığını 
söylüyor (İsra, 17/70). İnsanı değerli kılan da 
ona verilen özgür irade, kavrama yeteneği, ki-
şisel girişim ve sorumluluk yüklenmedir. Bu 
gibi özellikler onu diğer varlıklardan ayırır ve 
değerli kılar. Kişi bunun farkına varır ve üze-
rine aldığı emaneti korur, yani sorumluluğu-
nun gereğini yaparsa, değerini daha da artı-
rır. 

- Emin olmak, emanete ehil olmak yani eh-
liyet sahibi olmak demektir

Emanetin bir manası da her şeyi yerli yerine 
koymaktır. Ehil olmayana makam verilmez. 
Görevler yetenekli kişilere emanet edilir. İn-
sanların içlerini yüklenmek, özel kabiliyet ge-
rektirecek hassas görevler beraberinde ciddi 
sorumluluklar getirir.

Buna bir hadiste şöyle işaret ediliyor: Ebu 
Zerr (r) anlatıyor: “Resulullah’a (s) beni bir gö-
reve tayin etmez misiniz? dedim. O, elini omzu-
ma koyarak; “Ya Eba Zerr! İstediğin iş bir ema-
nettir. Sen ise zayıfsın. O, kıyamet gününde sahi-
bi için perişanlık ve pişmanlıktır. Ancak bu görevi 
hakkıyla alıp yerli yerinde kullanan müstesnadır 
(Müslim, İmare/16, no: 1825). 

Musa el-Eş’ari anlatıyor: “İki amcaoğlu ile bir-
likte Peygamber’e gittik. Onlardan biri 
Peygamber’den yöneticilik istedi. Rasulullah 
(s); “Biz, bu yöneticilik işine onu  (ehil olma-
dığı halde) ısrarla isteyen kimselere vermeyiz” 
(Müslim, İmare/3, no: 4717. Buhari, Ahkâm/7, 
no: 4149). 

Bir kişinin iş ve görevi için yetenekli olması, 
iyi bir insan olması için şart değildir. Çünkü 
bir insanın yaşantısı dürüst, imanı da kâmil 
olmakla beraber herhangi bir vazife veya işte 
maharet sahibi olmayabilir. Bir kimsenin bir 
konuda ehil olmaması, onun dininin zayıflığı-
nı göstermez.

Emanete ait sorumluluğu ancak ehliyet sahi-
bi, yani o emaneti taşıyabilecek kapasiteye ve 
özelliğe sahip kimseler yerine getirebilirler. 
Bunun için emanet edilecek kimselerin önce-
likle ehliyet kazanmaları gerekir. 

İnsana verilen ilahi emaneti ancak iman ede-
rek bu ehliyeti kazanan kimseler hakkıyla ko-
rurlar. İman, mü’mini emin kılar. Emin insan-
lar emanete karşı sorumluluk duyarlar. Bu 
sorumluluk ise emanet konusundaki gerekli 
ehliyettir. O göreve ehil olmaktır. 

Seyyid Kutub, Nisâ Sûresi 58. âyetin tefsirin-
de şunları söyler: “Bu iki görev, Müslüman 
cemaatin hem yükümlülükleri hem de ahlâk 
kuralla rıdır. Emanetleri, onları taşıyabilecek 
yetenekte olanlara yüklemek ve insanlar ara-
sında adalete uygun, Allah’ın sistemi ve direk-
tifleri uyarınca hüküm ver mektir.” (Fi-Zılali’l-
Kur’an, 2/688).

İman’ın filolojik açıdan iki anlamı vardır: Baş-
kalarına güven vermek, güven içinde olmak. 
Mü’min iman ederek dağların, göklerin ve ye-
rin taşımaktan kaçındığı emaneti, yani yeryü-
zünde halife olma, kulluk yapma, yaratılış 
amacını gerçekleştirme görevine talip olur. 
İman, ona emin olma sıfatını kazandırır. İma-
nı güçlendince eminlik sıfatı da güçlenir. 
Eminlik sıfatı kuvvetlendikçe, emaneti koru-
mada daha titiz olur.

Emin olmayan kimse, emanetin kıymetini bil-
mez. Emaneti taşımakla neler kazanacağın-
dan, onu taşımamakla neleri kaybedeceğin-
den gafildir. 

Dahası emanet böylelerinden kaçar. Onun 
omzuna yüklenmek istemez. Yere düşeceğin-
den, değerini kaybedeceğinden, kendisiyle 
amaç edinilen hedefin kaybolacağından, iş-
levsiz kalacağından korkar.

Belki de Allah, böylelerinin emaneti yüklen-
mesine izin vermez. Belki de denir ki: “Git 
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önce ‘eminlik’ sıfatını kazan, sonra da gel bu 
göreve ya da bu ulvi makama talip ol. Hak 
edersen, alırsın.”

İnsanın Rabbine, kendine ve yaratıklara karşı 
olmak üzere üç çeşit güveni lirlik ya da so-
rumluluk görevi vardır. O öncelikle Rabbine 
karşı emanete riayet etmesi, Allah’ın kendisi-
ne tevdi ettiği emanetleri koruması, yani kul-
luk görevini yerine getirmesi gerekir. Zaten 
bunu hakkıyla yerine getiren veya Rabbine 
karşı sorumluluk bilinciyle davranan kimse, 
kendisine ve yaratıklara karşı görevlerini de 
yerine getirir.

Emanetin manalarından biri de kişinin mü-
kellef olduğu vecibelerin en güzel şekilde ifa 
edebilmesi için tüm imkânlarını harcaması-
dır. Bu da İslâm’ın değer verdiği emanet anla-
yışıdır. 

Geri gelmeyeceğinden şüphelendiğimiz de-
ğerli eşyamızı güvenmediğimiz yerlere veya 
kişilere emanet etmeyiz. Evimizde bir iş yap-
tıracak olsak, mesleğinde en usta olanı ararız. 
Eğer adam işinde usta değilse, öyle birisi o işle 
ilgili emaneti taşıyamaz, onun sorumluluğu-
nu yerine getirecek ehliyette değildir.

- İslam emanettir, mü’min ona karşı sorum-
ludur

İslâm büyük ve ilahî bir emanettir. İslâmî ha-
yat da öyle. Ki insan bununla hem dünya ha-
yatını düzene koyar hem de dareyn saadeti 
kazanır. İnsanlar arasında da örnek olur. Ha-
yırlı ümmet arasına karışır (Âli İmran, 
3/110).

Kişi olarak bu emaneti yüklenmenin şartı 
iman ve buna bağlı olarak emin olma sıfatı 
ise, toplum (cemaat) olarak da yüklenmenin 
şartı aynıdır. Bir toplumun İslâm toplumu 
adını alabilmesi için, iman etmenin sonucu 
olan eminlik ahlâkı, o toplumun belirgin özel-
liği olmalıdır. İslâmî hayat, İslâmî yönetim, 
İslâm hâkimiyeti gibi taleplerin şartı da bu-
nun gibidir.

İman edenler İslâm’dan aldıkları şuur ve 
ahlâkla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla 
yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas 
emaneti korumakla mükelleftirler. Onlar, aynı 

zamanda bu en büyük emaneti ona hiç bir za-
rar vermeden, tahrif etmeden başkalarına ve 
gelecek nesillere devretmelidirler. Bunu sağla-
yacak olan metod da Peygamberimizin bizlere 
‘emanet’ olarak bıraktığı Kitaba ve O’nun 
Sünnetine sarılmak, onları hayata uygulamak-
tır.   

Peygamber (s) şöyle buyurdu: “Size bir şey bı-
rakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe sapıklığa 
düşmezsiniz. O, Allah’ın Kitabı’dır.” (Müslim, 
Hacc/147, no: 1218. İbn Mâce, Menâsik/84, 
no: 3074). Bir başka rivayette ise ümmetine 
Allah’ın ipi Kur’an ile Ehl-i Beytini (Ev halkı-
nı) emanet olarak bıraktığını bildiriyor. Müs-
lim, Fezâilu’s-Sahabe/36, no: 2408). 

Emin olmak güvenilir olmak demektir. 
Mü’min aynı zamanda insanların kendisine 
her açıdan itimat ettikleri kimsedir. Mü’min/
Müslim, diğer insanların onun elinden ve di-
linden emin olduğu, kimseye zarar vermeyen, 
herkesin ve her şeyin hakkını veren, kendisi-
ne her konuda güven duyulan kimsedir. 
(Müslim, İman/64-66, no: 40-42). Emin insa-
na mal da teslim edilir, sır da. Mülk de teslim 
edilir, devlet de. Ama emanete hıyanet edene 
bir iğne, bir tavuk bile teslim edilmez. 

Emîn insana bir iş emanet edilirse, o işin gere-
ğini yapar. Ona gece ve gündüz, gizlide ve 
açıkta itimat edilir. Ona hazineler teslim edilir 
de endişe duyulmaz. Zira emîn insan dürüst-
lüğü madde ve çıkar ile değiştirmez. Onunla 
yola gidilebilir, ticaret yapılabilir, borç alınıp 
verilebilir, arkadaş olunabilir, en zor hedefe 
birlikte yürünebilir. İslam böylesine emin in-
sanların eliyle, çağlardan çağlara taşındı ve 
istikbalde de taşınacaktır. 

İslami davet, İslâmî örneklik, İslâmî hâkimiyet 
en büyük ve en değerli emanettir. Bu da an-
cak emin insanların eliyle taşınır. Böylesine 
pahası ağır bir emanetin sorumluluğunu an-
cak imanın kazandığı şuurla, emin olan in-
sanlar taşıyabilir.

Takva bir yönüyle Allah‘ın makamı karşısında 
kulluk şuuru ile davranma, Allah‘ın azameti 
ve Rabliği önünde kulluk sorumluluğu ile ha-
reket etmektir. Bunun temelinde de insanın 
Allah‘ı, verdiği nimetler, ettiği iyilikler ve se-
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vilmeye lâyık olduğu için sevmek anlayışı var-
dır. O‘nu seven, O‘na karşı mesuliyet duygusu 
taşımak zorundadır. Çünkü sevgi sorumluluk 
ister; zaten sevmek başlı başına bir sorumlu-
luk değil midir? (M. İslamoğlu, Yürek Devleti, 
s.116). 

Huzeyfe (r) rivayet ettiği bir hadiste konu edi-
len emanetten maksat, Allah’ın teklifi ve kulla-
rından aldığı misaktır (ezeli sözleşmedir). 
Vâhidî; “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz 
ettik...” âyetinin tefsirinde İbn Abbas’ın “ema-
netten murâd; Allah’ın kullarına farz kıldığı 
ibadetlerdir” dediğini nakleder ve müfessirle-
rin çoğunun kavlinin bu olduğunu söyler. 
Hasan-ı Basrî: “Emanetten murad dindir, zira 
dinin her şeyi emanettir” de miştir. 

Ebu’l-Âliye, “emânet, kulların emir ve nehî 
olunduğu şeylerdir” diyor. Et-Tahrîr sahibi 
Ebû Abdullah Muhammed et-Teymî de şunla-
rı söylemiştir: “Hadis teki emanet, âyetteki 
emanetin aynıdır. Âyetteki emanet ise aynen 
imandır. Eğer emanet kulun kalbinde yer tu-
tarsa o zaman kul Allah’ın teklif ettiği şeyleri 
eda etmeye çalışır ve bu teklifleri bir ganimet 
bilerek ifasına canla başla gayret eder.”  (A. 
Kalkan, A. Kur’an Kavramları 3/120).

