
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insana ihlâs gibi yüce bir erdemi bahşeden Yüce Rabbimiz’e,
Salât olsun, ihlâsın en hasını en güzel örnekleriyle öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, dini Allah’a has kılan ehl-i beyte, ashaba ve tüm mü’minlere...

Vahiyle inşa olma çabalarına yeni bir Kur’ani kavramla katkı yapmayı ümit ettiğimiz 25. sayımızda 
“ihlâs” ve “sadakat” kavramlarını işlemeye çalıştık.  
Manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, dini Allah’a has kılmak 
manasına gelen ihlâs’ın mahiyetini ve ehemmiyetini yeni bir dille anlatıyor. 

Bünyamin Doğruer amel ile ihlâs, dergimiz için ilk kez yazan Mesut Erdal ise ihlâs ile sadakat 
arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Bünyamin hoca bu sayıya da hem nesir hem de nazım çalışmalarıyla 
katkı veriyor.

Mustafa Demir, insanlar arasında giderek zayıflayan bağları ve insanların değersizleşmesini 
sadakat kavramı üzerinden inceliyor. Dergimize verdiği ilk yazısında Kâmil Büyüker ve önceki 
sayılarımızdan tanıdığınız Ömer Faruk Karataş, Kur’an’a sadakatin ne anlama geldiğini, Zeki Tan 
varlıkların ortak özelliği olan doğruluk kavramının insan ilişkilerindeki önemini anlatıyor.

Abdulcelil Candan’ın sadakatin imanla olan bağını irdeleyen yazısını, Filiz Tavukçu’nun sadakat 
ile hakikat arasındaki dengeyi araştıran yazısı takip ediyor. Zekeriya Yürük, sadakat kavramının 
ontolojik dayanağını, Hüseyin Kerim Ece, sadıkların Kur’an’da sayılan özelliklerini, Haydar Öztürk 
ise Hz. Ömer’in Kur’an ile kurduğu bağı sadakat bağlamında ele alıyor.

Bilgin Erdoğan, sadakati kulluğun ruhu olarak, yine dergimizde ilk kez yazan Ertuğrul Yaman ise 
sadakati insan ilişkilerinde temel bir olgu olarak ele alıyor. 
Vedat Aydın denemesinde söze sadakatin ehemmiyetini vurguluyor. Mehmet Deri doğruluk 
kavramını ahlâki açıdan inceliyor. 

Sebahattin Tüzün, nebevi metoda uygun davranmayanların dengede kalamayıp helak oluşunu, 
Hamdi Kalyoncu, tek adamı merkeze koyan yapılanmaların psikolojisini, Cevdet Işık ölümün 
aslında yeni bir hayat oluşunu, İbrahim Sarmış Kur’an’ın Hz. İsa için kullandığı ifadeleri yorumladı 
sizin için. 

Melih Oktay’ın Amerika’dan gönderdiği mektup, ihlâslı küçük bir çabanın ne denli geniş etkiler 
uyandırabildiğini, Fatih Okumuş ise gündemdeki kürtaj meselesini hikâye diliyle anlatıyor. Kadir 
Canatan simgeler serisine “nisa: dişillik simgesi” ile devam ediyor. Hasan Aycın’ın nisa konulu 
çizgisi Canatan’ın yazısını tamamlıyor. Ali Koçak’ın Ramazan günlüğü ve Ramazan Kayan’ın İhlâs 
Çağrısı isimli kitabının Muharrem Baykul tarafından kaleme alınan tanıtım yazısı ile bu sayımızı 
tamamlıyoruz. 

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

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, 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.

Eylül ayı başında çıkacak şehadet konulu 26. sayımızda buluşana kadar feyizli bir ramazan ve 
bereketli bir bayram geçirmenizi dileriz.
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اإلخالص: تخصيص الدين لله
عّز وجّل والصدق له

عرض المفاهيم الدينية على موافقة القرآن الكريم:مصطفى إسالم أوغلو

يتمّيز اإلسالم بنظام مفاهيمي فريد نتمّكن عن طريقه معرفة 
ما هو منسجم مع طبيعته الخاصة وما هو مخالف لها. 
وٕان أردنا أن نفحص أي المفاهيم تتوافق مع ذلك النظام 
ذلك  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  تتناقض،  وأيها  اإلسالمي، 
المنبع الصافي ونعثر على ما هو يصّدقها أو يرفضها، 
حتى نرضى بها ونأخذها، أو نتجافى عنها وندعها. ويرجع 
سبب ذلك إلى أن القرآن الكريم  ليس المرجع المهيمن على 
الوحي المنزل في الكتب السماوية السابقة والثقافة الموروثة 
من أهل الكتاب فقط، وٕانما مع ذلك فهو (5:48) المرجع 
المهيمن أيضًا على الثقافة التقليدية التي أنتجها المسلمون 

خالل القرون الطويلة وعايشها. 

إال  اإلسالمية  بالهوية  يّتصف  أن  مفهوم  أي  يستحق  وال 
إذا وجد في القرآن الكريم ما يصّدقه ويوافق عليه ويقول 
مفهوم  أي  وصف  يمكن  ال  أنه  كما  مني».  «إنه  عنه 
ونطق  الكريم  القرآن  عليه  يصادق  لم  إذا  بـ»اإلسالمي» 
بحّقه «إنه ليس مّني». غير أنه في هذه الحالة - على 
وتقاليدهم.  المسلمين  ثقافة  من  جزءًا  ُيعّد   – تقدير  أكثر 
«العادة»  تتخذه  الذي  الحكم  فإن  االعتبار،  هذا  وعلى 
مقابل العبادة، ينطبق على ما هو «تقليدي» مقابل ما هو 

«إسالمي». 

الكريم،  القرآن  على  «اإلخالص»  مفهوم  نعرض  وعندما 
نرى أنه قد تعّرض النحراف داللي، في ظروف تركيا اليوم 
على األقّل، ما يستوجب عرضه على القرآن الكريم مجددًا. 
وهذا فضًال عن أن معنى «اإلخالص» ذاته يقتضي تلك 

املرتجم: ياوز آجار

املؤمن الذي يعتنق الدين 
ويتبنى اإل�ان بعيداً عن 

الرشك، هو مؤمن مخلص؛ أما 
املؤمن الذي يلبس إ�انه بظلم 

(رشك) فهو مؤمن عاٍر من 
اإلخالص. 

املقال الرئيس
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B A Ş Y A Z I

İhlâs: 
Dini Allah’a Has Kılmak 
ve Samimi Olmak

“DİN NASİHATTIR.”

“KİM İÇİN NASİHAT 

YA RASULALLAH?”

“ALLAH İÇİN, RASULÜ 

İÇİN, MÜ’MİNLER İÇİN.” 

(MÜSLİM, İMAN, 95).

Dinî kavramları Kur’an’ın onayına sunmak

İslam’ın, kendine has kavramsal bir bünye-
si vardır. Bir kavramın, İslam’ın bünyesine ait 
olup olmadığını test etmenin tek doğru yolu, 
o kavramı Kur’an’ın onayına sunmaktır. Zira 
Kur’an, sadece önceki vahiylerin ve onların 
müntesiplerinin ürettiği ‘ehl-i kitap kültürü-
nün’ onay makamı değil (muheyminen aleyh 
5:48), bununla birlikte, Müslümanların üret-
tikleri ‘geleneksel kültürün’ de onay merciidir. 

Kur’an’ın onaylayıp “Bu bendendir” dediği 
kavram, İslami olma hüviyetini hak eder. Eğer 
Kur’an, kendisine arz edilen bir kavrama “Bu 
benden değildir” derse, o “İslami kavram” hü-
viyetini kazanamaz. Olsa olsa Müslüman kül-
türünün ve geleneğinin bir parçası olur. “İba-
det” karşısında “âdet” olanın hükmü ne ise, 
“İslami” olanın karşısında “geleneksel” olanın 
hükmü de odur.

İhlâs kavramını Kur’an’ın onayına sunduğu-
muzda, en azından günümüz Türkiye’sinde, 
bu kavramın, anlam kaymasına uğradığını gö-
rüyoruz. Şu halde önce kavramı Kur’an’a ar-
zetmek gerekiyor. Zira ihlâs bunu gerektiriyor. 
Eğer bir kavram din tasavvurumuzun bir par-
çasını oluşturuyorsa, o kavramı Allah’ın kitabı-
na doğrulatmak “ihlâs”ın bir gereğidir. 

İhlâs: Dini Allah’a has kılarak  
saflaştırmak

Halâs, bir şeyden kurtulmak, ihlâs bir şeyi saf 
haline döndürmek demektir. Zıddı “karıştır-
mak, kirletmek, saflığını bozmak” anlamın-

Mustafa İSLÂMOĞLU
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1. Dinin sahibinin Allah olduğuna iman et-
mek. 

2. Allah’ın dininin ilkelerini, ancak O’nun 
belirleyeceğine iman etmek.

3. Allah’ın dinine ihlâs ile iman etmek.

Allah’ın dinine ihlâs ile iman etmenin anla-
mı ise, tevhide azami riâyet ve şirkten şid-
detle kaçınmaktır.

Şu durumda ihlâs, kişinin din ve imanıy-
la ilgili bir kavramdır. Şirkten uzak bir 
din ve imana sahip olan mü’min, ihlâslı 
bir mü’mindir. İmanına şirk bulaştıran bir 
mü’min, ihlâslı bir mü’min değildir.

Kur’an’ın 112. suresi İhlâs Sûresi adıyla anı-
lır. Bu isimlendirme, Kur’an’ın ihlâs tanı-
mıyla bire bir örtüşmektedir. Bu yüzdendir 
ki, İhlâs Sûresi isimlendirmesini, kavramın 
Kur’ani anlamını muhafaza ettiği Hz. Pey-
gamber dönemine kadar götürmemiz daha 
isabetli olur. Sûreye “İhlâs” ismini koyan, 
muhtemelen Hz. Peygamber’dir. Sûrenin 
sadr-ı İslam’dan beri kullanılan bir diğer 
adı da Tevhid’dir. Sûreye verilen bu iki isim, 
“ihlâs” ile “tevhid”i yakın anlamlı olarak 
kullanan Kur’an’a mutabık düşmektedir. 

İhlâs, Kur’ani manasıyla, içine zerre kadar 
şirk karışmamış bir dindarlığa işaret eder. 
Şirke karşı hassasiyeti ifade eden ihlâs gibi 
bir kavramı, şirke karşı hassasiyetsizliği 
meslek ve meşrep edinmiş olanların dil-
lerine pelesenk etmeleri ne gariptir? İhlâs 
kavramı, Kur’ani içeriklerinden boşalan 
kavramların anlamlarının nasıl buharlaştı-
rıldığının en tipik örneklerinden biridir.

Muhlisîn: Dini sadece  
Allah’a has kılanlardır 

“Muhlis olanlar kimlerdir?” sorusuna 
Kur’an zımnen “Dini sadece Allah’a has kı-
lanlardır.” (7:29) cevabını verir.

Allah’a has kılınmayınca, din saflığını kay-
beder. Birileri gelir, o dine ilaveler yapar. 
Bir başkaları gelir, o dinde indirim yapar. 
Dine ilave yapmak ile zam yapmak ara-
sında, özünde fark yoktur. Cahil dindarlar 

daki şevb’dir. Şâibe buradan gelir. Bir şeyin 
hulâsa’sı, onun posası atıldıktan sonra geriye 
kalan özüdür. Tahlis, bir şeyi “saflaştırmak, as-
lına döndürmek” demektir. Hâlis, özne veya 
öznelerin kendilerine haslığını, içinde yaban-
cı bir şey veya kişiler barındırmadığını ifade 
eder (6:139; 12:80).

İhlâsın anlamını en iyi veren âyet şudur:

“Ne ki tevbe edenler, gidişatını düzeltenler, 
Allah’a sarılanlar ve dinlerini Allah’a has kılarak 
saflaştıranlar hariç; işte bunlar mü’minlerle 
birlikte olacaklar ve zamanı geldiğinde Al-
lah mü’minlere muhteşem bir ödül verecek.” 
(Nisa 4:146)

Soru: “Dini Allah’a has kılarak saflaştırmak” 
 ne demektir?

Cevap: Bu âyet, “din, Allah, ihlâs ve tahsis 
lâmı” gibi dört unsurda ortak olan Zümer su-
resinin 3. âyeti ışığında anlaşılmalıdır: 

“Değil mi ki halis din, Allah’a mahsus olan dindir! 
O’ndan başkalarını sığınacak otorite edinenler 
“Biz bunlara sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar 
diye kulluk ediyoruz!” (derler). Şu kesin ki, 
tartıştıkları her hususta Allah onlar arasındaki 
hükmü verecektir: çünkü Allah, yalanı tabiat 
haline getiren hiçbir nankörü asla doğru yola 
yöneltmez.” (Zümer 39:3).

“Halis din Allah’a mahsus olan dindir” diyen 
bu âyet, dini Allah’a has kılmamak ile şirkin 
kastedildiğini açık seçik ifade etmektedir: 
“O’ndan başkalarını sığınacak otorite edinen-
ler; ‘Biz bunlara sadece bizi Allah’a yaklaştır-
sınlar diye kulluk ediyoruz!’ (derler).”

“Dini Allah’a mahsus kılmaktan” söz eden bu 
âyetlerden çıkan sonuçları şöyle özetleyebili-
riz:   
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İhlâs: 
Dini Allah’a Has Kılmak

dine zam yaparlar, düpedüz cahiller ise dinde 
indirim yaparlar. Bu ikisi de ihlâs’ın zıddıdır. 
Dini bozar.

Dinin sahibi olan Allah, dine zam yapanlara 
şöyle seslenir:

“Allah göklerde ve yerde olan her bir şeyi bi-
lip dururken sizler Allah’a dininizi öğretmeye 
mi kalkıyorsunuz?” (49:16).

Dinin sahibi olan Allah, dinden indirim ya-
panlara da şöyle seslenir:

“Siz ey iman edenler: İslam’a (eksik ve noksan 
değil) top yekûn girin!” (2:208).

“Dinden indirim yapmak mı, dine ilave yap-
mak mı daha tehlikelidir?” sualini Kur’an’a 
sorsaydık, alacağımız cevap kesinlikle “Dine 
ilave yapmak, dinden indirim yapmaktan çok 
daha tehlikelidir”olurdu.

Bunu anlamak için, sade-
ce Maide Sûresi’ne şöyle 
yüzeysel bir bakış kâfidir. 
Sûre, haramı helal kıl-
ma konusuna 1 kez atıf 
yapıyorsa, helalı haram 
kılma konusuna 10 kez 
atıf yapar. Böylece, hangi-
sinin daha büyük cinâyet 
olduğunu gösterir. Daha 
girişinde (4 ve 5. âyetler) 
helalin kapsamını gele-
neksel yorumlarla daraltma teşebbüslerine set 
çeken sure, hurafeye dayalı olarak konulan 
geleneksel haramların üstünü çizer (93-103).

Buradan da anlaşılır ki, muhlis, haram koy-
madaki ilahi tekeli canı gönülden kabul eden, 
Allah’tan başka haram merci tanımayan kim-
sedir. Zira ihlâs, dini Allah’a has kılmaktır. 
Dini Allah’a has kılmak, Allah’ın din için çiz-
diği sınırlara riâyet etmektir.

İhlâs: Hem elde edilen  
hem de verilen bir şeydir

Kur’an’da Allah ve insana isnat edilen fiilleri, 
üç başlık altında tasnif edebiliriz:

1. Sadece Allah’a isnat edilen fiiller.

2. Sadece insana isnat edilen fiiller.

3. Hem Allah’a hem de insana isnat edilen fi-
iller.

İlkine fıtrat’ı, ikincisine takva’yı, üçüncüsüne 
ihlâs’ı örnek gösterebiliriz. Kur’an ihlâsın hem 
insan tarafından elde edilen, hem de Allah ta-
rafından verilen bir şey olduğundan söz eder. 
Yani insan ihlâs’ın hem faili/öznesidir hem de 
mef’ulü/nesnesidir. 

Vahiy muhlisûn/muhlisîn derken, özne kalıbı 
kullanır (2:139; 7:29). Bu ism-i fail kalıpları, 
ihlâs’a sahip olan özneyi ifade eder. Demek ki 
ihlâs, insanın çabasıyla elde edilecek bir mezi-
yettir. Bir fiilin birine ism-i fail kalıbıyla isnat 
edilmesi, dil açısından, o kişinin o fiili kendi 
çabasıyla elde edeceğini gösterir. Bu ihlâslı 
olmaya bir teşvik olduğu gibi, aynı zamanda 
insana ihlâslı olma sorumluluğunu yükleyen 

bir yükümlülüktür.

Kur’an ism-i fail kalıbı-
nın dışında, bir de ism-i 
mef’ul kalıbı kullanır: 
Muhlasîn (12:24) ve muh-
lasan (19:51). Bu “ihlâs 
verilen” anlamına gelir. 
Bu kalıp yukarıdakinin 
tam tersidir. Burada insan 
ihlâsa nazaran özne de-
ğil nesne konumundadır. 
Âyetlerde ihlâsı veren gizli 
özne Allah’tır.

Kur’an’daki bu iki kullanımdan çıkan sonuç 
açıktır: İhlâs, hem insan tarafından elde edi-
len, hem de Allah tarafından verilen bir me-
ziyettir.

Soru: Kur’an’da, Allah’a da insana da nisbet 
edilen bu tür fiiller nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap: Kur’an’ın genel üslubu ve Allah’ın in-
sana ilişkin sünneti gereği, bu tür çift failli fiil-
ler şöyle anlaşılmalıdır: Eğer insan ihlâsı elde 
etmede kendine düşeni yapar, elinden gelen 
gayreti sergilerse, Allah da ona ihlâsı lutfe-
der. Yani ihlâsa talip olup muhlisîn’den olan 
her kulu Allah, ihlâs verilen muhlasîn arasına 
katar.

İHLÂS, HEM İNSAN TA-

RAFINDAN ELDE EDİ-

LEN, HEM DE ALLAH 

TARAFINDAN VERİLEN 

BİR MEZİYETTİR.
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“İhlâs”tan “samimiyete” uzanan anlam 
yolculuğu

Kur’an’da “Şirkten uzak durarak dini Allah’a 
has kılmak” anlamına kullanılan ihlâs, tarih 
içinde çıktığı mana yolculuğunda “samimi-
yet” anlamı üzerinde demirlemiştir.

İhlâs’ın kazandığı “samimiyet” anlamı red-
dedilmesi gereken bir anlam değildir. Fakat 
reddedilmesi gereken şey, Kur’ani bir kavram 
olan ihlâsın asli anlamından kopartılıp zaman 
içinde kazandığı fer’i anlamına indirgenmesi-
dir.

Akidede ihlâs, şirki kökten reddedip akideyi 
Allah’a has kılmaktır.

Amelde ihlâs, riyayı terk edip yaptığını sadece 
Allah için yapmaktır.

İbadetlerde ihlâs, gös-
terişi terk etmektir.

İrfan ehli, asli manasın-
dan yola çıkarak kendi 
zevkine uygun bir ta-
rif geliştirmiştir: İhlâs, 
Allah ile muamelede 
mahlûkatı aradan çı-
karmaktır; ilk çıkarıla-
cak olan ise nefistir.

İhlâsın dinin akide dışındaki alanlarını da 
kapsayan bu tarifleri, kavramı “samimiyet” 
manasıyla buluşturmuştur. Bu gâî mana, kav-
ramın illî manasından, tümüyle kopuk ve ala-
kasız addedilemez. Aksine ihlâs kavramının 
alanına, akideyi saflaştırmanın yanında, dav-
ranışları, ibadetleri, ahlâkı, bilgiyi, aklı, irade-
yi, vicdanı saflaştırmak da girdiği için, mak-
bul bir anlam yolculuğu olarak addedilebilir. 
Fakat bizim itirazımız, ihlâsın kazandığı bu 
tali anlamın asli anlamının makamına kurul-
masıdır. Fer aslın yerini almış, asıl ise yersiz 
kalmıştır. Bu asli anlamın unutulmasına yol 
açmıştır. 

Bu ihtirazi kaydı düştükten sonra, şunu de-
mekte hiçbir mahzur yoktur: İhlâs, samimi-
yettir. Şu kesin ki, samimiyet her şeyin başı-
dır. Samimiyet yoksa gerisini saymaya gerek 
yoktur. Mü’minin imtihanı iki zümre iledir: 

1. Münkirlerle: Bu imtihandan başarıyla çık-
manın yolu imandır. 

2. Münafıklarla: Bu imtihandan başarıyla çık-
manın yolu ihlâstır.

Samimiyetin söz konusu olduğu bu bağlam-
da, Efendimiz’in şu hadisini hatırlamanın tam 
sırasıdır: 

“Din nasihattır.”

“Kim için nasihat ya Rasulallah?”

“Allah için, Rasulü için, mü’minler için.” 
(Müslim, İman, 95).

Bu hadisi Müslim’in İman Kitabı’na almış ol-
ması, onun “samimiyet” ile “iman” arasında 
doğrudan bağlantı kurduğuna delalet eder. 

Tabi ihlâs kavramının 
başına gelen nasihat 
kavramının başına da 
geldiği için, “Din na-
sihattir” hadisi “Din 
hayır öğüt ve tavsi-
yedir” biçiminde an-
laşılmaktadır. Oysaki 
hadisin devamında 
nasihatin “Allah ve 
Rasulü için” olduğu 
ifade edilmektedir. 

Nasihat’ın asli anlamının “samimiyet” olduğu 
bilindiğinde, anlam yerini bulmuş olur. İnsan 
Allah’a öğüt veremez, fakat Allah’a karşı sa-
mimi olur.

Samimiyet ölçülebilir mi?

Kişi bir başkasının samimiyetini yüzde yüz 
ölçemez. Bunu yapması için kalplerin özünü 
bilmesi lazımdır. Bu ise kulların yapabilece-
ği bir şey değildir. Bunu ancak Allah yapar. 
Kişiye düşen hüsnüzan etmektir. Zira suizan 
vebaldir. İnsan hüsnüzannında yanıldığı için 
hesaba çekilmez, fakat suizannında yanıldığı 
için hesaba çekilir.

Kişi kendisini samimiyet testine tabi tutabilir. 
Kendi niyetini sorgulayıp not verebilir. Bunu 
yapacak olanlar, şu ölçüler üzerinden ölçme-
lidirler: 

DÜNYA KOLAY, AHİRET 

ZORDUR. DÜNYA EHLİNİN 

DÜNYADAKİ İTTİFAKI KO-

LAYIN PAYLAŞILMASI ÜZE-

RİNEDİR. KOLAYIN PAYLA-

ŞILMASI DA KOLAYDIR. 
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İhlâs: 
Dini Allah’a Has Kılmak

1. İyiliklerinin başkaları tarafından görülüp 
görülmemesinin eşit olması.

2. İyiliklerinden dolayı başkaları tarafından 
övülmekle yerilmenin eşit olması.

3. Amellerinin dünyada karşılığını görüp gör-
memesinin eşit olması.

4. Amellerinin ahirette karşılığı görecek olma-
nın kendisine yetmesi.

Bu dördüncüsü iyilerin samimiyetidir. Allah’a 
yakın olanların samimiyeti ise, dünya ve ahi-
rette amellerinin karşılığını görüp görmeme-
sinin de müsavi olmasıdır. 

Soru: Neden ittifak etmede dünya ehli din 
ehlinden daha başarılıdır? Oysaki ittifak din 
ehline, ihtilaf dünya ehline yaraşır.

Cevap: 

1. Dünya ehli tüm yaptıklarının karşılığını 
dünyada bekler veya alır. Din ehli öyle değil-
dir. Bunun için de aralarında nizalaşırlar. Bu 
bir hastalıktır. Bunun şifası samimiyettir.

2. Dünya ehli iman gücünden mahrum ol-
dukları, sonucu önemsedikleri, başarıya 
odaklandıkları ve tek dünyalı olmaktan mü-
tevellit görünmeye ve göstermeye yoğunlaş-
tıkları için, ilave güç arayışına girerler, başa-
rısızlıktan korkarlar. Bu da onları ittifaka iter. 
İttifaka hırslı olurlar ve kolay ittifak ederler. 
Din ehli iman gücüne güvendikleri için ittifak 
arayışına dünya ehli kadar önem vermez. Bu 
da onları zayıf düşürür. İhtilaf tefrikaya dönü-
şür. Çaresi samimiyettir.

3. Din ehlinin uhrevi felahı talebinin şidde-
tiyle, dünya ehlinin dünyevi refahı talebinin 
şiddeti aynı değildir. Din ehli ahiret saadetini, 
dünya ehlinin dünya saadetini istediğinden 
bin kat fazla ister. Din ehlinin ahiret saade-
ti konusundaki bu yüksek talebi eğer sami-
miyetle terbiye edilmezse, sevap avcılığına, 
hayrı kıskanmaya, hasede ve giderek fesada 
dönüşür. Şu kitabı neden o yazdı da ben yaz-
madım. Şu hayra neden o imza attı da ben at-
madım. Şu hizmeti neden o ifa ediyor de ben 
etmiyorum. Neden insanlar onlara gidiyor 
da, bize gelmiyor?” gibi suret-i haktan görü-

nen fakat şeytani olan bir haset başlar. Çaresi 
samimiyettir.

4. Dünya ehli tek dünyalıdır. Dünyada kaybe-
deceği şeyler, yeniden kazanılabilecek şeylerdir. 
Din ehli ise iki dünyalıdır ve esas yatırımını ahi-
rete yapar. Dünya kolay, ahiret zordur. Dünya 
ehlinin dünyadaki ittifakı kolayın paylaşılması 
üzerinedir. Kolayın paylaşılması da kolaydır. 
Din ehlinin ahiret nimetlerini paylaşması, zor 
elde edilenin paylaşılması üzerinedir. Zor elde 
edileni paylaşmak da zordur. Bu bir ihlâssızlık 
hastalığıdır. Tedavisi samimiyettir.

5. Din ehli, nura taliptir. Nurun kaynağı 
tektir. Bu talepte aşırı giden din ehli, nurun 
tamamına sahip olmak gibi özünde iyilik ya-
tan vahim bir hataya düşer. Dünya ehli nura 
talip değildir. Onların payına zulümât düşer. 
Dolayısıyla zulümâta talip olanlar, talep ettik-
leri zulmette hasislik ve kıskançlık yapmaya 
ihtiyaç duymazlar. Çünkü zulmet tek değil 
sayısızdır. Her biri bir zulmet alsa, yine de ar-
tar. Bu yüzden din ehli dünya ehline nazaran 
daha çok ihtilaf halinde görünür. Din ehlinin 
nura talip olmaktan kaynaklanan bu ihtilafı 
bir hastalıktır. Sebebi samimiyet yokluğudur. 
Dermanı samimiyettir.

Bu beş maddede açıklanan hususlardan dola-
yı din ehli samimiyetsiz davranırsa, maskara 
olur. Dünya ehli kazanırken, din ehli kaybe-
der. Dünya ehli bir görünürken, din ehli bin 
bir parça görünür. Dünya ehli ittifak ederken, 
din ehli tefrikaya düşer. 

Gıbta samimiyetsiz kalırsa rekabete, rekabet 
hasede, haset kine, kin intikama, intikam ci-
nayete varır. Cinayetle neticelenen bu sürecin 
en temelinde “samimiyet yokluğu” yatar. De-
mek ki, samimiyetin olmadığı yerde cinayetin 
olması sürpriz değildir.

Samimiyetin değişmez iki şartı vardır:

1. Yaptığı iyiliğin ecrini Allah’tan beklemek.

2. Zafer odaklı değil sefer odaklı, sonuç odak-
lı değil emek odaklı çalışmak.
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Samimiyetin düşmanları

1. Riya: Nefsin görünme ve gösterme arzu-
sundan doğar. Görünme tutkusu, modern 
çağın en yaygın ve en tehlikeli hastalığıdır. 
Bu tutkuya duçar olanın iflah ettiği görülme-
miştir. Zira görünme tutkusu, olma gayretinin 
önüne geçmektedir. Olmak ya da görünmek, 
çoğu zaman birbirine ters kutuplarda bulu-
nur. Olmak sahici bir duruş, görünmek sahte 
bir duruştur. 

Olmak hakikattir, görünmek imajdır. Olmak 
olgunlaşmakla ilgilidir, görünmek ise göste-
rişle ilgilidir. Mesela temiz olmak ile temiz gö-
rünmek arasında mahiyet farkı vardır. Temiz 
olan halının altını süpürür, temiz görünen ise 
halının altına süpürür. İkisi de “temizliğin iyi” 
olduğunda ittifak halindedir. Ne var ki biri 
temiz olmanın bedelini öderken, diğeri temiz 
olmanın bedelini ödemeye yanaşmamaktadır. 
Buradan yola çıkarak, şu tesbiti yapabiliriz: 
Görünmeyi olmanın önüne koymak, sahteyi 
sahicinin, nifakı samimiyetin, zaferi seferin, 
ganimeti gayretin, neticeyi emeğin önüne 
koymaktır. Riya hastalığının akideye daya-
nan arka planında, Allah’ın semi, basir, alim 
ve habir olmasından şüphe etmek yatar. Nef-
sin görünme ve gösterme arzusunun maliye-
ti, Amellerin boşa gitmesidir. Fudayl b. Iyaz; 
“İnsanlar için ameli terk etmek riya, insanlar 
görsün diye amel etmek şirktir” der. 

2. Nifak: İhlâs kendini Allah’a isbat etmek, 
nifak kendini insanlara isbat etmektir. Ni-
fak bir iman problemi olmaktan daha çok, 
bir iman ahlâkı problemidir. Yani münafıklar 
iman ahlâkından yoksundurlar. Onun için ne 
imanlarında samimidirler ne de inkârlarında. 
Her münafık imana ve samimiyete haset eder. 
Mü’min ihlâs ile kuşanarak kendisini nifaktan 
korur. Eğer mü’min kendisini ihlâsla kuşana-
rak nifaktan korursa, Allah da kuşatma uy-
guladığı münafıkların şerrinden mü’minleri 
korur.

3. Şöhret tutkusu: Şöhret afettir. Şöhretin afeti 
iki yönlüdür. Birincisi; şöhretin ardından ko-
şan şöhret tutkunu için afettir. Zira şöhretin 
ardından koşan, afetin ardından koştuğun-
dan habersizdir. Şöhreti bulduğunda belasını 

bulmuş olur. İkincisi; meşhurların ardından 
koşan başkaları için afettir. Sırf şöhret olduğu 
için meşhurların adından koşan, afetin ardın-
dan koşan afet gibidir. Birbirini buldular mı, 
afet afeti bulmuş olur. İki afetin çarpımından 
ne çıkarsa, bu buluşmadan da o çıkar. Şöhrete 
karşı aşılanmanın yolu ihlâstır.

Sonsöz yerine

1. Samimi mü’minin maksadı hep, daima, sü-
rekli rıza-i ilahi olur. Çokluk, başarı, kazan-
ma, görünme, alkış, aferin, övgü için değil, 
Allah için yapar.

2. Kur’an ahlâkıyla ahlâklanan kimse, başka-
larından önce kendi ayıbını görür. 

3. Kur’an ahlâkıyla ahlâklanan, din kardeşle-
rinin gıpta damarını tahrik etmez. İyiliklerini 
gizler, “Allah görsün, yeter” der. Gıpta, sa-
mimiyetsiz birinde önce rekabete, sonra kıs-
kançlık ve hasede dönüşür.

4. Samimiyet öyle bir ağaçtır ki, tevazu onun 
hem tohumu hem meyvesidir. İhlâssızlığın 
tohumu ve meyvesi ise kibirdir. Tevazu küçü-
ğün küçük görünmesi değil, büyüğün küçük 
görünmesidir.

5. Kendi iyiliğini büyük, başkalarının iyiliğini 
küçük görmek samimiyetsizliktir. Bu, şeytan 
dürbünü kullanmaktır. Kendi iyiliğini küçük, 
başkalarının iyiliğini büyük görmek samimi-
yettir. Bu da, iman dürbünü kullanmaktır.

6. Övgüyü kardeşine ikram edip yergiyi üze-
rine almak, samimiyetin zirvesidir. Tersini 
yapmak ise, samimiyetsizliğin gayyasıdır.

7. Kardeşinin şerefini ve itibarını kendi şeref 
ve itibarı bilmek samimiyetin gereklerinden-
dir. Böyle bilenler, onun şeref ve itibarı art-
tıkça memnun olurlar. Samimiyetsiz olanlar 
kardeşinin şeref ve itibarının artmasından 
huzursuz olur, bunun altında bir buzağı arar, 
bulamazsa kendileri koyarlar. Bunlar samimi-
yet yoksunu zavallılardır.

Rabbim! Bizi sana, dinine, kitabına, Rasulü-
ne ve mü’minlere karşı ihlâs ve samimiyetten 
ayırma! 

اإلخالص: تخصيص الدين لله
عّز وجّل والصدق له

عرض المفاهيم الدينية على موافقة القرآن الكريم:مصطفى إسالم أوغلو

يتمّيز اإلسالم بنظام مفاهيمي فريد نتمّكن عن طريقه معرفة 
ما هو منسجم مع طبيعته الخاصة وما هو مخالف لها. 
وٕان أردنا أن نفحص أي المفاهيم تتوافق مع ذلك النظام 
ذلك  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  تتناقض،  وأيها  اإلسالمي، 
المنبع الصافي ونعثر على ما هو يصّدقها أو يرفضها، 
حتى نرضى بها ونأخذها، أو نتجافى عنها وندعها. ويرجع 
سبب ذلك إلى أن القرآن الكريم  ليس المرجع المهيمن على 
الوحي المنزل في الكتب السماوية السابقة والثقافة الموروثة 
من أهل الكتاب فقط، وٕانما مع ذلك فهو (5:48) المرجع 
المهيمن أيضًا على الثقافة التقليدية التي أنتجها المسلمون 

خالل القرون الطويلة وعايشها. 

إال  اإلسالمية  بالهوية  يّتصف  أن  مفهوم  أي  يستحق  وال 
إذا وجد في القرآن الكريم ما يصّدقه ويوافق عليه ويقول 
مفهوم  أي  وصف  يمكن  ال  أنه  كما  مني».  «إنه  عنه 
ونطق  الكريم  القرآن  عليه  يصادق  لم  إذا  بـ»اإلسالمي» 
بحّقه «إنه ليس مّني». غير أنه في هذه الحالة - على 
وتقاليدهم.  المسلمين  ثقافة  من  جزءًا  ُيعّد   – تقدير  أكثر 
«العادة»  تتخذه  الذي  الحكم  فإن  االعتبار،  هذا  وعلى 
مقابل العبادة، ينطبق على ما هو «تقليدي» مقابل ما هو 

«إسالمي». 

الكريم،  القرآن  على  «اإلخالص»  مفهوم  نعرض  وعندما 
نرى أنه قد تعّرض النحراف داللي، في ظروف تركيا اليوم 
على األقّل، ما يستوجب عرضه على القرآن الكريم مجددًا. 
وهذا فضًال عن أن معنى «اإلخالص» ذاته يقتضي تلك 

املرتجم: ياوز آجار

املؤمن الذي يعتنق الدين 
ويتبنى اإل�ان بعيداً عن 

الرشك، هو مؤمن مخلص؛ أما 
املؤمن الذي يلبس إ�انه بظلم 

(رشك) فهو مؤمن عاٍر من 
اإلخالص. 
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تصديق  عن  البحث  علينا  يجب  حيث  العملية؛ 
مفهوم  أي  على  وجّل  عّز  اهللا  كتاب  من  وموافقة 
ينبني عليه قسٌم مهم من تصّورنا الديني، وهذا من 

متطلبات «اإلخالص». 

اإلخالص: التنّقي بتخصيص الدين هللا تعالى:

يأتي اإلخالص بمعنى النجاة والخالص من شيء 
ما، من جهة، وتحويل الشيء إلى حالته الصافية 
الذي  «الشوب»  ونقيضه  أخرى.  جهة  من  النقية 
يعني الخلط والتلويث وتعكير الصفو. وكلمة الشائبة 
مشتّقة من أصل الشوب. وخالصة الشيء هو اللّب 
أن  كما  وفضالته.  رواسبه  طرح  بعد  تبّقى  الذي 
التخليص يدّل على جعل الشيء صافًيا ورّده إلى 

الشيء  هو  والخالص  أصله. 
الذي يتمّيز بخصائصه الذاتية 
وال يخالطه شيء غريب عنه. 
وكذلك لخالصون هم جماعة 
تتمّيز بخصائصها الشخصية، 
وال توجد بينها ما يجانبها (:6 

؛139 :12 80). 

لإلخالص  األتّم  والمعنى 
يتمّثل في هذه اآلية:

﴿ِاّال الَِّذيَن َتاُبوا َواَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِباللِّٰه َوَاْخَلُصوا 
اللُّٰه  ُيْؤِت  َوَسْوَف  اْلُمْؤِمِنيَن  َمَع  َفُاولِٰٓئَك  ِللِّٰه  ِديَنُهْم 

اْلُمْؤِمنيَن َاْجًرا َعِظيًما﴾ (النساء: :4 146).

سؤال: ماذا يعني التنّقي عن طريق إخالص الدين 
وتخصيصه هللا عّز وجّل ﴿َوأْخَلُصوا ِديَنُهْم ِللِّٰه﴾؟

نجيب بأنه ينبغي فهم هذه اآلية على ضوء اآلية 
الثالثة من سورة الزمر التي تتضّمن الكلمات األربع 
آن  في  التخصيص)  الم  اإلخالص،  اهللا،  (الدين، 
ِمْن  اتََّخُذوا  َوالَِّذيَن  اْلَخاِلُص  الدِّيُن  ِللِّٰه  ﴿أال  واحد: 
ُبوَنٓا ِاَلى اللِّٰه ُزْلٰفى ِانَّ  ُدوِنه َأْوِلَيٓاَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيَقرِّ
اللَّٰه َيْحُكُم َبْيَنُهْم في َما ُهْم فيِه َيْخَتِلُفوَن ِانَّ اللَّٰه َال 

َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر﴾ (الزمر: :39 3).

وعلى ضوء تلك اآلية التي تتحّدث عن «إخالص 
استنباط  يمكن  سبحانه»،  هللا  وتخصيصه  الدين 

النتائج التالية:

تعالى صاحب هذا  بأن اهللا  اإليمان  ينبغي   .1
الدين. 

واإليمان بأن اهللا عّز وجّل هو الذي يختّص   .2
بحّق وضع وتحديد مبادئ دينه دون غيره.

واإليمان بدين اهللا على وجه اإلخالص.  .3

أما معنى «اإليمان بدين اهللا على وجه اإلخالص»، 
اجتناب  مع  التوحيد  بعقيدة  الكاملة  الرعاية  فهو 
الشرك بكل قوة. وبناء على ذلك، نستنتج مما سبق 
وٕايمانه.  اإلنسان  بدين  يرتبط  مفهوم  اإلخالص  أن 
فالمؤمن الذي يعتنق الدين ويتبنى اإليمان بعيدًا عن 
يلبس  الذي  المؤمن  أما  الشرك، هو مؤمن مخِلص. 
فهو  (شرك)  بظلم  إيمانه 

مؤمن عاٍر من اإلخالص. 

من   (112) السورة  تسّمى 
باإلخالص.  الكريم  القرآن 
تمامًا  تتوافق  التسمية  وهذه 
وتعريف اإلخالص. لذلك فإنه 
من األصوب واألجدر إرجاُع 
تسمية هذه السورة باإلخالص 
إلى العهد النبوي الذي لم تكن 
داللته القرآنية قد اعتزلته بعُد، كما صار إلى ذلك في 
القرون التي تلته. وقد يكون الرسول صلى اهللا عليه 
وسّلم هو الذي أطلق هذه التسمية على تلك السورة. 
واالسم اآلخر الذي تتسّمى به هذه السورة منذ صدر 
اإلسالم هو «التوجيد». وكال التسميتين تتطابقان مع 
«اإلخالص»  من  كال�  يستخدم  الذي  الحكيم  القرآن 

و»التوحيد» بمعاٍن متقاربة.

يدّل اإلخالص - بمعناه القرآني - على التدّين الذي 
ال تشوبه ذرة من الشرك. إذن فما أعجب حال الذين 
أي  يبدون  ال  وهم  اإلخالص  مثل  بمفهوٍم  يتفّوهون 
في  منهجًا وطريقة  يتخذونه  بل  الشرك،  إزاء  اهتمام 
حياتهم، وهذا على الرغم من أنه تعبير دقيق وعميق 
إليه  آل  الشرك! وما  األكمل عن  االبتعاد  يدّل على 
إلى   - داللي،  انحراف  من  اإلخالص  مفهوم  اليوم 
جانب مفاهيم أخرى - يعتبر من أكثر األمثلة المثيرة 
المفاهيم  تبّخر  كيفية  تظهر  التي  والدهشة  للغرابة 
معانيها  وٕاصابة  القرآنية  محتوياتها  عن  المفرغة 

بالضمور مع الزمن، فتالشيها تمامًا.   

الدنيا سهلة املنال، بين� اآلخرة 
صعبة الوصال. فاتفاق أهل الدنيا 

عىل وجه البسيطة قائم عىل 
أساس تقاسم السهل، وتقاسم 

السهل هّ� أيضاً. 

المخلصون: هم من يخّصصون الدين هللا وحده:

إذا سألنا القرآن الكريم «من هم المخلصون»، ُيجيب 
علينا ضمنًا بأنهم من «ُيخلصون (يخّصصون) دينهم 
هللا عّز وجّل دون غيره» (:7 29). وٕان لم يتّم ذلك، 
فإن الدين يفقد صفوته، وبالتالي يأتي أناس، فينسبون 
للدين ما ليس منه، ويبتدعون فيه بدعًا، من جانب، 
ويأتي آخرون، فيخرجون ما له وينقصون منه. وليس 
هناك فرق في الحقيقة بين الزيادة (االبتداع) في الدين 
والنقص منه؛ إذ أن الجهالء من أهل اإليمان يزيدون 
المرّكبون  الجهالء  بينما  منه،  ليس  ما  الدين  في 
مع  يتناقضان  األمرين  وكال  الدين،  من  ينقصون 

اإلخالص ويحّرفان هذا الدين. 

وقد خاطب اهللا تعالى؛ صاحُب هذا الدين، من يزيدون 
في الدين بيلي: ﴿ُقْل َأُتَعلُِّموَن 
َما ِفي  َيْعَلُم  َواللَُّه  ِبِديِنُكْم  اللََّه 
اَألْرِض  ِفي  َوَما  السََّماَواِت 
َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ (:49 
16). أما الذين ينقصون منه 
كذلك:  سبحانه  اهللا  فخاطبهم 
اْدُخُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا 
ْلِم َكافًَّة﴾ (:2 208).  ِفي السِّ

القرآن  نستفسر  وكذلك حينما 
الكريم أّي األمرين أخطر، الزيادة في الدين أم النقص 
الثاني. وحتى  منه، يرّد علينا بأن األول أخطر من 
نلقي نظرة  أن  يكفينا  المطلوم  الوجه  ذلك على  نفهم 
سطحية على سورة المائدة. ذلك أنها إن حّذرت من 
تحريم  من  تحّذر  فإنها  واحدة،  مرة  الحرام  إحالل 
أكبر  أيهما  إلى  بذلك  فيشير  مرات،  عشر  الحالل 
جنايًة. فنرى أن السورة تحّذر بدءًا من مطلعها (اآلية 
الرابعة والخامسة) من محاوالت تضييق دائرة الحالل 
والتقاليد  العادات  إلى  مستندة  واجتهادات  بتفسيرات 
واألعراف من جانب؛ وتمنع من توسيع دائرة الحرام 
 -  93) لها  أصل  ال  مختلفة  خرافات  إلى  استنادًا 

  .(103

من  يعترف  الذي  هو  المخلص  أن  ذلك  من  ُيفهم 
تحديد  في  الوحيدة  اإللهية  بالمرجعية  قلبه  صميم 
الحالل والحرام، ويرفض كافة المرجعيات األخرى في 
ذلك. وهذا ألن اإلخالص تخصيص الدين هللا وحده، 

اهللا  وضعها  التي  الحدود  جميع  مراعاة  يتطّلب  ما 
سبحانه وتعالى. 

اإلخالص نوعان؛ أحدهما كسبي واآلخر وهبي. 

ويمكن تصنيف األفعال المسندة إلى اهللا جّل وعال 
وٕالى اإلنسان على ثالثة أقسام رئيسية: 

1.  األفعال التي ُتسند إلى اهللا تعالى وحده.

األفعال التي ُتسند إلى اإلنسان فقط.  .2

األفعال المشتركة بين اهللا الخالق واإلنسان   .3
المخلوق. 

ويمكن التمثيل على األول بالفطرة، والثاني بالتقوى، 
والثالث باإلخالص. 

الكريم  القرآن  إلى  نظرنا  وٕاذا 
نرى أنه يتحّدث عن نوٍع من 
اإلنسان  يكتسبه  اإلخالص 
نوٍع  وعن  الشخصي،  بجهده 
آخَر يمنحه اهللا عّز وجّل هبة 
الحال،  هذا  وفي  عنده.  من 
يكون اإلنسان إزاء اإلخالص 
الفاغل  اسمي  موقع  في 
والمفعول في الوقت ذاته. والوحي يستخدم اإلخالص 
بصيغة اسم الفاعل «المخِلصون والمخِلصين» في 
آيات عدة (:2 139). َفِصَيُغ اسم الفاعل المذكورة 
تدّل على صاحب اإلخالص، ما يعني أن اإلخالص 
مزية يكتسبها اإلنسان بجهوده الذاتية. وٕاسناد فعٍل 
الفاعل» إلى شخٍص يفيد من حيث  بصيغة «اسم 
هو  حيث  بذاته،  الفعل  هذا  اكتسب  قد  بأنه  اللغة 
الذي قام به، ألن الفاعل هو من أحدث الفعل. وهذا 
ناحية؛  من  باإلخالص  التزّود  على  لإلنسان  حثٌّ 
مخلصًا من  ليصبح  عاتقه  على  مسؤولية  وتحميل 

ناحية أخرى. 

الكريم  القرآن  فإن  الفاعل،  اسم  صيغة  جانب  إلى 
أيضًا.  لإلخالص  المفعول»  «اسم  يستخدم صيغة 
مثل «المخَلصين» (:12 24) و»ُمْخَلًصا» (:19 
الموهوب  «الشخص  بمعنى  هذا  ويأتي   .(51
سالفة  الصيغة  بعكس  الصيغة  وهذه  باإلخالص». 
الذكر تمامًا؛ ألن اإلنسان هنا في موقع اسم المفعول 

الدين يفقد صفوته إْن مل يخّصص 
لله تعاىل، فيأيت أناس يزيدون 

فيه، ويأيت آخرون ينقصون منه، 
وليس هناك فرق ب� األمرين يف 

الحقيقة.
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اإلخالص: تخصيص الدين لله
عّز وجّل والصدق له

عرض المفاهيم الدينية على موافقة القرآن الكريم:مصطفى إسالم أوغلو

يتمّيز اإلسالم بنظام مفاهيمي فريد نتمّكن عن طريقه معرفة 
ما هو منسجم مع طبيعته الخاصة وما هو مخالف لها. 
وٕان أردنا أن نفحص أي المفاهيم تتوافق مع ذلك النظام 
ذلك  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  تتناقض،  وأيها  اإلسالمي، 
المنبع الصافي ونعثر على ما هو يصّدقها أو يرفضها، 
حتى نرضى بها ونأخذها، أو نتجافى عنها وندعها. ويرجع 
سبب ذلك إلى أن القرآن الكريم  ليس المرجع المهيمن على 
الوحي المنزل في الكتب السماوية السابقة والثقافة الموروثة 
من أهل الكتاب فقط، وٕانما مع ذلك فهو (5:48) المرجع 
المهيمن أيضًا على الثقافة التقليدية التي أنتجها المسلمون 

خالل القرون الطويلة وعايشها. 

إال  اإلسالمية  بالهوية  يّتصف  أن  مفهوم  أي  يستحق  وال 
إذا وجد في القرآن الكريم ما يصّدقه ويوافق عليه ويقول 
مفهوم  أي  وصف  يمكن  ال  أنه  كما  مني».  «إنه  عنه 
ونطق  الكريم  القرآن  عليه  يصادق  لم  إذا  بـ»اإلسالمي» 
بحّقه «إنه ليس مّني». غير أنه في هذه الحالة - على 
وتقاليدهم.  المسلمين  ثقافة  من  جزءًا  ُيعّد   – تقدير  أكثر 
«العادة»  تتخذه  الذي  الحكم  فإن  االعتبار،  هذا  وعلى 
مقابل العبادة، ينطبق على ما هو «تقليدي» مقابل ما هو 

«إسالمي». 

الكريم،  القرآن  على  «اإلخالص»  مفهوم  نعرض  وعندما 
نرى أنه قد تعّرض النحراف داللي، في ظروف تركيا اليوم 
على األقّل، ما يستوجب عرضه على القرآن الكريم مجددًا. 
وهذا فضًال عن أن معنى «اإلخالص» ذاته يقتضي تلك 

املرتجم: ياوز آجار

املؤمن الذي يعتنق الدين 
ويتبنى اإل�ان بعيداً عن 

الرشك، هو مؤمن مخلص؛ أما 
املؤمن الذي يلبس إ�انه بظلم 

(رشك) فهو مؤمن عاٍر من 
اإلخالص. 

املقال الرئيس
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تصديق  عن  البحث  علينا  يجب  حيث  العملية؛ 
مفهوم  أي  على  وجّل  عّز  اهللا  كتاب  من  وموافقة 
ينبني عليه قسٌم مهم من تصّورنا الديني، وهذا من 

متطلبات «اإلخالص». 

اإلخالص: التنّقي بتخصيص الدين هللا تعالى:

يأتي اإلخالص بمعنى النجاة والخالص من شيء 
ما، من جهة، وتحويل الشيء إلى حالته الصافية 
الذي  «الشوب»  ونقيضه  أخرى.  جهة  من  النقية 
يعني الخلط والتلويث وتعكير الصفو. وكلمة الشائبة 
مشتّقة من أصل الشوب. وخالصة الشيء هو اللّب 
أن  كما  وفضالته.  رواسبه  طرح  بعد  تبّقى  الذي 
التخليص يدّل على جعل الشيء صافًيا ورّده إلى 

الشيء  هو  والخالص  أصله. 
الذي يتمّيز بخصائصه الذاتية 
وال يخالطه شيء غريب عنه. 
وكذلك لخالصون هم جماعة 
تتمّيز بخصائصها الشخصية، 
وال توجد بينها ما يجانبها (:6 

؛139 :12 80). 

لإلخالص  األتّم  والمعنى 
يتمّثل في هذه اآلية:

﴿ِاّال الَِّذيَن َتاُبوا َواَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِباللِّٰه َوَاْخَلُصوا 
اللُّٰه  ُيْؤِت  َوَسْوَف  اْلُمْؤِمِنيَن  َمَع  َفُاولِٰٓئَك  ِللِّٰه  ِديَنُهْم 

اْلُمْؤِمنيَن َاْجًرا َعِظيًما﴾ (النساء: :4 146).

سؤال: ماذا يعني التنّقي عن طريق إخالص الدين 
وتخصيصه هللا عّز وجّل ﴿َوأْخَلُصوا ِديَنُهْم ِللِّٰه﴾؟

نجيب بأنه ينبغي فهم هذه اآلية على ضوء اآلية 
الثالثة من سورة الزمر التي تتضّمن الكلمات األربع 
آن  في  التخصيص)  الم  اإلخالص،  اهللا،  (الدين، 
ِمْن  اتََّخُذوا  َوالَِّذيَن  اْلَخاِلُص  الدِّيُن  ِللِّٰه  ﴿أال  واحد: 
ُبوَنٓا ِاَلى اللِّٰه ُزْلٰفى ِانَّ  ُدوِنه َأْوِلَيٓاَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيَقرِّ
اللَّٰه َيْحُكُم َبْيَنُهْم في َما ُهْم فيِه َيْخَتِلُفوَن ِانَّ اللَّٰه َال 

َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر﴾ (الزمر: :39 3).

وعلى ضوء تلك اآلية التي تتحّدث عن «إخالص 
استنباط  يمكن  سبحانه»،  هللا  وتخصيصه  الدين 

النتائج التالية:

تعالى صاحب هذا  بأن اهللا  اإليمان  ينبغي   .1
الدين. 

واإليمان بأن اهللا عّز وجّل هو الذي يختّص   .2
بحّق وضع وتحديد مبادئ دينه دون غيره.

واإليمان بدين اهللا على وجه اإلخالص.  .3

أما معنى «اإليمان بدين اهللا على وجه اإلخالص»، 
اجتناب  مع  التوحيد  بعقيدة  الكاملة  الرعاية  فهو 
الشرك بكل قوة. وبناء على ذلك، نستنتج مما سبق 
وٕايمانه.  اإلنسان  بدين  يرتبط  مفهوم  اإلخالص  أن 
فالمؤمن الذي يعتنق الدين ويتبنى اإليمان بعيدًا عن 
يلبس  الذي  المؤمن  أما  الشرك، هو مؤمن مخِلص. 
فهو  (شرك)  بظلم  إيمانه 

مؤمن عاٍر من اإلخالص. 

من   (112) السورة  تسّمى 
باإلخالص.  الكريم  القرآن 
تمامًا  تتوافق  التسمية  وهذه 
وتعريف اإلخالص. لذلك فإنه 
من األصوب واألجدر إرجاُع 
تسمية هذه السورة باإلخالص 
إلى العهد النبوي الذي لم تكن 
داللته القرآنية قد اعتزلته بعُد، كما صار إلى ذلك في 
القرون التي تلته. وقد يكون الرسول صلى اهللا عليه 
وسّلم هو الذي أطلق هذه التسمية على تلك السورة. 
واالسم اآلخر الذي تتسّمى به هذه السورة منذ صدر 
اإلسالم هو «التوجيد». وكال التسميتين تتطابقان مع 
«اإلخالص»  من  كال�  يستخدم  الذي  الحكيم  القرآن 

و»التوحيد» بمعاٍن متقاربة.

يدّل اإلخالص - بمعناه القرآني - على التدّين الذي 
ال تشوبه ذرة من الشرك. إذن فما أعجب حال الذين 
أي  يبدون  ال  وهم  اإلخالص  مثل  بمفهوٍم  يتفّوهون 
في  منهجًا وطريقة  يتخذونه  بل  الشرك،  إزاء  اهتمام 
حياتهم، وهذا على الرغم من أنه تعبير دقيق وعميق 
إليه  آل  الشرك! وما  األكمل عن  االبتعاد  يدّل على 
إلى   - داللي،  انحراف  من  اإلخالص  مفهوم  اليوم 
جانب مفاهيم أخرى - يعتبر من أكثر األمثلة المثيرة 
المفاهيم  تبّخر  كيفية  تظهر  التي  والدهشة  للغرابة 
معانيها  وٕاصابة  القرآنية  محتوياتها  عن  المفرغة 

بالضمور مع الزمن، فتالشيها تمامًا.   

الدنيا سهلة املنال، بين� اآلخرة 
صعبة الوصال. فاتفاق أهل الدنيا 

عىل وجه البسيطة قائم عىل 
أساس تقاسم السهل، وتقاسم 

السهل هّ� أيضاً. 

المخلصون: هم من يخّصصون الدين هللا وحده:

إذا سألنا القرآن الكريم «من هم المخلصون»، ُيجيب 
علينا ضمنًا بأنهم من «ُيخلصون (يخّصصون) دينهم 
هللا عّز وجّل دون غيره» (:7 29). وٕان لم يتّم ذلك، 
فإن الدين يفقد صفوته، وبالتالي يأتي أناس، فينسبون 
للدين ما ليس منه، ويبتدعون فيه بدعًا، من جانب، 
ويأتي آخرون، فيخرجون ما له وينقصون منه. وليس 
هناك فرق في الحقيقة بين الزيادة (االبتداع) في الدين 
والنقص منه؛ إذ أن الجهالء من أهل اإليمان يزيدون 
المرّكبون  الجهالء  بينما  منه،  ليس  ما  الدين  في 
مع  يتناقضان  األمرين  وكال  الدين،  من  ينقصون 

اإلخالص ويحّرفان هذا الدين. 

وقد خاطب اهللا تعالى؛ صاحُب هذا الدين، من يزيدون 
في الدين بيلي: ﴿ُقْل َأُتَعلُِّموَن 
َما ِفي  َيْعَلُم  َواللَُّه  ِبِديِنُكْم  اللََّه 
اَألْرِض  ِفي  َوَما  السََّماَواِت 
َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ (:49 
16). أما الذين ينقصون منه 
كذلك:  سبحانه  اهللا  فخاطبهم 
اْدُخُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا 
ْلِم َكافًَّة﴾ (:2 208).  ِفي السِّ

القرآن  نستفسر  وكذلك حينما 
الكريم أّي األمرين أخطر، الزيادة في الدين أم النقص 
الثاني. وحتى  منه، يرّد علينا بأن األول أخطر من 
نلقي نظرة  أن  يكفينا  المطلوم  الوجه  ذلك على  نفهم 
سطحية على سورة المائدة. ذلك أنها إن حّذرت من 
تحريم  من  تحّذر  فإنها  واحدة،  مرة  الحرام  إحالل 
أكبر  أيهما  إلى  بذلك  فيشير  مرات،  عشر  الحالل 
جنايًة. فنرى أن السورة تحّذر بدءًا من مطلعها (اآلية 
الرابعة والخامسة) من محاوالت تضييق دائرة الحالل 
والتقاليد  العادات  إلى  مستندة  واجتهادات  بتفسيرات 
واألعراف من جانب؛ وتمنع من توسيع دائرة الحرام 
 -  93) لها  أصل  ال  مختلفة  خرافات  إلى  استنادًا 

  .(103

من  يعترف  الذي  هو  المخلص  أن  ذلك  من  ُيفهم 
تحديد  في  الوحيدة  اإللهية  بالمرجعية  قلبه  صميم 
الحالل والحرام، ويرفض كافة المرجعيات األخرى في 
ذلك. وهذا ألن اإلخالص تخصيص الدين هللا وحده، 

اهللا  وضعها  التي  الحدود  جميع  مراعاة  يتطّلب  ما 
سبحانه وتعالى. 

اإلخالص نوعان؛ أحدهما كسبي واآلخر وهبي. 

ويمكن تصنيف األفعال المسندة إلى اهللا جّل وعال 
وٕالى اإلنسان على ثالثة أقسام رئيسية: 

1.  األفعال التي ُتسند إلى اهللا تعالى وحده.

األفعال التي ُتسند إلى اإلنسان فقط.  .2

األفعال المشتركة بين اهللا الخالق واإلنسان   .3
المخلوق. 

ويمكن التمثيل على األول بالفطرة، والثاني بالتقوى، 
والثالث باإلخالص. 

الكريم  القرآن  إلى  نظرنا  وٕاذا 
نرى أنه يتحّدث عن نوٍع من 
اإلنسان  يكتسبه  اإلخالص 
نوٍع  وعن  الشخصي،  بجهده 
آخَر يمنحه اهللا عّز وجّل هبة 
الحال،  هذا  وفي  عنده.  من 
يكون اإلنسان إزاء اإلخالص 
الفاغل  اسمي  موقع  في 
والمفعول في الوقت ذاته. والوحي يستخدم اإلخالص 
بصيغة اسم الفاعل «المخِلصون والمخِلصين» في 
آيات عدة (:2 139). َفِصَيُغ اسم الفاعل المذكورة 
تدّل على صاحب اإلخالص، ما يعني أن اإلخالص 
مزية يكتسبها اإلنسان بجهوده الذاتية. وٕاسناد فعٍل 
الفاعل» إلى شخٍص يفيد من حيث  بصيغة «اسم 
هو  حيث  بذاته،  الفعل  هذا  اكتسب  قد  بأنه  اللغة 
الذي قام به، ألن الفاعل هو من أحدث الفعل. وهذا 
ناحية؛  من  باإلخالص  التزّود  على  لإلنسان  حثٌّ 
مخلصًا من  ليصبح  عاتقه  على  مسؤولية  وتحميل 

ناحية أخرى. 

الكريم  القرآن  فإن  الفاعل،  اسم  صيغة  جانب  إلى 
أيضًا.  لإلخالص  المفعول»  «اسم  يستخدم صيغة 
مثل «المخَلصين» (:12 24) و»ُمْخَلًصا» (:19 
الموهوب  «الشخص  بمعنى  هذا  ويأتي   .(51
سالفة  الصيغة  بعكس  الصيغة  وهذه  باإلخالص». 
الذكر تمامًا؛ ألن اإلنسان هنا في موقع اسم المفعول 

الدين يفقد صفوته إْن مل يخّصص 
لله تعاىل، فيأيت أناس يزيدون 

فيه، ويأيت آخرون ينقصون منه، 
وليس هناك فرق ب� األمرين يف 

الحقيقة.
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أوقع  ومن  الفعل.  عليه  وقع  من  بمعنى  الفاعل،  ال 
الفعل هو الفاعل المقّدر الذي يهب اإلخالص وهو 
تتمّخض  التي  والنتيجة  بالطبع.  وتعالى  سبحانه  اهللا 
عما ُذكر صريحٌة واضحة، وهي أن من اإلخالص 
نوع يكتسبه اإلنسان، ونوع آخر يمنحه اهللا جّل وعال. 

السؤال: كيف ينبغي أن تُفهم مثل تلك األفعال المسندة 
إلى اهللا واإلنسان معًا في القرآن الكريم؟

ينتهجه  الذي  العام  األسلوب  بمقتضى  الجواب: 
القرآن الكريم، وكذلك بمقتضى السنة في العالقة بين 
األفعال  فْهم  يجب  المخلوق،  واإلنسان  الخالق  اهللا 
المشتركة على النحو التالي: إن نهض اإلنسان بما 
لنيل  وسعه  في  ما  وبذل  واجباٍت،  من  عليه  يترّتب 
اإلخالص، فإن اهللا تعالى يهبه اإلخالص نعمة من 
عنده. بمعنى أنه عّز وجّل ُيدخل َمْن صَدق في طلب 

اإلخالص وصار مخِلصًا، في عباده المخَلصين. 

إلى  «اإلخالص»  من  الممتدة  الداللية  الرحلة 
«الصدق»: 

الكريم  القرآن  يستخدمها  التي  اإلخالص  كلمة  إن 
باالبتعاد  وجّل  عّز  هللا  الدين  «تخصيص  بمعنى 
الكامل عن الشرك»، خرجت في رحلة مديدة طوال 
على  أخيرًا  وترسو  جديدة،  معاني  لتكتسب  التاريخ 
معنى «الصدق». وال بّد من اإلشارة إلى أن الصدق 
الذي اكتسبته كلمة اإلخالص مع الزمن، ليس معنى 
يجب رفضه وطرحه تمامًا. ولكن الذي يجب رفضه 
مفهوم  من  واألساسي  األصلي  المعنى  اقتطاع  هو 
الفرعي  المعنى  في  واختزاله  اإلخالص،  مثل  قرآني 

الذي اكتسبته مع مرور الزمن. 

اإلخالص في العقيدة هو رفض الشرك بكل أنواعه، 
وتخصيص الدين هللا وحده. 

اإلخالص في العمل هو االبتعاد عن الرياء والسمعة، 
وعمل كل شيء من أجل اهللا وحده.  

  اإلخالص في العبادات هو إخفاؤها عن الناس.

األصلي  المعنى  من  فانطالقًا  العرفان،  أهل  أما 
مذهبهم  مع  يتوافق  آخر  بتعريف  جاؤوا  لإلخالص، 
المخلوقات  كلَّ  اإلنسان  إبعاد  بأنه  فعّرفوه  الذوقي، 
هذه  فمثل  وجّل.  عّز  اهللا  مع  تعامله  في  واألسباب 

التعاريف التي تشمل حتى مجاالٍت تتجاوز المجال 
اإلخالص  بمفهوم  دفعت  التي  هي  للدين  العقائدي 
يمكن  ال  أنه  غير  «الصدق».  مفهوم  مع  ليلتقي 
اعتبار هذا المعنى الغائي منفصًال كليًا عن المعنى 
يعتبر  بل  تمامًا،  به  الِعّلي لإلخالص وغير مرتبط 
مقبوًال والزمًا من حيث إن مفهوم اإلخالص - بمعنى 
لتشتمل  دائرته  تتسع   - الشوائب  من  العقيدة  تنقية 
على تنقية السلوكيات والعبادات واألخالق والمعرفة 
والعقل واإلرادة والضمير من كل ما يشوبها. غير أن 
على  الفرعي  المعنى  إقامة  على  ينصّب  اعتراضنا 
فتح  إذا  أنه  بسبب  وهذا  له.  األصلي  المعنى  مقام 
المجال أمام إحالل الفرع محّل األصل، فإنه ال يبقى 
لألصل محّل بعده، األمر الذ يؤدي أخيرًا إلى نسيان 

معناه األصلي. 