- Kur’an (vahy) emanettir, mü’min ona kar-
şı sorumludur

 Kur’an İslam ümmetine bırakılan en aziz ve 
hassas bir emanettir. Bu emaneti korumak, 
ona karşı sorumluluğu yerine getirmekle 
mümkündür. Yukarıda geçen hadiste buna 
işaret ediliyor. 

İman eden herkes bu emaneti büyük titizlikle 
korumak, yaşamak, yaşatmak, insanlara ulaş-
tırmak ve kendisinden sonra gelecek nesillere 
aktarmak görevindedir. Kur’an’ı korumak, 
onun düşünerek, sindire sindire, ne dediğini 
anlayarak, ibret ve ders alarak okumak, onun 
emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak, öl-
çüleriyle hareket etmek, ilkelerini benimse-
mektir. Kur’an’ı korumak onu hayata hâkim 
kılmak, onu okur yaşar olmaktır. Yoksa onun 
basılı olduğu kâğıtları süslü kılıflar içinde 
saklamak veya onu düşmanlarına karşı topla 
tüfekle savunmak değildir.  

Kur’an emanetini korumayanların tavrını âyet 
şöyle anlatıyor:

“Ve Rasûl: “Ey Rabbim!” diyecek, “Kav-
mimden (bazıları) bu Kur’an’ı gözden çıka-
rılacak bir şey olarak gördü!”  (Furkan, 
25/30).

“Yani, dünyevî istek ve tutkularına aykırı bul-
dukları için ya da zamanın değişen şartları 
karşısında “geçerliğini yitirmiş” bir öğreti ola-
rak gördükleri için.” (M. Esed, Kur’an Mesajı, 
s.732).

Bu Kur’an’ın yanında durduğu halde ona sırt 
dönmeyi ifade eder. Onların durumu tıpkı 
Tevrat’ı taşıma sorumluluğu kendilerine veril-
diği halde bu sorumluluğu yerine getirme-
yenlerin durumu gibidir (Cumua, 62/5). Bu 
şikâyetin muhatapları, Kur’an’ın nesneleştirip 
hayattan dışlayanlardır. Kur’an dört aşamada 
nesneleştirildi: 

1) Anlam üretilmeyince tüketildi, 

2) Tüketilen anlamdan doğan boşluk form 
yüceltilerek kapatılmaya çalışıldı, 

3) Yüceltilen form anlamanını konusu olmak-
tan çıkıp, nesneleşti, 

4) Nesneleşen forma ölü kitap muamelesi ya-
pıldı (M. İslamoğlu, Meal s.704).

“Her kim de benim zikrimden (Kur’ân’dan) 
yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim 
vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haş-
rederiz.” (Tâhâ, 20/124).

Bazı yorumculara göre bu âyetteki ‘zikir’den 
maksat bir ismi de ez-Zikr olan Kur’an’dır. 
Ondan yüz çevirmek, ona itibar etmemek, 
onu hayata hâkim kılmamak, onun getirdiği 
ölçülere sırt dönmektir. Böyle yapanlar için 
dünyada dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat, 
mutsuzluk ve doymamışlık, bedbahtlık, ahi-
rette ise ebedi pişmanlık vardır.

- Kulluk bir emanettir, mü’min ondan so-
rumludur

Kimilerine göre emanet, Tevhid kelimesinin 
gereği, akıl, kulluk veya Allah’a itaat,  O’nun 
hükümleriyle amel etmektir. Vedia (ödünç 
verilen şey) hakkında da kullanılır (Mesela, 
Kurtubî, Tefsir, 1/1371).  Emanet, Allah’ın 
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kullarının eminliğe bıraktığı ameller, yani 
farzlardır (Taberî, Tefsir, 6/221). 

Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi 
(Bakara, 2/181) namaz da farz kılınmıştı. Ni-
tekim kavminin Suayb’a (as) namaz itirazın-
dan bunu anlıyoruz. Çünkü namaz işlediklere 
günahlara ve malları üzerinde istedikleri gibi 
tasarruflarına engel oluyordu (Hud, 13/87).

Kur’an kendilerine nimet ve şeref verilen, 
imanlarında sadık olan, Allah’ın huzurunda 
secdeye kapanan ihlâslı kulları örnek verdik-
ten sonra şöyle diyor: “Nihayet onların pe-
şinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar nama-
zı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydu-
lar. Bu yüzden ileride sapıklıklarının ceza-
sını çekecekler.” (Meryem 19/58-59).

Demek ki namaz bütün peygamberlere ve on-
ların ümmetlerine de farz kılınmıştı. Yani on-
lara da namaz gibi son derece önemli bir iba-
det emanet edilmişti. Onlar da namazı ayakta 
tutmakla sorumlu idiler. Namaz bayrağını 
yere düşürmek, savaş meydanından kaçmak, 
mağlup olmak, zarara uğramak idi. Namaz 
kılınan yerin mihrab diye isimlendirilmesi 
boşuna değildi. (Âl-i İmran 3/37, 89. Meryem 
19/11).

Ama onlar diğer ibadetler gibi namazı ikame 
etmediler (ayakta tutmadılar), onu hayatın 
ortasına koymadılar. Daha doğrusu onu 
önemsemediler. Böylece dini hayatları zayıfla-
dı ve bir bina gibi çöktü. Yanlışlara ve günah-
lara daldılar. Onları günahlardan koruyacak 
zırhı kaybettiler. Giderek haktan ayrılıp batıla 
müşteri oldular. 

Bütün bunlar İslam ümmeti için de geçerlidir. 
Bu ümmet de namaz emanetini korur, hak-
kıyla ikame ederse dini ayakta tutar, namaz 
zayi olursa ümmetin kaybı hesap edilmeye-
cek kadar çok olur. 

- İlim emanettir, alim ondan sorumludur

Kur’an eski ümmetlerden kendilerine ilim ve-
rilenler hakkında şöyle diyor :

«Allah (c), geçmişte kendilerine vahiy veri-
lenlere, “Bunu insanlara açıklayın ve on-
dan hiçbir şeyi gizlemeyin!” [Buyurduğun-
da, bunu yapacaklarına] dair onlardan güç-

lü bir taahhüt almıştı. Ama onlar bu taah-
hütlerini kulak arkasına attılar ve küçük 
bir kazançla değiştirdiler: Ne kötü bir alış-
verişti bu!» (Âl-i İmran, 3/187).

Humeyd İbnu Abdurrahman anlatıyor: 
Muaviye’den işittim dedi ki: «Resûlullah’ın (s) 
şöyle söylediğini işittim: «Allah kimin için ha-
yır murad ederse, onu dinde fakih kılar...» 
(Buharî, İlm 13, no: 71. Müslim, İmaret/98, 
no: 1038. Zekât/98, 100, no: 1038. Tirmizî, 
İlm/1, no: 2647).

Buna göre ilim, alimlere emanet edilen ilahi 
bir bağıştır. Kendisine az veya çok bilgi/ilim 
verilen herkes onu ma’ruf (doğru ve dine uy-
gun) işlerde kullanmak, o ilimle hakikate 
ulaşmak görevindedir. İlim, sahibini sorum-
luluk altına sokar. Bu hem ilmi ile amil olma-
yı ve bildiği doğrularla hareket etmeyi hem de 
ilmi muhtaç olanlara ulaştırmayı, ilimde taas-
suba düşmemeyi kapsar. İlmi hakikatin in-
sanlara ulaşması uğruna kullanmak mümkün 
olduğu gibi, Bel’am gibi firavunların saltanatı 
uğruna kullanmak da mümkün.

İlmi gizlemek, ilmin sırtından geçinmek, ilmi 
dünyalığa tahvil etmek, ilmi alet ederek in-
sanları aldatmak, ilme rağmen cahilce hareket 
etmek, ilme karşı sorumsuzluktur.

İlme karşı sorumluluklardan biri de onu in-
sanlara güç yettiği kadar ulaştırmaktır. İlmin 
zekâtı, onu insanlara öğretmektir. Rasûlullah 
(s) buyurdu ki: «Kim bir ilimden sorulur, o da 
bunu gizlerse, Kıyamet günü ateşten bir gem ile 
gemlenir.» (Ebu Davud, İlim/9, no: 3658. Tir-
mizi, İlim/3, no: 2651). 

- Beden emanettir, mü’min ona karşı so-
rumludur

İnsan bünyesinde olan şu üç şeyden ikisi 
emanettir, birisi onundur;

Birincisi: Ruhtur. Onu insanı canlı kılmak için 
bedene emaneten gönderen Yüce Kudret za-
manı gelince emenetini geri alır. Onun için 
ağır hasta olup da henüz ölmeyenler için “He-
nüz emaneti teslim etmedi” derler.  

İkincisi: Bedendir. Doğar, yaşar büyür ve ölür. 
Takdir eden böyle takdir etti. Bedeni veren, 



102

ruh gibi günü saati gelince emanetini geri is-
ter. Vermemek kimsenin elinde değildir.

Üçüncüsü: İnsanın bu dünyada yaptığı iyi ve 
kötü işlerdir. Yani kişinin amelleri. Kişinin 
amelleri onu hiç terketmez ve hesapların gö-
rüleceği yere kadar gelirler. Demek ki sadece 
bunlar onundur. 

Mademki saf, temiz ve işlemeye hazır fıtrat 
(tabii yaratılışı), beden, bedende görevini ek-
siksiz yapan her organ, sağlık birer emanettir; 
öyleyse o bedenin sahibi bu emanetleri koru-
maktan sorumludur. Bedenin hasta olmaması 
gereken tedbirleri almak, hasta olunca da te-
davi olmak, bedeni tahrip eden bütün zararlı 
maddelerden uzak kalmak, o bedeni batıl uğ-
runa değil, hak hedefler uğruna yıpratmak 
bedene karşı sorumluluktur. Bedendeki her 
bir organın sahibi üzerinde hakkı vardır. Şu-
urlu bir mü’min her hak sahibine hakkını hak 
ettiği kadar verir. Bu konuda sorumlu oldu-
ğunu unutmaz. 

İnsan kendisine tevdi edilen emanetlerin he-
sabını vermeden Ahirette kurtuluşa eremez. 
Peygamber (s) şöyle buyurdu: “Kişi ömrünü ne 
yolda tükettiğinden, bedenini nerede yıprattığın-
dan, malını nereden kazanıp nereye harcadığın-
dan, bildiği ile ne iş yaptığından sorguya çekilme-
dikçe (Hesap gününde) yerinden ayrılamayacak-
tır.” (Tirmizi, S. Kıyame/1, no: 2416).

İbn Mes’ud  (r), “Emanet her şeyde lazımdır. 
Abdestte, cünüplükte, namazda, zekâtta, oruçta 
vs.” demiştir.  İbn-i Ömer (r) de demiş ki: “Allah 
insanın tenasül uzvunu yarattı ve buyurdu ki, 
‘Bu bir emanettir, senin yanında sakladım, bun-
dan dolayı bunu muhafaza et. Ancak hakkıyla 
(helâl yerde) kullanılması hariç.” (A. Kalkan, A. 
Kur’an Kavramları 3/125).