وبعد هذا القيد االحترازي، نقول بأنه ليس هناك أي 
مانٍع للقول بأن اإلخالص هو الصدق والصداقة. وال 
ريب أن الصدق رأس كل شيء وأساسه. فإن غاب 

الصدق فال حاجة للنظر إلى شيء آخر. 

المؤمن ُيبتلى بزمرتين من الناس:

من  الخروج  الممكن  غير  ومن  بالكافرين؛   .1
هذا االبتالء ناجحًا إال باإليمان. 

بالمنافقين؛ وال سبيل إلى الخروج من هذا   .2
االبتالء فائزًا إال باإلخالص. 

ويجدر بنا أن نذكر هنا ونحن نتحّدث عن الصدق، 
ذلك الحديث النبوي الشريف. حيث يقول صلى اهللا 
يا رسول  لمن  قلنا:  النصيحة،  «الدين  وسلم:  عليه 
المسلمين  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  هللا  قال:  اهللا؟ 

وعامتهم.» (مسلم، اإليمان: 95)

نالحظ أن اإلمام مسلم – رحمه اهللا – قد أدرج هذا 
يقيم  أنه  على  يدّل  ما  اإليمان،  كتاب  في  الحديث 
أن  إال  و»اإليمان».  «الصدق»  بين  مباشرة  عالقة 
ما صار إليه مفهوم اإلخالص من تحريف واختزال 
الشيئ على  التاريخ جرى نفس  في معناه على مّر 
مفهوم النصيحة كذلك، مع األسف، فأصبح حديث 
«الدين النصيحة» ُيفهم ويفّسر على أن الدين عبارة 
عن الوعظ والنصيحة وحّث الناس على الخير، وذلك 
على الرغم من أن بقية الحديث تقول «هللا ولرسوله». 
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اإلخالص: تخصيص الدين لله
عّز وجّل والصدق له

عرض المفاهيم الدينية على موافقة القرآن الكريم:مصطفى إسالم أوغلو

يتمّيز اإلسالم بنظام مفاهيمي فريد نتمّكن عن طريقه معرفة 
ما هو منسجم مع طبيعته الخاصة وما هو مخالف لها. 
وٕان أردنا أن نفحص أي المفاهيم تتوافق مع ذلك النظام 
ذلك  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  تتناقض،  وأيها  اإلسالمي، 
المنبع الصافي ونعثر على ما هو يصّدقها أو يرفضها، 
حتى نرضى بها ونأخذها، أو نتجافى عنها وندعها. ويرجع 
سبب ذلك إلى أن القرآن الكريم  ليس المرجع المهيمن على 
الوحي المنزل في الكتب السماوية السابقة والثقافة الموروثة 
من أهل الكتاب فقط، وٕانما مع ذلك فهو (5:48) المرجع 
المهيمن أيضًا على الثقافة التقليدية التي أنتجها المسلمون 

خالل القرون الطويلة وعايشها. 

إال  اإلسالمية  بالهوية  يّتصف  أن  مفهوم  أي  يستحق  وال 
إذا وجد في القرآن الكريم ما يصّدقه ويوافق عليه ويقول 
مفهوم  أي  وصف  يمكن  ال  أنه  كما  مني».  «إنه  عنه 
ونطق  الكريم  القرآن  عليه  يصادق  لم  إذا  بـ»اإلسالمي» 
بحّقه «إنه ليس مّني». غير أنه في هذه الحالة - على 
وتقاليدهم.  المسلمين  ثقافة  من  جزءًا  ُيعّد   – تقدير  أكثر 
«العادة»  تتخذه  الذي  الحكم  فإن  االعتبار،  هذا  وعلى 
مقابل العبادة، ينطبق على ما هو «تقليدي» مقابل ما هو 

«إسالمي». 

الكريم،  القرآن  على  «اإلخالص»  مفهوم  نعرض  وعندما 
نرى أنه قد تعّرض النحراف داللي، في ظروف تركيا اليوم 
على األقّل، ما يستوجب عرضه على القرآن الكريم مجددًا. 
وهذا فضًال عن أن معنى «اإلخالص» ذاته يقتضي تلك 

املرتجم: ياوز آجار

املؤمن الذي يعتنق الدين 
ويتبنى اإل�ان بعيداً عن 

الرشك، هو مؤمن مخلص؛ أما 
املؤمن الذي يلبس إ�انه بظلم 

(رشك) فهو مؤمن عاٍر من 
اإلخالص. 
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أوقع  ومن  الفعل.  عليه  وقع  من  بمعنى  الفاعل،  ال 
الفعل هو الفاعل المقّدر الذي يهب اإلخالص وهو 
تتمّخض  التي  والنتيجة  بالطبع.  وتعالى  سبحانه  اهللا 
عما ُذكر صريحٌة واضحة، وهي أن من اإلخالص 
نوع يكتسبه اإلنسان، ونوع آخر يمنحه اهللا جّل وعال. 

السؤال: كيف ينبغي أن تُفهم مثل تلك األفعال المسندة 
إلى اهللا واإلنسان معًا في القرآن الكريم؟

ينتهجه  الذي  العام  األسلوب  بمقتضى  الجواب: 
القرآن الكريم، وكذلك بمقتضى السنة في العالقة بين 
األفعال  فْهم  يجب  المخلوق،  واإلنسان  الخالق  اهللا 
المشتركة على النحو التالي: إن نهض اإلنسان بما 
لنيل  وسعه  في  ما  وبذل  واجباٍت،  من  عليه  يترّتب 
اإلخالص، فإن اهللا تعالى يهبه اإلخالص نعمة من 
عنده. بمعنى أنه عّز وجّل ُيدخل َمْن صَدق في طلب 

اإلخالص وصار مخِلصًا، في عباده المخَلصين. 

إلى  «اإلخالص»  من  الممتدة  الداللية  الرحلة 
«الصدق»: 

الكريم  القرآن  يستخدمها  التي  اإلخالص  كلمة  إن 
باالبتعاد  وجّل  عّز  هللا  الدين  «تخصيص  بمعنى 
الكامل عن الشرك»، خرجت في رحلة مديدة طوال 
على  أخيرًا  وترسو  جديدة،  معاني  لتكتسب  التاريخ 
معنى «الصدق». وال بّد من اإلشارة إلى أن الصدق 
الذي اكتسبته كلمة اإلخالص مع الزمن، ليس معنى 
يجب رفضه وطرحه تمامًا. ولكن الذي يجب رفضه 
مفهوم  من  واألساسي  األصلي  المعنى  اقتطاع  هو 
الفرعي  المعنى  في  واختزاله  اإلخالص،  مثل  قرآني 

الذي اكتسبته مع مرور الزمن. 

اإلخالص في العقيدة هو رفض الشرك بكل أنواعه، 
وتخصيص الدين هللا وحده. 

اإلخالص في العمل هو االبتعاد عن الرياء والسمعة، 
وعمل كل شيء من أجل اهللا وحده.  

  اإلخالص في العبادات هو إخفاؤها عن الناس.

األصلي  المعنى  من  فانطالقًا  العرفان،  أهل  أما 
مذهبهم  مع  يتوافق  آخر  بتعريف  جاؤوا  لإلخالص، 
المخلوقات  كلَّ  اإلنسان  إبعاد  بأنه  فعّرفوه  الذوقي، 
هذه  فمثل  وجّل.  عّز  اهللا  مع  تعامله  في  واألسباب 

التعاريف التي تشمل حتى مجاالٍت تتجاوز المجال 
اإلخالص  بمفهوم  دفعت  التي  هي  للدين  العقائدي 
يمكن  ال  أنه  غير  «الصدق».  مفهوم  مع  ليلتقي 
اعتبار هذا المعنى الغائي منفصًال كليًا عن المعنى 
يعتبر  بل  تمامًا،  به  الِعّلي لإلخالص وغير مرتبط 
مقبوًال والزمًا من حيث إن مفهوم اإلخالص - بمعنى 
لتشتمل  دائرته  تتسع   - الشوائب  من  العقيدة  تنقية 
على تنقية السلوكيات والعبادات واألخالق والمعرفة 
والعقل واإلرادة والضمير من كل ما يشوبها. غير أن 
على  الفرعي  المعنى  إقامة  على  ينصّب  اعتراضنا 
فتح  إذا  أنه  بسبب  وهذا  له.  األصلي  المعنى  مقام 
المجال أمام إحالل الفرع محّل األصل، فإنه ال يبقى 
لألصل محّل بعده، األمر الذ يؤدي أخيرًا إلى نسيان 

معناه األصلي. 

وبعد هذا القيد االحترازي، نقول بأنه ليس هناك أي 
مانٍع للقول بأن اإلخالص هو الصدق والصداقة. وال 
ريب أن الصدق رأس كل شيء وأساسه. فإن غاب 

الصدق فال حاجة للنظر إلى شيء آخر. 

المؤمن ُيبتلى بزمرتين من الناس:

من  الخروج  الممكن  غير  ومن  بالكافرين؛   .1
هذا االبتالء ناجحًا إال باإليمان. 

بالمنافقين؛ وال سبيل إلى الخروج من هذا   .2
االبتالء فائزًا إال باإلخالص. 

ويجدر بنا أن نذكر هنا ونحن نتحّدث عن الصدق، 
ذلك الحديث النبوي الشريف. حيث يقول صلى اهللا 
يا رسول  لمن  قلنا:  النصيحة،  «الدين  وسلم:  عليه 
المسلمين  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  هللا  قال:  اهللا؟ 

وعامتهم.» (مسلم، اإليمان: 95)

نالحظ أن اإلمام مسلم – رحمه اهللا – قد أدرج هذا 
يقيم  أنه  على  يدّل  ما  اإليمان،  كتاب  في  الحديث 
أن  إال  و»اإليمان».  «الصدق»  بين  مباشرة  عالقة 
ما صار إليه مفهوم اإلخالص من تحريف واختزال 
الشيئ على  التاريخ جرى نفس  في معناه على مّر 
مفهوم النصيحة كذلك، مع األسف، فأصبح حديث 
«الدين النصيحة» ُيفهم ويفّسر على أن الدين عبارة 
عن الوعظ والنصيحة وحّث الناس على الخير، وذلك 
على الرغم من أن بقية الحديث تقول «هللا ولرسوله». 

الصدق  هو  للنصيحة  األصلي  المعنى  أن  عرفنا  وٕان 
فإن المشكلة تنحّل ويظهر المعنى على نحو جلي. ألن 
على   - حاشاه   – اَهللا  ويدّل  يعظ  أن  يمكن  ال  اإلنسان 

الخير، ولكنه يكون صادقًا معه جّل وعال. 

هل يمكن قياس صدق اإلنسان؟ 

ال يمكن أن يقيس اإلنسان مدى صدق غيره على النحو 
الصحيح مائة بالمائة. إذ يتطّلب ذلك االطالَع على ما 
يفوق  الذي  األمر  الصدور،  في  بما  والعلم  القلوب  في 
الطاقة البشرية. فاهللا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يقدر 
على ذلك. وما يترّتب على اإلنسان - والحالة هذه - هو 
االلتزام بحسن الظّن إزاء أخيه اإلنسان؛ ألن سوء الظّن 

حيث  وتبعة.  ذنب  عليه  يترّتب 
حسن  في  أخطأ  إن  اإلنسان  إن 
إن  ولكن  عليه،  يؤاخذ  فال  ظّنه 
أخطأ في سوء ظّنه يحاسب عليه. 
إذن نقول إنه بإمكان اإلنسان أن 
يحاسب نفسه ويختبر نيته، فيقّدر 
أن  يعتزم  ومن  ودرجته.  مستواه 
على  يعتمد  أن  عليه  ذلك،  يفعل 

الموازين التالية: 

معرفة  لديه  يستوي  أن   .1
الناس بحسناته أو جهلهم بها. 

مدح  لديه  يستوي  أن   .2
اآلخرين بحسناته أو ذمها من قبلهم. 

نتائج أعماله، ويجني  لديه أن يرى  أن يستوي   .3
ثمراتها في الدنيا أو ال يراها وال يجني ثمراتها. 

أن يكتفي بثواب أعماله في الحياة اآلخرة.   .4

وهذا األخير هو صدق المحسنين. أما صدق المقّربين من 
اهللا جّل وعال، فال فرق بالنسبة لهم بين أن يجني ثمرات 

أعماله في الدنيا واآلخرة على حد سواء أو ال يجنيها. 

الدين في  الدنيا أنجح من أهل  يبدو أهل  لماذا  السؤال: 
قضية االتفاق والوفاق؟ وذلك على الرغم من أن االتفاق 
واالختالف  بهم،  وجدير  الدين  أهل  شأن  من  والوفاق 

والنزاع من شأن أهل الدنيا وخليق بهم!

الجواب: 

ألن أهل الدنيا ينتظرون نتائج كل ما يفعلونه   .1
فليسوا  الدين  أهل  أما  فعًال؛  فيها  ينالونها  أو  الدنيا  في 
مثلهم، لذا تظهر بينهم نزاعات واختالفات. فدواء وشفاء 

هذا المرض هو اإلخالص والصدق. 

اإليمان،  قوة  من  محرومون  الدنيا  أهل  وألن   .2
الدنيا،  في  والنجاح  ونتائجها  األمور  بعواقب  ومهتّمون 
الدنيا  بالحياة  يكتفون  أنهم  بسبب  واإلظهار،  والظهور 
قوة  عن  البحث  غمار  في  فيخوضون  اآلخرة،  دون 
الذي  األمر  الفشل،  من  يخافون  أنهم  كما  إضافية. 
فيتفقون  واالتفاق،  الوفاق  على  الحرص  إلى  بهم  يدفع 
بسهولة. بينما أهل الدين يعتمدون على قوة اإليمان، لذا 
ال يهتمون بالوفاق واالتفاق بقدر 
اهتمام أهل الدنيا، مما يعّرضهم 
للضعف واالختالف ويوقعهم في 
ذلك  دواء  أما  والخالف.  التفرقة 
فهو اإلخالص والصدق كذلك. 

ألن إصرار أهل الدين على   .3
طلب الفالح األخروي ليس على 
على  الدنيا  أهل  حرص  مستوى 
طلب الرفاهية الدنيوية. حيث إن 
طلب  على  يصّرون  الدين  أهل 
السعادة األخروية بأكثر من ألف 
ضعف من إلحاح أهل الدنيا على 
لم  فإن  الدنيوية.  السعادة  طلب 
ُيربَّ ذلك الطلب الشديد ألهل الدين باإلخالص والصدق 
يتحّول إلى اصطياد الثواب وحسد الخير لينقلب األمر 
أخيرًا إلى الفساد. فتبدأ تساؤالت من مثل: لماذا هو الذي 
أّلف هذا الكتاب ولم أؤّلف أنا؟ وِلَم ذاك ُوّفق إلى فعل 
هذا الخير ولم أوفَّق أنا؟ وِلَم ذلك ينهض بهذه الخدمة وال 
أنهض أنا؟ ولماذا يهرع الناس إليه وال يتوافدون إلّي؟ وما 
إلى ذلك من التساؤالت األخرى. وهذا يحّرك في نفوس 
أهل الدين شعور الحسد، هذا الشعور الشيطاني، ولكنه 
ظهر مرتديًا برداء الحق. ودواء هذا الداء هو اإلخالص 

والصدق أيضًا. 

(دون  الدنيا  هذه  إال  الدنيا  ألهل  ليس  ألنه   .4
العقبى). إذا فقد اليوم شيئًا في هذه الدنيا، فمن الممكن 
الدين  أهل  أما  الدنيا.  أيام  من  آخر  يوم  في  يلقاه  أن 
فلهم نوعان من الدنيا، لذا يزرعون رؤوس أموالهم بشكل 

الحالة الفطرية هي الحقيقة 
والواقع، بين� الظهور خيال 

كاذب. فالحالة الفطرية ترتبط 
بالنضوج والك�ل، أما الظهور 

فبالرياء. ك� أن النظافة الحقيقية 
تختلف عن النظافة املصطنعة من 

حيث الجوهر واملاهية.



14

سهل،  أمر  الدنيا  وكسب  األخرة.  مزرعة  في  أساسي 
بعكس اآلخرة. فاتفاق أهل الدنيا على وجه هذه البسيطة 
مبني على تقاسم ما هو سهل. وتقاسم السهل أمر سهل 
فمبني  األخروية،  النعم  العقبى  أهل  تقاسم  أما  أيضًا. 
على تقاسم ما هو صعب المنال. وتقاسم صعب المنال 
صعب أيضًا. وهذا المرض ينشأ من عدم اإلخالص، 

ودواؤه الصدق واإلخالص أيضًا. 

ألن أهل الدين يطلبون النور، ومصدر النور   .5
واحد. وٕان أفرط أهل الدين في طلبه، يقعون في خطأ 
وهو  والحسن،  الخير  الحقيقة  في  وراءه  يكمن  وخيم 
الرغبة في الحصول على النور كله. أما أهل الدنيا، فال 
يطلبون النور، بل نصيبهم من الدنيا ليس إال الظلمات. 
فالالهثون وراء الظلمات ال يضطّرون للخّسة والحسد في 
طلبها. ألن الظلمة ليست واحدة، وٕانما كثيرة ال يحصرها 
العّد. فإن حصل كل فرد منهم على واحدة فال تنقص، 
بل تزيد. ولهذا السبب يبدو أهل الدين أكثر وقوعًا في 
االختالفات بالنسبة ألهل الدنيا. فهذا االختالف الناجم 
من كون أهل الدين طالبين للنور، مرض ناشئ من عدم 
الصدق واإلخالص، لذا ال يشفى وال يبرؤ هذا الداء إال 

بهما كذلك.

أهل  يلتزم  لم  فإن  أعاله،  المذكورة  الخمسة  ولألسباب 
الدين باإلخالص، ولم يحافظوا على الصدق، يتحّولون 
الدنيا يكسبون. وكذا  أهل  بينما  فيخسرون  إلى مهزلة، 
الدين  أهل  أما  ومتحدين،  متوافقين  الدنيا  أهل  يبدو 
فمتفّرقين ومتشرذمين إلى ألف جزء وجزء. ويتفق أهل 
الغبطُة  ُترّب  لم  وٕان  يتمّزقون.  الدين  أهل  فيما  الدنيا، 
باإلخالص والصدق تنقلب إلى التنافس، والتنافس إلى 
الحسد، والحسد إلى الغيظ، والغيظ إلى الثأر واالنتقام، 
هذه  أساس  في  ويكمن  بالجناية.  ينتهي  األخير  وهذا 
العملية المنتهية بالجناية «غياب اإلخالص والصدق». 

إذن فال غرو أن ُترتكب جنايات عند فقدانهما.

وللصدق شرطان ثابتان ال يتغّيران: 

تفويض أجر ومثوبة ما عمله من خير إلى اهللا   .1
عّز وجّل. 

العمل في مدار السفر والخروج في سبيل اهللا   .2
بدًال من الظفر، وفي مدار السعي بدًال من النتيجة.  

أعداء الصدق واإلخالص:

للظهور  النفس  حب  من  ناشئ  هو  الرياء:   .1
واإلظهار. أي إبراز العبادة ليراها الناس. وحّب الظهور 
الحديث.  العصر  في  األمراض شيوعًا وخطرًا  أكثر  من 
بعد  الشغف  هذا  من  نجا  قد  إنسانًا  التاريخ  يسّجل  ولم 
الظهور  شغف  يتقّدم  الحالة،  هذه  في  ألنه  فيه.  الوقوع 
على الحالة الحقيقية الفطرية، اللتين توجدان في أقطاب 
الفطرية  الحالة  ألن  ذلك  األحيان.  أغلب  في  متضادة 
الظهور  أما  لإلنسان،  الحقيقية  الصبغة  أو  الوقفة  هي 
فوقفة أو صبغة زائفة. الوقفة أو الصبغة الحقيقية لإلنسان 
هي الواقع الحقيقي؛ بينما الظهور خيال كاذب. فالحالة 
فبالرياء.  الظهور  أما  والكمال،  بالنضوج  ترتبط  الفطرية 
فمثًال هناك فرق بين النظافة الحقيقية والنظافة المصطنعة 
من حيث الجوهر والماهية. فالنظيف ينّظف حتى تحت 
النفايات  يجمع  بالنظافة  المتصّنع  أن  غير  السجاد، 
أمر  النظافة  أن  على  متفقان  وكالهما  السجاد!  تحت 
حسن ومحمود، ولكن أحدهما يدفع ثمن النظافة بالفعل، 
فإنه  هذا،  من  وانطالقًا  ذلك.  دفع  اآلخر  يتجّنب  فيما 
من الممكن أن ننتهي إلى أن تقديم الظهور على الحالة 
الزائف على  تقديم  السّر، يعني  الفطرية، والعالنية على 
الحّق، والنفاِق على الصدق، والظفر على السفر والخروج 
في سبيل اهللا، والغنيمة على العمل، والنتيجة على السعي 
والجهد. ويكمن وراء مرض الرياء على الصعيد العقائدي 
الشكُّ في أن اهللا سميع بصير عليم خبير. وحّب النفس 
يقول  ويحبطها.  سدًى  اإلنسان  أعمال  يجعل  للظهور 
الناس  ليراه  العمل  ترك  «إن  عياض  بن  فضيل  اإلمام 

رياء، والعمل ليراه الناس شرك.» 

سبحانه  هللا  النفس  إثبات  اإلخالص  النفاق:   .2
وتعالى، بينما النفاق إثباتها للناس. والنفاق مشكلة تتعلق 
بأخالق اإليمان أكثر من تعّلقها باإليمان. أي أن المنافقين 
معزولون عن أخالق اإليمان. لذلك فهم ليسوا صادقين 
ال في إيمانهم وال في إنكارهم. فكل منافق يحسد اإليمان 
والصدق. والمؤمن يحمي نفسه متزّودًا بالتقوى. وٕان صان 
فإن  بالتقوى  التزّود  النفاق عن طريق  نفسه من  المؤمن 
اهللا تعالى يعصمه ويحفظه من شّر المنافقين الذين أحاط 

بهم.  

حّب السمعة والشهرة: إن الشهرة آفة من زاويتين،   .3
األولى أنها آفة بالنسبة لنفِس َمْن يسعى وراء الشهرة؛ ذلك 
وراء  يلهث  أنه  عن  غافل  الشهرة  وراء  يسعى  من  ألن 
اآلفة، وٕان حّصل الشهرة لقي آفته. أما الثانية، إنها آفة 
الذي  ألن  وهذا  المشهورين،  وراء  يلهثون  لمن  بالنسبة 
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اإلخالص: تخصيص الدين لله
عّز وجّل والصدق له

عرض المفاهيم الدينية على موافقة القرآن الكريم:مصطفى إسالم أوغلو

يتمّيز اإلسالم بنظام مفاهيمي فريد نتمّكن عن طريقه معرفة 
ما هو منسجم مع طبيعته الخاصة وما هو مخالف لها. 
وٕان أردنا أن نفحص أي المفاهيم تتوافق مع ذلك النظام 
ذلك  إلى  اللجوء  علينا  يتعين  تتناقض،  وأيها  اإلسالمي، 
المنبع الصافي ونعثر على ما هو يصّدقها أو يرفضها، 
حتى نرضى بها ونأخذها، أو نتجافى عنها وندعها. ويرجع 
سبب ذلك إلى أن القرآن الكريم  ليس المرجع المهيمن على 
الوحي المنزل في الكتب السماوية السابقة والثقافة الموروثة 
من أهل الكتاب فقط، وٕانما مع ذلك فهو (5:48) المرجع 
المهيمن أيضًا على الثقافة التقليدية التي أنتجها المسلمون 

خالل القرون الطويلة وعايشها. 

إال  اإلسالمية  بالهوية  يّتصف  أن  مفهوم  أي  يستحق  وال 
إذا وجد في القرآن الكريم ما يصّدقه ويوافق عليه ويقول 
مفهوم  أي  وصف  يمكن  ال  أنه  كما  مني».  «إنه  عنه 
ونطق  الكريم  القرآن  عليه  يصادق  لم  إذا  بـ»اإلسالمي» 
بحّقه «إنه ليس مّني». غير أنه في هذه الحالة - على 
وتقاليدهم.  المسلمين  ثقافة  من  جزءًا  ُيعّد   – تقدير  أكثر 
«العادة»  تتخذه  الذي  الحكم  فإن  االعتبار،  هذا  وعلى 
مقابل العبادة، ينطبق على ما هو «تقليدي» مقابل ما هو 

«إسالمي». 

الكريم،  القرآن  على  «اإلخالص»  مفهوم  نعرض  وعندما 
نرى أنه قد تعّرض النحراف داللي، في ظروف تركيا اليوم 
على األقّل، ما يستوجب عرضه على القرآن الكريم مجددًا. 
وهذا فضًال عن أن معنى «اإلخالص» ذاته يقتضي تلك 

املرتجم: ياوز آجار

املؤمن الذي يعتنق الدين 
ويتبنى اإل�ان بعيداً عن 

الرشك، هو مؤمن مخلص؛ أما 
املؤمن الذي يلبس إ�انه بظلم 

(رشك) فهو مؤمن عاٍر من 
اإلخالص. 

املقال الرئيس
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يلهث وراء المشهورين لمجّرد شهرتهم كاآلفة التي تلهث 
اجتمعتا  قد  تكونان  كلتاهما  التقت  ما  فإذا  اآلفة.  وراء 
ما  إال  االلتقاء  هذا  من  ينتج  فال  واحد.  صعيد  على 
ينتج من تصادم اآلفتين. والطريق الوحيد الكفيل بإبعاد 

اإلنسان عن الشهرة هو التمّسك باإلخالص.  

بدًال من الخاتمة:

دومًا  السعي  هي  الصادق  المؤمن  غاية   .1
للحصول على الرضا اإللهي. وال يعمل أي عمل للتكاثر 
الناس  قبل  من  والتصفيق  والظهور  والكسب  والنجاح 

والمديح وغيرها، وٕانما يعمل من أجل اهللا وحده.  

إن من يتخّلق بأخالق القرآن الكريم يرى عيوب   .2
نفسه قبل عيوب اآلخرين.  

يجتنب  الكريم  القرآن  بأخالق  يتخّلق  من  إن   .3
من إثارة شعور الغبطة لدى إخوته في الدين، لذا يكتم 
حسناته، ويقول «يكفيني أن اهللا تعالى يراها.» فالغبطة 

تنقلب إلى حسد عند فاقدي اإلخالص. 

إن الصدق شجرٌة بحيث يمّثل التواضع بذرتها   .4
وثمرتها في آن واحد. أما بذرة عدم اإلخالص وثمرته 
فالكبر. وليس من التواضع أن يظهر الصغير صغيرًا، 

بل أن يظهر الكبير صغيرًا.  

إن رؤية حسناِت النفس كبيرًة وحسناِت اآلخرين   .5
منظور  فهذا  اإلخالص.  غياب  على  تدل  صغيرًة 
وحسناِت  صغيرًة،  النفس  حسناِت  رؤية  أما  شيطاني. 
منظور  وهذا  والصدق.  اإلخالص  فهو  كبيرًة  اآلخرين 

إيماني. 

ذروة  للذات  الذّم  ونسب  للغير  المدح  وْهب   .6
الصدق واإلخالص، أما فعل عكس ذلك فقمة الحرمان 

منهما.

وسمعتهم  إخوتهم  شرف  المؤمنين  صْون  إن   .7
اإلخالص  متطّلبات  من  وسمعتهم  شرفهم  وكأنهما 
بالسعادة  يشعرون  هكذا  يفعلون  الذين  إن  والصدق. 
عن  المجّردون  أما  وسمعتهم.  إخوتهم  شرف  زاد  كلما 
اإلخالص فينزعجون من زيادة شرف إخوتهم وسمعتهم. 

وهؤالء مساكين محرومون عن الصدق واإلخالص! 

أللهم يا ربنا! ال تبعدنا قيد أنملة عن الصدق واإلخالص 
لك ولدينك ولكتابك ولرسولك وللمؤمنين أجمعين. آمين. 

عن  بعيدًا  اإليمان  ويتبنى  الدين  يعتنق  الذي  المؤمن 
يلبس  الذي  المؤمن  أما  مخلص؛  مؤمن  هو  الشرك، 

إيمانه بظلم (شرك) فهو مؤمن عاٍر من اإلخالص. 

فيأتي  تعالى،  هللا  يخّصص  لم  إْن  صفوته  يفقد  الدين 
أناس يزيدون فيه، ويأتي آخرون ينقصون منه، وليس 

هناك فرق بين األمرين في الحقيقة.

لإلخالص نوع يكتسبه اإلنسان بجهده الشخصي، ونوع 
آخر يمنحه اهللا تعالى هبة من عنده.

«الدين النصيحة» 

«لمن يا رسول اهللا؟» 

وعامتهم.»  المسلمين  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه  «هللا 
(مسلم، اإليمان: 95)

الدنيا سهلة المنال، بينما اآلخرة صعبة الوصال. فاتفاق 
تقاسم  أساس  قائم على  البسيطة  الدنيا على وجه  أهل 

السهل، وتقاسم السهل هّين أيضًا. 

الحالة الفطرية هي الحقيقة والواقع، بينما الظهور خيال 
أما  والكمال،  بالنضوج  ترتبط  الفطرية  فالحالة  كاذب. 
الظهور فبالرياء. كما أن النظافة الحقيقية تختلف عن 

النظافة المصطنعة من حيث الجوهر والماهية.
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oplum faaliyetlerinin hepsine sıdk ve sa-
dakati, vefa ve samimiyeti hayatın özsuyu 

gibi sunmak gerekir.

Neden? Çünkü dostluk, bağlılık, güven duy-
ma, vefalı olma, sözünde durma, doğruyu 
söyleme gibi hasletler, kavramlar tedavülden 
kalktı gibi… İyilik ve onur yok edildi. Top-
lumsal hayat, yapay bir cinnet içinde.

Sevdiği birisini yalnız Allah rızası için sevme, 
maddi bir çıkar gözetmeme; sevdiği kişiye 
karşı içtenlikle davranma ve kendisine iyilik-
te bulunan kimsenin iyiliğini hiçbir zaman 
unutmama gibi insana yakışan hasletler, yal-
nızca insan türünde bulunan bu güzellikler 
ne yazık ki, o insanı kaybettiğimiz için artık 
çok zor görebildiğimiz meziyetler oldu.

Her şey çıkara, menfaate bağlandı. Dostluk-
lar, kardeşlikler, sevgiler çıkara, paraya tahvil 
edildi. Vefanın, dayanışmanın ahitleşmesi-
nin, birlikte adanmanın, birlikte yürümenin, 
beraber solumanın, paylaşmanın olmadığı 
bir yerde güzellikten, erdemden, hikmetten 
bahsedilemez.

Kapitalist egoizme dayalı, benlik, enaniyet, 
mülkiyet anlayışı, tüm bu İslami değer ve 
hasletleri hayatımızda bir garnitür mesabesi-
ne düşürmüştür.

D E N E M E

Amel Cesetse 
Onun Ruhu da İhlâstır

AKLIN EN MÜKEMMEL 
EYLEMİ, ALLAH İÇİN 

SEVMEKTİR. 

TBÜNYAMİN DOĞRUER
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BÜNYAMİN
DOĞRUER

Amel Cesetse 
Onun Ruhu da İhlâstır

Sevgi, sadakat, vefa, dostluk duyguları, insa-
nın bilincini açar, ruhunu inceltir, hassas kılar 
ve insanın benliğini kristalleştirir. Yani insanı, 
o kaybolan insanı, bilinç ve şuur düzeyinde 
yeniden anlamlı bir hale getirmiş olur.

Bu yüzyıl insanda en çok ahlâkı, sadakati, ve-
fayı bozdu. Bu bozulmuş insanı yeniden inşa 
etmek için, kendi öz damarına inmek gerekir. 
Şeytanın aldattığı çağdaş zihinlerde, sevgi ve 
sadakat temelini yeniden atmamız için, insan 
ruhunun kemalini sağlamamız ve samimilik-
ihlâs faktörlerini sürekli 
gündemde tutmamız la-
zım.

Hayatın temeline, bağlan-
mayı sevgiyi-ihlâsı koyma-
mız gerekir. İnsani ilişkile-
ri çürüten, yok eden, par-
çalayan; sevginin, vefanın 
ve sıdk’ın zedelenmesidir. 
Öyle ki dün tanıdığınız in-
sanı bugün tanıyamaz oluyorsunuz.

Sevgi, toplumun ruhudur. Sevginin kök an-
lamlarından biri bağlılığa, biri sebata, diğeri 
de mütevazılığe işaret eder. Aklın en mükem-
mel eylemi, Allah için sevmektir. Sadakat ve 
sevgi, sevenin sevdiklerini sevmeyi, nefret 
ettiklerinden nefret etmeyi gerektirir. Yüce 
Allah’ı seven, O’nun seçtiği elçisini, dostlarını 
ve seçtiklerini de sever. Yüce Allah’ın seçkin 
kulları demek olan bu kesimi sevmenin şartı 
da, onların ortaya koydukları yolu kabul edip 
ruh, düşünce ve bakış açısı olarak izlemek ve 
onun dışında kalan yollara gönlünü kaptır-
maktan sakınmaktır.

Yüce Allah için sevmek, bir kişiyi Yüce 
Allah’ın emrine bağlı, onu ciddiye alan ve 
onun ahkâm ve değerleri üzerinde titreyen, 
daha önemlisi Yüce Allah katında değer veri-
len sevgili addedildiğinden dolayı sevmektir. 

Öz ile sözün, akıl ile vicdanın, ruh ile bedenin 
ortak paydası sadakattir-hakikattir. Ruh sağlı-
ğı esasında, hakikatin iliği olan sadakate bağ-

lı kalmakla mümkündür. Bu sonsuza kadar 
uzanan insan onuruna yakışan tek süreçtir.

Şartlar uygun olduğunda yaşanacak bir süreç 
değil, şartlar ne olursa olsun değişmeyecek 
bir süreç. İnsan zor, tehdit ve baskı altında da 
olsa ona yakışan sadakattir.

Sadakat-ihlâs, sevgi vefa-takva, şahitlik gibi 
kavramların her biri İslam insanının karakter 
çizgilerini yansıtır. Güzelliğin, iyiliğin ve doğ-
ruluğun doruk noktalarını gövdesinde bu-
lunduran samimiyet ve ihlâs haritası bir açı-

dan mü’minin, bir açıdan 
da İslamlaşmış toplumun 
ruh haritasıdır.

Tüm iyiliklerin de özünün 
özü, Allah sevgisi, O’na 
bağlılık, Allah razılığı, iç 
içe geçmiş Allah korku-
su ve sevgisi dokusudur. 
Onun da en kesin ve so-

mut belgesi şahitlik derecesidir.

Mü’min, Allah’a öyle bir sadakatle bağlanan-
dır ki, o artık Allah sevgisini yaymanın yorul-
maz yolcusudur. Samimiyet ve ihlâsla dava-
nın çilesine talip olmuştur. İslam’ın bu kutlu 
çilesi, kişiyi saflaştırır ve berraklaştırır. Allah’a 
iman iddiasında bulunan ve bu iddiasını is-
pata çalışan mü’minin tek gayesi vardır, o da 
Allah’tır. Menfaat, şan, şöhret, makam her 
türlü dünyevi ölçüler hiçbir zaman gayesi ve 
hedefi olamaz, olmamalıdır. Çünkü şu ilahi 
mesaj mü’minin hayat anlayışını ve ihlâsını 
ortaya koyar: “De ki: benim namazım, iba-
detim, hayatım ve ölümüm ancak ve ancak 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiç-
bir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum.” 
(En’am, 162-163).

Hayatımızın her anı ihlâs ve samimiyet şuu-
ruyla dolu olması lazım. İşlediğimiz amellerin 
ruhu ihlâs olmalıdır.

Yani amel cesetse, onun ruhu ihlâs olmalıdır. 
Bu gerçeği unutmadan hayata anlam verme-
liyiz.

ÖZ İLE SÖZÜN, AKIL 

İLE VİCDANIN, RUH 

İLE BEDENİN ORTAK 

PAYDASI SADAKATTİR, 

HAKİKATTİR. 
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Her insan nefsinin derinliklerinde inceleme ve 
muhasebe yapmalıdır. Amelin saf ve bereketli 
olması için elinden gelen tüm çabayı ortaya 
koyması gerekir. İnsan, ihlâsın zirvesine çık-
mak istiyorsa, tüm eylemlerinde, amellerinde 
kendini Allah’ın huzurunda görmesi gerekir.

Allah’ın sevgisine mazhar olabilmenin yolu 
da ihlâs temeline dayalı olarak, mü’minlerin 
birbirlerini sevmeleri ve aynı safta kenetlen-
meleridir. Rabbimizin rahmetinin ancak bu 
şekilde tecelli edeceğini bilmemiz gerekir. 
Muvahhid mü’min’in bir özelliği de bu olsa 
gerekir: Yalnız Allah için 
sevmek.

Bugün mü’minler arasın-
da sadakatten, sevgiden 
ve ihlâstan gereği gibi söz 
edemiyoruz ve pratikte de 
rastlamıyoruz. Bunun so-
nucu olarak da kardeşlik hukuku işlemiyor. 
Bilakis kardeşkanı akmaya, kardeş eti yemeye 
devam ediliyor.

Yani kabil kompleksi diyelim ya da Yusuf’un 
kardeşlerinin ihaneti diyelim ne olursa olsun 
bu olumsuzlukların sebebi âyette de belirtil-
diği gibidir: “Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir 
işi güzel gösterdi.” (Yusuf, 18). Yani sevgi-ihlâs 
yerine, nefsin ve hevanın, istek ve arzuların, 
kardeşlerimize karşı ihaneti gerçekleştiriyor. 
Nefsi hesaplar, beşeri zaaflar, taassup, katı tu-
tum, benmerkezci yaklaşımlar, tahammülsüz-
lük, fikri bulanıklık, önyargı, suizan, iletişim-
sizlik, diyalogsuzluk, dünyevileşme, bencillik 
duyguları sevgiyi, ihlâs ve bağlılığı yok eder. 
Yerine kin ve düşmanlığı ikame eder. Bunun 
sonucunda ise Allah’ın onaylamadığı eylemler 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır, nitekim 
de çıkmaktadır. Bunun içler acısı örneklerini 
çağımızda görüyor ve yaşıyoruz.

Sadakatimizi, sevgimizi ihlâs temeline da-
yandırıp, aramızda hayata geçiriyor olmamız 
lazım. “Ancak mü’minler kardeştir” emri uya-
rınca, Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz ikazı 

hepimizi yürekten sarsmalı ve bu emrin bede-
lini ödemeli, gereğini yapmalıyız.

İmani ve ameli zafiyetlerimiz, bağlılığın, 
sevginin ve ihlâsın gereği gibi olmasını en-
gellemektedir. Bu, insanı sevgisiz, ihlâssız 
bir yapıya büründürüyor. Yani Allah’a sa-
dakat, Peygamber’e sadakat, aileye sadakat, 
mü’minlere sadakat; sevgiye, sevmemize, se-
vindirmemize, ihlâsımıza ve samimiyetimize 
bağlıdır. Eğer biz imani bir dinçliğe erersek, 
Allah’ın lütfû tecelli edecektir. Bu noktada 
âyete kulak verelim: “Hani siz birbirinize 

düşman kişilerdiniz de o 
gönüllerinizi birleştirmiş 
ve onun nimeti sayesinde 

kardeş olmuştunuz.” (Al-i 
İmran, 103).

“Ve Allah onların kalplerini 
birleştirmiştir. Sen yeryü-

zünde bulunan her şeyi verseydin yine onla-
rın gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah 
onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü 
Allah azizdir, hakimdir.” (Enfal, 63).

Rabbimiz, sevginin kendi merhametinin bir 
tecellisi olduğunu bu âyetlerle ortaya koyu-
yor. Bize düşen görev, çölleşen yüreklerimizi 
buna hazır hale getirerek, ihlâs ve samimiyet-
le irademizi bu yönde vefadan, kardeşlikten 
yana kullanmak ve Allah’ın lütfuna mazhar 
olmaktır. Tüm bunlar, hürmete layık bir 
imanla, Allah’a sadakatimiz sonucunda elde 
edilecek erdem ve iyiliklerdir. 



EĞER BİZ İMANİ BİR 

DİNÇLİĞE ERERSEK, 

ALLAH’IN LÜTFU 

TECELLİ EDECEKTİR.
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hlâs; samimî, içten, katışıksız, duru, gösteriş-
ten uzak olma ve kalbin safiyetini bulandıra-

cak şeylere karşı kapalı olma halidir. Diğer bir ifa-
deyle ihlâs, Müslüman’ın Allah’la olan münasebet-
lerinde dünyevî maksatlardan uzak kalarak tam bir 
sadakatle kullukta bulunmasıdır.1 

Sadakat ise söz ve davranışlarla beraber duygu, dü-
şünce ve niyetlerde de doğru olmak, hakikate iç-
tenlikle bağlı kalmak, dostlarına karşı sürekli vefa 
hisleriyle dolu bulunmak, şartlar ne olursa olsun 
hainlik ve döneklik yapmamak, gönül verdiği da-
vadan asla ayrılmamak ve riya, maddî-manevî çıkar 
hesabı gibi fenalıklardan arınarak hâlis bir niyetle 
Allah yoluna bağlanma manalarının hepsini ifade 
eden bir kelimedir.2

Esasında ihlâs ve sadakat birbirinden ayrılması kabil 
olmayan iki kavramdır. İhlâs kalbe ait bir gösterge 
ise sadakat onun ete kemiğe bürünmüş ve fiiliyata 
dökülmüş halidir.“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a 
has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk 
etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredil-
mişti. İşte bu dosdoğru dindir.”3 âyeti bu gerçeği ifade 
eder. İhlâs ile Hakk’a yönelmenin hemen akabinde 
namaz ve zekât ibadetlerinin zikredilmesi, ihlâs ile 
sadakat arasındaki sıkı irtibatı ortaya koyar. Yani 
kalbi ihlâsla dopdolu bir mü’minin söz ve davra-
nışlarından hep sadakat dökülür durur. Namaz ve 
zekât da bu sadakatin nişanesidir. Elverir ki kalp 
ibresi hep O’nu gösterebilsin. “Her zaman amel-
lerinizde ihlâsı gözetin; zira Allah, sadece amelin 
hâlis olanını kabul eder.”4 hadisi de ihlâsın mü’min 
için vazgeçilmez bir “kalbî amel” olduğunu salıklar. 

1 Bkz. Râğıb el-Isfahânî, Müfredât, “hls” mad., İs-
tanbul, 1986, s.221; Ateş, Süleyman, DİA, “İhlas” 
mad., İstanbul, 2000, XXI/535 vd.

2 Bkz. El-Cürcânî, Seyyid Şerif, Kitâbu’t- Ta’rîfât, Bey-
rur, 1988, s.132; Râğıb, el-Müfredât, age., s. 408.

3 Beyyine, 98/5.

4 ed-Dârakutnî, es-Sünen 1/51.
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İhlâs, bir kalb amelidir. Zira Allah, insana kalbî te-
mayüllerine göre değer verir. ”O, sizin sûret, şekil 
ve dış görünüşlerinize değil; kalplerinize ve kalbî 
temayüllerinize bakar (ona göre muamele eder).”5 
beyan-ı nebevisi amellerin kalp ibresine göre de-
ğerlendirileceğini açık bir dille anlatır.

Ashab-ı Kiram Efendilerimiz hayat çizgilerini hep 
ihlâs-sadakat istikametinde sürdürmüşlerdir. Hz. 
Ebû Bekir (r.a.) ihlâs ve sadakatıyla “sıddîk” unva-
nına layık görülmüştür. Malını ve canını hiç tered-
düt etmeden tehlikeye atarak yoluna devam etmesi 
onun ihlâs ve sadakatinin dışavurumundan başka 
bir şey olamaz. Zor ve çetin hicret yolculuğunda, 
Allah Resûlü (s)’nün yanında yer alması esnasın-
da cereyan eden olaylar, hep onun sadakatinin 
göstergeleridir. Sadece Hz. Ebû Bekir değil, diğer 
bütün sahabiler de mertebelerine göre sadakat ile 
serfiraz idiler. Kur’an onların sadakatini şöyle tes-
cil etmiştir: “Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde 
duran nice (sâdık) erler var. İşte onlardan kimi, sözü-
nü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şe-
hitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) 
değiştirmemişlerdir.”6 

Bedir’deki sahabilerin kahramanlığı dillere des-
tandır. O gün bazı Müslümanlar babası veya kar-
deşi de olsa harp meydanında imanın ve mü’min 
olmanın hakkını vermişler, İslam’a olan bağlılık 
ve sadakatlerini ortaya koymuşlardı. “Allah’a ve 
ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babala-
rı, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar 
bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere 
sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalp-
lerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh 
ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve 
içlerinde ebedî kalacakları cennetlere koyacaktır. Al-
lah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı ol-
muşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi 
bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin 
ta kendileridir”7 âyetinin Hz. Ebû Bekir, Hz. Ebû 
Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Mus’ab b. Umeyr gibi 
Bedir ashabı hakkında nazil olduğu kaydedilir. 
Bedir’de Ebû Ubeyde müşrik babasıyla karşı kar-
şıya gelmiş, Hz. Ebû Bekir oğluyla, Hz. Mus’ab ise 
kardeşiyle savaşmıştı.8

Sadakatin bir diğer yönü ise sözlerimizde doğ-
ru olmaktır. Mefhum-u muhalifiyle ifade ede-

5 Müslim, Birr, 33.

6 Ahzab, 33/23

7 Mücadile, 58/22.

8 İbn Kesir, Tefsiru’l- Kurâni’l- Azîm, İstanbul, 1992, 
VIII/79.

cek olursak yalandan uzak durmaktır. Nitekim 
Efendimiz bir hadislerinde “Size doğruluk yaraşır. 
Doğruluk insanı iyiliğe, o da Cennet’e çeker, götürür. 
İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip, o yola yönel-
di mi, hep doğru söyler, doğruyu araştırır. Böylece o, 
Allah katında “sıddîk” olarak yazılır. Yalandan sakı-
nınız. Yalan insanı fücura, günah bataklığına, o da 
Cehennem’e sürükler, atar. Bir insan, kendini bir kere 
yalana kaptırdı mı, daima yalan söyler, neticede Allah 
katında “kezzâb” (büsbütün yalancı) olarak yazılır.”9 
Bu hadisin mazmununa göre doğru insan sürekli 
doğruluğu sayesinde sıddîk mertebesine yükselir, 
yalan söyleyen de sürekli yalancılığı ile kezzâb 
derekesine yuvarlanır. Hayatında doğruluğu esas 
alıp, hayatlarını doğruluk salih dairesinde geçiren-
lere ne mutlu! Kendileri dahi inanmadıkları halde 
yalan fasit dairesinde dolaşıp da kendini uyanık 
zanneden gafillere “Allah hidayet etsin” demekten 
başka ne çare!

Burada aklımıza hemen yalanın caiz olduğu yer-
ler meselesi gelivermektedir. Bazı âlimler haddi 
aşmamak ve zaruret sınırında durmak şartıyla, 
dargınları barıştırmak, hanımla beyinin arasını 
bulmak ve savaşta düşmanı şaşırtmak maksadıyla 
söylenen hilâf-ı vâki beyanların mübah olduğu-
nu ve yalan sayılmayacağını söylemişlerdir. Fakat 
Bediüzzaman’a göre, bazı âlimlerin maslahat ve za-
ruret için verdikleri o fetvanın muvakkat olduğu-
nu ve artık çağımızda geçerliliğini yitirdiğini ifade 
etmiştir: “İman sıdktır, doğruluktur. Amma masla-
hat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir”10 
ifadeleri ona aittir.

Evet, önümüzde iki yol vardır: Ya doğru söylemek 
ya da sükût etmek. Ne kadar doğru varsa hepsini 
bir anda ve bir çırpıda söyleme gibi bir sorumlulu-
ğumuz yoktur; ancak, illa konuşmak gerekiyorsa, 
doğru sözlü olmaktan başka yol da görünmemek-
tedir. Bir diğer husus da inanç ve amellerimizi her 
daim Kur’an ve Sünnetin ihlâs terazisinde tartmak 
Müslüman’ın hayat felsefesi olmalıdır. Aksi halde 
güzel olduğu zannedilen pek çok amel ihlâs ko-
runamadığından ahirette insanı müflis durumuna 
düşürebilir. Mevla bu duruma düşmekten biz mü-

minleri halâs eylesin. Âmin. 

9 Müslim, Sahih, Kitabu’l- birr ve’s- sıla, 29

10 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yay., s. 
92



21

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’12
SAYI 25

MUSTAFA 
DEMİR

Allah’ı, Yaşarken Sadakatle 
Merci Edinmek

odern toplumda yaşayan insanın, bireyci-
liğin de etkisiyle kendisini kendine yeterli 

görme (istiğna) eğiliminde olduğu biliniyor. 
Bu eğilim, kişiyi kendi dışında bir kimseye 
bağlılık duyma ihtiyacından koparıp uzak-
laştırıyor. Diğer bir ifadeyle toplumsal bir 
varlık olmasına rağmen insan, kendi yalnız-
lığına gömülüp hayatını sürdürebileceğini 
sanıyor. Duygusuz, ruhsuz ve tasasız bir ya-
şantıya razı olan bireyden ve giderek böyle 
bireylerden oluşan toplumda elbette sadakat 
beklenemez. Birbirlerine müdarası olmayan 
bireylerin sahip oldukları değerlere karşılıklı 
olarak içten bir bağlılıkları da olmaz/olamaz

Çağdaş insanın bir yalnızlık çıkmazı içinde 
olmadığını söylemek zordur. Çünkü sadakati 
besleyen gıda damarları kurumuş ve tekno-
lojinin sunduğu ürünlerin verdiği şımarıklık 
onda bir kibir meydana getirmiş; istiğna ve 
istisnanın zirvesinde şövalyelik taslıyor. Ya-
zık! O, bu haliyle otomatik çalışan kocaman 
bir makineye benziyor. Ne ilginç değil mi? 
İnsanın manevi değer ve ihtiyaçlarının ko-
nuşulması ayıp hale gelmiş ve onun hiçbir 
değere bağlılığının önemi kalmamış bir or-
tamda; ölüm sonrası cehennemi beklemeye 
gerek yok. Sanki Yeryüzü Cehennemi kurul-
muş… Oysa insanın borcu, görevi ve sorum-
luluğu hem bu dünya hem öte dünya cenne-

D E N E M E
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tini kurmaktı. Bütün bunlara rağmen her şey 
bitmedi, hâlâ nefes alıyor olmamız bir fırsat 
ve imkândır. Bütün mesele, var gücümüz-
le imkânları görmek ve gerçeklere sadakatle 
bağlanmaktır. 

Sıdk (sdq) kökünden gelen sadakat; birine iç-
ten, samimiyetle, derinden bağlılıktır. Doğru-
luk, dostluk, sevgi ile vefadır. İyiliği görülen 
değerli bir insana veya öndere içten ve ger-
çekten sürekli bağlılık ve itaattir. Yürek doğ-
ruluğudur. İhlâsla, sağlam bir imanla ve ken-
disine güvenilir bir bağlı-
lıktır. Kendini adarcasına 
bağlılık; kendini ona 
vakfetmektir. Düşkünlük 
derecesinde itaatle, hak 
üzere ve hakiki bir dürüst-
lükle bağlılıktır. Doğruya 
bilinçli bağlanma, yani 
iyilik, güzellik, doğruluk 
üzerinde istikrarlı olmak-
tır. Sıdk da doğru olup 
yalanın zıddıdır. Sözüne 
bağlı kalarak onu yerine 
getirmektir. Hem içte gizli tutulan örtülü sö-
zün hem de haber verilen açıktaki sözün bir-
biriyle mutabık olmasıdır. Asla yalan söyle-
meyen kişiler ile gerekeni gereği gibi yapanlar 
ve kendisinde gerçekliğin, doğruluğun açıkça 
görüldüğü her şeyle ilgili kullanılır. Doğru 
ya da doğrulukla söz söylemeyi ilke edinmiş 
kişinin hep doğru söylemesi ve söyledikleri-
ni eylemleriyle göstermesidir. Açığı ve gizlisi 
erdemli olan eylemler ile sevgi, muhabbet ve 
doğru inanç da bir sıdktır. Darlık içinde olana 
gösterilen kolaylık ve ona yapılan yardım ile 
insanın elini çekip feragat ettiği hakkı da bir 
sıdk, sadakadır. 

Sadakatin yukarıdaki anlamlarını görünce, 
aile ilişkileri ile ana babaya itaat konusunda-
ki sadakatin ehemmiyeti ve kıymeti daha iyi 
anlaşılabiliyor. Bir de sadakatsizliği düşüne-
lim; ne kadar vahim bir durum ortaya çıkar. 
Tam bu noktada “Müslümanlık, çok değerli 
ve özellikli bir niteliktir” diyorum. Evet, Müs-

lümanlık böyledir… Fakat kendisine Müslü-
man diyen ya da başkalarının onlara Müs-
lüman dediği insanların çoğu böyle değilse, 
bunu, sadakat ve Müslümanlığın kusuru, 
eksikliği olarak göremeyiz. Burada, aslında 
bir çeşit sadakatsizlik olan bir “körü körüne 
bağlanma” veya “taklitçi sadakat” durumu söz 
konusu edilebilir. Bu olayın kasıtlı ya da ka-
sıtsız olarak görmezlikten gelinmesi, birey ve 
toplum için çok büyük tehdit ve tehlikedir. 
Böyle bir toplumda gerçek anlamda özgür in-
sanların ve buna bağlı olarak özgün fikirlerin 

ortaya çıkmasını bekle-
mek, hep beklemede kal-

maktan başka bir sonuç 
doğurmaz. Ne yazık ki, 
İslâm dünyasının asırlar-
dır bu girdapta debelenip 
durduğunu kabullenip 
söylemek zorundayız.

Okurken, düşünürken, 
yazarken, söylem ve ey-
lemde iken, baş konumuz 
sürekli insan olmalıdır. 

İnsanı araştırıp irdelemeliyiz kesintisiz bir 
sabırla ve sürekli. Nesnelerden söz ederken, 
doğayı sevdiğimizi söylerken, onun dışın-
da başka her şeyle meşgul olurken bile onu, 
insanı düşünmeliyiz. Amacımız, hep insana 
daha çok yakınlaşabilmek ve onun sıcaklığını 
vicdanımızda hissedebilmek olmalıdır. Yoksa 
insanların ortasında yaşarken, onlardan ta-
mamen yalıtılmış, soyutlanmış ve hiçbir or-
tak değere sadakatimiz kalmamış bir hayatın 
ne anlamı olabilir ki? Şu fani dünyada yaşar-
ken, yüreğimizi dayayacak bir payandamız, 
kendisine yaslandığımızda sadakat enerjisi ile 
bizi ısıtacak bir merciimizin bulunması kadar 
anlamlı ve değerli ne olabilir? Yürekli olduğu-
muzu söylüyor ve yüreğimizi gerçek anlamda 
dayayacak bir mercimiz de varsa, o zaman 
gerçekten kendimize “insanız” diyebiliriz. 

“Merciniz Allah’tır ve o her şeye kadirdir.” 
(Hud, 11/4). Sadakat, odur ki; ölmeden önce 
Rabbimizi merci edinmeli ve hakiki anlamda 

KİŞİ, BİREY OLARAK 

KENDİNİ GEREKLİ 

DÜŞÜNCE, BİLGİ 

VE BECERİLERLE 

DONATIRSA BİR 

KİMLİK KAZANIR.
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bağlanmamız ona olmalıdır, bir de bu sadaka-
tin ışığında anne babaya… Evet, işte o zaman 
Ahzab Sûresi’nin şu âyetindeki “sınırsız bir 
bağış ve muhteşem bir ödülü” hak etmiş Müs-
lüman topluluğa dâhil olabiliriz… “Şüphesiz 
Allah’a tam teslim olmuş bütün erkekler ve 
kadınlar, O’na güvenip inanmış bütün er-
kekler ve kadınlar, O’na adanmış bütün er-
kekler ve kadınlar, ahdine sadık bütün er-
kekler ve kadınlar, sıkıntılara karşı direnen 
bütün erkekler ve kadınlar, (Allah’a karşı) 
derin bir saygıyla titreyen bütün erkekler 
ve kadınlar, (Allah’a) sa-
dakatlerini servetlerini 
yoksullarla paylaşarak 
ispat eden bütün erkek-
ler ve kadınlar, benlikle-
rini denetim altına alıp 
oruç tutan bütün erkek-
ler ve kadınlar, iffetlerini 
koruyan bütün erkekler 
ve kadınlar, Allah’ı sü-
rekli hatırda tutan bütün 
erkekler ve kadınlar… 
(İşte) bunlara Allah, sınırsız bir bağış ve 
muhteşem bir ödül hazırlamıştır.”(Ahzab, 
33/35). Ayrıca (Hud, 11/4) âyeti ile birlik-
te (Alâk, 96/8 ile Bakara, 2/156) âyetlerini ve 
aynı paralelde olan benzer âyetleri, ölmeden 
önce Allah’a yönelme ve onu merci edinme 
sadakati bağlamında yeniden okuyup değer-
lendirmekte yarar var. Bu noktada anlamlı bir 
örnek olması bakımından Bedir ve Uhud sa-
vaşlarının da hatırlanması yerinde olur diye 
düşünüyorum.

Kök salmak için bağlantıyı çok dipten kur-
mak gerekir. Yüzeysel konumlar yapaydır. 
Çağdaş bilim ve teknolojinin getirip dayadığı 
ve kendisini tıka basa kullandığımız sanal bağ 
ve bağlantılar ortamında sahici sadakati haya-
ta geçirmek ve onu paylaşmak elbette zorlaştı, 
ama imkânsız değil.  Günübirlik, uzun vade-
siz ve iş icabı ilişkilerimiz yüzünden unutulan 
sahici sevgi, teknolojinin yoğun ağırlığı altın-
da bükülen belimiz, sanal âlemde gölgeleri 

izlemekten şaşı olmuş gözlerimiz, birbirimi-
zin ruhsuz bedenlerini seyredişimiz devasa 
AVM’lerin vitrinlerinde ve camekânlarında 
yan yana dizili; öldürüyor sadakati, insa-
nı… Bunlar (yapay ve sanal network) bile 
umutsuzluğa düşürmemeli Müslüman’ı ve o 
gerçek sadakatin peşini hiç bırakmamalı. Bu 
bağlamda kimlik ve sadakat önemlidir. Kişi, 
birey olarak kendini gerekli düşünce, bilgi ve 
becerilerle donatırsa bir kimlik kazanır. Böyle 
değil de herkes gibi körü körüne birilerinin 
peşine düşerse, herhangi bir cemaatteki kala-

balıkta bir sayı olmaktan 
öteye geçmeyen bir “hiç 
kimse” olur. Buna sada-

kat denemez. Çünkü “hiç 
kimse” olan birinin sözü, 
düşüncesi ve paylaşacağı 
bir şeyi bulunmaz. Oysa 
sadakat doğruluğu paylaş-
maktır… Olmayan bir şey 
paylaşılamaz ki…

Samimi bir sadakatin in-
san karakteriyle bağlantısı 

vardır. Karakter kendini; karşılıklı sadakat 
ve bağlılık, uzun vadeli bir hedef için çaba 
sarf etme ya da gelecekteki bir amaç uğruna 
bugünkü kimi mükâfatları erteleme şeklinde 
gösterir. Her birimiz herhangi bir özel anda 
yaşadığımız duygu karmaşasının içinden bazı 
duyguları seçer ve içimizde yaşatırız; yaşat-
tığımız bu duygular karakterimizi oluşturur. 
Karakter, kendimizde değerli bulduğumuz ve 
başkalarının değer vermesini beklediğimiz ki-
şisel özelliklerimizdir. Sadakati yüksek karak-
terli insanların oluşturacağı toplumsal yapı 
adaletli ve güzel olurdu. Böyle olunca saygı 
gören kişiler, gördükleri itibarın karşılığını 
aynı ölçüde geri verirdi. Yukarıda da değin-
diğim gibi umut devam ediyor. Beklenen ve 
istenen, yani gereken; onur ve erdem yolunda 
sadakat; Bedir misali…

Güçlü bağlar uzun süreli ilişkilerle kurulur ve 
sürdürülebilir. Bu anlamda karşılıklı güven 

HAYATIN HER 

ALANINDA MÜZMİN 

RUTİNLER VARDIR VE 

HEPSİ KİŞİYİ ALÇALTAN 

VE CEHALETE YOL 

AÇAN OLGULARDIR.
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de çok önemli bir etkendir. İnsanın normal 
ve zor zamanlarında kime/neye güvenebilece-
ğini bilmesi, daha yoğun güven tecrübeleri-
ni gerektirir. Güven ve sadakat çok kuvvetli/
müthiş ikilidirler. Yerinde, zamanında ve doğ-
ru kullanılırlarsa, kişinin onur ile erdemini ve 
sağlam karakterli şahsiyetini zedelenmekten 
korurlar. Yani sadakat, içten bağlılık, çok 
uzun soluklu olur. Ailevi ve ekonomik işbir-
liklerinde buna ne kadar çok ihtiyaç var, değil 
mi? Neredesin, ey liyakat ve sadakat! Hep kısa 
vadeli yaşayan toplumumuzda uzun vadeli 
hedefler güdemiyoruz ve 
kalıcı ilişkiler kurup sür-
düremiyoruz.

Rabbini merci edinmeyi, 
ölüm noktasına hapseden 
zihniyet/tasavvur, insanları 
birbirine ve topluca Allah’a 
bağlayan ipten uzaklaştır-
mış, onları bir bencillik ve 
gurur çukuru içine atmış-
tır. Bu, yeryüzünden fitne-
nin kalkması yönündeki 
çaba ve o çabaya sadakat bağlamında ciddi bir 
tehlikedir. Çünkü bu anlayış, kişinin davra-
nışını doğru yoldan saptırıyor, güven bağları-
nı zayıflatıyor; iradeyle davranışı birbirinden 
koparıyor ve sadakat yerine rutini yerleştiri-
yor. Rutinin uyuşturucu yönü vardır. Tamam, 
bazı zamanlarda insanı tehlikelerden koru-
duğu da olur ama bilinçsiz rutin insana zarar 
verir. Hayatın her alanında müzmin rutinler 
vardır ve hepsi kişiyi alçaltan ve cehalete yol 
açan olgulardır. Alışkanlık, rutin ve sadakat 
birbiriyle karıştırılmamalıdır. Sadakat onların 
panzehiridir…

Sadakatin ahlâk zeminindeki yansımasana 
bir örnekle bakalım: İş yerlerinde hem kadın 
hem erkekler çalışır. Erkeğin babalık işlevi, 
kadının annelik işlevi gibi değildir. Dolayısıy-
la baba, her gün tam zamanlı olarak ve her 
vardiyada çalışabilir. Peki, anne için durum 
nasıldır? Anne çalıştığı yerde hangi, zamanlı 

ve vardiyada kaç saat çalışırsa çalışsın, o da-
ima “tam zamanlı anne”dir. Yalan ve yanlışın 
zıddı olan sadakat ahlâkı, burada ne der veya 
ne ister? Hem çalışan annenin kendisinden 
hem onu çalıştırandan, onun tam zamanlı 
annelik özelliğine saygı gösterilmesini ister. 
Anneliğini yapmak isteyip yaptırılmayan ka-
dının ya da annesinden mahrum bırakılan 
bebeğin suçu ne? Onların suçları yok. Ortada 
sadakatsizlik ve ahlâksızlık sorunu var. İşte 
bu sorunlar, sadakat ahlâkı üzerine kurulu 
adalet mekanizmaları ile yok edilebilir. 