Peygamber (s) Abdullah İbn-i Amr İbn-i Âs’a 
(r) şöyle dedi:  “Senin gündüzleri oruçlu, ge-
celeri uyanık geçirdiğin bana haber verilmedi 
mi sanıyorsun?” O da:

-Elbette haber verilmiştir, yâ Resûlallah! de-
miş. Bunun üzerine:

-“Böyle yapma, bazı kere oruç tut, bazan tutma; 
gece hem uyu hem de teheccüde kalk. Şüphesiz 
senin üzerinde vücudunun hakkı vardır, iki gözü-
nün hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziya-

retçilerinin hakkı vardır....“  Bir başka rivayette 
ise şöyledir: „Senin çocuklarının da  senin üze-
rinde hakları vardır.“ (Buhârî, Savm 55, 56, 57, 
no: 1975-1977. Müslim, Sıyâm 181-193, no: 
2729-2743)

Bir hak, diğer bir hakkı ortadan kaldırmama-
lı. Bir vacibi yapayım derken diğer vacibi ter-
ketmek veya aksatmak doğru değildir. Kişi 
nerede olursa olsun denge üzere olmalı, üze-
rinde hakkı olanların hakkını vermeli, sorum-
luluk bilinciyle hareket etmelidir. 

- Mal ve evlat emanettir, mü’min onlara 
karşı sorumludur

Kur’an “emanetlere bile bile hainlik etmeyin” 
uyarısından sonra şöyle diyor: “…Biliniz ki, 
mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan 
sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katın-
dadır.” (Enfal 8/28. Teğabûn 64/15). 

“Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun ka-
zancını arttırırız. Kim de dünya kârını isti-
yorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. 
Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz.” 
(Şûra 42/20).

Emanetin bir çeşidi de Allah’ın insana bahşet-
tiği mal ve çocuklardır. Bunları Allah’ın mu-
rad ettiği istikamette değerlendirmek, birer 
emanet olduğunu bilmek gerekir. Malı 
helâlden kazanıp helâle sarf etmek, mal üze-
rinde hakkı olanların hakkını vermek, malı 
Allah yolunda infak etmek, mal ile zalim ol-
mamak, malı bahane edip kulluk görevlerini 
ihmal etmemek, mülkün tümüyle Allah’a ait 
olduğunu unutmamak mala karşı mü’minin 
sorumluluğudur.

Çocuklara sahip olmak, onları temiz fıtratları-
na uygun yetiştirmek, her birini hayırlı/salih 
evlat olarak büyütmek, onlara İslam ümmeti 
kimliği vermek onlara karşı en büyük sorum-
luluktur.

İmtihan sebebiyle malın azalması, elden çık-
ması, çocukların ölmesi gbi durumlarda sab-
retmek, verenin de alanın da Allah (c) oldu-
ğunu akıldan çıkarmamak gerekir.

- Ebeveyn emanettir, mü’min onlara karşı 
sorumludur
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Anne-baba yaşlanınca, kendi kendilerini ba-
kamaz duruma gelince artık evlatlara emanet-
tir. Evlatlar bir de ebeveynleri ile sınanırlar. 
Anne-baba, evlat için ya cennet ya da cehen-
nemdir. Anne babasına hakkıyla bakıp iyi 
davranlarlar cennet kazanır, tersi cehennem 
kazandırır. 

Allahü Teâlâ, ana-babaya iyilik edilmesini 
emrediyor. (Nisa, 3/36. En’âm, 6/151. Anke-
but, 29/8. Lokman, 31/14).

Kur’an anne-babaya kızarak “öf” bile denime-
mesini, onların hiç bir şekilde incitilmemesini 
emrediyor. (İsra, 17/23-24).

Ebu Hüreyre (r) anlatıyor: “Peygamber (s) bir 
gün: “Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, bur-
nu sürtülsün” dedi. “Kimin burnu sürtülsün 
ey Allah’ın Resulü?” diye sorulunca şu açıkla-
mada bulundu: “Ebeveyninden her ikisinin 
veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde 
cennete giremeyenin.” (Müslim, Birr/9, no: 
6510. Tirmizî, Daavât/110, no: 3539).

- Eş, emanettir mü’min ona karşı sorumludur

Peygamber (s) Veda Hutbesinde şöyle buyu-
ruyor:

“Ey insanlar! “Kadınların haklarını gözetme-
nizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsi-
ye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti ola-
rak aldınız ve onların namusunu kendinize 
Allah’ın izniyle helal kıldınız. Sizin kadınlar 
üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzeri-
nizde hakkı vardır...” 

Hadiste her ne kadar kadınlar geçse de biz 
bunu eşler olarak anlayabiliriz. Her eş, diğeri-
ni Allah’ın emaneti olarak aldığına göre, ema-
netin hakkını verecek, ona ihanet etmeyecek, 
onu gözü gibi koruyacak ve zamanı gelince de 
asıl sahibine teslim edecek. 

Eşlerini zulüm yapanlar, haklarını vermeyen-
ler, onları incitenler emaneti hakkıyla koru-
muyorlar demektir. 

-Tabiat emanettir, mü’min ona karşı so-
rumludur

Yeryüzü insana insanın yaşaması için yayılıp 
döşendi. Hayatın devamı için her şey hazırlan-
dı, insanın emrine amade edildi. İnsanın yaşa-

masına fayda sağlayan her şey, her hayvan, her 
bitki, her imkân insana geçici olarak verilen bir 
emanettir. İnsan bu emanetten hayatını sürdü-
recek kadar faydalanabilir. Ama ne tabiatı, ne 
üzerindekileri hoyratça kullanma hakkı yok-
tur. Bu bağlamda çevreyi kirletmek, tabiat kay-
naklarını har vurup harman savurmak, besin 
kaynaklarını talan etmek, hayvanlara eziyet et-
mek, hayvanların hayat alanlarını daraltmak ve 
nesillerini yok edecek faaliyetlerde bulunmak 
tabiat emanetine ihanettir. 

Cabir ibnu Abdullah (r) anlatıyor. 
Peygamber’in (s) bulunduğu yerden yüzüne 
damga vurulmuş bir eşek geçti. Onu gören 
Rasûlüllah (s): “Hayvanların yüzünü damgala-
yan veya onların yüzüne vuran kimselere lanet 
ettiğini duymadınız mı?” O (s), yüze vurmayı 
ve hayvanı yüzünden dağlamayı yasakladı.  
(Ebu Davud, Cihad/52, no: 2564. Bir benzeri: 
Müslim, Libas/106, no: 5550)

Peygamber (s) değil hayvanlara eziyet etmeyi, 
onları lanetmeyi, onlara sövmeyi bile Müslü-
manlara yasakladı. (Ebu Davud, Cihad/50, 
no: 2561).

-Görev emanettir, mü’min ona karşı sorum-
ludur

İster Allah’a ait haklarda, ister insan hakların-
da, maddî veya manevî, malî ve malî olmayan 
hakların hepsinin muhatabı her mükelleftir. 
Özel haklarla ilgili işler emanet olduğu gibi, 
kamu işleri, makamlar, velâyet (yöneticilik), 
imamlık ve hâkimlik, nasihat ve fetva vermek 
de emanettir. Emanet, onu ehline ve hak et-
miş olanlara verilmesini de kapsar. (A. Kal-
kan, A. Kur’an Kavramları 3/125 ) 

Bazı âlimler, “Ey iman edenler! Emanetleri 
ehline veriniz” (Nisa, 3/58) âyetinin özellikle 
yöneticiler, hâkimler hakkında indiğini söyle-
mişlerdir. (Taberî, Tefsir 4/147-149.  Kurtubî, 
Tefsir 1/912). Ancak âyetin hükmü geneldir 
ve bütün emanetleri, bütün sorumlulukları 
kapsar. Toplumun malıyla ilgili bir görev al-
mak veya kamuya ait herhangi biri işi üstlen-
mek, bu açıdan büyük sorumluluğu olan 
emânetlerdir. Bunları korumak, hakkını ver-
mek her emin kişinin görevidir.
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Bu, devlet başkanından mahalle bekçisine, 
dağdaki çobandan üniversitedeki hocaya, ül-
kesini temsil eden büyük elçiden güvenlik 
görevlisine, hükümet başkanından mahkeme 
reisine varıncaya kadar idarî sistemin her ka-
demesinde yasama, yürütme ve yargı organla-
rında geçerli ve tazeliğini hiçbir devirde kay-
betmeyen ilâhî bir emirdir. 

Zaten işler ehline verilmezse ya da emanet ve-
rilen kimseler buna ihanet ederlerse, adalet-
sizlik, fitne ve huzursuzluk, işlerin aksamısı 
ve zulüm alır başını gider. 

Bir defasında Peygamber’e (s) soruldu: “Ey 
Allah’ın Peygamberi! Kıyamet ne zaman ko-
pacak?” O bu soruya şu cevabı verdi: “İş, ehli 
olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıya-
metin kopması pek yakındır.” (Buharî, İlim/2, 
no: 59).

Adalet de emanet gibi bütün insanlara göste-
rilmesi gereken bir davranıştır. Adalet konu-
sunda iyi-kötü, mü’min-gayri müslim, zengin-
fakir ayrımı yapılmaz. (Maide 5/8)

Belirli bir zaman korunmaları için bize bırakı-
lan ya da borç aldığımız eşyalar da sorumlu 
bulunduğumuz emanet çeşitlerindendir. El-
Emin olan Rasulullah (s) Hicret esnasında ya-
nında bulunan emanetleri müşrik olan sahip-
lerine geri vermesi için Ali’yi görevlendirdiği-
ni hatırlayalım.

- Sırlar emanettir, mü’min onları korumak-
la yükümlüdür

Emanetin bir çeşidi de başkalarına ait sırların, 
kusurların, özel bilgilerin ifşa edilmemesidir. 
Herkesin kendine ait, başkalarının duymasını 
istemediği sırları vardır. Bunlar ya sözdür, ya 
kişiyle ilgili bir olaydır, ya bir kusurdur ya da 
hassas bir konudur. Akrabasının, komşusu-
nun, arkadaşının, din kardeşlerinin sırlarını 
bilenlerin hayati bir mesele olmadıkça onları 
başkalarına anlatmamaları, yaymamaları gü-
zel ahlâk, kardeşlik hukukunun gereğidir. 
Zira bütün bunlar emanettir ve her emanet 
ona karşı bir sorumluluğu gerektirir.

Ârifler; “Sırrın, senin esirindir. Onu söylersen 
sen onun esiri olursun” demişler. 

Resulullah (s) şöyle buyurur: “Üç durum dışın-
da meclislerin içinde söylenenler size emanettir: 
Haram yere kan akıtmak, başkasının namusunu 
ihlâl etmek, haksız yere mal gasbetmek.” (Ebû 
Dâvud, Edep/37, no: 4868-4869)

Müslümana düşen mü’min kardeşlerinin açı-
ğını aramak, faka bastırmak, ayıplarını deşifre 
etmek değil; onun kusurlarını gizleme, onun 
şerefine halel getirmemektir. Nebî (s) şöyle 
buyurdu: “Bir kul bu dünyada başka bir kulun 
ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun 
ayıbını örter ” (Müslim, Birr/72, no: 6595).

Rasulullah (s) şöyle buyurur: «Biri diğerine bir 
söz söyleyip ayrılırsa artık bu söylenen söz onun 
yanında bir emanet sayılır.» (Ebû Dâvud, 
Edep/37 4868-4869).

Sözü söyleyen kişi tedirginlikle etrafına bakar 
ya da «bunu sakın kimseye söyleme» derse, 
artık o söz ilgiliye bıraktığı emanettir. Ona 
düşen bu emaneti korumak, onu ifşa etme-
mektir. Kulaklar da duyduklarından sorum-
ludur. (İsra, 17/36).