Her türlü istikrar ve hu-
zur için gerçek sadakat 
ne kadar gerekli ve ya-

rarlı ise, yukarıda da de-
ğindiğim körü körüne ve 
taklitçi bağlılık da o kadar 
uyuşturucu ve zararlıdır. 
Taklitçi bağlılık toplumda 
parçalanmışlığa, karakter 
bozulmalarına ve dogma-
ların yayılıp yerleşmesine 
neden olur ki, bunlar ne-

rede ise bir toplumun çöküşü için yeterli et-
kenlerdir. Buna uygun olarak bilinçsiz bağlılık 
her alanda iflas, bozulma ve çöküş getirirken, 
bilinçli bağlılık(samimi ve şuurlu sadakat) ise 
her alanda sağlıklı bir düzen sağlar. İnsanın, 
beşeri insan yapan değerlere olan sadaka-
ti, gerçek anlamda diğer insanla olan ilişkisi 
sağlar. Başka bir deyişle; insanın Allah’a olan 
bağlılığı, diğer insan ve varlıklarla olan ilişki-
sinden anlaşılır. Eğer yapay, uydurma, hiçbir 
derinliği ve anlamı olmayan yüzeysel ilişkiler 
örüyorsa aramızdaki ağı, işte o zaman birbiri-
mize olan bağlılık resmimiz; birbirinden ko-
puk parçalanmış hayatların manzarasıdır… 
Yüzeyle derinlik arasında koskocaman bir 
bölünme ve her gün yüzlerce, binlerce, belki 
milyonlarca parçalanan aile ve aile saadeti ne-
dir bilmeden topluma katılıp büyüyen onca 
çocuk… Sadakatsiz eşler yüzünden! ... 

İNSANIN BEŞERİ İNSAN 

YAPAN DEĞERLERE 

OLAN SADAKATİ, 

GERÇEK ANLAMDA 

DİĞER İNSANLA OLAN 

İLİŞKİSİ SAĞLAR.



25

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’12
SAYI 25

MUSTAFA 
DEMİR

Allah’ı, Yaşarken Sadakatle 
Merci Edinmek

Çalışma hayatında ya da iş kültüründe çalı-
şanların kendi aralarındaki uyumları kadar 
yaptıkları işler, işyerleri ve patronları ile olan 
uyumları da önemlidir. Burada söylediğimiz 
dört konuda uyumlu olan bir çalışanın dav-
ranışları öngörülebilir ve kendisi de güvenilir 
bir elemandır. Böyle olunca neye nasıl tepki 
vereceği bilinebilir. Aynı şekilde işverenin de 
çeşitli durumlar karşısındaki olası tepkileri 
bilinebilir. Dolayısıyla karşılıklı ihanete uğra-
mak ve aldatılmak çok zayıf bir ihtimal haline 
gelir. Bu ortamda karşılıklı sağlanan sadakat, 
insanı her gün doğru karar vermek zahmetin-
den kurtarır. Bu da sürekli meşgul ve çalışan 
beyinlere iyi gelir…

Modern kapitalizmde, esnekliğin belirsizlik-
leri, köklü bir güven ve bağlılık duygusunu 
ortadan kaldırınca, insanlar bağlılık ve de-
rinliği başka yerlerde arayıp bulmaya çalışı-
yor. İşte tam da burada güçlü bir topluluğa 
ait olma(aidiyet) ihtiyacı baş gösteriyor. Bilir-
siniz, bir yerde akan küçük bir su kaynağı, 
derecik bile olsa etrafında ot biter veya açıkta 
bıraktığınız tepsideki tatlının üstüne sinekler 
üşüşür. Aynen bunun gibi, kendisini bir pınar 
ya da tatlı bir dil olarak sunan birilerinin et-
rafında kendine bilinçsizce bir sığınak arayan 
şuursuz mukallit insanlar birikir. Bunların 
meydana getirdikleri, kuru bir sayısal kala-
balık olduğu halde idrakleri düşük birilerinin 
körü körüne bağlandığı bir topluluk olarak 
boş buldukları meydanda boy gösterebilirler. 
Kendini gerçekleştirme konusunda yeterli 
donanıma sahip olmayan insanların, aidiyet 
arayışlarında varacakları yer işte burası ve 
yaptıkları da taklitçi sadakatten başka bir şey 
değildir. 
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adakatin ve İhlâsın zirve noktalarından 
biri de hiç şüphesiz Sevr’de gösterdiği 

sadakatle “Sıddîk” sıfatını alan Hz. Ebubekir 
(r.a.) ve Efendimiz (s.a.v.)’in olduğu sahnedir. 
Orada, şahitliğin, sadakatin zirve yaptığı o 
hengâmede Kutlu Elçi “Üzülme, Allah bizimle” 
diyordu. (Tevbe/40). Âmir Şemmah’ın bu âyeti 
isim olarak verdiği eseri Beka yayınları arasın-
dan çıktı. (Çev. Kadir Kızmaz, Şubat 2012, 165 
s.). Amir Şemmah ismini daha önce Ümmeti 
Uyandıran Şehid: Şeyh Ahmet Yasin, (Bengisu 
yay. ve Çıra yayınları arasından çıktı) isimli ki-
tapla tanıyoruz. Kur’an’ın ve sünnetin öngör-
düğü hayat pratiği insana kurtuluşun ve ebedi 
mutluluğu yollarını gösterir mahiyettedir. Zira 
imtihan meydanı olan şu dünyada sıkıntının, 
elemin, kederin, zorluğun sonunda mutlaka bir 
ferahlık, rahatlama ve huzur vardır. O yüzden 
“Rabbimiz vermeyi istemeseydi, istemeyi ver-
mezdi” diye boşu boşuna söylenmemiştir. Ese-
rin başından sonuna bu noktada hayat pratiği 
olan Kur’an ve sünnet ölçüleri var. Sadece bu 
değil, asr-ı saadette yaşanmış büyük bir hayat 
pratiği var. Yazar, reçetelerini sunarken mukad-
dimede, şu ifadeleri kullanıyor: “İşte bu kitap, 
keder ve sıkıntılardan kurtulmak için insanlığa 
bir çözüm reçetesi sunmaktadır. Bu çözüm re-
çetesi, Rabbanî istikamette gitmeyi, Peygamberî 
yolu takip etmeyi ve nebiler, rasûller ve salihler 
gibi yaşamayı öğütlemektedir.” Çözümü dışarı-
da/taşrada aramak değil, kendimizde ve bizden 
önceki selefi salihin neslinde aramak en doğru-
su olacaktır. 

S

K U R ’ A N  K İ T A P L I Ğ I

Kur’an’a Sadakat, 

Üzüntüyü Bertaraf Eder

KUR’AN’IN VE SÜNNETİN 

ÖNGÖRDÜĞÜ HAYAT 

PRATİĞİ İNSANA 

KURTULUŞUN VE EBEDİ 

MUTLULUĞU YOLLARINI 

GÖSTERİR MAHİYETTEDİR.

Kâmil BÜYÜKER
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Kalpleri düze çıkaracak yol: O’na ihlâsla 
yönelmekle mümkün

Yazarın önümüze açtığı izlekten yola çıkıyo-
ruz. İlk olarak dünyanın imtihanın meydanı 
olduğunu, Allah’ın zorluklardan sonra ko-
laylıklar takdir edeceğini, Allah’ın kendisine 
karşı gelmekten sakınanı kurtuluş yoluna 
ileteceğini, yine her şeyin O’nun dilemesi 
ve takdiri ile mümkün olacağını, rahmetin-
den ümit kesmememizi, Kur’an’ın mü’minler 
için hidayet ve rahmet olduğunu ve devam 
eden başlıklarda da yeis’in yasak oluşu, sab-
retmenin, sabırla beraber secdenin, namazın, 
O’na güvenip dayanmanın öğretileri sırala-
nıyor. Rabbimiz kulunu bu dünya hayatın-
da “zorluklara meyilli bir şekilde yarattığını” 
(Beled/4) beyan ediyor. Eserde yazar, İbn 
Kayyım’dan şu önemli sözü naklediyor: 

“Acı çeken kalp, ancak Allah’a yönelmekle 
sükûn bulur.

Korku çeken kalp, ancak Allah’ın ünsiyeti ve 
yakınlığı ile korkudan kurtulur.

Sıkıntı çeken kalp, ancak Allah’ı tanımakla, 
O’na güvenmekle ve itaat etmekle huzura ka-
vuşur.

Tereddütlü bir kalp ancak O’nunla irtibat ku-
rup, O’na sığınmakla sükûnete erer.

Hasretle yanan bir kalp, ancak O’nun emrine, 
nehyine ve kaza ve kaderine rıza göstermekle 
ve O’na kavuşma vaktine kadar sevgisine sab-
retmekle ateşini söndürür.

Yoksul olan kalp, ancak O’nun muhabbetiyle, 
O’na yönelmekle, O’nu devamlı zikretmekle 
ve O’na tam manasıyla inanmakla fakirliğini 
giderebilir.

Şayet dünya ve içindekiler o kalbe verilse, 
kesinlikle onun yoksulluğu giderilemez.” 
(s.14).

Şaşmaz, sarsılmaz rehbere sadakat

Yazarın alıntıladığı bizim de altını çizdiğimiz 
bu satırlar sahih bir hayatın ana çizgilerini ve 
temellerinin nasıl olması gerektiğini ihtiva 
etmektedir. Yazar bütün bu hayat çizgilerini 
netleştirecek ve kuşatacak ölçüleri de kita-
bın ilerleyen sayfalarında bizimle paylaşıyor. 

Zira elimizde şaşmaz ölçülerin kaynağı, men-
baı Kur’an var. Kur’an bizi selamete ve düz-
lüğe çıkaracak yegâne kaynak. Ve Kur’an’ın 
ayağa kalkmış, en müşahhas şeklinin de 
Efendimiz’in sahih sünneti olduğunu da bili-
yoruz. Hâl böyle iken Kur’an’a olan itaatimizi, 
ittibamızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. 
“Doğrusu bu Kur’an en doğru yola götürür ve 
yararlı iş yapan mü’minlere büyük ecir oldu-
ğunu, ahrete inanmayanlara da can yakıcı bir 
azap hazırladığımızı müjdeler.” (Nisa/174). 
ardından Efendimiz’in Kur’an’a muhatap olan 
bizler için müjdesi geliyor: “Sizlere müjdeler 
olsun ki, bu Kur’an bir tarafı Allah’ın elinde, 
diğer tarafı ise sizin elinizdedir. Sizler bu Ki-
taba sarıldığınız sürece ebedî olarak helak 
olmayacak ve sapmayacaksınız.” (Taberânî, 
el-Mu’cemu’l-Kebîr, II, 126). 

Yazar bundan sonra şu nasihat kabilinden 
sözlerini sıralıyor: “Gönül hoşluğu, kalp sela-
meti ve huzur istiyorsan, Kur’an’ı okumadan 
uyuma. Eğer endişeli ise veya tedirginsen ve 
herhangi bir hususta tereddüt ediyorsan, te-
fekkür ederek ve tam bir şekilde düşünerek 
Kur’an’ı oku.

Dikkatini çeken bir âyete geldiğinde onu 
iyice düşünmeden diğer âyete geçme; aynı 
âyeti birkaç defa tekrarla, manalarını araştır 
ve o yüce Kur’an’la yaşa. Okuduğun yer dua 
ile ilgiliyse, sen de dua emrini yerine getir-
mek suretiyle dua et. Okuduğun âyette zikir 
ve tesbihten söz ediliyorsa, sen de Rabbini 
zikret ve yücelt. Bir kıssadan söz ediliyorsa, 
Allah’tan kurtuluşa erenlerin tarafında olmayı 
iste ve azaba uğrayanlardan olmaktan Allah’a 
sığın. Kur’an, ümitsizliğe, sıkıntılara, durgun-
luğa ve tembelliğe karşı en iyi ilaçtır. Kur’an’ı 
güzel bir şekilde hayatına uyguladığında, bu 
uyguladığın şeyin Allah’ın en mübarek ve en 
güzel sözü olduğunu unutma. Şunu da bil 
ki, Allah, insanları hidayete erdirmeyen, şifa 
vermeyen ve yol göstermeyen bir söz (kitap) 
indirmekten münezzehtir.” (s.68).

İşini Allah’a havale eden ve vekil olarak 
Allah’ı seçenlerin akıbetleri hayrolur. Bu an-
lamda eser, Müslüman’ın sıdkını, sadakatini, 
ihlâsını kuşatma yönünde altın prensipler ve 
nasihatler ihtiva ediyor. 
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ü’minlerden Allah’a verdikleri sözün ar-
kasında duranlar yiğitler vardır; onlardan 

kimi o yolda canını vermiş, kimi de hazır bek-
lemektedir. Onlar sözlerini ve duruşlarını asla 
değiştirmediler. Zira Allah sadıkları sadakatleri 
sebebiyle ödüllendirecektir. (Ahzab, 23-24).

Kur’an’ın temel ve önemli kavramlarından biri 
olan sıdk, Müslümanlığımızın da odak kavram-
larındandır. Kur’an’da sıdk kavramının eşanlam-
lılarını ‘birr, takva, ihsan, sedid, adl, istikamet’; 
zıt anlamlı olanlarını da ‘kizb, nifak’ olarak gö-
rüyoruz. (1) Bu sözcük, sülasi mücerret olarak 
17 defa ‘sadeka, sadekat, sadaktena, sadeku’; 
tef’il sigasında ‘saddeka, saddeka, saddakte, yu-
saddikune’; tefe’ul sigasında 3 defa ‘tesaddeka, 
tesaddeku’; masdar halinde 15 defa ‘sıdk’; isim 
halinde 17 defa ‘sadeka, sıdk, sadekat, sadükat, 
sadik’; ism-i fail ve mübalağalı ism-i fail şeklinde 
90 defa ‘sadıkin, musaddık, mutesaddıkin, mu-
tesaddıkat, sıddıka, sadik, sıddıkin’; ism-i tafdil 
şeklinde 2 defa ‘asdak’(2) Kur’an’da bu kavram; 
doğruyu ve gerçeği söylemek, doğrulamak ve 
tasdik edicilik, zekât ve sadaka; Allah’a inanan 
ve dürüst kimse, iman etmek ve kabul etmek; 
güzel ve iyi, va’d etmek ve va’dini yerine getir-
mek; Kur’an, dost ve arkadaş, sadakat göster-
mek, zannı ve rüyası doğru çıkmak, hükmünü 
yerine getirmek;  mehir, peygamber…’ gibi an-
lamlarda kullanılmıştır.(3)

Kur’an’a sadakat, Kur’an gibi, sadakat gibi 
büyük söz… Boyutları çok, levazımatı ciddi, 
içeriği dopdolu, hedeflerinin ciddiyet ve elze-
miyeti bakımından büyük bir söz olduğu gibi 
büyük bir olgu. Nasıl olmasın ki?

Kur’an’a sadakat, huzur, saadet ve selamet geti-
rir. İhanetse felaket ve rezalet.

Kur’an’a sadakat, Allah’a sadakat demek. 
Allah’ın emirlerine amade, yasaklarından azade 
olmak; Allah’ın rehberliğinde tasavvur, zihni-
yet, akıl, tefekkür, muhakeme ve ahlâka sahip 
olmak; bunun kaygısında ve kavgasında bir 

M
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KUR’AN’A SADAKAT, HUZUR, 
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VE REZALET.

Ömer Faruk KARATAŞ

İmam-Hatip (Osmaniye)
theimam37@hotmail.com



29

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’12
SAYI 25

ÖMER FARUK 
KARATAŞ

KUR’AN’A SADAKAT

hayat nizamı edinmek ve bunun akorduyla 
meşgul olmak demek. Yap dediğini yapmak, 
sakın dediğinden sakınmak, ol dediğini ol-
mak demek. Ahkâmıyla hemhal olmak, kul-
luğunda şeref bulmak demek. Sevdiğini sev-
mek, yerdiğini yermek, dik dediğini dikmek, 
yık dediğini yıkmak, yap dediğini yapmak, 
boz dediğini bozmak demek. Doğrularına ve 
gerçeklerine sahip çıkmak ve savaşını ver-
mek, iradesini ve hatırını her türlü irade ve 
hatırdan ali tutmak; nizamını âleme duyur-
mak, bunun mücadelesini vermek demek…

Kur’an’a sadakat demek, peygamberlerin 
varisleri, miraslarının hamili, misyonlarının 
mümessili, mücadelelerinin devamcısı olmak 
demektir. Onları örnek bilmek, hayatların-
dan, sözlerinden örnek, ders ve mesajlar dev-
şirmek demek. “Allah’a kulluk edin, O’ndan 
başka ilah yok”, “sizden herhangi bir ücret is-
temiyorum, karşılığını ancak Allah’tan istiyo-
rum” demek. Onlar gibi emin, nasih, mübel-
liğ, sadık olmak demek. Sapık, deli, aşağılık, 
tozutmuş, düşman, fitneci vs. diye suçlansa 
da sorumluluğunun bilincinde ve gereğinin 
ifasında olmak demek. Onlar gibi adil, mer-
hametli, sabırlı, mütevekkil, metanetli ve çe-
lik iradeli, tavizsiz olmak; hakaretlere, aşağı-
lamalara maruz kalsa da işine devam etmek 
demek. Yılgınlıklara, zorluklara, yalnızlıkla-
ra, taşlamalara, zincirlere rağmen “Allah var 
ve O yar, başkası olmasa ne çıkar” duruşunu 
gösterebilmek demek. Efendimiz gibi olanca 
vahşi ve acımasız kalabalıklara rağmen, ha-
karetlere, sataşmalara, dövmelere, sövmelere 
maruz kalmasına, 3 yıl sadık arkadaşlarıy-
la açlık ve sefillik çekmesine, ardı ardına en 
yakınlarını kaybetmesine, çok sevdiği yerin-
den yurdundan sürülmesine, suikastlara, iha-
netlere ve iftiralara ve nice zorlu felaketlerle 
yaşamasına rağmen “güneşi sağ elime, ayı da 
sol elime verseler vallahi bu davadan vaz-
geçmem” diyebilmek demek.  Birçok geceler 
Rabbine kullukla sabahlamak, Allah’la kur-
biyyeti her an tazelemek, bir ömrü Allah’ın 
nizamını önce kendine hayat edinip sonra 
insanlığa tebliğ, teybin ve tarif etmek demek. 
Ashabı gibi nice ağır imtihanlardan alnının 
akıyla çıkabilmek, Allah ve Resulünün tali-
matlarıyla ahlâk edinmek, tavır ve duruşlarını 

bozmadan, zikzak çizmeden, mazeretlere sı-
ğınmadan İslam’ı dava edinebilmek, Kur’anı 
hayatın tüm boyutlarına hâkim kılmak için 
ter dökmek demek. İslam emanetini ilmen, 
irfanen, siyaseten, fikren, hikmeten vs. bu-
güne taşıyan âlim, arif ve hâkimlerin yolunu 
devam ettirmek demek. 

Değişim ve dönüşümlerin, inhiraf ve dağıl-
maların, ahlâk, hukuk ve vicdan dışı oluşum 
ve başkalaşımların, “iblisleşmenin bu kadarı 
da olmaz” sözlerinin her gün eskisini arattığı 
sahtelik ve sanallıkların süratine yetişileme-
diği modern zamanlarda Müslümanca ayakta 
durabilmek demek. 

Kur’an’a sadakat

Tevbe edenler, abidler, hamdedenler, oruç tu-
tanlar, rüku edenler, secde edenler, ma’rufu 
emredip münkerden sakındıranlar, Allah’ın 
hududunu koruyanlanlar (Tevbe, 112); tes-
lim olanlar, inananlar, taat ehli olanlar, doğ-
ru olanlar, sabredenler, tasadduk edenler, 
ırzlarını koruyanlar, Allah’ı çokça ananlar/
Onu hatrından çıkarmayanlar (Ahzab, 35); 
muttekiler, gabya/görülemeyenlere inanan-
lar, namazın hakkını verenler, infak edenler, 
Kur’an’a da önceki kitap ve suhuflara da ina-
nanlar ve böylelikle hidayete tabi olanlardan 
(Bakara, 2-5) olmak demek.

Kur’an’a sadakat,  Allah’a, Peygamberine, İslam 
nizamına, hak ve hakikate, ahlâka, tevhide, 
adalet ve hakkaniyete, fıtrata, köklere ve asılla-
ra, vicdan ve merhamete; had-hudud bilmeye, 
emanetlere, sorumluluğa, değerler dünyasına, 
ilme, irfana, sırat-ı müstakime, hidayete, onur 
ve haysiyete, edebe ve nezahete, dengeye, 
düzene, nizam-intizama, itisam ve uhuvvete, 
ümmete, peygamberlerin ve salihlerin yoluna, 
anlama ve amaca sadakat demek. 

Netice olarak, Kur’an’a sadakat; huzur, saadet 
ve selamet getirir. İhanetse felaket ve rezalet.



DİPNOTLAR
1. Yazıbaşı, Muhammed Ali, Kur’an’da Sıdk Kavramının 
Semantik Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara, 2008. s.16-23.

2. Âyetler ve detayları için bkz. a.g.e. s.24-35.

3. Bkz. a.g.e., s.36-118. 
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İnsanın niyet, söz, davranışlarında/ey-
lemlerinde “bütünlük” sergilemesi hali-

ni ifade eden ahlâki bir terim doğruluk veya 
dürüstlüktür.1Bu ilkenin insanlık ailesi için 
olmazsa olmaz değeri var. Hatta dürüstlüğün 
ortadan kalkması ile hakikat ortadan kalka-
cağı için evrenin de vazgeçilmez ilkesi kabul 
edilir.2Kişisel ve sosyal huzurun oluşumunda, 
dürüstlük olmadan, diğer erdemlerin pek bir 
etkisi yoktur. Dürüstlüğün diğer erdemlerin 
yanında hatta önünde bulunması şarttır. 

Günümüzde dürüst insan sayısı oldukça 
azaldı. Bu bağlamda neye ihtiyaç varsa onun 
üzerinde durulmalı. Bu da iç dış bütünlüğü 
sağlayan samimi, dürüst, sadık insanların 
toplumda görünür olmasını temin etmekle 
mümkün olur. Yoksa dinin sosyal boyutu 
kaybolup gider, duyguya indirgenmiş bir di-
nin geçmiş dinlerin akıbetinden kurtulması, 
yani etken değil edilgen tarihi birer figür ola-
rak kalmasının önüne geçilemez.  

Bazı sıfatlar yaratan ile yaratılan arasında or-
taktır. Mesela; Allah hem sever hem de se-
vilmeyi sever.3 Doğruluk da Allah’ın zatında, 
meleklerinde, peygamberlerinde ve kulla-
rında olan bir özelliktir. Çünkü hayatın de-
vam ve temadisi doğruluk ile mümkündür. 

1 Cürcâni,  Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerif;  
Kitabu't-Ta'rifât, Beyrut, 1987, s. 132.

2 Çağrıcı Mustafa, “Sıdk” Mad. Dia, İst. 2009, 
XXXVII/99.

3 Maide, 5/54; Vedud isminin böyle çift kutuplu 
bir özelliği bulunmaktadır. Bkz. İslamoğlu Mus-
tafa, Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna, Denge Yayınla-
rı, İst. 2011, s. 671.
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Bütün Varlıkların Başat 
Özelliği: Doğruluk

Kâinattaki bütün varlıkların karşılıklı ilişkile-
rinin yürüyeceği yegâne zemin doğruluktur. 
Bu sebepten doğruluk/dürüstlük insan için 
olmazsa olmaz bir sıfat olarak taşınması ge-
reken bir rütbe gibidir. Ferdi, hayatı boyunca 
mahcup etmez evrensel bir değerdir.

Prof.Dr. Mustafa İsen şöyle der: “Türkiye, eko-
nomik gelişmişlik bakımından dünyada 16. 
“insanî gelişmişlik” açısından ise 92. sıra-
da. Biz bu makası bu kadar açık götüremeyiz. 
Kültürel gelişmişlik ekonomi ve siyasal geliş-
mişliği belli bir mesafeden takip eder. Sosyal 
hayatın öbür boyutlarında yapılan yapısal de-
ğişiklikler kültürel alana yansımadı.4” İnsani 
gelişmişlik açısından problemli bir dünyanın 
en gelişmiş teknolojik 
imkânlara sahip olması 
ne anlam ifade eder?

Kur’an-ı Kerim’in inşa 
ettiği ahlâki değerlerin 
evrensel boyutunu “dü-
rüstlük” sıfatı zeminin-
de ortaya koymak gere-
kir. Tarihi süreçte bütün 
inanç mensupları inançlarına karşı samimi-
yetlerini hep dürüstlük üzere sergilemişlerdir. 
Medeniyetimizde farklı inanç mensuplarının 
özellikleri anlatıldığında dürüstlükleri dikkate 
verilir. “Bizim bir Ermeni veya Yahudi komşu-
muz vardı, çok dürüsttü…” Bediüzzaman’ın 
dediği gibi: “Maatteessüf, güzel şeylerimiz, 
gayrimüslimler eline geçtiği gibi, güzel olan 
ahlâklarımızı da yine gayrimüslimler çalmışlar. 
Güya bizim bir kısım içtimaî ahlâk-ı âliyemiz, 
yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp 
onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, ken-
dileri içinde çok revaç bulmadığından cehale-
timizin pazarına getirilmiş!5”

Özellikle Musevi için anahtar erdem doğru-
luktur. Doğruluk onlarda bir tutkuya dönüş-
müştür. Musevi tüccarların Türkiye’de halk 
arasında dürüst, sözüne güvenilir insanlar 

4 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=127
0166&keyfield=4D75737461666120C4B07365
6E20

5 Tarihçe-i Hayat, Haz. Heyet, İst. 2007, s. 83.

olarak bilinmesi, bu doğruluk tutkusunun 
bir yansımasıdır. Her ne kadar bazı değerler 
zamanla değişime uğrasa da bir erdemin mil-
letçe benimsenmesi, onu hayata geçirmek için 
önemlidir.6 Hatta “sıdkın hayat-ı içtimaiye-i 
siyasiyede ölmesi” İslam âleminin maddi ve 
manevi dokusunu kemiren bir virüstür. 

Bir tüccarla konuşurken şunları anlatmıştı 
“Hocam ben İstanbul’dan hazır giyim getiri-
yorum. Alış veriş yaptığım gayrimüslimlerin 
“doğrulukları” beni etkiliyor. Hâlbuki ben aynı 
inancı paylaştığım insanlardan almak istiyo-
rum. Fakat doğrulukla ilgili aynı duyarlılığı 
onlarda göremiyorum. Dinî bir kavramı ticari 
işletmesinde kullanıp “doğruluktan” nasipsiz 

olmak beni çok üzüyor. 
Aldığım yüz gömlekten on 

tanesi defolu çıkınca ticare-
timin hiçbir anlamı kalmı-
yor. İnanan tüccarın bu tavrı 
beni başka kapılara yönlen-
diriyor.” Bunu genellemek 
anlamında söylemiyorum. 
Fakat bu hususta oldukça sı-

kıntılıyım. Ticarette sadece “dürüst” olabilsek 
hem küresel boyutta bir markamız olur hem 
de birçok problem çözülür.

İnanıyorsanız yaparsınız, yapıyorsanız inanıyor-
sunuz. İnanıyor fakat yapmıyorsanız demek ki 
inanmada zaaf ve problem vardır. Bu problemin 
en çok yaşandığı kişilik münafıktır. Bu sebepten 
Allah’ın nefret ettiği kişiliklerden birisi müna-
fıktır. Çünkü münafık inancında dürüst olma-
yandır. Merhum Kutup münafıkların tavırlarını 
anlatınca “cıvıklık” olarak niteler.7

Doğruluğu ifade eden sıdk kelimesi ilahi me-
tinde doğru fert ve toplum inşa etmeye yö-
nelik olarak 156 yerde geçmektedir. Bu da 
gösteriyor ki doğruluk fert ve topluma güven, 
huzur özellikle de “saygınlık” kazandırır.

Mehir anlamındaki Kur’ânî kelime olan sa-
duka; eşlerin nikâh akdini toplum ve din 

6 Tarhan, Güzel İnsan Modeli, s. 32.

7 Kutub,  Seyyid; Fizilali'l-Kur'ân, Beyrut, 1980, 
II/729.
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MÜMKÜN DEĞİLDİR.
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nazarında meşru kılıp kemâle ulaştırırken, 
onların birbirlerine bir ömür boyu sadakatle 
muamelede bulunacaklarını asla ihânet etme-
yeceklerini ifade etmektedir. Yine aynı kök-
ten gelen sadaka kelimesi, kişinin imandaki 
samimiyet ve bağlılığını; sadîk kelimesi ise 
dostları birbirine bağlayan sevgi bağını ifade 
etmesi yönüyle zikredilmesi gerekmektedir. 
Sadîk kelimesi ile ifade edilen sevgi ve sami-
miyet bağının oluşturduğu yakınlığın, kan 
bağı ile oluşan yakınlıklara denk tutulduğunu 
göstermektedir.8

Allah’ın Sıfatı Olarak Doğruluk

İlahi kudret kâinatta yaptığı bütün fiillerini 
bir kanuna bağlı olarak yapar. Bunu kendi 
zatından ziyade kulları-
nın olmasını istediği dav-
ranış tarzını kendi zatı 
üzerinden vermektedir. 
Yoksa yeryüzünde düzen 
değil tam bir keşmekeşlik 
hüküm sürer. Yeryüzünde 
yaşayan bütün varlıklar 
emniyet ve güven içinde 
yaşıyorlarsa bu Allah’ın doğruluğuna olan 
bağlılıktır. Allah’ın fiillerinde bunu görmek 
mümkündür.

Kur’an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder: “De ki: 
Allah doğruyu söylemektedir: O halde, ba-
tıl olan her şeyden yüz çeviren ve Allah’ın 
yanı sıra hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayan 
İbrahim’in inanç sistemine uyun9”diyerek 
ortaya koyar.

Bir başka âyette “…Biz, kesinlikle sözümü-
ze sahibiz!10” diyerek kâinatta geçerli olan 
dinamiğe dikkat çeker. Öyle bir Allah ki ken-
disi için de belli ölçüler koyar. Kulundan sa-
hip olmasını istediği ahlâkı/davranış tarzının 
önce kendi zatında olduğunu orta koyar.

8 Açıklamalar için bkz. Sümertaş Burhan, Kur’an-ı 
Kerim’de Sıdk Kavramı, Dokuz Eylül Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ba-
sılmamış Doktora Tezi, İzmir, 2009, s. 276-277.

9 Âl-i İmran, 3/95.

10 En’am, 6/146.

Bu dünyada uğraş verenlerin yaptıklarının kar-
şılığını alacakları yer ahirettir. Ahirette sevinçle-
rin ifadesini gösteren Allah’ın sözünde durması 
hususu şöyle ifade edilir: “Hamdü senâlar ol-
sun o Allah’a ki sözünde durdu ve dilediği-
miz yerinde oturacağımız şekilde bizi cen-
nete yerleştirdi. Çalışanların mükâfatları 
ne güzelmiş!11” âyette “Sözünde duran Allah” 
olarak anılması oldukça manidardır. 