İslâma göre aile içerisinde olan olayların, ya-
pılan konuşmaların çoğu aile sırrıdır. Bunu 
aile fertlerinin korumaları, evden dışarı taşır-
mamaları gerekir. Aile sırlarının başkaları ta-
rafından duyulması aile huzuruna ve geçimi-
ne zarar verir.  

- Sanat, marifet, yetenek emanettir, mü’min 
ona karşı sorumludur

Allah (c), herkese ayrı bir kabiliyet, akıl ve 
zekâ vermiştir. Herkesin elinden bir şey gelir, 
herkesin uhdesinde bir marifet, bir sanat, bir 
yetenek veya bir ustalık vardır. Bunlar da in-
sanlara verilen emanetlerdir ve toplumsal ha-
yatın devamı için gereklidir.

Emin insanlar becerilerini, sanatlarını top-
lumdan esirgemezler, onları sadece kendi çı-
karları için değil, toplumun faydasına kulla-
nırlar. Zira, bilirler ki kişi, kendisine emanet 
edilen ustalık ve kabiliyetlere karşı da sorum-
ludur.

Kısaca; “Herkes çoban (gibidir) ve herkes 
güttüğünden (kendisine verilen emanetler-
den) sorumludur.” 
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KADİR
CANATAN

İMRAN AİLESİ 
“SEÇKİNLİK” SİMGESİ

“İmran Ailesi”nin hikâyesi, Kur’an’ın 
üçüncü Sûresi olan Al-i İmran Sûresi’nin 

önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle 
de bu Sûrenin ismi olmuştur. Kur’an’da İmran 
Ailesi “seçkin”liği simgeler. Bu özellik, ailenin 
kıssasının anlatıldığı ilk âyette açıkça ifade 
edilmiştir: “Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, 
İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini 
(soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil ola-
rak seçip, âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi 
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (3:33-
34). Birçok çeviride “âlemlere üstün kıldı” 
ifadesi ön plana geçirildiği için “seçilmişlik” 
dikkatten kaçmaktadır. Oysa âyet “İnnalla-
hestefa” (Allah seçti) diye başlar. Burada esas 
vurgulanması gereken şey “üstünlük” değil 
“seçilmişlik” ya da “seçkinlik”tir. Çünkü âyette 
üstünlük kelimesi bizzat yer almaz.

İmran ailesi, âyette belirtildiği üzere Âdem, 
Nuh ve İbrahim’in soyuyla birlikte anılır ve 
aynı çizgiyi temsil eder. Birçok yorumcunun 
ifade ettiği gibi “birbirinden gelmiş birer nesil” 
olarak takdim edilen bu kişi ve aileler, sadece 
biyolojik bir soy çizgisini değil, birbirine ma-
nevi olarak bağlı bulunan bir geleneğin parça-
sıdırlar. Bu maddi ve manevi değer ifade eden 
zincirin ilki, şüphesiz ki Hz. Âdem’dir. Hz. 
Nuh, tufandan sonra yeniden kurulan insan-
lık dünyasının “ikinci babası” olarak sayılır. 
Bu iki atadan sonra gelen Hz. İbrahim ve ai-
lesi ise tüm Sami Peygamberlerin kök-atasıdır. 
İşte, İmran Ailesi, bu ana damarın bir uzantısı 
olarak tarihte yerini almış olmasından dolayı, 
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gerçekten de “seçilmişlik”ten kaynaklanan 
bir “seçkin”liğe sahiptir. 

Pekiyi, İmran ailesi tam olarak kimdir ve 
kimleri içine almaktadır? Bu soruya, Al-i İm-
ran Sûresi’nin 33. âyetinden itibaren başla-
yan kıssa, gerekli cevabı vermektedir. İmran 
Ailesi, İmran’ın çocukları olan Hz. Musa’yı ve 
Hz. Harun’u, İsrailliler arasındaki din bilgin-
leri zümresinin içinden çıktığı Hz. Harun’un 
soyunu, dolayısıyla hem annesi hem de ba-
bası aynı soydan gelen Hz. Yahya’yı ve Hz. 
İsa’yı kapsar. Her iki halde de bir şahsın veya 
bir halkın ismini tanınmış bir aileye atfetme 
şeklindeki eski Sâmi âdeti sergilenmektedir. 
İmran ailesine yapılan bu atıf, Hz. Zekeriya, 
Yahya, Meryem ve İsa’nın kıssalarına başlan-
gıç görevi görmektedir.

Seçilmişlik ya da seçkinliğin anlam muhte-
vasını anlamak için kısaca bu kıssaya bir göz 
atmak gerekir. Bu kıssalar incelendiğinde, 
gerçekten de bu ailenin üyelerinin yaşadığı 
çok özel ve farklı olaylar dizisi, onların seç-
kin konumuna yeterince işaret eder. Kıssa 
“İmran ailesinden bir kadın” diye bahsedi-
len Hz. Meryem’in annesiyle ve onun dile-
ğiyle başlar. Meryem, karnındaki çocuğu sırf 
Allah’a hizmet etmek üzere adamıştır. Onu 
doğurunca “Rabbim!” dedi, “Onu kız do-
ğurdum.” Allah, ne doğurduğunu daha iyi 
bilirken; “Erkek, kız gibi değildir. Ona Mer-
yem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş 
şeytandan senin korumana bırakıyorum” 
dedi (3:36). Meryem, Allah’a hizmet etmek 
üzere adadığı bu çocuğun “erkek” olmasını 
hayal ediyordu. Çünkü bu, onun amaçlarına 
ulaşmasında daha etkili olacaktı. Bu nedenle 
“Erkek, kız gibi değildir” dedi. Fakat bunu 
söylerken, onun gelecekte Hz. İsa’yı doğura-
cak bir anne olacağını bilmiyordu. 

Annesinin vaadinden dolayı Mabed’in hiz-
metine adanmış olan Meryem’in sorumlu-
luğunu ve himayesini Hz. Zekeriya üstlendi. 
O, sadece İsrailoğullarına rehberlik eden bir 
Peygamber ve danışman değil, aynı zamanda 
onun yakın akrabasıydı. Meryem’in Mabed 
de yaşadığı olaylar onu ziyadesiyle şaşırtmış-

tır. Çünkü Zekeriya ne zaman onu ziyare-
te gittiyse yanında yiyecekler görür ve ona 
sorardı: “Meryem! Bu sana nereden geldi?” 
derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap 
verirdi (3:37). Bu ifadeleri, yorumcular farklı 
biçimlerde tefsir etmişlerdir. Çoğunluk, bu-
nun mucizevî bir olay olduğunu söylerken, 
bazıları da ona toplumdan kimi insanların 
yiyecek taşıdığını söylemişlerdir. Çünkü Hz. 
Zekeriya yaşlanınca onun görevini başkaları 
üstlenmişti. Meryem’in soruya verdiği cevap, 
onun nihai anlamda rızkı Allah’ın verdiğine 
dair derin bir bilince sahip olduğunu göster-
mektedir. Durum ne olursa olsun Meryem’in 
yaşadığı olaylar, annesine, akrabalarına ve 
çevresine şaşırtıcı gelmiştir. Doğal olarak en 
çarpıcı olanı da, onun babasız olarak Hz. 
İsa’yı doğurmasıdır. Bu olay hem onu hem 
de Hz. İsa’yı dünya tarihinde seçilmiş bir in-
san ve aile konumuna yükseltmiştir. Allah, 
Meryem’i seçmiş, onu tertemiz kılmış ve 
dünya kadınlarının seçkini yapmıştır (3:42). 
O, evli olmadığı halde İsa’ya gebe kalmış ve 
onu babasız bir çocuk olarak doğurmuştur. 
Bu olay Meryem başta olmak üzere, herke-
si şaşkına çevirmiştir. Çünkü ortada apaçık 
olağandışı bir durum söz konusudur. “(Mer-
yem) “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunma-
mışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. 
Allah, “Öyle ama Allah dilediğini yaratır. O, 
bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 
“ol” der, o da hemen oluverir” dedi (3:47). 
Kur’an, bu şaşırtıcı olaya kesin bir cevap ver-
miştir: Yaratılışı bakımından İsa’nın durumu, 
Âdem’in durumu gibidir” (3:59).

Hz. İsa, sadece doğumuyla değil, çocukluk 
ve yetişkinlik döneminde yaptığı şeylerle de 
insanları şaşırtmaya devam etmiştir. O, hem 
beşikte hem de yetişkinlik çağında insanlar-
la konuşacak, salihlerden olacak biri olarak 
haber verilmiş (3:46), Allah ona kitabı, hik-
meti, Tevrat ve İncil’i öğretmiş (3:48), onu 
İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gön-
dermiş ve birçok mucizeyle desteklenmiştir. 
Sözgelimi Allah’ın izniyle çamurdan kuşa can 
vermiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş, ölüleri 
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diriltmiş, insanlara evlerinde ne yiyip ne bi-
riktirdiklerini haber vermiştir (3:49-51). 

Kur’an’da ifade edildiği üzere Hz. İsa misyo-
nunu şöyle açıklamıştır: “Benden önce gelen 
Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kı-
lınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderil-
dim ve Rabbiniz tarafından size bir âyet de 
getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakı-
nın ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, be-
nim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyley-
se O’na ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur” 
(3:50-51).

Hz. İsa’nın hayatı gibi ölümü de gizemlidir ve 
çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Kur’an’da 
Allah ona şöyle seslenmiştir: “Ey İsa! Şüphe-
siz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni 
kendime yükselteceğim. 
Seni inkâr edenlerden 
kurtararak temizleyece-
ğim ve sana uyanları kıya-
mete kadar küfre sapan-
ların üstünde tutacağım. 
Sonra dönüşünüz yalnızca 
banadır. Ayrılığa düştü-
ğünüz şeyler hakkında 
aranızda ben hükmedece-
ğim.” (3:55).

Kıssa, Hz. Meryem ve oğlu 
İsa ile birlikte eşzamanlı olarak Zekeriya’nın 
hikâyesini de anlatır. Onun hayatında da 
olağanüstülükler önemli bir yer tutmakta-
dır. Zekeriya, yaşı ilerlemiş olduğu halde 
bir evlat sahibi değildi ve Rabbi’nden temiz 
bir nesil bahşetmesini istedi. Bunun üzerine 
melekler ona müjdeyi verirler: “Zekeriya ma-
bedde namaz kılarken melekler ona “Allah 
sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) 
doğrulayıcı, önder, nefsine hâkim ve salihler-
den bir Peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” 
diye seslendiler (3:39). Bu müjde karşısın-
da Zekeriya şaşkınlığa düşmüş ve şöyle bir 
tepki vermiştir: “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık 
gelip çatmış iken ve karım da kısır iken be-
nim nasıl çocuğum olabilir?” dedi (3:40). Bu 
tepki, aslında Hz. Meryem’in tepkisiyle aynı 
düzlemdedir. Ona da bir insanoğlu ilişmedi-

ği halde bir çocuk vermiştir. Her ikisi de sıra 
dışı bir olaydır. 

İşte, bu sıra dışı ve olağanüstü olaylar, İmran 
ailesine Allah’ın verdiği ayrıcalıklardır. Bu ay-
rıcalıklar sebebiyle İmran ailesi, diğer insan-
lar arasından seçilip çıkarılmıştır. Fakat her 
nimetin bir külfeti vardır: Her bir aile bireyi, 
bu özelliklerinden dolayı toplum tarafından 
sorgulanmış ve dışlanmıştır. Bu şartlara rağ-
men her biri kendisine yüklenen misyonu 
yerine getirmeye çalışmıştır. 