Hayatın tamamıyla doğruluk üzerinde kurul-
ması gerektiğini şöyle anlatır:

“İman eden ve o imanla uyumlu ıslah edici 
iyi işler yapanlara gelince: onlara tabanın-
dan nehirler çağlayan cennetlere koyaca-
ğız, orada ebediyen kalacaklar. Bu Allah’ın 

gerçekleşecek bir vaadi-
dir; hem, kim Allah’tan 
daha doğru sözlü olabi-

lir ki?12”Bunlar herkesin 
kendini bulacağı hakikat-
lerdir. Kutup bunu şöyle 
anlatır: “Yüce Allah’ın bu 
sözündeki mutlak doğru-
luk, şeytanın o sözündeki 

aldatıcı gurur ve yalancı kuruntu karşısında 
yer almaktadır. Allah’ın vaadine güvenenle 
şeytanın aldatmacasına kanan, ne kadar da 
uzaktır birbirinden. Daha sonra âyetlerin akı-
şı, amel ve karşılığına ilişkin, İslam’ın büyük 
bir kuralını açıklamakla devam etmektedir. 
Kuşkusuz mükâfat ve ceza terazisi kuruntu-
lara dayanmamaktadır. Değişmez bir teme-
le, şaşmaz bir sünnete ve haktan sapmaz bir 
kanuna dayanmaktadır. Bu kanun karşısında 
tüm milletler eşittir, hiç kimsenin soy ve ak-
rabalık bakımından yüce Allah’a yakınlığı söz 
konusu değildir. Hiç kimse için kural bozul-
maz, onun hatırına sünnete karşı gelinmez ve 
onun için kanun çiğnenmez. Kötülük işleyen 
kötülük, iyilik işleyen de iyilikle karşılık gö-
recektir. Ne bir kayırma ne de bir torpil söz 
konusu değildir.”13

11 Zümer, 39/74.

12 Nisa, 4/122.

13 Kutup, Fizilal, II/762.
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Meleklerin Özelliği Olarak Doğruluk

Melekler ile insanlar arasındaki ilişkinin 
gerçekleştiği zeminin “doğruluk” olduğuna 
Kur’an-ı Kerim şöyle dikkat çeker: “Biz sana 
tartışılmaz bir gerçekle geldik; zira unut-
ma ki biz sadece doğruyu söyleriz14.” Doğ-
ruluk kâinatın mayasıdır. Bunu meleklerin 
davranışlarında görmek mümkündür. 

Kitabın Özelliği Olarak Doğruluk

Kur’an-ı Kerim kendisinden önceki kitapların 
doğrularını tasdik eder. Kendisi içerdiği me-
sajlar itibariyle geçmişten bağımsız değildir. 
Geçmiş metinlerin güzelliklerini geleceğe ta-
şırken yanlışlarını düzelterek doğruluk zemi-
nine çeker: “Bu da şehir-
lerin anasında ve onun 
çevresinde bulunanları 
uyarman için indirdiği-
miz, bereket kaynağı, 
kendisine kadar gelen 
hakikatleri doğrulayan 
ilahi bir kelamdır. Ahire-
te inanan kimseler buna 
da inanırlar…15” doğru-
luktan beslenen elçilerin taşıdığı mesajların 
temel özelliği “doğru” olmasıdır.  

Peygamberlerin Temel Özelliği Olarak 
Doğruluk

Allah’ın tarihi süreçte gönderdiği bütün pey-
gamberlerin ortak özelliği dürüst oluşlarıdır. 
Dürüst olmayanların dürüstlük inşa etmeleri 
mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’in tarihte 
gelmiş fakat tarihte bırakılmasını istemeyip 
yaşadığı çağa taşımasını istediği Hz. İbrahim’in 
temel özelliği “O son derece dürüst bir pey-
gamber16” olarak anılır. Dürüst olmayanların 
toplumda yeniden yapılanma gerçekleştirme-
leri mümkün değildir. Zira bir kimse bir değeri 
yüceltiyorsa, onu yaşamaya çalışmalıdır. Be-
nimsendiği söylenen faziletler varlıklarını kâğıt 
üzerinde sürdüremeyecek, ancak yaşanarak ve 

14 Hicr, 15-64.

15 En’am. 6/92.

16 Meryem, 19/41.

modellenerek hayata geçirilebilecektir. Erdem-
ler hayata kitaplarla değil, fiillerle sokulabilir.17 
Değerlerin en iyi öğretilme yolu temsildir. 
Bunu da peygamberlerin hayatında maksi-
mum seviyede görmek mümkündür. Peygam-
berlerin siyaset anlayışında, varlıklarını başka 
peygamberlerin yokluğu üzerine değil onların 
doğruluğu/tasdiki üzerine bina eder.  

Peygamberlik silsilesinin altın halkaların-
dan birisi de Hz. İsmail’dir.  Kur’an-ı Kerim 
onu da tarihin dehlizlerinde bırakmayıp 
bize çağdaş yapar. Öne çıkan özelliğini şöyle 
anlatır:“Kitapta İsmâil’i de an! Gerçekten o, 
verdiği sözü yerine getiren biri idi. Resul 

ve Nebî idi.18”

Yine hakkında fazla bilgi-
nin olmadığı peygamber-

lerden birisi de Hz. İdris’tir. 
Fakat dürüstlüğün örneği 
olarak anılması onun temel 
vasfını şöyle öne çıkarır. 
Kur’an-ı Kerim: “Kitapta 
İdris’i de an. Gerçekten 
o da doğruluğun timsali 
biri idi, bir Nebî idi. Biz 

onu üstün bir makama yücelttik19” diyerek 
makam sahibi olmayı özleyenlere  “üstün 
makam” sahibi olmanın yolunun dürüstlük-
ten geçtiğini anlatır. 

Peygamberler hakkında Allah’ın anlattığı ile 
yetinilse yeni modeller üretilir. Yoksa Allah’ın 
peygamberle ilgili atladığı kareleri ısrarla dol-
durmaya çalışma bazen anlamsız ve peygam-
berin karakterini incitici manzaralar ortaya 
çıkartıyor.20

17 Tarhan Nevzat, Güzel İnsan Modeli, İst. 2011, s. 56.

18 Meryem, 19/54.

19 Meryem, 19/56-57.

20 Hz. Süleyman’ın zamanında yaşayan kadın ile 
evlendiği, bacaklarının kıllarına bakarak papa-
razzilik yaptığı gibi anlamsız kareleri anlatmanın 
faydası yoktur. Bkz. Bağâvi,  Ebu Muhammed 
el-Hüseyn; Meâlimu't-Tenzil, (Tefsiru'l-Hâzin 
Kenarında) Mısır, 1955, V/151; Kurtubi,  Ebu 
Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensâri; el-
Câmi' liAhkami'l-Kur'ân, Daru'l-Fikr, Beyrut, 
th, XIII/209; Hazin Ali b. Muhammed; Lübabu't-

DÜRÜSTLÜK, İNSANIN 

İNSANLAŞMASINA, 

TOPLUMUN SAADETLER 

TOPLUMUNA 

DÖNÜŞMESİNE KATKI 

VE ANLAM KATAR.
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Hz. Yusuf’u Kur’an anlatırken önüne çıkan 
bütün badireleri dürüstlüğü ile aştığını anlatır. 
Dürüstlüğün en büyük hazine olduğunun kar-
şılığını hazine bakanı olarak görüyor. Dürüst 
olarak mahkûm olmayı yalanın sultanlığına 
tercih ediyor. Beraber aynı zindanda kalan ar-
kadaşları onu tanıtırken öne çıkan kare şu olu-
yor: “Ey Yusuf, ey özü sözü doğru adam!21” 
Bugün insanlık özü sözü doğru adamlar arama 
serüvenine devam etmektedir. 

Hz. Yusuf menkıbelerde anlatılırken dürüst-
lüğü başat olarak öne çıkması gerekirken, 
kendisine tuzak kuran “ahlâksız kadının” göl-
gesinde kalıyor. Bir de kendisi ile evlendiri-
lerek (kişilik inşa etmesi 
gereken), kıssa bir aşk 
hikâyesine dönüştürülüp 
mesajın içi boşaltılıyor.

Hâlbuki Yusuf Sûresi’nde 
dürüst olanların isimleri 
tarihin bütün dönemlerin-
de anılırken, dürüst dav-
ranmayanların peygamber çocukları da olsa 
unutulduğunu görmek mümkündür. 

Hz. Peygamber (s)’in “En Mukaddes Ema-
neti” Dürüstlüğüdür

Hz. Peygamber (s) kendisini anlatırken “en 
doğrunuz benim22” diyerek özellikle dürüst-
lüğe vurgu yapar.

Abdurrahman b. Haris b. Ebi Kurad es-Sülemi 
şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber’in yanında 
idik, temiz su istedi, elini suya daldırarak ab-
dest aldı, biz de O’nu gözledik, hemen artan 
sudan birer yudum aldık. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber şöyle buyurdu:

“Yaptığınız bu şeye sizi ne sevk etti?”

“Allah ve Resulüne olan sevgimiz “ dedik. 
Hz. Peygamber:

 “Eğer Allah ve Resûlünün sizi sevmelerini 
isterseniz şunu yapın;

Te'vil fi Meâni't-Tenzil, Mısır, 1955, V/150.

21 Yusuf, 12/46.

22 Buhari, “İ’tisam” 27.

-Size bir şey emanet edildiğinde emaneti 
ehline verin.

- Konuştuğunuz vakitte doğru söyleyin ve

-Etrafınızdakilerle güzel komşuluk yapın.”23 
Bunları yerine getiremeyecek kimse yoktur. 
Çünkü onun getirdiği ahlâk “beşer üstü” de-
ğil, hayata renk katacak ve soluk getirecek bir 
ahlâktır. 

Tarihin akışını değiştiren toplum olmak için 
en güzel değer dürüstlüktür. Dürüstlük, insa-
nın insanlaşmasına, toplumun saadetler top-
lumuna dönüşmesine katkı ve anlam katar. 
İnanan insanların dünyaya sunacağı en güzel 
katkısı ve değeri teknolojik imkânlar değil, 

dürüstlükleri olmalı. Dün-
ya onları dürüstlükleri ile 

tanımalı ve tanımlamalı. 
Bugün bulundukları yerle-
ri terk ederken arkalarında 
şöyle konuşulmalı “onlar 
çok dürüsttü.”

Siz Dürüst Olun!

Huzeyfe b. Yeman, Medine’ye hicret ederken 
müşrikler tarafından yakalanmış,  o da Müslü-
manlara destek vermeyeceğine ve Mekkelilere 
karşı savaşmayacağı “sözünü vererek” yaka-
sını kurtarabilmişti. Sonra Bedir savaşı çıkın-
ca Huzeyfe de katılmak istedi. Hz. Peygamber 
(s) Huzeyfe’ye Kureyş’e “verdiği sözü” ha-
tırlatarak orduya katılmasına izin vermedi.24 
Şöyle dedi: “Siz savaşa katılmayın! Biz her 
şeye rağmen onlara “verdiğimiz sözü” tu-
talım. Ama onları yenmek için de Allah’tan 
yardım isteyelim25” dedi. 

Hz. Peygamber en güç anında, müşriklere 
bile “verdikleri sözde” durmalarını iste-
mesi onun doğruluğu, dürüstlüğü ve ahde 
vefaya verdiği önemi ortaya koymaktadır.26 

23 Taberani, el-Mu’cemu’l-Evsat, 7/267 No:6513.

24 Ahmedb.Hanbel, Müsned , 5/395.

25 Zehebi, Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. 
Osman, SiyeruA’lamu’n-Nubela, Beyrut, 1985, 
2/361.

26 Sarıçam İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel 
Mesajı, Ank. 2003, s. 158.
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Mekke’de geçirdiği dönemde de Ebu Süfyan27 
dâhil herkes onu dürüstlüğü ile tanıyordu.28 
Kendisi dürüst olarak yaşadığı gibi ümmetine 
de dürüstlüğü tavsiye etmiş, cennete gitmenin 
yolunun29, kurtuluşa ermenin formülünün30, 
kapalı kapıların açılmasının ancak dürüstlük 
sayesinde gerçekleşeceğini31 tavsiye etmiştir. 
Dürüstlüğün taviz vermeye tahammülü yok-
tur. İlkelerden taviz vermek, onların zamanla 
yok olmasına sebep olur. Tekrarlar alışkanlığa 
dönüşür ve doğal kabul edilmeye başlar. 

Hz. Peygamber, Abdullah b. Ebi’l-Hamsa ile 
randevulaşır. Abdullah verdiği sözü unutup 
“üç gün” sonra hatırlar. Sözünün “eri” olan 
Hz. Peygamber’i “üç gün” 
sonra randevu yerinde bu-
lunca mahcup olur.32

Sadiku’l-Masduk olarak33 
nitelenen Hz. Peygamber, 
insanların sıkıntılı anların-
da Allah’a karşı duruşlarını 
ifade eden dürüstlükleri sa-
yesinde “üç kişinin mağarada sıkışarak, ancak 
doğrulukları sayesinde kurtulduğunu34” anla-
tır.

Bir değerin insan beyninde bir program haline 
dönüşebilmesi için şiddetli bir arzu, kuvvetli 
bir gayret ve yüksek ölçüde duygusal bir yo-
ğunluk yaşanması gerekmektedir. İnsanın bir 
değeri hayatındaki vazgeçilmezler arasında 
tutabilmesi için o değere gönüllü olarak bağ-
lanması ve inandığı değer için kendini feda 

27 Ebu Süfyan Müslüman olmadan önce Bizans İm-
paratoru Heraklius’a “O doğruluğu öğretti” der. 
Buhari, “Bed’u-l-Vahiy”, 6; Ebu Davut, “Edep” 85; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/262-263.

28 Buhari, “Bed’u-l-Vahiy”, 6.

29 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/323.

30 Buhari, “Edep” 69; Müslim, “Birr” 105; Ebu Da-
vut, “Edep” 80.

31 Buhari, “Meğazi” 79; Müslim, “Tevbe” 9 (53).

32 Ebu Davut, “Edep” 82.

33 Buhari, “Enbiya”,1.

34 Buhari, “Enbiya” 53.

etme noktasına gelmesi gerekir.35 Bu değer 
kriz anlarında bile çıkış imkânı sağlar.

Müslüman Olmanın Parametresi:  
Dürüst Olmak

Süfyan b. Abdullah anlatır: Bir gün Hz. 
Peygamber’e “Bana iyi bir Müslüman olmam 
için öyle bir şey söyle ki, artık başka bir şeye 
ihtiyacım kalmasın” dedim. Allah’a iman et-
tim, de! Sonra da dosdoğru ol buyurdular.36

Anadolu insanı geçmişte mektepli olamadı. 
Fakat “inandım” dedikten sonra da bundan 
ödün vermedi. Prof.Dr. Mehmet Aydın annesi 
ile ilgili şu anekdotu anlatmıştı.

“Bir gün bizim ineğimiz 
bizden habersiz kom-
şunun tarlasına girerek 

otlar. Bunu gören annem 
bize kızar. Fakat bununla 
yetinmez. İneğin sütünü 
üçgün yere sağar. Ben de:

“Anne niçin böyle yaptın? 
Yere sağacağına bizim kediye verseydin” de-
dim. Yüzüme sert bakarak, meslek kariyeri-
min son basamağına gelmeme rağmen unuta-
madığım şu sözü söyler. 

“Evladım! Ben kedime de haram yedirmem.” 

Geçmişte Anadolu insanının hayırlı oluşunun 
sırrı daha açık olarak görülüyor. 

Prof.Dr. Faruk Beşer: “Annesinin süt kayna-
tacağı tencerenin önce ıslaklığı gitsin, süte 
karışmasın diye ateşte ısıttığını gördüğünde 
annesinin “dürüstlüğüne” hayran olduğunu” 
anlatmıştı. 

Bediüzzaman’ın babası Mirza Efendi, öküzle-
rini otlatmaya götürürken yolda başkalarına 
ait otları yemesin diye ağızlarını bağlarmış. 
Bunlar marifet ehli olmanın örnekleridir. 

Mü’minlerin Başat Özelliği Olarak  
Dürüstlük 

35 Tarhan, Güzel İnsan Modeli, s. 56.

36 Müslim, “İman” 62.
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İnanan insanın temel vasfının doğruluk ve dü-
rüstlük olduğuna ilahi metin dikkat çeker. Bu 
özellik inanan insanın niyetinde, sözlerinde, 
sözleşmelerinde, adak ve yeminlerinde, ticari 
hayatlarında, iş ve aksiyonlarında olmazsa ol-
maz bir özelliği olmalıdır. 

Hz. Ömer insanların gerçek kimlik ve kişi-
liklerinin doğruluk zemininde ortaya çıka-
cağını şöyle anlatır: “Din muameledir. Yani 
davranışlardır. Kişilerin namazları, oruçla-
rı sizi aldatmasın, siz onların dinarlarına 
ve dirhemlerine bakın” der. Parasal ilişkiler 
insanların dürüstlüğünün ortaya konulduğu 
turnusol görevi görür. “Dürüst tüccar ahiret-
te peygamberle birlikte olacaktır37”  ifadesi 
bunun zorluğunu göstermektedir. İnsanların 
ürettikleri mallar, yaptıkları işlerin kaliteli olu-
şu dürüstlüğünün göstergesi olabiliyor. İnsanı 
farklı kılan sahip olduğu üstün sıfatlara sahip 
oluşudur. Bu sahip oluşun “yiğitlik” olduğu-
nu Kur’an-ı Kerim dürüst olmayan münafık-
larla ilgili âyetlerden sonra şöyle anlatır:

“Mü’minler içerisinde Allah adına verdik-
leri söze sadık kalan nice yiğitler var; on-
lardan kimi kendini adak olarak sunmuş 
kimi de sırasını beklemekte, fakat asla sö-
zünden dönmemektedir.38” Âyetin sebeb-i 
nüzulü ile ilgili şunlar anlatılır: 

Enes şöyle der: Benim adımı aldığım amcam 
Enes ibn Nadr, Bedir günü Rasûlullah ile be-
raber savaşta bulunamadı. Bu durum ona çok 
ağır geldi. Ve dedi ki: “Rasûlullah’ın katıldığı 
ilk savaşta ben hazır bulunamadım ama Al-
lah bundan sonra bana pey gamberle birlikte 
bir olaya katılma fırsatını gösterirse, benim ne 
yapa cağımı O görecektir.”

Enes der ki: Başka bir şey söylemekten kork-
tu. Uhud günü Hz. Peygamber’le birlikte sa-
vaşa katıldı. Sa’d ibn Muâz’la karşılaştı. Enes, 
Sa’d îbn Muâz’a dedi ki: “Ey Amr’ın babası, 
nereye? Ah cennet kokusunu Uhud eteklerin-
den duyuyor gibiyim.” Enes dedi ki: Orada 
kâfirlerle savaştı ve öldürüldü. Uhud günü 

37 Tirmizî, “Buyu”, 4; İbn Mace, “Ticaret”, 1.

38 Ahzab, 33/23.

Müslümanlar da ğılmaya başlayınca, Enes İbn 
Nadr: “Allah’ım şunların yaptıklarından dola-
yı -arkadaşlarını kastediyordu-  Senden özür 
diliyorum ve şunların yaptıklarından dolayı 
da -müşrikleri kastediyordu-  sana sığınıyo-
rum. 

Enes dedi ki: Onun cesedinde seksen şu ka-
dar ok yarası ve kılıç darbesi görüldü. Halam 
Nadr kızı Rübeyyi, dedi ki: Kardeşimi ancak 
dişlerinden tanıyabildim.39”

Kur’an-ı Kerim başka âyette sadece dürüst ol-
mayı değil, aynı zamanda dürüst zemin inşa-
sını inanan insanlardan şöyle ister. “Ey iman 
edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmek-
ten sakının ve dürüst insanlarla beraber 
olun.40” Ancak böyle bir zeminde meşru mü-
cadele verilebilir.41 Dürüstlük zemini yitirildi-
ğinde hayat gerçek rengini yitirir.

Prof.Dr. Faruk Beşer şöyle bir hatırasını an-
latır: ”Size birkaç yıl önce Adapazarı’nda ya-
şadığım ilginç bir örneği sunmak istiyorum: 
Toptancılar çarşısında fındık, ceviz satan bir 
dükkâna uğramıştım. Dükkân sahibi kolları 
sıyrılmış olarak içeriden çıkageldi. Abdest al-
dığı her halinden belli idi. Zaten sünnet üzere 
çevrili bir sakalı da vardı. Cevizlerin fiyatını 
sordum. “Şu Göynük cevizi, beş lira, şu da 
Adapazarı cevizi üç lira” dedi. Göynük cevi-
zinde anlaştık ve “On kilo ver” dedim. Tor-
baya dökerken ben çuvalın altının üstü gibi 
olmadığını görünce, “Bir dakika, Hacı ağabey. 
Ben cevizlerin üstünü görerek almaya karar 
verdim, altı farklı çıktı” dedim. “Öyle gözükse 
de içleri doludur” dedi ve bir tane kırdı. Kır-
ması için bir tane de ben alıp verdim, onun 
çürük olacağını anlayınca, kızdı ve “Alma-
yacaksan alma!” deyip çuvalı kaldırdı. Ben 
“Niçin kızdın Hacı ağabey, sen iyi bilirsin ki 
Peygamberimiz bir gün pazarda dolaşırken...” 

39 Vahidi Ebu'l-Hasan Ali Nisâburi; Esbabu'n-Nuzûl, 
Beyrut, 1986, s. 294; İbn Kesir, Tefsir, VI/393-
394.

40 Tevbe, 9/119.

41 Hucurat, 49/15.
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dememle sözümü kesti ve kızarak, “Biliyo-
rum” dedi. “Ama o buğdaydı.42”

Olayın aslı şudur: “Hz. Peygamber (s) çarşı-
da bir buğday yığınına rastlayınca elini yığına 
daldırıp çıkardı, parmakları ıslandı. Bunun 
üzerine satıcıya:

- Nedir bu? diye çıkıştı. Adam:

- Ey Allah’ın Rasûlü, yağmur ıslattı, deyince, 
Hz. Peygamber:

- Bu ıslaklığı üste getirip, herkesin görmesini 
sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa, o biz-
den değildir”  buyurdu.43”

Faruk Beşer şöyle devam eder: “Birkaç gün 
önce yine Adapazarı’nda benzer bir örnek ya-
şadım. Kooperatif evimizin elektrik tesisatını 
yapmak üzere görünüşte dört başı müslim bir 
esnafla anlaştık. Ertesi gün saat ikide inşaatta 
buluşmak üzere randevulaştık. İkiye on kala 
inşaata gittim, ikiyi on geçinceye kadar bekle-
dim. Gelmeyince cebinden aradım ve geleme-
yecek misiniz? diye sordum. Cevabı şu oldu: 
“Geleceğim hocam, geleceğim. Cumadan son-
ra yemek için eve uğradım da. Bekleyin, bir 
saate kadar oradayım.” Şaşırdım ve artık gel-
meyin, gerek yok dedim. İşte dindar sanılan 
Müslümanların problemi budur. Dinî emir ve 
yasaklar arasındaki hiyerarşiyi/meratibi bile-
meden, sözlerine sadık dürüst insanlar olama-
dan, kul hakkından canavardan kaçar gibi ka-
çamadan ne gerçek dindar olabilecekler, sonuç 
itibariyle de ne dünyalarını ne de ahiretlerini 
kurtarabileceklerdir.44” İmanın sosyal boyutu 
olmadan inançtan faide görmemiz zordur. 

Ali Bulaç bu hususta şöyle der: “…Benim 
kanaatime göre, sorun şudur: Bilgilerimiz 
imana dönüşmüyor; imanımız davranışla-
rımızda tezahür etmiyor; iman ve amel bir-

42 Erişim Tarihi: 04.06.2012, http://www.stargazete.
com/yazar/faruk-beser/dindar-kimdir-dindarlik-
nasil-olur-haber-134742.htm

43 Müslim, İman, 164, 1/99; Tirmizi, Buyu, 74; 
3/606.

44 Erişim Tarihi: 04.06.2012, http://www.stargazete.
com/yazar/faruk-beser/dindar-kimdir-dindarlik-
nasil-olur-haber-134742.htm

liğinden ibaret olan İslam asli tabiatımız 
haline gelmiyor. Soyut bilgi sahih iman için 
yetmediği gibi, soyut iman da salih amel için 
yetmez. Bu yüzden “Yapamayacağımız şeyleri 
söylemeye45” başlıyoruz ve dinimiz bize neyi 
emrediyorsa aksini yapıp yine de dindar in-
sanlar olarak geçiniyoruz…46”

Kur’an-ı Kerim “Siz ey iman edenler! Allah’a 
karşı sorumlu davranın ve sözü yerinde ve 
dosdoğru söyleyin! (O zaman)  o da sizin 
işlerinizi yoluna koyar ve günahlarınızı 
bağışlar…47” diyerek handikapları aşmanın 
ve problemleri çözmenin tek yolunun dürüst-
lük olduğuna dikkat çeker.

Psikolog Nevzat Tarhan şöyle bir anekdot anla-
tır: “Ünlü bir iş adamı pastanede karısı, arkadaşı 
ve onun eşi beraber oturmuş sohbet ediyorlar. 
O sırada aralarında bir tartışma çıkıyor. Tartış-
ma büyüyor ve mahkemelik oluyorlar. Kavgayı 
başlatan iş adamı da karşı taraf da fazla tep-
ki veriyor, ikisinin de hatası var ama bu adam 
kendini temize çıkarmak için eşini mahkeme-
de şahit gösteriyor. Eşi “Ben doğru olmayan bir 
şey söylemem, şurada senin hatan vardı” diyor. 
Kadın, eşine “yanlışlarını savunmam” dediği 
için adam ondan boşanmaya kalktı.48” Bu ör-
nek, güçlü olanın haklı değil, doğru/dürüst ve 
haklının güçlü olduğunu anlatır.

Kur’an-ı Kerim’in “…Kendinizin, ebevey-
ninizin ve akrabanızın aleyhine de olsa, 
Allah için hakka şahitlik yaparak daima 
adaleti tesis etmeye çalışın…49” diyerek 
doğruluğun nasıl ilkeli ve omurgalı bir karak-
ter kazandırdığını anlatır. 

Mısır’lı bir hadis hocası şöyle bir hatırasını an-
latmıştı: Kaldığımız mahalle bakkalından süt 
alıyorduk. Bakkalın dükkânına girerken girişte 

45 Saf, 37/2-3.

46 Bulaç Ali, “İki Ömer'den biri!” Erişim 
Tarihi:04.06.2012, http://www.zaman.com.tr/ya-
zar.do?yazino=768946

47 Ahzab, 33/70-71.

48 Tarhan Nevzat, Mesnevi Terapi, Timaş Yayınları, 
İst. 2012, s. 37.

49 Nisa, 4/135.
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astığı levha hep dikkatimizi çekerdi. Yukarıda 
geçtiği üzere “Aldatan bizden değildir50”  bu 
söz hadistir. Fakat bakkal bize verdiği süte mü-
temadiyen su katıp öyle verirdi. Bir arkadaş bir 
gün süt alırken bakkal efendi yine süte su katıp 
verdi dedi. Her halde dürüst olmayarak ima-
nına da su katılmış olsa gerek. Hayatta en zor 
hususlardan birisi de dürüst olmaktır ki dürüst 
olanların farklı bir makamı vardır.

Farklı Bir Statü/Makam Olarak Sıddikiyet

Sıddıkiyet: İnsanların, niyetlerinde, sözle-
rinde, amellerinde iç ve dış bütünlüğünün 
sağlandığı dürüstlüğün zirvede olduğu bir 
makamdır.51 Yukarıda geçtiği üzere peygam-
berin özelliği olarak ilahi metin tarafından 
gösterilir.52 Hz. Meryem için de “özü-sözü 
doğru/iffetli53” ifadesi kullanılır. 

Kur’an-ı Kerim bunu şöyle anlatır: “Kim Allah’a 
ve rasulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın 
nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddîkler, 
şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. 
Bunlar ne güzel arkadaşlar! Bu, Allah’tan 
bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini 
Allah’ın bilmesi yeter de artar!54”

Sonuç

En doğru sözün sahibi Allah’tır.

En doğru sözü içeren kitap Kur’an-ı 
Kerim’dir.

En doğru söz melekler tarafından indirildi.

En doğruyu Hz. Peygamber tebliğ etti.

En dürüst/sıddikî insanların yetişmesine ze-
min hazırladı. 

Doğruluk da doğru mekâna/mak’ad-ı sıdka 
götürür.



50 Müslim, İman, 164,; Tirmizi, Buyu, 74.

51 Tehânevi, Muhammed, Ali el- Faruki; Keşşâfu 
İstilahati'l-Fûnun, Beyrut, 1996, I/1074.

52 Yusuf, 12/46; Meryem, 19/41, 56.

53 Maide, 5/75.

54 Nisa, 4/69-70.
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Giriş 

Sadakat, sözlükte, yalanın zıddı olan 
“sıdk” tan türetilmiştir. Sıdk/doğruluk, ha-
ber verilen ile saklanılan şey arasındaki 
uygunluktur. Yani, kalptekinin dille söyle-
nene uyması; kişinin içinin ve dışının aynı 
olmasıdır.1 Sıdk sahibi olmaya “sadakat” de-
nir. Sadık kimseler, aynı zamanda “sadakat” 
sahibi kimselerdir. Sadakat, mü’minlerin en 
önemli sıfatıdır.

Müslüman, tevhit kelimesiyle İslam ailesine 
üye olduğunu taahhüt ederken, başta Rabbi, 
sonra da tüm varlıklara karşı en çetin şart-
larda bile sadakatten ayrılmayacağını, yap-
tığı taahhüt uğruna sahip olduğu her şeyi 
otaya koyacağına dair söz vermektedir. Ma-
kalemiz için kullandığımız “Firavun Sarayı” 
başlığı bir semboldür. Her devirde zulüm ve 
işkencenin en iğrencinin sergilendiği yer ve 
düzenleri temsil etmektedir. İsim ve adres-
ler farklılık arz etse de hedef ve yöntemler 
aynıdır; hepsinde ortak payda, Müslümanla-
rı sindirmektir. Sadakat de, Müslümanların 
bu süreçte despot ve zorbaların öngördükleri 
baskı, işkence ve izolasyonlarla aldırış etme-
den onlara karşı sergiledikleri sabır, sebattır. 

Sadakat; davada atılacak ilk adım

Sadakat, kalp, dil ve bedenle doğru duruşu 
simgeler, İslam ve onun davasında atılacak 
ilk adımdır. Her namazda tekrarladığımız 

1 Bkz: Rağib, Müfredat, “Sıdk” maddesi.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Firavun Saray(lar)ında 
Sadakatten Ayrılmamak

GEÇMİŞTE MÜSLÜMANLAR, 

ÖLÜM PAHASINA DA 

OLSA SADAKATTEN 

AYRILMAZLARDI, 

SADAKATİN İMANIN TA 

KENDİSİ OLDUĞUNUN 

BİLİNCİNDEYDİLER.