Diğer insanlardan seçilip yükseltilmek, ilahi 
bir yasa olarak görülebilir. Nasıl doğada ve 
canlılar âleminde kendi halinde işleyen “do-
ğal seçilim” yasası varsa, buna benzer bir şe-
kilde insanlık âleminde de gelişme ve kemali 

amaçlayan bir seçme ve 
tamamlama (istikmal) 
kanunu bulunmaktadır. 

Yorumcular “seçme” kav-
ramından hareketle bunu 
“seçme yasası” (kanun-ı 
ıstıfa) olarak adlandır-
mışlardır. Bu düşüncenin 
izlerini, sözgelimi tef-
sir tarihinde Fahreddin 
Razi’de bulmaktayız. Ona 
göre ıstıfa fiili Arapça’da 
“seçti, tercih etti” manası-

na gelir ve bulanıklıklardan uzak ve saf olan, 
görülen ve müşahede edilebilen bir şeye 
benzetilerek “onları mahlûkâtının en arısı ve 
durusu kıldı” demektir. Peygamberlerin se-
çilmesi ve seçkinlerden kılınması, Allah’ın, 
onları kötü sıfatlardan arındırmış ve güzel 
hasletlerle süslemiş olmasıdır. 

Razi, Hz. Meryem’in ıstıfa edilmesinin ma-
nasını ise şöyle açıklamıştır: Allah Meryem’e 
seni seçtim, temizledim ve seni dünya ka-
dınlarına üstün kıldım diye seslenmiştir. Bu 
âyette ilk önce “ıstıfâ” (seçme, seçkin kılma), 
sonra temizleme, üçüncü olarak da âlemlerin 
kadınları üzerine mümtaz kılma (ıstıfâ) zik-
redilmiştir. Birinci istifanın, ikinci “ıstısna” 
ile aynı manada olması caiz değildir. Çünkü 
bir şeyi aynen tekrar etmek uygun düşmez. 

TOPLUMDA BAZI 
KİŞİLERİN SEÇİLMESİ 
VE ONLARA ÜSTÜN 

ÖZELLİKLER 
VERİLMESİ, TOPLUMUN 

GELİŞMESİNİ 
TAMAMLAMASI 

İÇİN GEREKLİDİR. 
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Binâenaleyh birinci “ıstıfa”yı Hz. Meryem’in 
ömrünün ilk yıllarında başına gelen güzel 
işlere, ikinci “ıstıfa”yı ise ömrünün son yıl-
larında karşılaştığı güzel şeylere hamletmek 
gerekir. 

Birinci ıstıfa şunlarla alakalıdır: 

Allah Teâlâ, ondan başka hiçbir kadına böy-1. 
le olmayı nasip etmemiş iken, kadın olma-
sına rağmen onun Beyt-i Makdis’in hizmeti 
için verilmesini kabul buyurmuştur. 

Hz. Meryem’i annesi doğurur doğurmaz, 2. 
ona hiçbir şey yedirip emzirmeden onu 
Hz. Zekeriya’ya teslim etmiş ve onun rızkı 
cennetten gelmeye başlamıştır. 

Allah Teâlâ, onu kendisine ibadet etsin diye 3. 
başka meşgalelerden 
uzaklaştırmış ve bu 
manada çeşitli lütuf, 
hidayet ve ismetlerini 
ona has kılmıştır. 

Hak Teâlâ, onun geçi-4. 
mini, kendi uhdesine 
almış, böylece onun 
rızkı Allah tarafından 
gelmiştir. 

Cenâb-ı Allah, ona me-5. 
leklerin sözünü açıkça 
duyurmuştur. Bu, on-
dan başka hiçbir kadına nasip olmamıştır. 
İşte birinci “ıstıfa”dan maksat bunlardır. 

Âyetteki temizleme (tertemiz büyütmenin) 
manaları da şunlardır: 

Allah Teâlâ onu inkâr ve günahtan terte-1. 
miz kılmıştır. Bu, tıpkı Allah Teâlâ’nın Hz. 
Peygamber’in hanımları hakkında buyur-
duğu, “(Allah) sizi tertemiz yapmak diler” 
(Ahzâb. 33) âyeti gibidir. 

Allah Teâlâ, onu erkeklerin dokunmasın-2. 
dan uzak tutup temizlemiştir. 

Onu, hayızdan temiz ve uzak kılmıştır. 3. 
Âlimler, onun hiç hayız görmediğini söy-
lemişlerdir. 

Allah, onu kötü işlerden ve çirkin 4. 
âdetlerden uzak tutarak temizlemiştir. 

O, Meryem’i Yahudilerin katilliğinden, 5. 
töhmet ve yalanlarından muhafaza ederek 
temiz kılmıştır.

İkinci “ıstıfâ”dan murad ise şudur: Allah 
Teâlâ, Hz. İsa’yı ona babasız olarak vermiş, 
onu annesinden doğarken konuşturmuş ve 
böylece o da, annesinin ileri sürülen töh-
metlerden temiz olduğunu gösterecek şey-
lerle şahadette bulunmuştur. Sonuç olarak 
Cenâb-ı Hak hem onu hem de oğlunu bütün 
insanlar için bir mucize kılmıştır. İşte, bu üç 
lafızdan kastedilen manalar bunlardır.

Çağdaş yorumculardan Elmalılı’ya göre ilahi 
seçilim, hem yaratılış hem de seçme ve ter-

cihle ilişkilidir. Yani Al-
lah, yaratılış olarak arın-
mış kişileri seçer. Onun 

seçişi gelişi güzel değildir. 
Ama yaratılış olarak seçil-
meye layık olmak yeterli 
değildir. Allah’ın birini 
seçip ona çeşitli imkânlar 
vermesi de gereklidir. Ni-
tekim tüm Peygamberlere 
ve seçilmiş insanlara hik-
met, kitap, mucize ve ben-
zeri nimetler verilmiştir. 

Seçilim yasası, Allah’ın iradesi ve fiilinin et-
kisiyle işleyen bir yasadır. Tabiattaki düzenli 
işleyiş, nasıl O’nun yaratılış düzenin ve tasar-
rufunun bir neticesi ise, seçilim yasası gibi 
aykırı gözüken bir yasa da O’nun iradesine 
dayanır. 

İlahi seçilim yasası, gelişim ve olgunlaşma-
nın bir koşuludur. Tabiattaki doğal seçilim, 
nasıl türlerin gelişmesine katkıda bulunu-
yorsa, toplumda da bazı kişilerin seçilmesi ve 
onlara üstün özelliklerin verilmesi toplumun 
gelişmesini tamamlaması için gerekli bir iş-
lemdir. Gerek tabiatta gerekse toplumda çe-
şitlilik ve farklılaşma kaçınılmazdır.

Elmalılı, birlik ile çokluk, tabiat ile irade ara-
sında bağlantı teşkil eden ıstıfa kanunu’nu ve 

YOZLAŞTIRILAN 
“SEÇKİNCİLİK” 

FİKRİNİN TİPİK 
ÖRNEĞİ YAHUDİLERİN 

KENDİLERİNİ 
“SEÇİLMİŞ HALK” 

YA DA “TANRI’NIN 
HALKI” OLARAK 
GÖRMELERİDİR. 
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bunun ifade ettiği tekâmül ve terbiye sırrını 
hakkıyla düşünüp tasavvur edenlerin en açık 
bir ilmî kesinlikle şu gerçekleri itiraf edeceği-
ni söylemektedir: 

1- Her kanun, kanun-üstü bir yaratılış olayı 
ile başlar.

2- Her olayın, bir kanun olması zaruri değil, 
mümkündür.

3- Bir olayın, kanun olması için tekdüze ola-
rak sürüp gitmesi şarttır. Fakat her sürüp 
gidişin, onun zıddı olan bir ihtilafa dö-
nüşmesi de zarurîdir. 

4- Tabiat, haddizatında değişmez bir zaruret 
değil, alışkanlığa bağlı bir zaruret ifade 
eder. Binaenaleyh bu-
gün algılanan bir tabi-
at, dünün veya yarının 
olaylarına zaruri olarak 
hâkim değildir.

5- Türlerin bireylerinde tı-
patıp aynilik mümkün 
olmadığı gibi, mutlak 
eşitlik de mümkün 
değildir. Binaenaleyh 
türün bütünlüğü ve 
birliği, gelişmeye veya 
gerilemeye engel değildir.

6- Varlık denilen bu çeşitli âlemlerden geli-
şerek temayüz etmiş olan çeşitli yaratıklar 
arasında beşer nevi, hepsinden mükem-
mel bir ıstıfa ile varlık içinde kendini gös-
termiştir. Istıfanın iradî olması meselesi, 
özellikle insanda açıkça görülmektedir. 
Beşeriyete ait olan bu gelişmişlik, ilâhî 
kemale en yakın olan ve madde ile tabiat 
üzerinde en ziyade tasarrufa istidatlı bu-
lunan bir kemale yöneliktir.

7- Peygamberlik, beşeriyetin nevine mahsus 
bir özelliği değil, insan nevinde en mü-
kemmel bir ilâhî ıstıfadır. Bunu da art 
arda sürüp giden, derece derece durma-
dan daha mükemmele doğru yönelen bir 
ıstıfa zinciri takip etmiştir. Herhangi bir 
türde, o türün fertleri, türün altında veya 

üstünde bir takım üstün özelliklerle farklı 
olabildiği gibi, bu farklılık ve değişiklik 
beşer sınıfları ve fertleri arasında daha 
fazladır. 

Kitaba dayalı seçkinlik fikri, zamanla yoz-
laştırılarak kimi toplumlarda “seçkincilik” 
fikrini doğurmuştur. Bunun tipik örneği-
ni Yahudilerin kendilerini “seçilmiş halk” 
ya da “Tanrı’nın halkı” olarak görmelerinde 
bulmaktayız. İsrailoğulları, bu fikri temel-
lendirmek için Tevrat’ta birçok ifadeye baş-
vurmaktadır. Sözgelimi şu ifadeler bunun 
bir kanıtı olarak ileri sürülmektedir: “Çünkü 
RAB kavmini kendi büyük isminden ötürü 
bırakmayacaktır, çünkü RAB sizi kendine 

kavm etmeye razı oldu” 
(1. Samuel 12:22). Bu 
tür ifadeler hiçbir zaman 

total anlamda bir halkın 
Tanrı tarafından seçildiği 
ve yüceltildiği anlamına 
gelmez. Tanrı, kendi adı-
nı yücelten her toplumu 
kendi kavmi olarak niteler 
ama bu hiçbir zaman top-
luma tüm olarak seçkinlik 
ve ayrıcalık sağlamaz. Bu, 
Tanrı’nın adalet sıfatıyla 

bağdaşmaz. Allah insanlar arasında, doğuş-
tan gelen bir eşitsizlik gözetmez. Bir halkın 
kendini diğerleri karşısında “üstün ırk” ilan 
etmesi yanlış ve sapkın bir seçkinlik (daha 
doğrusu seçkincilik) anlayışıdır.

Kur’an, Yahudi ve Hıristiyanların bu seçkinci 
anlayışlarını çarpıcı bir şekilde dile getirmiş 
ve diğer insanlardan hiçbir farklarının olma-
dığını vurgulamıştır: “Yahudiler ve Hıristi-
yanlar “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kul-
larıyız” dediler. De ki: “Öyleyse (Allah) size 
neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? 
Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir be-
şersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediği-
ne azap eder” (Maide, 5:18). 