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu
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“Allah’ım yalnız sana ibadet eder, yalnız 
senden yardım talep ederiz.”2 âyeti, Allah’a 
karşı sadık olacağımıza dair bir ahittir. Sa-
dakatte şu ilke önemlidir: “Kim insanların 
hoşnutluğunu Allah’ın rızasından üstün tu-
tarsa, Allah ona gazap eder, insanları ondan 
uzaklaştırır. Kim de Allah’ın rızasını esas alıp, 
insanların hoşnut olup olmamasına önem 
vermezse, hem Allah’ı hem de insanları razı 
eder.”3 Büyük davetçi İbn Cevzi, Bağdat’ta in-
sanların duyacağı bir biçimde şöyle seslenir: 
Bu davada atılacak ilk adım, Allah için canı 
ortaya koymaktır. Var mı böyle baba yiğit? 
Heyhat!4 Mevdudi de konuyla ilgili olarak 
şunları der: “Allah’a ye-
min olsun ki, mü’min 
yeryüzünde tek başına 
da kalsa, yanlışa boyun 
eğmez. Bu konuda tek 
seçeneği vardır. O da 
tüm varlığıyla insanları 
hakka davet etmek, hiç 
kimse ona icabet etmese bile tek başına sebat 
göstermektir. Müslüman’ın bu minval üzerine 
olması ve izzetle şehit düşmesi, yanlışa boyun 
eğmesinden daha yararlıdır.”5 Çağdaş düşü-
nür ve davetçi Muhammed Gazali ise konuyla 
ilgili olarak şunları der: Müslüman’ın en zor 
şartlarda sebat ve sadakati, kaya yıldız ve en-
gin dağlardan da daha sağlamdır. Söz konusu 
varlıklar deprem, sarsıntı, heyelan vb. du-
rumlarda sarsılabildiği halde, Müslüman’ın 
sadakat ve sebatı asla sarsılmaz.”6 

Müslüman bunu ortaya koymakla Hz. Yusuf 
örneğinde olduğu gibi, baki olanı fani olana, 
ahiret zindanını dünya zindanına, izzeti zille-
te tercih etmektedir. Kur’an, Hz. Yusuf’un bu 
duruşunu şöyle aktarır:“(Yusuf) dedi ki: Ey 
Rabbim, zindan beni davet ettikleri işten 
daha sevimlidir.”7 

2 Fatiha, 1/4.
3 İbn Mace, Mukaddime, 23. 

4 Afâni, Seyyid bin Hüseyin, Salahu’l-Ümme fi 
Ulüvvi’l-Himme, 2/100.

5 Mevdudi, Tezkiretu’d-Duat, s.18.

6 Muhammed, Gazali, el-İ’tikad fi’t-Tedyyün, s.188.

7 Yusuf, 12/33.

Söylemleri hayata geçirme konusunda mer-
hum Seyyid Kutub şunları der: “Verilen 
hitap ve söylenen sözlerin etki bırakması, 
gerektiğinde onlar adına şehit olmaya bağ-
lıdır. Uğrunda fedakarlıkta bulunulmayan 
söylem ve davalar sönmeye mahkumdur. 
Bu nedenle söylemlerini yaşatmak iste-
yenler o uğurda kendilerini feda etmekten 
çekinmemelidirler. Davalar, ancak bu yön-
temle devam edebilir.”8 
Resul-i Ekrem’in (s), sadakate dair Müslü-
manlardan ahit alması ve öğretmesi
Hz. Peygamber (s) ashabından, en zor şartlar-
da sebat gösterme, kınayıcının kınamasından 

korkmama, hakkı her yer-
de söyleme ve bu uğurda 
sabır gösterme konusun-

da biat alırdı. Ubade b. Sa-
bit nakletti: Hz. Peygamber 
zorlukta, kolaylıkta, leh ve 
aleyhimizde, bütün şartlarda 
İslam liderlerine itaat ve her 

yerde hakkı söyleme konusunda bizden biat 
alırdı.9 Bir vesileyle ashab “Ey Allah’ın Resu-
lü, en hayırlı şehid kimdir?” diye sorduğun-
da, Hz. Peygamber, “Zalim bir idareciye iyiliği 
emredip, kötülükten sakındırdığı için öldü-
rülen kişidir” buyurdu.”10 Diğer bir rivayet de 
şöyledir: Cihada gitmek üzere ayağını atının 
üzengisine koyan biri, Hz. Peygamber’den en 
faziletli cihadı sorduğunda Hz. Peygamber 
kendisine; “En faziletli cihadın zalim idareci 
karşısında hakkı söylemek” olduğunu beyan 
etti.11 Bunun nedeni açıktır. Bunu söyleyen 
birinin şehit olma ihtimali vardır. Hatta inan-
mayan birini cephede öldürmek zalim birini 
zulmünden alıkoyacak birine bir gerçeği söy-
lemek kadar sevap değildir.12 
Urve bin Zübeyir İslam’a girdikten sonra, 
İslam’a davet etmek için Hz. Peygamber’den 
izin istedi. Hz. Peygamber kendisine izin 

8 Kutup, Seyyid, Dirâsâtun İslâmiyye, s.138.

9 Nesâi, Be’yat, 3.

10 Elbânî, Sahihu Câmii’s-Sağir, 1/219, (Hakim’den 
naklen).

11 İbn Mace, Fiten, 20.

12 Mübârekfûrî, Tuhfetu’l- Ahvezi, 6/296.

BATIL KARŞISINDA 

VAHİYDEN DAHA TESİRLİ 

HİÇBİR İLAÇ YOKTUR.
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verdi. Davet için Sekif kabilesine gitti. Onla-
rı davet etti. Sekifliler ise iftira ve işkencey-
le kendisine karşılık verip şehid ettiler. Hz. 
Peygamber Urve hakkında şöyle buyurdu: 
Urve’nin durumu da, Yasin süresinde bah-
si geçen Zat’ın durumu gibidir, davet ettiği 
kavmi tarafından şehit edildi.13 İkisi de dava 
şehidi olarak tarihe geçti. Abdulah bin. Mu-
hammed Ensâri nakletti: Beş defa ölüm seh-
pasına gittim ve her defasında bana “Davadan 
vazgeç” teklifi yapılmadı, sadece “Muarızları-
na karışma” denildi. Ben her defasında teklif-
lerini reddettim.14 

Geçmişte Müslümanlar, ölüm pahasına da 
olsa sadakatten ayrılmaz-
lardı, sadakatin imanın ta 
kendisi olduğunun bilin-
cindeydiler. Enes bin Nadr, 
Bedir Savaşı’na katılma-
mıştı. Resûl-i Ekrem’e, “Ey 
Allah’ın Resulü! Müşrikler-
le yaptığınız savaşa katılamadım, Allah sizinle 
savaşa katılmamı nasip ederse, müşriklere ne 
yapacağımı bilirim” dedi. Uhud Savaşı’nda 
öne atıldı. “Vücudunda 80 küsur kılıç, ok ve 
mızrak yarası vardı, burun ve kulakları kesil-
di, kız kardeşi onu parmak ucu, diş ve vü-
cudundaki bir benekten tanıyabildi. Bunun 
üzerine şu âyet nazil oldu.”15 “Mü’minlerden 
öyle erkekler vardır ki, Allah’a verdikleri 
söze sadakat ettiler. Kimi şehit oluncaya 
kadar savaşacaklarına dair adağını ödedi 
(şehit oldu)…”16 

Ateşe atılma pahasına sadakatten ayırıla-
mayan ümmet örneği olarak Hz. İbrahim

Ateş pahasına bile olsa sadakatten ayrılma-
ma duruşunu ortaya koyanların atası Hz. 
İbrahim’dir. Müşrik bir toplumda ve tek ba-
şına hiç kimseye aldırış etmeden en zor şart-
larda sadakatle davasını devam ettirdi. En ya-
kınları kendisine cephe açmalarına ve ateşle 

13 Heysemi, Mecmuu’z-Zevâid, 9/386.

14 Hanbeli, el-Âdâbu’ş- Şeriyye, 1/207.

15 İbn Kesir, Tefsir, 3/453.

16 Ahzab, 33/23.

sınamalarına rağmen, sadakatten ayrılmadan, 
putçu tehditlere aldırış etmeden tevhit mü-
cadelesine devam etti. Bu nedenle Allah, onu 
tek başına bir ümmet olarak sundu.17 
Firavun sarayında sadakat duruşları
En çetin şartlarda sadakati sergilemenin gü-
zel örneğini verenlerden biri de, Firavun sa-
rayında mücadeleyi sürdüren Hz. Musa’dır. 
O, Firavun’ un sarayında büyüdü, Firavun’un 
destek ve yardımını görmesine rağmen sada-
katten ödün vermedi.18 Dönemin en azgın 
despotuna Allah’ın âyetleriyle gitti. Zira mü-
cadelede en büyük destek Allah’ın âyetleridir, 
vahiydir. Batıl karşısında vahiyden daha tesir-

li hiçbir malzeme yoktur. 
Hz. Musa’nın Firavun’ a 
daveti götürmesi, küfür, 

günah ve tuğyana bakıl-
maksızın, mücadele ve 
davetin yapılmasını gerek-
li kılmaktadır. Hz. Musa, 
400 yıla yakın hükümran-

lık süren Firavun’la mücadele etti, ona daveti 
götürmekten geri kalmadı.19 
Firavun sarayında sadakat örneğini sergileyen 
topluluklardan birisi de Firavun sihirbazları-
dır, en zor şartlarda sadakatten ayrılmadılar, 
imtihanı başarıyla verdiler. Firavun’a şöyle 
seslendiler: “Bize gelen bu açık mucizelere 
ve bizi yaratana karşı seni tercih etmeyiz, 
yap istediğini.”20 Firavun sihirbazları kendi-
sine karşı kıyam ettiler, sihirbaz olarak sabah-
layıp, şehit olarak akşamladılar.21 
Asiye ve Maşite ikilisi de Firavun sarayında 
sadakat örneğini sergileyen iki kadın şahsiyet-
tir. Dönemin despotuna karşı çıkıp, boyun eğ-
meden gerçeği söylediler, bu uğurda ateş pa-
hasına da olsa korkmadan çekinmeden baskı 
ve işkenceyi zillete yeğlediler. Asiye, Rabbine 
şöyle yalvardı: “Ey Rabbim benim için katın-
da cennete bir ev yap, beni Firavun’ dan ve 

17 Bkz. Nahl, 16/20.

18 Taha, 20/42.

19 Sâbûnî, en-Nübüvvetü ve’l-Enbiyâ, s.178.

20 Taha, 20/72.

21 İbn Atiye, Tefsir, 2/110.

İSLAM, HER DÖNEMDE 
SADIK ŞAHSİYETLERİN 

OMUZLARINDA 
YÜKSELMİŞTİR.
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onun kötü işinden kurtar ve kurtar beni za-
limler topluluğundan”22 
Maşite’ye gelince, bir defasında Firavun kız-
larından birisinin başını tararken elinden 
tarak düşer. Tarağı alırken “Bismillah” der. 
Firavun’un kızı, adıyla başladığın babam mı? 
diye sorar.

- Hayır, her zaman benim, senin ve babanın 
da Rabbi olan Allah’ın adıyla başlarım. 

- Babama haber vereyim mi?

- Ver. (Kendisine haber verir). Firavun: Ben-
den başka Rabbin mi var ki?

- Tabi ki var, ikimizin de Rabbi Allah’tır.

Bunun üzerine Firavun bir kazan suyun kay-
natılmasını emreder. Onu ve çocuklarını içine 
attırır. Maşite, Firavun’a şu teklifte bulunur: 
Ben ve çocuklarımın kemiklerini bir torbada 
topla ve onları defnet. Firavun teklifi kabul 
eder. Gözü önünde çocukları birer birer atılır. 
Süt emen çocuğa sıra gelir. Çocuk şöyle der: 
Anneciğim, sabret, dünya azabı ahiret azabın-
dan daha kolaydır. Sonunda Kazana atılır.23 
Böylelikle en zor şartlarda bile sadakatten ay-
rılmaz ve imtihanı başarıyla verir. 

Firavun’un sarayında sadakatten ayrılma-
yanlardan biri de Firavun’a karşı gerçeği 
dile getiren Mü’min’dir. Kur’an, söz konusu 
Mü’min’in kim olduğuna dair ayrıntıya gir-
mez. Firavun’un ailesinden olduğu ve sa-
dakatten ayrılmadığı kesindir. Kur’an, söz 
konusu Mü’min hakkında şöyle der: “Fira-
vun ailesinden olup, imanını gizleyen bir 
mü’min adam şöyle dedi: Siz bir adamı 
“Rabbim Allah’tır” diyor diye öldürecek 
misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apa-
çık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı 
ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylü-
yorsa sizi tehdit ettiğinin (azabın), bir kıs-
mı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, 
haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola 
eriştirmez.”24

22 Tahrim, 66/11.

23 İbn Hanbel, Müsned 3/309.

24 Ğâfir, 40/28.

Diğer dönemlerde Firavun saraylarında 
sergilenen sadakat örnekleri

Mağaranın genç yiğitleri de zor şartlarda sa-
dakatten ayrılmayana bir topluluktur. Kur’an, 
kendilerini “Mü’min bir genç topluluğu” ola-
rak vasıflandırarak şöyle der: “Hakikaten 
onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz 
de onların hidayetini artırdık.”25; “Kıyam 
edip dediler ki: ‘Bizim Rabbimiz göklerin 
ve yerin Rabbidir. O’ndan başka hiçbir 
tanrıya tapmayız. Yoksa gerçekten saçma 
sapan konuşmuş oluruz.”26 Âyetlerin de 
dikkat çektiği gibi, dönemin despot ve zorba 
idarecisine karşı sadakat duruşuyla şu mesajı 
verdiler:“ Ey hükümdar! Biz körü körüne ve 
zorla Müslüman olmamışız, cahil de değiliz. 
Vicdanlarımızın sesine kulam verip bilerek 
iman ettik. Allah birdir, başka ilahlar edinme-
miz mümkün değildir. Toplumumuzun tak-
litle körü körüne putlara ibadet etmesi bizi 
ilgilendirmez. İnancımızdan asla vazgeçmez, 
sana tabi olmayız, dilediğini yap.”27 Böylelik-
le genç yiğitler, en zor şartlarda inançlarında 
ödün vermeden sadakat örneğini sergilemiş 
oldular.

Ehl-i Beyt’ten Nefise bint Hasan bin Zeyd b. 
Hasan b. Ali, zor şartlarda sadakatten ayrılma-
yan kahramanlardandı, mazlum ve mağdurla-
ra yardım yapmakla şöhret buldu. Zulmüyle 
şöhret bulan Ahmed Tolon’a şu uyarıda bu-
lundu: Ey Ahmed! İdareyi alınca zulmetti-
niz, insanları köleleştirdiniz, hazineyi çarçur 
ettiniz, kimisine bol verdiniz, kimilerini de 
mahrum bıraktınız. Seherde yapılan duaların 
reddedilmediğini bilirsin. Özellikle işkence 
yaptığınız, çıplak bıraktığınız, aç ve sefil bı-
raktıklarınızın bedduaları asla boşa gitmez. 
Mazlumların ölüp zalimlerin yaşayacağını mı 
zannettiniz? Sabretmesini biliriz, zalimler ya-
kında nasıl alaşağı edileceklerini görecekler-
dir.” Allah Teala, bedduasını kabul etti, zalim 
gitti.”28

25 Kehf, 17/12.

26 Kehf, 18/14.

27 Cadu’l-Mevla, Kısasu’l-Kur’an, s.242.

28 En’âm, 6/127.
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Firavun Saray(lar)ında 
Sadakatten Ayrılmamak

Hasan Basri’de zulüm saraylarında sadakat 
örneğini sergileyen şahsiyetlerdendir. Hac-
cac Vasıt’ta bir köşk yaptırır ve Hasan Basri’yi 
gezdirir, köşk hakkında kanaatini sorar. Ha-
san Basri şunları der: “Sizler bunlarla övünü-
yorsunuz, oysa biz (ulema) ibret alıyoruz. Ey 
aldanmış! Zulmünle büyük fasık oluverdin. 
Gökyüzündekiler senden nefret etti. Köşkün 
fanidir baki olan cennetini harap ettin.” Ha-
san Basri dışarı çıktığında da şunları ilave 
eder: “Allah, biz ulemadan, gerçeği beyan et-
memizi ve hiçbir şeyi gizlememeye dair söz 
almıştır.”29

Yusuf Buveyti, İmam Şafii’nin kendisi için “O 
benim dilimdir” dediği bir müçtehittir. Sada-
katten ayrılmadığı için, boynuna yirmi kilo-
luk bir ağırlık asılıp ayakları zincire vuruldu. 
Buna rağmen sadakatten ayrılmadı. Nedenini 
şöyle izah etti: “Bizler zincir ve zindanlarda 
ölmeye alışmalıyız ki, bizden sonra gelenler 
şunu diyebilsinler: “Bizden öncekiler sadakat 
uğrunda zincir ve zindanları bile göze aldı-
lar, dolayısıyla onları takip etmemiz gerekir.” 
Buveyti, Cuma namazı saatlerinde zindanın 
kapısına gelir ellerini açar, “Allah’ım, Cumaya 
gitmek istiyorum, ancak zalimler beni engelli-
yor” deyip hücresine dönerdi.30 

Selçuklu Sultanı Atabeg Tuğtigin ulemadan 
birini ihtisab; yani iyiliği emredip, kötülük-
ten sakındırma görevine tayin eder. Âlim, “o 
hâlde bu işe senden başlayalım. Şu üzerinde 
oturduğun minder ile yaslandığın yastığın 
ipektendir, yüzüğün de altındandır. Hz. Pey-
gamber ikisini de erkeklere haram kılmıştır.” 
Bunun üzerine Sultan üçünü de kaldırır.31

Müslümanlar, 1850’lerde Hindistan’da İngi-
liz emperyalizmine karşı kıyam ettiler. Müs-
lümanların başında Rızaullah Bedranî bulu-
nuyordu. Rızaullah, İngilizlere yakalanır ve 
mahkemeye götürülür. Hakim kendisini sa-
lıvermek ister, “Senin direnişte herhangi bir 

29 Ebu Zehra, Târihu’l- Cedel, s.313. 

30 Adnan, Selim, ed-Delâil en-Nûriyye, s.119-120. 

31 İmam, Muhammed Kemaleddin, Humûmu’l-
Müsakkefin, s.110. 

girişimin yoktu değil mi? Gerçekten direnişte 
herhangi bir katkının bulunmaması, serbest 
bırakılman için yeter” der. Rızaullah, tebes-
sümle, “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, size 
karşı kıyam etme şerefine nail oldum. Ser-
best kalsam mücadeleye devam edeceğim” 
der. İdam sehpasına götürülür. Hakim, “söyle 
bakalım, gerçekten kıyama katıldın mı, ka-
tılmadın mı?” der. Rızaullah, “Yalan söyleyip 
tüm ecirlerimden mahrum kalmamı mı isti-
yorsun? Asla yalan yere yemin etmem, dinim 
zulme karşı koymamı emrettiği için direnişe 
katıldım” der.32 Böylece Sadık âlim Bedrani, 
hayati tehlike söz konusu olduğunda takiye-
nin caiz olduğunu bildiği hâlde, sadakatten 
ayrılmamayı, yalan söylememeyi ve Allah yo-
lunda şehit olmayı tercih eder. 

Sonuç, sadakat, dünyalık ve çıkar beklemeden 
her ameli Allah rızası için yapmaktır. Kalp, dil 
ve bedinin doğru duruşunu ifade eder, bü-
tün amellerden önce gelir. Sadakat, mü’minle 
münafığı, Müslüman ile Gayrimüslimi birbi-
rinden ayıran en önemli özelliktir. Gayrimüs-
lim de müna fık da amel işler ancak sadakatle 
mü’minlerden ayrılırlar. İslam, her dönemde 
sadık şahsiyetlerin omuzlarında yükselmiş-
tir. Tarihimiz, sadık şahsiyet örnekleriyle 
doludur. Söz konusu şahsiyetler, hizmette 
Allah rızası dışında bir karşılık beklemezler-
di, davayı her şeyin önüne verirlerdi, onunla 
oturur, onunla kalkarlardı, Allah ile pazarlık 
yapmazlardı. İslâm’ın satılık bir meta olmadı-
ğının bilincinde idiler. Allah’tan başkasından 
korkan, O’nun rızası dışında talebi olanın 
birinin kalbinde sorun olduğuna inanırlardı. 
Hiçbir zaman ve ortamda insanların rızasını 
Allah’ın rızası önüne vermezler, bunun için 
de her türlü cefa ve eziyeti göze alırlardı. Dü-
rüst bir işçi görevini hakkıyla yerine getirir, 
mükafat ve cezayı düşünmez, sadece iş sahi-
bini memnun etmeye çalışır. 



32 Ziyad, Ebu Ganime, Mevâkifu Butûliyye, s.143-
144. 
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lemlere Rahmet Efendimiz (s) bir hadi-
sinde;

“Bu dünyada bir garip yolcu” gibi olmamı-
zı söyler. Yol, yolcu içindir. Peki, yolcu ne 
içindir? Yolcu, hakikat içindir. Çünkü Allah 
gökleri, yeri ve dahi içindekileri bir oyun, 
bir eğlence olsun diye yaratmamıştır. Yolu-
nu İslam, İstikametini hakikat, rehberini de 
Kur’an olarak belirlemiş bir mü’minin istika-
metini muhafazası sadakati oranındadır. Tam 
da sözün burasında sadakatin Kur’anca tarif 
edilmesi lazımdır. Kur’an’da sadakat, sadece 
doğru sözlü olmayı değil, bütünüyle doğru 
olmayı ifade eder.

Sadık olmak sözün de ötesinde sözünün eri 
olmayı gerekli kılar. Bu da demektir ki sada-
kat, doğru sözlü olmakla başlar. Sadıklardan 
olmak ise doğru söylemenin bedelini öde-
mekle elde edilir. Bedeli ödenmemiş bir doğ-
ru hiçbirimizi hakikate ulaştırmıyor. Özellikle 
günümüz şartlarında hakikatin bilgisine ulaş-
mak mümkün hatta teknolojik imkânlarla 
oldukça kolay sayılabilirken, hakikatin ahlâkı 
olan sadakate erişmek oldukça zor bir iştir. 
Kolayın tam zıddı olarak zorun zehri dışında, 
lezzeti ise içinde gizlidir.

Nasıl her yolculuğun bir bedeli varsa, hakikate 
uzanan yolculuğun bedeli de sadakattir. Yol-
culukta konaklanan mola yerleri bir nevi ilahi 
imtihan potasıdır. Tam dinlenme zamanında 
nefislerin gevşediği bir sırada Rabbimiz adeta 
istikamet kontrolü yapar. Bakalım hak yolcusu 
moladan sonra da istikameti muhafaza edecek 
mi? Yoksa yeniden yola revan olmanın meşak-
katinden kaçış yollarına mı başvuracak?

Ankebût Sûresi’nin 69. âyeti hakikate varan 
yollar hakkında bize net bir ipucu verir: “Bi-

zim uğrumuzda cihad edenler var ya biz on-
ları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz 
Allah, O’nu görüyormuş gibi davrananlarla 
beraberdir.’’ Demek ki sadakat aynı zamanda 
büyük bir cihattır. Ve bu cihadın kahramanı 
da muhsin kavramı ile kodlanmıştır. Niye? 
Yolculuk boyunca bir an İlahi gözetimin kay-
dı altında olduğunu unutmak istikamette 
milimetrik sapmalara neden olmasın ve bu 
milimetrik sapma bizi tahmin bile edemeye-
ceğimiz neticelere sürüklemesin diye.

Sadakatin dipdiri muhafazası da niyetlerin 
güncellenmesi ile mümkündür. Niyet, bir 
mü’mine istikamet veren hayat enerjisidir. 
Özetleyecek olursak;

Sadakat, doğru söylemekle dokuz köyden ko-
vulacağını bile bile, onuncu köye hicret etme 
bilincidir.

Sadakat, güçlünün haklı olduğunu savunan-
ların çoğunlukta olmalarına aldırmadan, ha-
kikatin en büyük güç olduğuna güvenmektir.

Sadakat, herkes nereye giderse gitsin, eller ne 
derse desin, istikametten taviz vermemektir.

 Sadakat, yol şartları ne olursa olsun, hava 
şartları ne olursa olsun, yalnızca imanın şart-
larına tabi olmaktır.

Şimdi gelin Kur’an’a, Hucurat Sûresi’nin 15. 
âyetine kulak verelim;

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki Allah’a ve 
Resulüne iman ettikten sonra şüpheye düşme-
yip, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla müca-
hede etmektedirler. İşte onlar sadıklardır.” 

Rabbim hepimizi dünyada ve ahirette hem 
sadıklardan eylesin hem de sadıklarla beraber 
eylesin! Âmin! 

D E N E M E

Sadakat, Hakikate Hicrettir
Filiz TAVUKÇU

A
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“Sadakat” Kavramının 
Ontolojik Dayanağı

Giriş:

Sözlükte, içten bağlılık, samimiyet ve 
doğruluk anlamına gelen sadakat, insanların 
karşılıklı her ilişkisinde beklenen ve istenen 
bir durum olmakla beraber, insanın bu va-
sıfta olduğunun göstergesi yani sadakatin 
kanıtlanması zaman içinde yaptığımız ey-
lemlerin sonucuna bağlıdır. Belirli koşullar 
altında, belirli bir zaman noktasında, yine 
belirli eylemlerin sonucunda verilmiş olan 
sözlerin yerine getirilmesiyle sadakat ger-
çekleşip, sıdıkkiyet kazanılır. İnsanın doğru, 
sadık ve emin vasfını alması denenmişliğe 
dayalıdır ve geçmişte yaptıklarıyla kanıtlanır. 
Yine zamana bağlı olarak bu vasfını, sadaka-
tini bozarak her an kaybedebilir. Peki, acaba 
“sadakat” kavramının dayandığı ve zaman 
dışı olan bir ontolojik dayanağı var mı? Her 
zaman ve zeminde kendini, varlığın ortaya 
koyduğu eyleme dayatan bir yapısı var mı?

Bu makalede her zaman ve şartta insanların 
inanç, düşünce, söz, niyet ve irade de oldu-
ğu gibi amellerinde de birbirlerinden bekle-
dikleri “sadakat” kavramının, her zaman ve 
zeminde kendini koruyup dayatan, ontolojik 
bir temelinin olup olmadığını irdeleyeceğiz.

1- Hayat Nedir: Gerçek mi,  
Yoksa Bir Rüya mı? 

Cristopher Nolen’in senaryosunu yazıp, yö-
nettiği İnception (Başlangıç) filminin kahra-

İ N C E L E M E

“Sadakat” Kavramının 
Ontolojik Dayanağı

İnsan, bir olguyu anlayıp, 

yorumlayabilmek için 

bir başlangıca, yani bir 

dayanak noktasına ve 

bir sona ihtiyaç duyar.

ZEKERİYA YÜRÜK

Zekeriyayuruk.khd@gmail.com
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manlarından Don Cobb (Leonardo Di Cap-
rio) ve Ariadne (Ellen Page) arasında geçen 
bir replikte Cobb şunları söyler; “-Rüyada 
gördüklerimiz bize gerçek gibi gelir değil mi? 
Ancak uyandığımızda bir tuhaflık olduğunu 
fark ederiz… Sana bir şey soracağım, rüyanın 
başlangıcını hiç hatırlamayız öyle değil mi? 
Kendimizi her defasında olup bitenin orta-
sında buluruz.” Yani rüyada mı yoksa gerçek 
hayatta mı olduğumuz, “Buraya nereden gel-
dim?” sorusunun cevabına ilişiktir. Nereden 
geldiğinin bir cevabı varsa gerçek hayatta, 
yok ise rüyadasınızdır. Çünkü rüyanızda bu-
lunduğunuz zamanın bir öncesi yoktur. 

İnsan, bir olguyu anla-
yıp, yorumlayabilmek 
için bir başlangıca, yani 
bir dayanak noktasına ve 
bir sona ihtiyaç duyar. 
Öncesi ve sonrası olmaya-
nın anlamı da yoktur. Bu 
sebeple rüyaları yorum-
lamak zorunda kalırız. 
Yorumlamak, rüyayı an-
lamlandırmaktır. Öncesi ve sonrası olmayan 
rüyanın, yaşamın bütünü içinde gerçek olan 
ile irtibatlar oluşturarak, ayaklarını yere indi-
rerek anlamlandırırız. 

Nitekim Yusuf (a.s) gördüğü rüyayı anlaya-
mamış, bu sebeple yorumlaması için babası 
Yakup (a.s)’a sormuştur: “Bir zamanlar Yu-
suf, babasına (Yakub’a) demişti ki: Babacığım! 
Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı 
gördüm; onları bana secde ederlerken gör-
düm. (Babası:) Yavrucuğum! dedi, rüyanı sa-
kın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tu-
zak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir 
düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek, 
sana (rüyada görülen) olayların yorumunu 
öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve 
İshak’a nimetini tamamladığı gibi sana ve 
Yakub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. 
Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibi-
dir.” 1 Babası peygamberliğinden dolayı sahip 

1 Yusuf 12/4-6

olduğu bilgiye ve daha önce çocukları üze-
rinden elde ettiği izlenimlerinden, kendisinin 
Allah tarafından peygamber olarak seçileceği-
ni ve üvey kardeşlerinin kendisine karşı kıs-
kanç davrandığını fark ettiğinden, ona zarar 
verirler endişesiyle rüyasını üvey kardeşlerine 
anlatmaması konusunda kendisini tembihle-
miştir.

Peygamber’e atfen söylenmiş, uzmanlarca 
mevzu hadis olarak kabul edilen, fakat İslam 
irfan ekolünde özellikle sufilerin çok kullan-
dığı; ”Bütün insanlar (bu âlemde) uykudadırlar, 
ancak öldüklerinde uyanırlar” sözü de dünya 
hayatının çok kısa ve sonlu olması sebebiyle 

bir rüya mesabesinde ol-
duğu, gerçek hayatın ise 
öldükten sonra ahirette 

elde edildiği anlamını verir. 
Yine ilginçtir Kur’an’daki 
“asr” kelimesi, zaman, asır 
ya da iki vakit arasında kal-
dığı için ikindi vakti ola-
rak anlamlandırılıyorsa da 
Arap muhayyilesinde bu 

kelime; “iki şey arasında sıkışana” deniyor.2 
Dolayısıyla yaşadığımız bu dünya hayatı, ha-
yatın tamamı değil, iki zaman dilimi arasında 
sıkışmış bir kesiti göstermektedir. Anne kar-
nına düştüğümüz an ile başlayıp, ölümle bi-
ten hayatımızda tıpkı bunun gibi yaşamımı-
zın sadece bir kesitini yansıttığından, gerek 
dünya hayatını gerekse de kendi hayatımızı 
“asr” olarak tanımlayabiliriz.         

İnsanın temel hedeflerinden biri, belirsizlik-
ten kurtulup, konumunu tayin edip, varlığı 
anlamlandırma ihtiyacını gidermektir. İnsan 
anlamaya çalışan, anlayan ve anlamlandıran 
bir varlık olması hesabiyle içinde bulunduğu 
varlık alanını (kainat) ve kendi hayatını da 
anlayıp, anlamlandırmak zorundadır. Aksi 
halde kaos içinde, başı boş bir hayat sürüp 
“mutlak ziyandan” kendini asla kurtaramaya-
caktır. 

2 R.İhsan Eliaçık, Nüzul Sırasına Göre Yaşayan 
Kur’an, s.71

Yaşadığımız bu dünya 

hayatı, hayatın tamamı 

değil, iki zaman dilimi 

arasında sıkışmış bir 

kesiti göstermektedir.
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Hayat nedir? Anlamı, amacı veya varılması 
gereken bir hedefi var mıdır? Varlık ve her 
şeyden önce insan niçin yaratılmıştır? Ölüm 
nedir, ölümden sonra bir yaşam var mıdır? 
Ben kimim, ben ve varlık arasındaki ilişki 
nedir, ben ve Allah arasındaki ilişki nedir vb. 
soruların cevaplandırılarak, kuşkuların gide-
rilerek anlamlandırılması gerekir. Hayatın ve 
dünyanın anlamlı bir sistem olarak görülebil-
mesi için hikmete dayanan, bir var edilmeden 
öncesine ait ve bir de hikmete dayanan bir 
ölümden/kıyametten sonrasına ait doğru bir 
bilgiye ihtiyaç vardır. İşte Kur’an’daki eskato-
lojik (dünya hayatı öncesi ve kıyamet sonra-
sı olan uhrevi hayata ait) 
temalı âyetler bizim bu 
ciddi sorunumuzu hal-
ledip, anlamlı bir hayat 
kurgulamamıza yardım 
etmektedir. Evrendeki 
hayat kurgumuzu ancak 
verilmiş olan bu vahyi 
bilgi üzerine kurgular-
sak, beklenen hedefe ulaşabilir, aksi halde 
“hayvanlardan aşağı bir hayat” sürdükten 
sonra hüsrana uğrayanlardan oluruz.

2- Sadakatin Ontolojik Dayanağı: “Kalu-
Bela” âyeti ya da  
Ahd-i Misak

Modern İslam anlayışında, olayın zamanına 
ve oluş yerine itirazlar edilerek tevil edilen, 
oysaki geleneksel İslam düşüncesinde ise 
“Kalu-Bela” olarak bilinen ve ruhlar alemin-
de bizzat Allah ve yeryüzüne gelecek olan 
insanların tamamı arasındaki yaratılmadan 
önce yapılmış bir sözleşme olarak kabul edi-
len durum şu âyetle bir film sahnesi gibi önü-
müze konmaktadır: “Kıyamet gününde, biz 
bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin 
Âdemoğullarından, onların bellerinden zürri-
yetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu 
ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? 
(Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.”3 

3 A’raf 7/172

Olayın yeri, nasıllığı ve zamanı makalemizin 
konusuyla çok ilgili olmamakla beraber, bazı 
itirazlara da cevap vermek isteriz. “Yeryüzü 
yaşamında hiç kimsenin hatırlayamadığı bir 
sözleşme, nasıl olur da ahirette insanların 
itirazlarına karşı delil olarak öne sürülebilir? 
Bu Allah’ın ortaya koyduğu adalet ilkesiyle 
bağdaşır mı?” gibi sorular sorularak bu söz-
leşmenin dünyaya ait bir durum olduğu, yine 
bazılarınca çocukluk döneminde insanın var-
lığa, kendisine ve Allah’a ait fıtratından gelen 
sormuş oldukları soruları temsil ettiğini ve 
buluğa erince bu sorular özellikle de Allah’ın 
varlığı hakkında bir şüphesi kalmayacak hale 

geldikleri durumu anlat-
tığını söylemekteler.