Modern zamanlarda ortaya çıkan ırkçılık, 
esasen Yahudi ve Hıristiyanların sözde dini 
seçkincilik anlayışlarının dünyevileştirilmiş/
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ANLAYIŞIDIR. 
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sekülerleşmiş bir biçiminden ibarettir. Irkçı-
lık, yeryüzünde birbirinden tümüyle farklı 
saf ırkların bulunduğunu varsayar ve bu ırk-
lardan birinin (sözgelimi beyaz ırkın) üstün 
olduğunu iddia eder. Bu ırk üstünlüğü soyut 
bir fikir olarak kalmaz, bir siyasete dönüştü-
ğü zaman başka ırklar ve insanlar üzerinde 
hegemonya kurmak ve onları kendi hesabı-
na çalıştırmak ister. Irksal hiyerarşi, sonunda 
siyasal ve ekonomik hiyerarşiye (eşitsizliğe) 
yol açar. Bu açıdan üstünlük ve seçkincilik 
fikri, her ne temele dayalı olarak ortaya atıl-
mış olursa olsun, haksızlık ve adaletsizliği 
doğurur ve onu meşrulaştırmaya çalışır.

Kur’an, tüm insanları aynı kökten türeyen 
ve Allah’ın yarattığı be-
şer olarak tanımlarken, 
aslında tüm seçkincilik 
anlayışlarını temelden 
reddetmektedir. Sa-
dece insanlar arasında 
değil, Tanrı karşısında 
da eşitsizlik doğuracak 
tüm biyolojik ve sanal 
üstünlük evhamlarına 
kapıyı kapatır. Öylesine 
ki Tanrı ile insanlar ara-
sına giren aracıların bile 
amaç haline getirilmesine ve yüceltilmesine 
göz yummaz. Özellikle aracılık kurumunu, 
her türlü sahtekârlık ve eşitsizlik temeli ol-
maktan çıkarır. İlahi sözü, tebliğ etmek ve 
insanlara rol-model olmakla görevlendirilen 
çok az bir insanı seçmenin dışında kimseye 
ayrıcalık tanımaz. Bu seçim işi, doğal olarak 
seçilenlere sorumluluk yükler, ya değilse on-
lara insanlar üzerinde keyfi bir hegemonya 
kurma imkânı vermez. Nitekim Kur’an, Hz. 
Muhammed’e şöyle hitap ederken, aslında 
tam da bu noktaya değinmektedir: “Biz on-
ların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, 
onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde sen, 
benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an 
ile öğüt ver” (Kâf, 50:45).

Kur’an, Peygamberlerin ve bilginlerin de kut-
sallaştırılmasına ve ilahlaştırılmasına karşı 

koyar, çünkü bu da bir başka yanlış seçkinci-
lik anlayışını doğurur. Özellikle bu bağlam-
da Hıristiyan ve Yahudilerin şu söylemlerini 
kökten reddeder: “Yahudiler “Üzeyr, Allah’ın 
oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Me-
sih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların 
ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtma-
yan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce 
inkâr etmiş kimselerin söylediklerine ben-
ziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da hak-
tan çevriliyorlar! (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, 
hahamlarını; (Hıristiyanlar ise) rahiplerini 
ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa 
bunlar da ancak bir olan Allah’a ibadet et-
mekle emr olunmuşlardır. O’ndan başka hiç-

bir ilâh yoktur. O, onla-
rın ortak koştukları her 
şeyden uzaktır” (Tevbe, 
9:30-31).

Peygamberleri ve bil-
ginleri kutsallaştırma-
nın temelinde şu ilke 
yatmaktadır: “Eğer 
amaç kutsalsa, bu 
amaca götüren araçlar 
da kutsallaşır.” İnsan-
lar, bu kişileri Tanrı’ya 
ulaşmak için bir merdi-

ven olarak görürler ama zamanla Allah’ı unu-
tup merdivenleri kutsallaştırmaya ve onlara 
tapınmaya başlarlar. Bunun bir başka nedeni 
de, aracıların öte dünyada insanlara “şefaat” 
edeceklerine değin inançtır. Bu inanç, tüm 
dikkatleri asıl şefaat edici ve affedici olan 
Tanrı’dan aracılara çevirir ve onları tapın-
manın nesnesi haline getirir. Oysa Allah’tan 
başka tapınılacak ve kendisinden yardım di-
lenilecek bir kimse ya da otorite yoktur. 
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“Hayatı yaşamak’’ ifadesi tasavvur tohum-
larımızın şekillendiği zihin bahçesinde 

suni ilaç etkisi oluşturmaktadır. Türkçede 
“idame etmek’’ bu anlamda kullanılabilir. Bu 
kavram, sürdürmek, hayatın devam etmesini 
sağlamak’, Osmanlıcada, hayatı baki kılmak 
anlamına gelmektedir. Bu kavramlar hayatı 
“gelişi güzel’’ yaşamak ifadesiyle kesişmekte-
dir. 

“Ki onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru 
kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdikleri-
mizden infak ederler (Bakara 3).’’ Âyette na-
mazı “ikame etmek’’ kavramı bulunmaktadır. 
Çünkü “namazı kılmak’’  olarak geçseydi “ge-
lişi güzel, kılmış olmak için kılmak’’ anlamları 
çıkacaktı. Burada geçen ikame (yukimunes’s-
salât), namazı “hakkıyla kılmak’’  anlamına 
gelmektedir.

Ömür sermayesini kullanmak için verilen 
hayatımızı bizler de ikame etmeliyiz. Çünkü 
namaz hayata yansıyan bir ibadettir. Ankebut 
Sûresi’nin 29. âyetinde, namazın hakkıyla kı-
lındığında kişiyi belli başlı kirliliklerden ko-
ruyacağı ifade edilmektedir. Hal böyle olunca 
insan, namazını “ikame ederse’’  hayatını da 
ikame etmiş olacaktır. 

Hayatı yaşama şekli namazdan, namazın şek-
li vahiyden öğreniliyorsa, hayatın ikamesinin 
birinci şartı olan tasavvur bahçemizin tohum-
larını -kavram tohumları- vahyin ektiğini 
anlıyoruz. Fakat vahiyden aldığımız kavram 
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tohumlarımızı nasıl yetiştireceğimizi bile-
mezsek, tohumların çürümesine -kavram 
karmaşasına- neden oluruz. Bu durumun 
zihnimizde oluşturacağı kirliliğin önlenmesi 
hasebiyle kavramları nasıl ve ne şekilde ye-
tiştirmemiz gerektiğine değinelim;

Tasavvurumuza ektiğimiz tohumların ve-
rimli olabilmesi için özenle sulanması gerek-
mektedir. Gereken özen gösterilmediğinde 
tohumlar ürün veremeyecektir. Gereken ba-
kımı yanlış kanaat ve ifadelerle yapmamız, 
tohumlarımızı şeytanla sulamak anlamına 
gelir. Bu da ürünlerin zehirli olmasına neden 
olur ki zehirli ürün hayatın zehirlenmesine 
yol açar. O halde tasavvur 
bahçemizdeki kavram to-
humlarımıza yapabilece-
ğimiz en iyi bakım, Pey-
gamber bakımıdır. Vahyi 
Peygamber Efendimiz (s) 
ile ele alıp tohumlarımıza 
onun bakışıyla ilgi göste-
rirsek, tohumlar bire bin 
verecektir. Böylelikle ha-
yat ikame edilecektir.

Göz anatomisini incelediğimizde, göze vuran 
yüksek ışık frekansı, gözün geçici olarak gör-
mesine engel olur. Aklımıza vahyin yüksek 
frekansı vurduğunda, aklımız gözümüz gibi 
görme sorunu yaşar. Göz görmeyince zihin 
çalışır fakat aklın kör olması diğer yapıların 
çalışmasını imkânsız kılar. Çünkü hayattaki 
duruşumuz zihnin bilgisiyle sağlanır. Zihni-
mize Peygamber gözlüğü takarsak vahyin ta-
savvurumuza sunduğu kavram tohumlarını 
yetiştirmekte zorlanmayız.

Zihin, insana ait bilinçli olan tüm kavram-
ların şekillendiği yerdir. Bu haliyle zihin, 
öğrenmeyle ilintilidir. İnsan öğrendikçe 
–bilgiye sahip oldukça- bilinçlenir. Zâriyât 
Sûresi’nin 56. ayetinde bilgiye sahip olmanın 
öneminden bahsedilmektedir. “Ben cinleri ve 
insanları ancak beni bilsinler diye yarattım’’. 
Âyette kulluk etsinler kavramı “beni bilsin-
ler’’ ifadesiyle ele alınır ve kulluğunun ubu-
diyet ile ifade edildiği görülmektedir. Bunun 

olması için -beni bilsinler- bilincin olması 
gerektiğine temas edilmektedir. Bu temasla 
var olmanın Allah’ı bilmek ile gerçekleşeceği 
sonucu çıkmaktadır.

Zâriyât Sûresi’nin 56. âyetinin bir başka tef-
siri “İnsanın Allah’ı bilmesinin ve yaradılışı-
na uygun hareket etmesi –insanı kulluğa 
uyandırmak, ubudiyet vazifelerinden haber-
dar etmek- için kendilerine Allah tarafından 
mübarek Peygamberler de gönderilmiştir. 
Artık hiçbir kimse, kendi cehaletini bir ma-
zeret makamında beyan edemez’’ şeklinde 
ifade edilmiştir. Buradan bilgilenmek için 
Peygamber Efendimizi izlememiz ve onun 

inşa sürecini dikkate alıp, 
zihnimizi onunla birlikte 
bilinçlendirmemiz ge-

rektiğini anlıyoruz. Vahiy, 
kavram tasavvurumuzun 
tohumlarını atıyorsa, bu 
tohumları hakkıyla ye-
tiştirip hayatını ikame 
eden en güzel örneğimiz, 
Peygamber Efendimizin 
vahye bakışını bilmeliyiz. 
Yani Peygamber gözlüğü-

nü zihnimize takmalıyız. Böylelikle vahyin 
yüksek frekanslı ışığı zihnimize düştüğünde, 
bilincimizde oluşan görüntü net olacaktır. 
Net olan görüntü amele yansıyacak. Amele 
yansıyan her görüntü teslimiyet ile bilinçli 
bir şekilde yapılmış olacak, nihayetinde bilgi 
merkezli imanın “yüksek çözünürlüğünde’’ 
hayat ikame edilmiş olacaktır. 

“Ve gecenin bir vaktinde O’na secde et ve 
uzun geceler boyu O’nun şanını yücelt’’ 
(İnsan 26) Mevdûdî’ye göre âyet, tehec-
cüd namazına atıfta bulunmaktadır. Mus-
tafa İslâmoğlu ise Müzemmil Sûresi’nin 2. 
âyetini İnsan Sûresi’nin 26. âyetinin ışığında 
“kıyamu’l leyl” ifadesinin namazı da kapsa-
dığını belirtmektedir. Bu âyetle karşılaşan bir 
insanın bilgilenmesi hasebiyle bilinçlenme-
sini daha da önemlisi ayetin zihni görüntü-
sünün netleşmesini sağlayacak bir hadis ele 
alalım;

PEYGAMBER GÖZLÜĞÜ 
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İNSANLARIN 
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Bilal ve Ebu Umame (r.anhuma)’dan:

Allah Resulü (s) buyurdu ki: “Gece namazı 
kılmalısınız. Çünkü bu sizden önceki salih-
lerin âdetidir. Zira gece namazı kişiyi Allah’a 
yaklaştırır, günahlardan alıkor, kötülüklere 
kefaret olur ve bedenden hastalıkları gide-
rir.” 

Kişi, bahsi geçen âyeti bu hadisle yoğurdu-
ğu zaman şüphesiz ki “Kur’an’ın bilgisiyle 
bilinçlenmiş’’ bir tasavvur tohumu ekecektir. 
Çünkü gece namaza kalkmanın Allah’a yak-
laştırması dâhilinde bir de bedenin hastalık-
lardan korunacağını öğrenmiş olur. Zihni, 
vahyin attığı tohumu, hadisle karşılar. Âyeti 
okuyan kişinin zihni “Allah, yarattıklarının 
hayrını ister’’ cümlesiyle ayetin tasavvur to-
humunu sulamaya başlar. Bu cümleyi tohu-
ma nakşeden Peygamber Efendimizdir. 

Peki, nasıl sağlıklı olunur?

Peygamber Efendimizin teheccüd namazı için 
kalktığı saatler, kortizol hormonu salgısının 
en yüksek olduğu saatlerdir. Kortizol hormo-
nu normal durumlarda 22.00 ile 02.00 ara-
sında en düşük düzeydedir. Salgılanması saat 
04.00 ile 08.00 arasında en yüksek düzeye 
ulaşmaktadır. Peygamber Efendimiz, 22.00 
ile 02.00 arasında uyuduktan sonra kalkıp, 
ibadet ederek, kortizol salınımıyla uyanıkken 
karşılaşmıştır. Yapılan hayvan deneylerinde 
en yüksek seviyenin gece, en düşük seviye-
nin ise gündüz saatleri olduğu gösterilmiştir. 
Kortizol salınımı, vücudun doğal düzeninde 
salgılandığında anabolik (lipopolitik etki, 
glikoz ve glikojen döngüleri, vücudun kas 
organizasyonu) ve katabolik reaksiyonları 
(proteinin amino asitlere parçalanması) ger-
çekleştirerek organizmayı güne hazırlar. 

Teheccüd vakitleri, bir başka hormon olan 
melatoninin de salgılandığı saatlerdir. Bu sa-
atlerde uyanık olup ışık alındığı zaman, kor-
tizol gibi melatoninin de en yüksek olduğu 
zaman uyanık karşılanmış olur. Böylelikle 
ruhsal durumumuzda, enfeksiyonlara karşı 
mücadele ve cinsel işlevlerde faydalanım gö-
rebilmekteyiz. Ayrıca kortizol ve melatonin 

organizmayı harekete geçirerek (sempatik 
sinir sistemi aracılığıyla) hafızanın keskinleş-
mesini sağlar. Düzenlenme mekanizmaları 
limbik sistem elemanlarından olan amig-
dala (duygusal hafıza ve duygusal tepki) ve 
hipokampus (hafızada rol oynar) tarafından 
sağlanması iki hormonun ne derece önemli 
olduğunu göstermektedir. Peygamber Efen-
dimiz, teheccüd vaktinde kalkarak kortizol 
hormonunu uyanıkken karşılamış, melato-
nin hormonunun salgılanması için de ışıktan 
(melatonin için suprakiazmatik çekirdeğe 
retinadan ışık uyarısı olmalıdır) yararlanmış-
tır. 

Hormonların salındığı saatler ve görevleri göz 
önüne bulunduğunda bir kişi belirtilen sa-
atlerde teheccüd namazına kalktığında, ilmi 
olarak başarısının artacağını, vücudunun 
gün içerisindeki strese karşı bağışık olacağı-
nı, günün sağlıklı geçeceğini söyleyebiliriz. 
Peygamber gözlüğü ile ayeti yaşayan insanla-
rın ayetlerden her anlamda yüksek verim ala-
cağı aşikârdır. Bilgili bilinçlenmenin teoriğini 
veren Kur’an peygamber efendimizle pratik 
edilirse hayat “ikame’’ edilmiş demektir. İka-
me olunan hayat insanın bilinçli bilgiye ulaş-
masının sağlam zeminini oluşturmaktadır.
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slami aklın ve eylemin eşyayla olan mü-
nasebetinde ‘emanet ‘ kavramı çok be-

lirleyici, açıklayıcı, düzenleyici ve temel bir 
kavramdır. Dolayısıyla bir Müslüman’ın zihin 
dünyasında ‘biz dâhil bize verilen her şey birer 
emanettir’ hakikati karşılık bulur. Eşyayla olan 
zihni münasebetlerimizde; emanet şuuru çer-
çevesinde her şeyi anlamlandırır, bunu insani 
bir değer, ahlâki bir dayanak ve hukuki bir 
norm olarak benimseyerek içselleştiririz. Böy-
lesi bir duygu ve düşünce atmosferinden bes-
lenen ve kendini biçimlendiren davranış ka-
lıplarıyla da ahlâki davranışlarımızın sorumlu 
ve güzel örneklerini ortaya koymaya çalışırız.

Yukarıda ‘biz dâhil bize verilen her şey’ cüm-
lesinde vurguladığımız gibi emanet olgusu-
nun zihnimize değen üç yönü vardır; veren 
taraf, verilen taraf ve verilenler. Bunun açılı-
mını yapacak olursak; biz, bize ait değil, bizi, 
bize veren biz değil veya bizi, biz yaratmadık 
gerçeğini bir ön kabul olarak teslim ettikten 
sonra kendimize ait kıldığımız ve sahip ol-
duğumuzu düşündüğümüz her şeyde (can, 
mal, mevkii, makam, bilgi, ilim, eş dost, ha-
yat kaynaklarımız, yetenek ve bunun gibi tüm 
imkânlarımız)  doğal olarak aslında bize, bi-
zimle birlikte verilmiş şeylerdir (Tabiidir ki 
bütün bunları bize veren Yüce Rabbimizdir ve 
bizim bunları Rabbimizin belirlediği şartlarda 
teslim alarak yüklenmemiz gerekir. Bu şartlar 
Kur’an’da belirtilmiştir). Bütün bunlar, ema-
netin anlaşılmasında İslam aklına bir karşılık 
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ve bu aklı açıklayıcı bir tanımlama zemini 
bulur. Bir başka ifadeyle varoluşumuzu ve 
tüm varoluş ilişkilerimizi emanet kavramıyla 
anlamlandırır, emanet perspektifinden oku-
maya çalışırız ki o zaman, her okuma bir an-
lama faaliyeti olur.

Her bilinç bir sorumluluğa gebedir. Dolayı-
sıyla emanet bilinci de bizde bir sorumluluk 
ahlâkı inşa eder. Bu sorumluluk ahlâkının 
gerektirdiği yaklaşım ise emanetlere riayet 
etmek ve sadakat göstermektir. Aksi durum-
da emanetleri zayi etmiş ve emanetlere iha-
net etmiş oluruz. Bunun neticesi de insanın 
korktuklarının başına gelmesi, zulmün ve 
cehaletin karanlığında umduklarını kaybet-
mesidir.   

Bizi yaratan ve muhtaç ol-
duğumuz her şeyi fazlasıy-
la bize sunan yüce yaratıcı-
mız tüm bunlara şöyle bir 
anlam ve amaç takdir et-
miştir ‘O, ölümü ve hayatı 
hanginizin daha güzel dav-
ranacağını sınamak için yaratmıştır’ (67/2). 
Bu ilahi beyanın ifade ettiği hakikat, bize 
muhteşem bir fırsat ve zenginlik sunmak-
ta, insanlığın en derin ve temel iki amacını 
garantilemektedir;  Güvenlik ve mutluluk. 
Farklı bir ifadeyle emanet bilinci ve sorum-
luluğu. Bu iki unsur, özellikle güvenliğimi-
zin ve mutluluğumuzun teminatıdır.

 Yaratılışın amacına dair ilahi beyanlar içe-
risinde, marifet ve muhabbete dayalı bir 
kulluk ve teslimiyetle birlikte, insanın yer-
yüzünde halife kılındığı belirtilmektedir. Bu 
nedenledir ki insan, ilahi özellik ve güçler-
le donatılmış, yeryüzünde Allah’ın (c) ken-
disini mükellef kıldığı halifelik görevini ifa 
edebilecek yeterlilikte yaratılmış ve takipçisi 
olduğu takdirde doğruluktan asla sapmaya-
cağı, ilahi rehberliği temsil eden Kitaplar ve 
Peygamberlerle desteklenmiştir. İşte tüm bu 
ilahi vergiler birer emanet olarak nitelendi-
rilmiştir.

Bu mülahazalardan sonra emanet nedir diye 
sorduğumuzda şöyle yanıtlayabiliriz: Emanet, 
bize verilen biz dâhil bütün ilahi vergi, ihsan, 
ikram ve nimetlerdir. Din, akıl ve Kur’an bir 
emanettir. Ailemiz ve sorumluluğunu üstlen-
diğimiz herkes ve her şey bir emanettir. İlim, 
mal, mülk, mevkii, makam bir emanettir. İn-
sanın irade sahibi oluşu; onun dilerse yanlışı, 
kötüyü, ihanet ve zulmü de tercih edebilme 
hürriyeti, irade özelliğini başlı başına bir 
emanet kılmıştır ki bu emanetin sorumlulu-
ğunun büyüklüğü ve ağırlığı şu ilahi beyan-
da, veciz bir şekilde dile getirilmiştir.

‘İşin gerçeği Biz emaneti göklere, yere ve dağ-
lara sunduk ve onlar emaneti yüklenmekten 

kaçındılar; nihayet onu 
insan yüklendi. Ne var 
ki o da zalim ve cahil 

biri olup çıktı (33/72).

 Emanet sorumluluğunun 
önemine ve ağırlığına 
ilişkin çarpıcı bir Kur’an’i 
temsil daha

‘Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirmiş olsay-
dık, onun Allah’a saygıdan boyun eğmiş bir 
halde şerha şerha yarılıp eridiğini görürdün. 
İşte bu türden temsili anlatımları, insanların 
önüne, belki düşünürler diye koyuyoruz.’ 
(59/21)

Hayat kitabımız Kur’an, emanetleri ehline 
vermemizi emretmektedir. Nebevi uygula-
malarda da emanetler, sorumluluklar tev-
zi edilirken liyakat gözetilmiş, herhangi bir 
emanetin sorumluluğunu taşıyabilecek yeter-
lilikte olmayanlara sorumluluk verilmemiş-
tir. Zira Allah kimseye taşıyamayacağı yükü 
yüklememiştir. Adaletin tesisi için bu bir ilke 
olarak zikredilmiştir. Her zaman, ehliyetsiz 
ve liyakatsiz insanların ellerindeki devlet/si-
yaset, servet/ekonomi, bilgi/medya vb. araç 
ve imkânlar insanlığın felaketine, mağdu-
riyet ve helakine sebep olmuştur. İnsanlık 
âlemini varoluşsal güven bunalımı ve mut-
suzluk krizlerine yakalatmıştır. Çağımızda 

EMANET, BİZ DÂHİL, 

BİZE VERİLEN BÜTÜN 

İLAHİ VERGİ, İHSAN, İK-

RAM VE NİMETLERDİR.
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insanlığın durumu maalesef budur. Diğer bir 
kanıt ise emanetin, emin ve güvenilir ellerde 
olduğu dönemlerde insanların doyasıya ya-
şadığı huzur ve emniyet zamanlarıdır. Tıpkı 
Asrı Saadet zamanlarında olduğu gibi…

Hayat kitabımız Kur’an, ayrıca bizlere tevdi 
edilen, sorumluluğumuza bırakılmış herhan-
gi bir emanet hususunda da kendisine itimat 
edilen, güvenilir biri olmayı, yeri ve zamanı 
geldiğinde emanetleri sahiplerine kusursuz 
bir şekilde teslim etmemizi farz kılmıştır. 
Nitekim Peygamberimiz (s) hicret edeceği 
günlerde, kendisini bir suikastla öldürme 
planları yapan baş düşmanlarının, kendileri-
ne emanet olarak teslim ettikleri değerli ve 
kıymetli eşyalarını iade etmesi için Hz. Ali 
efendimizi görevlendirmiş, bu görevi titiz-
likle yerine getirmesini istemiştir. Bu örnek 
bize şu mesajı verir; insanlığın en temel ve 
merkezi vasfı eminliktir. Tevhidi bir kimliğin 
asgari sınırları da buradan başlar. Çünkü İs-
lam insanının filizleneceği ve boy göstereceği 
zemin, bu eminlik ve güvenilirlik zeminidir.

Allah (c) el-Emin’dir. Emniyet ve güvenin 
kaynağıdır. Emniyet ve güven veren, güveni-
lendir. Peygamberlere ilahi mesajları getiren 
melek elçi, el-Emin’dir. O mesajları bizlere 
taşıyan bütün Peygamberler de el- emin’dir.  
O ilahi mesajları kapsayan Kitap ve ilahi ki-
tabın temsil ettiği hayat nizamı ed-din de 
emniyet ve saadetimizin kaynağıdır. Bütün 
bunlara iman eden mümin ve müslümanın 
da tarifi kendisine güvenilen, güven veren, 
sözünde duran, emanete ihanet etmeyen, 
herkesin ve her şeyin kendisinden emin olup 
güven duyduğu kimsedir. Tabiî ki zalimler 
müstesna.

Rabbimiz kerimdir. Kendim için ve tüm 
mü’minler için tek arzu ve talebim bu tari-
fe ve özelliklere uyan bir Müslüman olarak 
selam ve esenlik yurduna kavuşabilmektir. 
Âmin.
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manet, sözlükte eminlik, başkasının 
hukukunun emniyet ve güvenliği, em-

niyet edilip inanılan şeyin ismi olarak tanım-
lanır. İster maddi, ister manevi, bir kimseye 
emanet edilen herhangi bir şeyi gösterir.

Bazen eman, insanın güven içinde olduğu 
bir hali, durumu anlatmak için kullanılır. 
Bazen de insanın tam emin olmadığı bir hal 
anlamına gelir.

Yüce Allah’ın “Bildiğiniz halde emanetleri-
nize ihanet etmeyiniz” (Enfal, 27) âyetinde 
söz ettiği ihanette, emanet edilen şeyler ko-
nusundaki ihanettir. “Biz emaneti göklere ve 
yere arz ettik” (Ahzab, 72) âyetindeki emanet 
ise tevhid, adalet, harfler ve akıl diye deği-
şik anlamlara alınmıştır ki bunların hepsi de 
doğrudur. Çünkü akıl olunca, insan onunla 
tevhidi öğrenir, adaleti gerçekleştirir, alfabe-
yi öğrenir hatta onunla insanın, öğrenebile-
ceği her şeyin öğrenilmesine, yapabileceği 
bütün güzel işlerin yapılabilmesine imkân 
sağlanmış olur ve bu yönleriyle insan, yara-
tılmışların pek çoğundan üstün kılınmıştır. 

Şüphesiz ki yaratılışın, kâinatın bir anlamı 
vardır. Yaratılmışlar içinde en şereflisi olan 
insanın yüklendiği emanet en ağır ve en 
onurlu emanettir. Dağların bile yüklenmek-
ten kaçındığı emaneti, insan yüklenmiştir. 
Bu ağır ödevi insan kendi iradesiyle kabul 
edip, sorumluluk sahibi olmuştur.

D E N E M E

EMANET ŞUURU

EMANETİ EHLİNE 

VERMEK, ASLINDA BİR 

FELAH, KURTULUŞ 

VE ADALETTİR. 

İNSANLIĞIN AYAĞA 

KALKMASI, İNSANLIK 

FAYDASINDA TOPLUMUN 

EŞİTLENMESİDİR. 

Bünyamin DOĞRUER E
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Emaneti ehline vermek, aslında bir felah, 
kurtuluş, adalettir. İnsanlığın ayağa kalkma-
sı, insanlık faydasında toplumun eşitlenme-
sidir. 

Emanet şuuru, insanlık zaferinin ayak sesle-
ridir. Yaratılışın amaç ve gayesine “dönüş”tür. 
İlahi iradenin topluma, toplumlara tahakku-
ku noktasında atılan adımların kararlılığıdır.

Emanet şuuru, adaletin ve erdemin yanında 
olmayı gerektirir. İnsanlığın kurtuluşu için 
mücadele etmek gibi bir kararlılık çizgisinde 
olmayı sağlar.

Emaneti ehline vermek, hayatın her alanını 
kuşatır. Siyasetten kültüre, ekonomiden ede-
biyata kadar ilahi ölçüle-
ri gözetmektir.

Emaneti ehline verir-
ken madde planında, 
güç kuvvet oranında bir 
gözetim ve seçim değil, 
takva planında, ilim ölçe-
ğinde insanları değerlen-
dirmek gerekir. Maalesef 
günümüzde tek ölçü ve faktör maddi güç 
olmuştur. Ahlâksız bir güce tapanlar, Allah 
nezdinde sorumludurlar, sonuçlarına acı bir 
şekilde katlanacaklardır. 

Emanet şuuru, kirletilmiş bir dünyada terte-
miz kalmanın mücadelesini, azim ve kararlı-
lığını insana kazandırır. Bize emanet edilen 
ruhumuzu tekrar sahibine, Yüce Allah’a pak 
ve temiz olarak son nefesimizde teslim et-
menin yolunu, yöntemini kazandırır ki esas 
sorumluluk da budur.

Emanet şuuru, zamanın kıymetini bilmemi-
zi ve zamanı diriltmemizi sağlar. Öldürülen 
zamanlar ömür sermayesinin israf edilmesi, 
harcanmasıdır ki bu da ihanettir.

Emanet bilinci, kalplerimizdeki, düşüncele-
rimizdeki, düşlerimizdeki irili ufaklı putların 
kırılmasını sağlar. Bize verilen Tevhid ema-
netinin, kirletilmeden, şirk bulaştırılmadan 
korunması bu bilinç sayesindedir.

Emanet bilinci, her türlü diktatörlüğe, vahşi 
kapitalizme, emperyalizme ve tüm ideoloji-
lere karşı dik ve onurlu duruşumuzu sağlar. 
Varoluş problemimizi kuşkuya yer bırakma-
yacak şekilde çözüme kavuşturur.

Emanet şuuru, insanı cehalet ve zulmün ka-
ranlığından çıkararak, vahiy ışığında bir mi-
raç yokuşu gibi yol almasını sağlar.

Bize emanet olarak verilen ruhun gıdasını 
ancak ve ancak emanet bilinci sağlar. İnsa-
nın üstlendiği vahiy emanetinin hayatımıza 
ve ruhumuza karışması bizim aşk kanatları-
mızla uçmamızı sağlayacaktır.

Emanet bilinci, inanç ve eylemlerin, ilahi ye-
rine dünyevi hedeflere yö-
nelmesini engeller. Dün-
yada ahlâka konu olan 

ne varsa dini bir çerçeve 
içinde yaşamayı, imtihan 
esprisi içinde, yeryüzünü 
imar (Hud, 61) ve ahlâki 
anlamda ıslah ederek emr 
bilmaruf nehy anilmünke-

rin yerine getirilmesini sağlar.

Emanet şuuru, bu dünyada durumumuzu, 
düşüncelerimizi, duygularımızı, davranış-
larımızı yaratılış maksat ve amacına uygun 
olarak değiştirmemizi sağlar.

Emanet şuuru, kendimizi, savunduğumuz 
hakikatle tanımlamamızı sağlayarak hakikat-
le örtüşmemizi, kendimizi hakikatin güzelli-
ğiyle uyumlu kılmamızı gerektirir. Bu bilinç 
aynı zamanda Allah ile karşılıklı güven duy-
mamızı pekiştirir. Sadece ve sadece emanetin 
sahibi olan Allah’a rağbet etmemizi sağlar.

Kısacası emaneti ehline vermek, değil insa-
nın, insanlığın kurtuluşudur. İnsanı insan 
eden, değerli kılan sorumluluk sahibi olma-
sıdır. Toplumsal dönüşüm, birey olarak in-
sanın sorumluluk bilincine sahip olmasıyla 
başlar.



BİZE EMANET OLARAK 

VERİLEN RUHUN 

GIDASINI ANCAK 

VE ANCAK EMANET 

BİLİNCİ SAĞLAR.
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Emanet
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R

İyiyi, doğruyu, güzeli dirilten kitap,
Emaneti ehline vermeyi emreder,
Kılıçtan keskin söz bize son hitap,
Erdemli olan ruh hududullaha riayet eder.
Tevhit, adalet, akıl ve ruh bir emanettir,
Emaneti yerine getirmemek, 
Allah’a ihanettir.
Daralan vakitlerdeyiz şartlar çetin mi çetin,
Allah kul ilişkisine riayet etmen asıl görevin.
Dağların bile altında ezildiği ilahi emanet,
Ey insan Allah’a verdiğin 
ahde yeniden iman et.
Var olma şuuru emanet,
Kelimeler harfler emanet,
Emaneti ehline vermeyen toplum,
Hızla kıyamete yaklaşıyor elbet.
Onursuz idealsiz amaçsız kalabalıklar,
Dünyası kaşane, ahreti virane olanlar,
Sisler içinde bir hayat ateş oyunlarında,
Emanet çizgisinden uzat 
konformist tutsaklar.
Yeryüzünde kaybolan billur kelime emanet,
Arıyoruz O gül devrini gözünüzde 
tütüyor asr-ı saadet.
Emaneti kaybeden insan kendine zalim,
Ruhsuzlaşan bu çağa, güce tapanlar hakim.
Emanet ruhu kâinatta bir dengedir,
Sımsıkı sarılacağımız kaynak 
Kur’an ve sünnettir.
Ruhlar üşüyor uçurumun 
kenarında insanlar,
Güven yok oldu, güvenilen 
yok, güvenlik yok,
Güneşe katran bulaşmış meydanda cellatlar,

Yosun tutmuş hakikat yalan ve ihanet çok.
Ey ilahi ışık kaybettik seni,
Nefsimize zulmettik inançlarımız iğreti,
Bir hal oldu bize bekliyoruz kıyameti,
Perişan oldu ümmet kaybettiği için emaneti.
İnsanlık kan kusuyor ihanetler çağında,
İstikamet kayboldu toplum 
hiçliğin kucağında,
Adalet tepetaklak, zalim, mazlum yan yana
Kurtuluş reçetesi, kutlu söz 
peygamber dudağında.
Sanki mekânın ve zamanın dışına itildik,
Modern dünya düzeninde ezildikçe ezildik,
Ne ruh emaneti kaldı ne de sosyal vahdet,
Allah sözünde duruyor, biz ki 
kendimizi değiştirmedik.
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