Oysaki insanoğlunun 
bu olayı hatırlamaması 
çok doğal bir durum-
dur. Her şeyden önce  
“İnsan” kelimesinin, te-
mel olarak iki sözcük-
ten türediğinden söz 

edilir. Bunlardan biri “üns” kelimesidir. “Üns” 
ünsiyet, dostluk, yakınlık demektir. Bu, bir 
taraftan insanın başka insanlara karşı yakın-
lığını, bir taraftan da Allah’a tüm varlıklardan 
daha çok olan yakınlığını ifade eder. İnsan 
kelimesinin, bir de “n-s-y” (nisyan) unutmak 
fiilinden geldiği söylenmektedir. Bu durumda 
insan, unutkan bir varlık demektir. İnsan bu 
yapısından dolayı sürekli unutup durmakta-
dır.

Kur’an-ı Kerim de, insanın unutkan oluşunu 
şöyle vurgulanmaktadır: “And olsun, önceden 
Âdem’e ahid verdik de unuttu ve onu azim 
sahibi bulamadık.” 4 Yine Kur’an’ın diğer 
âyetlerine bakıldığında, Allah’ın da insanın 
bu özelliğini kullanarak unutturabildiğini5, 
Unuttuklarımızdan dolayı sorumlu tutulma-
mayı Allah’tan istemeyi6, Ehli Kitap’tan sağ-
lam bir misak alındıkları halde, kendilerine 

4 Taha 20/115

5 Bakara 2/106

6 Bakara 2/286

her varlık, diğerinden 

yaratılış gayesine 

sadakatle bağlı 

kalmasını beklemektedir.
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öğretilen ahkâmın (Tevrat ve İncil’in) önemli 
bir bölümünü unuttuklarını7, Peygamber-
den önceki kavimlerin yapılan hatırlatma ve 
ikazları unuttuklarından dolayı onları nimet 
içine gark ederek sonradan helak edildiğini8, 
şeytanın insana unutturabileceğini9, dünya 
hayatının eğlencesine kapılarak, alay etmeleri 
sebebiyle ahireti unutabileceğini10, nifak sahi-
bi erkek ve kadınların bu eylemi Allah’ı unut-
tukları için yaptıklarını11, unutulduğunda, 
hatırlanır hatırlanmaz Allah’ı zikredip ondan 
bağışlanma dilenmesini12, Allah’ı ve âyetlerini 
unutanların unutulacağını13, verilen nimetin 
bolluğundan unutabileceklerini14 bildirmek-
tedir. Kaldı ki Kur’an, in-
sanın unutkanlık vasfını 
göz önünde bulundura-
rak, unutkanlık sebebiy-
le toplumda oluşabilecek 
nifak ve haksızlığın önü-
ne geçilmesi maksadıyla, 
insanın hafızasından zi-
yade unutulmamasını is-
tediğimiz hukuki durum 
oluşturan meseleleri, şa-
hitlerle beraber yazmayı 
emretmiştir: “Ey iman edenler! Belirlenmiş 
bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit 
onu yazın... Erkeklerinizden iki de şahit bu-
lundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza 
göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri 
yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki 
kadın (olsun)…” 15 Dünyada şahit olduğu bir 
olayı unutabilen insan, yaratılmadan önceki 

7 Maide 5/13-14

8 En’am 6/44, Araf 7/165

9 En’am 6/68, Yusuf 12/42, Kehf 18/63, Mücadele 
58/19

10 Araf 7/51, Muminun 23/110

11 Tevbe 9/67

12 Kehf 18/24

13 Taha 20/126,Secde 32/14, Casiye 45/34, Haşr 
59/19

14 Furkan 25/18

15 Bakara 2/282

bir olayı unutması kadar doğal bir şey yok-
tur.

İkinci husus olarak Kur’an, kendisine ‘zikir’ 
yani hatırlatıcı demektedir ki, O, baştanbaşa 
bir öğüt, hatırlatma, insanlarla ilgili her önem-
li şeyi açıklayan bir ilâhî bildiridir: “İşte bu 
(Kur’ân), bizim indirdiğimiz bir zikirdir. Şimdi 
onu inkâr mı ediyorsunuz?” 16. “Hiç şüphesiz 
Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz; onun koru-
yucuları da gerçekten biziz” 17 “Bu (Kur’an) 
ancak, alemler için bir hatırlatmadır.” 18 Yine 
Adem’in cennetten çıkarılmasının ardından 
kendisine “… Hepiniz cennetten inin! Eğer 
benden size bir hidayet gelir de her kim hi-

dayetime tâbi olursa 
onlar için herhangi bir 
korku yoktur ve onlar 
üzüntü çekmezler.” 19 
uyarısıyla, insanın so-
rumluluğunun vahiyle 
bildirilip, hatırlatılanlar 
olarak beyan edilmiş-
tir. İnsanın unuttuğu 
zaman güvenilir bir 
şahidin kendisine ha-

tırlatması halinde, söyleneni hatırlamasa bile 
söyleyenin güvenirliğinden dolayı, kabul et-
mektedir. Oysaki bu meseleyi, yanılmasında 
hiçbir ihtimal olmayan Allah’ın kendisi bize 
hatırlatıp şahit olmaktadır.

Bu konunun anlaşılmasını sağlayabilecek bir 
kavram da, özellikle İbni Arabi’nin düşünse-
linde önemli bir yer tutan “ayan-ı sabite”dir. 
“Ayan-ı sabite; varlığın şehadet âleminde var-
lık bulmadan önce Allah’ın ilmindeki hal olup 
“arada bulunma” özellikleri ile nitelik kazanan 
ontolojik fıtratıdır. Kısaca ifade edilirse, ayan-ı 
sabitenin düzeyi, mutlaklığı bakımından hak 
ile şehadet âlemi arasında bir konuma sa-
hiptir. Bunlar İlahi Zat’da bilkuvve mevcud 
mümkinattan başka bir şey olmamaları hase-

16 Enbiya, 21/50

17 Hicr, 15/9

18 Sad 38/87

19 Bakara 2/38

Sadakat, emanetin 
korunmasının 

sağlanabilmesi için 
verilen imkânları yerli 
yerinde kullanmanın 

gerekliliğidir.
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biyle kabul edici ve edilgen (pasif) “kaplar”dır. 
Bunların fıtratı, Zat’ın bizatihi potansiyel içya-
pısı tarafından pasif (edilgen) bir biçimde be-
lirlenmiştir. Fakat sırf kendileri açısından göz 
önüne alındıklarında, bunlar kendi kendile-
rini belirleyici bir fıtrata sahiptirler ve âlemin 
mümkün nesneleri üzerinde de belirleyici bir 
güç icra ederler. Bunlar mümkün nesnelerin 
cevherleri, yani ayanıdırlar. Bütün mümkün 
nesnelerin her birisi de kevni âlemde, kendi 
aynının icabına uygun olarak kuvveden fiile 
çıkmaktadır.” 20 Bu tıpkı her gün hepimizin 
kullandığı çeşitli bilgisayar programlarının 
yazılmasına benzemektedir. Her şeyden önce 
programın işleyişi, programdaki programı ya-
zan programcının ilmine bağlı olarak zihnin-
de şekillenmesi sonra şekillenen bu yapının 
en ince ayrıntısına kadar tasarlanıp, bilgisayar 
diliyle bir programda yazılması ve yazılımın 
bir işletim sisteminde 
faal olarak kullanıma 
açılmasına benzemek-
tedir. O halde insan ile 
Allah arasında yapıldığı 
tarafımıza bildirilen bu 
sözleşme, ontolojik bir 
temele sahip olup, olayın 
kendisi bizzat gerçek olabilmekle beraber, bi-
zim anlayabilmemiz için sembolik bir durum 
olması da ihtimal dâhilindedir. 

Yine Kur’an’daki eskatolojik âyetlere bakacak 
olursak, insan yaşamından öncesinde mey-
dana gelmiş olan kâinatın yaratılışı, melekuti 
âlemin yapısı ve yine sonrasında vukuu bu-
lacak kabir hayatı, kıyamet, mahşer, cennet, 
cehennem vb. birçok konuda bize hatırlatma 
ve bilgilendirme yapılmaktadır. Biz bunları 
hatırlamıyor ya da anlamıyoruz diye, bunla-
rı inkâra kalkışmıyoruz. Kaldı ki bu olayın 
gerçek mi yoksa bir misal mi olduğu âlimler 
tarafından da tartışılmıştır. İki tarafın da dü-
şüncesinin yaşadığımız âlemin sınırlılığı içe-
risinde kanıtlanamaz olması sebebiyle görüş-
lerinin doğruluklarını göz ardı etmeden, asıl 

20 Toshihiko İzitsu, İ.A.F. Anahtar Kavramlar, s.125

bize ulaştırılmak istenen mesajı anlamaya yo-
ğunlaşmamız gerekir. Nitekim Allah-u Teâlâ, 
Ashab-ı Kehf olayını anlatan âyetlerinde; 
“(İnsanların kimi:) «Onlar üç kişidir; dördün-
cüleri de köpekleridir» diyecekler; yine: «Beş 
kişidir; altıncıları köpekleridir» diyecekler. 
(Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürüt-
mektir. (Kimileri de:) «Onlar yedi kişidir; se-
kizincisi köpekleridir» derler. De ki: Onların 
sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hak-
kında bilgisi olan çok azdır. Öyle ise Ashâb-ı 
Kehf hakkında, delillerin açık olması haricin-
de bir münakaşaya girişme ve onlar hakkın-
da (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden 
malumat isteme.” 21 uyarısında bulunarak, 
işimize yaramayacak bilginin peşini bırakıp, 
bizi hakikate ulaştırabilecek işe yarar bilginin 
ardına düşülmesi gerektiği bildirilmektedir. 

Seyyid Kutup da bu âyeti tefsir ederken ola-
yın bu yönünü öne çı-
kararak şöyle demek-
tedir: ”Bu sahne nasıl 
gerçekleşti? Yüce Allah, 
Âdemoğullarının bel-
lerinden zürriyetlerini 
nasıl aldı ve onları nasıl 

kendilerine şahit tuttu? Onlar nasıl: “Evet, biz 
buna şahidiz” dediler gibi sorulara gelince, 
verilecek cevap şudur: Yüce Allah’ın işlerinin 
şekli kendi zatı gibi gayb konularına girer, bi-
linmez. İnsanın kavrayış gücü, yüce Allah’ın 
zatını idrak edemediği müddetçe Allah’ın iş-
lerinin de nasıl meydana geldiğine akıl erdi-
remez. Zira bir şeyin nasıl olduğunu düşün-
mek, ne olduğunu düşünmenin ayrıntılı bir 
uzantısıdır. Yüce Allah’a izafe edilen bütün 
işlerin nasıl olduğunu düşünmeye çalışmadan 
onların birer realite olduğunu kabul etmekten 
başka çıkar yol yoktur. 

Bu anlaşma, peygamberlerden ve peygamber-
lerin misyonlarından çok eskilere dayanmak-
tadır. Bu anlaşmada, insanın her hücresi tek 
bir iradeye sahip olan, kendisine hükmeden 
ve onu tasarrufu altında bulunduran tek yasal 

21 Kehf 18/22

Bir kişinin sadakati ve 

eminliği daha önce 

yaptıklarıyla belirlenir.
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sistemi belirleyen Allah’ın ilâhlığına şahitlik 
etmiştir. Fıtratın bu anlaşması ve şahitliğin-
den sonra delil getirmeye gerek yoktur. O 
ister bu anlaşma ve şahitlik hal dili ile gerçek-
leşmiş olsun, isterse bazı rivayetlerde belirtil-
diği gibi sözlü olarak gerçekleşmiş olsun fark 
etmez.” 22

Konumuzla direk ilgisi olmadığı halde âyetin 
mahiyetiyle ilgili bu kadar irdelememiz, bu 
âyete çok önem vermemiz hasebiyledir. “Çün-
kü bu âyet, Kur’an’ın şifresi dense yeridir” 23 

Hayat, varlıkların tamamının, her an birbiriy-
le olan ilişkisiyle oluşup devam etmektedir. 
Bu varlık alanı içinde özellikle varlık üzerinde 
etkin olabilen kabiliyetlere haiz, irade sahibi 
insanın yaptıkları yaradılış maksadının dışına 
çıktığında, varlık içinde bozulma ve kargaşa 
ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple her varlık, 
diğerinden yaratılış gayesine sadakatle bağlı 
kalmasını beklemektedir. “Sadakat” varlığın 
devamı için hayati bir kavram olup, mutlu-
luğuna temel olacak eylemsel bir beklentidir. 
“Ahd-i misak” olarak tanımlanan bu âyet, “sa-
dakat” kavramının ontolojik olarak dayanağı-
dır. “Sadakat”tin devamlılığını koruyabilmesi 
ancak bu ontolojiye, yani Allah’a dayandır-
masıyla mümkündür. Bu kutsal sözleşme-
nin bozulması adeta bir çorap söküğü gibi, 
ardındaki tüm sözleşmelerin bozulmasına 
sebep olur: ”Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın 
âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygam-
berleri öldürmeleri ve «Kalplerimiz kılıflan-
mıştır» demeleri sebebiyle (onları lânetledik, 
türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı 
değildir;) tam aksine küfürleri sebebiyle Allah 
o kalpler üzerine mühür vurmuştur; pek azı 
müstesna artık iman etmezler.” 24 Evet, Allah’a 
olan sadakate dayanmayan tüm anlaşmalar, 
sözleşmeler, tutulmak için verilmiş sözlerin 
hiçbir değeri olmayacağı gibi, bu bağlılıklar 
Allah’ın dışındaki varlıklara olacağından, sa-

22 Seyyid Kutup, Fizilali Kur’an, 7/172 âyetin tefsiri

23 R.İhsan Eliaçık, Nüzul Sırasına Göre Yaşayan 
Kur’an, s.552

24 Nisa 4/155

dakatin devamlılığını sağlayacak yapı taşın-
dan mahrum olduğundan, er veya geç çeşitli 
doğruluk maskeleriyle yerini yanlışa, zulme, 
yozlaşmaya ve nimetin hebasına yol açacak 
ve insanlığın yapı bozumuna uğramasından 
başka bir işe yaramayacaktır: “Bu fâsıklar o 
kimselerdir ki, Allah’a kesin söz verdikten son-
ra sözlerinden dönerler. Allah’ın, kurulmasını 
istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne 
ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğra-
yanların ta kendileridir.” 25

3- Sadakat Emanet İlişkisi ve  
Sadakatin Önceliği

Sadakat, emanetle ilişkili bir kavram olmak-
la beraber, emanetin teslim edileceği kişiden 
beklenen ve istenen bir meziyettir. Dolayısıyla 
sadakat, emanetin korunmasının sağlanabil-
mesi için verilen imkânları yerli yerinde kul-
lanmanın gerekliliğidir. Sadakati olmayana 
teslim edilmiş emanet heba olmaktan kendini 
koruyamayacaktır. Sadakat ile emanetin iliş-
kisi ve insandan beklenen sadakatin ne oldu-
ğunun anlaşılması için yapılması gereken bir 
işin ilana çıkılarak ihaleye verilme sürecini 
örnek göstererek açıklamak istiyorum. 

Kamuda veya özelde bir işin serbest piyasa 
koşullarında, optimum kazançla yapılabilme-
si için bu işi yapabilecek ve idarece belirlen-
miş olan şartlara haiz yükleniciler arasından 
birinin seçilmesi ihaleye çıkılarak belirlenir. 
İşveren, belirlenen bu firma ile yapılacak işin, 
başından sonuna kadar ne yapılması gerekti-
ğini en ince ayrıntısına kadar belirtilen idari 
ve teknik şartnamelerdeki şartların yerine ge-
tirilmesi koşulunda yine belirlenmiş bir bedel 
üzerinden kendisine ödeme yapacağını taah-
hüt ederek, sözleşme imzalanır. Acaba bu be-
şeri sözleşmenin kendisi bize İnsan ile Allah 
arasındaki Ahd-i misakı açıklama konusunda 
yardımcı olabilir mi?

Allah, hikmeti ilminde saklı bir sebeple, yapı-
lacak bir iş için (ki Kur’an bu işi, emaneti ta-
şıma “sorumluluk” diye tanımlar) yaratıkları 

25 Bakara 2/27



51

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’12
SAYI 25

ZEKERİYA
YÜRÜK

“Sadakat” Kavramının 
Ontolojik Dayanağı

arasında bir yüklenici aramaktadır: “Biz ema-
neti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de 
onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorum-
luluğundan) korktular.” 26 Varlıklar arasında 
bu işi hakkıyla yerine getirebilecek kabiliyet 
ve donanıma sahip biri çıkmamaktadır. Çün-
kü yapılacak işin sorumluluğu çok zor ve 
sonu ebedi bir kaybedişle bitebilecek bir iştir. 
Olayın tam burasında insan devreye girerek 
yapılacak bu işin yükleniciliğini alıyor. “Onu 
insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok ca-
hildir.” 27 Fakat insanın sadakatinin henüz de-
nenmemiş olması, bu vazifeyi yerine getirip 
getiremeyeceği hususunda, insanın önünde 
ciddi bir engel olarak duruyor. Bir kişinin sa-
dakati ve eminliği daha önce yaptıklarıyla be-
lirlenir. Dürüstlüğünün delili daha önce yapıp 
ettiklerindeki sağlamlığıyla ortaya çıktığından 
(ki yapılan ihalelerde, firmalardan iş bitirme 
belgeleri istenmektedir) ve insanın henüz 
böyle bir şansa sahip olmaması, herhangi bir 
sorumluluğu yerine getirmemesi, ancak on-
dan ileride yapacağı görevi sağlam yapacağına 
dair alınan bir söz ile sağlanmıştır. İşte burada 
“sadakat”in ontolojik dayanağı olan; “Rabbin 
Âdemoğullarından, onların bellerinden zürri-
yetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu 
ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? 
(Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler. 
“ 28 âyetinde de belirtildiği gibi, insan sorulan 
suale olumlu cevap vermesi sebebiyle şahit 
olup, kendini sorumluluk altına almaktadır. 
Bu sorumluluk, sözünün doğruluğunun kanıt-
lanmasını gerektirmektedir. Ve bu gerekliliğin 
kanıtlanma mekânı, dünya hayatıdır: “Hatırla 
ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir hali-
fe yaratacağım, dedi.” 29 İşte biz bu dünyaya 
Allah’a verdiğimiz sözü tutmak ve şahitliğimi-
zi yerine getirmek için geldik diyebiliriz. Bu 
sözümüzün doğruluğu kanıtlanmayıncaya 
kadar da kesinlikle bırakılmayacağız:“And ol-
sun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan 

26 Ahzab 33/72

27 Ahzab 33/72

28 Araf 7/172

29 Bakara 2/30

geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya 
çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya ko-
yacaktır.” 30  Nitekim bu konuda Mevlana’da 
mesnevisinde;” Bizler kaza ve kader Hâkiminin 
şu dehlizinde, yani şu dünyada; “Ben sizin Rab-
biniz değil miyim?” sorusunun cevabına; “Evet 
Rabbimizsiniz.” cevabını verdiren bir ahitte bu-
lunduğumuz, bu ezel davasının görülmesi, ger-
çekleştirilmesi için bulunuyoruz. Mademki ezel-
de biz “Evet” dedik, işte ezelde verdiğimiz bu sö-
zün, bu “Evet” deyişimizin, bu dünyada başımıza 
gelen musibetlerle imtihanını vermekte, bu dava 
için şahitlik etmekteyiz. Yani bizim bu dünyada 
yap tığımız işlerimiz, hareketlerimiz, sözlerimiz, 
dertlerimiz, kederlerimiz, sabırlarımız ezel da-
vasına getirdiğimiz şahitlerdir.”  31

4-Sadakatin Kur’an Âyetlerine Yansıması

Her şeyden önce Allah, sadakatin kendisine 
ait bir meziyet olduğunu bize bildirmektedir: 
“… Allah, (bu söylenenleri) hak bir söz olarak 
vâdetti. Söz verme ve onu tutma bakımından 
kim Allah’tan daha doğru olabilir?” 32 ve bu 
doğru sözlülüğünü cennete giren mü’minlerin 
şehadetleri ile delillendirilmektedir: “Onlar: 
Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediği-
miz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna 
vâris kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bu-
lunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.” 33 

Kur’an, insandan, kendisine verilmiş olan her 
meziyet ve nimeti, Allah’tan teslim alınmış bir 
emanet olarak görmesini ve onu kesinlikle 
Allah’ın istediği gibi yerli yerinde kullanma-
sını beklemektedir. Bu beklenti, niyetimizi, 
düşüncemizi, sözlerimizi, amellerimizi yani 
an içinde bizden sudur olan her şeyimizi ku-
şatmaktadır. İnsanın keyfine bırakılmış, açı-
ğa çıkmamış düşüncelerimize kadar, Allah’ın 
beklentisinin olmadığı hiçbir alan bırakma-
maktadır: “…İçinizdekileri açığa vursanız da 
gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba 

30 Ankebut 29/3, Bknz, Bakara 2/214, Tevbe 9/16

31 Mevlana, Mesnevi Cilt.5, s.29-30 Beyit.174-175 
(Şefik Can’ın Şerhi)

32 Nisâ 4/122, Ayrıca Bknz; Nisâ 4/87, Enam 6/146

33 Zumer 39/74
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çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine 
de azap eder…” 34

Yine Kur’an, insanın en önemli ayırt edici 
özelliğinden olan konuşma, söz söyleme me-
ziyetinin önemi ve nasıl kullanılması gerektiği 
hakkında önemli ipuçları vermektedir: “On-
lar ki, yalan ve asılsız olandan yana şehadet 
etmezler; boş ve anlamsız şeylerle (uğraşan 
kimselere) rastladıkları zaman yanlarından 
vakarla geçip giderler.”  35

İnsanlara, Allah’a verilmiş olan ilk ahde gön-
derme yapılarak, verdikleri söz hatırlatılıp, 
bundan sonra da verecekleri tüm sözlerinde 
durmaları istenmektedir:“Ey İsrailoğulları! 
Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, bana 
verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size 
vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden kor-
kun.” 36

İnsanların zanlarıyla konuşmamaları, söyle-
dikleri sözlerin delillendirebilmeleri gerek-
tiğinin hatta inanmayanların bile peygam-
berlerden iddialarını kanıtlamaları için delil 
istediklerinin ve delillerle hüküm vermek 
gerektiğinin altı çizilmektedir: “Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitleri-
nizi çağırın (ve bunu ispat edin).” 37 “Onlara 
açıkça âyetlerimiz okunduğu zaman: Doğru 
sözlü iseniz atalarımızı getirin, demelerinden 
başka delilleri yoktur.” 38 

İnsanların sözleri ile eylemleri arasında tutarlı 
olması, tutarsızlık yapmaması istenmektedir: 
“«Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin 
yiyeceği (yakıp kor edeceği) bir kurban ge-
tirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı 
emretti» diyenlere şöyle de: Size, benden önce 
mucizelerle, (özellikle) dediğiniz (mucize) ile 

34 Bakara 2/284, Nimet için Rahman Sûresine bakı-
nız.

35 Furkan 25/72, Bknz, Kasas 28/55, Muminun 23/3, 
Muhammed 47/21

36 Bakara 2/40, Bknz, Hadid 57/8, Al-i İmran 3/81, 
Ahzab 33/7-8

37 Bakara 2/23, Bknz, Bakara 2/31, En’am 6/40, Araf 
7/194, En’am 6/143, Bakara 2/111

38 Casiye 45/25, Bknz, Yusuf 12/27, Tevbe 9/43

nice peygamberler geldi. Eğer doğru insanlar 
iseniz, ya onları niçin öldürdünüz?” 39 “(Ey 
Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz 
gibi) ahiret yurdu Allah katında diğer insan-
lara değil de yalnızca size aitse ve bu iddia-
nızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin 
(bakalım), de.” 40 

İnsanların bir kısmının, inançları bir zaaf ola-
rak kullanarak, inanılan değerler üzerine yalan 
yere yemin ederek, gerçek inananları kandı-
rabileceklerini ve bunu yalanlarına doğruluk 
maskesi olarak giydirebilecekleri konusunda 
uyarmakta ve yalanın bile ancak doğruluğun 
temelini kullanarak yer bulacağı konusunda 
uyarmaktadır: “Allah’a and içerek birbirleri-
ne şöyle dediler: Gece ona ve ailesine baskın 
yapalım (hepsini öldürelim); sonra da velisi-
ne: «Biz (Sâlih) ailesinin yok edilişi sırasında 
orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz» 
diyelim.” 41 “Ve onlara: Ben gerçekten size 
öğüt verenlerdenim, diye yemin etti.” 42

Doğruluk vasfının ancak dünya hayatın-
da yaptıkları neticesinde elde edilen, iman 
edip imanları gereği amellerde bulunan 
mü’minlerin hak ettiğini bildirmektedir: 
“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde 
duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sö-
zünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; 
kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir 
şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. Çünkü 
Allah sadakat gösterenleri sadâkatları sebe-
biyle mükâfatlandıracak, münafıklara -di-
lerse- azap edecek yahut da (tevbe ederlerse) 
tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir.” 43 “Mü’minler 
ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan 
sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda 

39 Al-i İmran 3/183

40 Bakara 2/94, Bknz, Cuma 62/6, Al-i İmran 3/168

41 Neml 27/49

42 Araf 7/21

43 Ahzab 33/23-24, Bknz, Bakara 2/177, Al-i İmran 
3/17, Muminun 23/8
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mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte 
doğrular ancak onlardır.”  44 

5-Sonuç: Sadakat Gösterip Kazananlar 
veya Kaybeden Yalancılar

         Sadakate ait tasavvurumuz, insan ile 
Allah arasındaki sözleşme gereği, yaşamdaki 
her ilişkimizde; düşüncelerimizde, sözleri-
mizde, amellerimizde, niyetlerimizde ortaya 
çıkar ve her seferinde bu ahdin sorumluluğu, 
vicdanın aracılığıyla hatırlatılarak sınanmış 
olur. Bu adeta varlığa sirayet eden renk gi-
bidir. Hayatın neresine bakarsanız bakın bir 
renkle karşılaşırsınız ama bu renklilik her var-
lıkta farklılık arz eder. İnsan da her an farklı 
bir ilişki içinde olan bir varlıktır. Kendisiyle, 
hemcinsleriyle, tabiatla ve tabiatı oluşturan 
diğer varlıklarla bu ilişkiyi devam ettirmekte-
dir. İlişki kurduğumuz varlık değişse de Allah, 
kendisiyle yaptığımız bu sözleşme gereği, her 
ilişkimizde yerine getirilmesi gereken farklı 
bir sorumluluk beklemektedir. Hayat adeta 
bizler tarafından tuvale çizilmiş bir resim ve 
bizden istenen ise bu resmi Allah’ın boyasıyla 
renklendirmemizdir. Bu eylemin sağlam bir 
motivasyonla devamı ancak Allah ile yapılmış 
olan bu ahdin, kurulacak her ilişkide merkeze 
alınarak, ona gösterilecek sadakatle söz konu-
su olabilir. Aksi halde unutturucu unsurlar-
la bezenmiş bu hayatın tuzaklarına düşerek, 
yolculuk bilincimizi kaybederek, bu dünyayı 
mutlaklaştıran, gerçek hayatta hüsrana uğra-
yanlardan oluruz.  

Sonuç olarak Allah insanın kendisine vermiş 
olduğu söze sadakatini kanıtlayabilmesi mak-
sadıyla kendisini özel yeteneklerle bezemiş ve 
bu iddiasını kanıtlayabileceği bir yaşam alanı 
olan dünya parantezini açmıştır. İnsan, açılan 
bu özel parantezi amelleri ile dolduracak, ya 
Allah’a vermiş olduğu sözünde durup, iddiası-
nı kanıtlayıp, bunun haklı gururuyla Allah’ın 
onlara vaat ettiği mükâfatının tadını çıkara-
rak;  “Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğru-
lara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. 

44 Hucurat 49/15, Bknz, Haşr 59/8

Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden 
ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlar-
dan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı ol-
muşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç bu-
dur.”  45  ya da verdiği sözü yerine getirmesi 
için verilmiş olan hayat emanetinin hakkını 
(nimetlerin) veremeyip, heba ederek sözüne 
sadık kalamadığından, pişmanlık içinde, ah 
keşkeler çekerek ebediyen kaybedenlerden 
olacak: “Onların ateşin karşısında durduru-
lup «Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de 
bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak 
ve inananlardan olsak!» dediklerini bir gör-
sen!.. Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları 
şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eğer 
(dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine 
yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar 
gerçekten yalancıdırlar.”  46

Rabbim bizleri düşüncesiyle, niyetiyle, söz-
leriyle, amelleriyle, ibadetleriyle, mallarıyla, 
canlarıyla, hayatının her anıyla sözlerinde sa-
dık olduğunu kanıtlamış kullarından eyle… 
(Âmin.)



45 Maide 5/119

46 Enam 6/27-28
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Sözlükte sıdk, sâdık 

 Sâdık kelimesi, ‘sadeka’ fiilinin fail ismi-
dir. Bu da bir sözü veya haberi gerçek söyle-
mek, haber gerçek olmak, kişinin doğru sözlü 
olması, sözünü (va’dini) yerine getirmek de-
mektir. Sıdk, sözlükte, yalanın (kizb’in) zıddı 
olan doğruluktur. Bu doğruluk, geçmişte oldu-
ğu gibi gelecekte de olabilir. Söz vermede veya 
başka bir konuda doğru olmayı, sözünde dur-
mayı da ifade eder. 

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

Bir başka deyişle, kişinin içinin ve dışının aynı 
olmasıdır. Bu şartlardan birisi olmazsa, sıdk 
(doğruluk) gerçekleşmez. Böyle bir durumda 
sözün bir kısmına yalan, bir kısmına doğru de-
nilebilir. Örneğin; bir kâfir içinden inanmaksı-
zın, ‘Muhammed Allah’ın rasûlüdür’ dese, bu 
hüküm söz olarak doğrudur. Ancak bunu söy-
leyen kâfir, kalbinde bunun doğru olmadığına 
inanmaktadır. Yani diliyle söylediğini kalbiyle 
tasdîk etmemektedir. (İbni Manzur, Lisânu’l-
Arab, 8/214. R. Isfehânî, Müfredât, s:  409).

Münafıklar Peygamberimize gelerek dediler 
ki: “Biz şehâdet ederiz ki sen Allah’ın pey-
gamberisin.” (Münafıkûn, 63/1). Bu ifade söz 
olarak doğrudur. Allah (cc), Hz. Muhammed’in 
kendi Allah’ın Rasûlü olduğunu zaten biliyor. 

İ N C E L E M E

Kur’an’da Sadıkların Özellikleri

Sâdık, hem haberin, sözün 

veya olayın niteliği, hem de 

bunların karşısında dürüst 

olan kişinin niteliğidir.

HÜSEYİN K. ECE
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Kur’an’da Sadıkların 
Özellikleri

Ancak Allah, münafıkların bu sözü söylerken 
yalancı olduklarına da şahitlik yapıyor. 

Kur’an, sıdk’ı doğruluk manasında kullanı-
yor. “(Bu konuşmadan sonra) Allah şöy-
le buyuracaktır: Bu, doğrulara (sâdikîn), 
doğruluklarının (sıdk’ın) fayda vereceği 
gündür...” (Maide, 5/119).

Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan 
biri de sıdk’tır. Bu da onların özlerinde, sözle-
rinde ve işlerinde, davalarında ve vaadlerinde 
doğru olduklarını ifade eder. (Yâsin, 36/52).

Sâdık, fail ismi olarak sözlükte; haberler ve 
olay hakkında kullanıldığı zaman gerçek üze-
re ortaya çıkan, kişiler hakkında kullanıldığı 
zaman sıdk sahibi, özü ve sözü bir olan de-
mektir. Sâdık, hem ha-
berin, sözün veya olayın 
niteliği, hem de bunların 
karşısında dürüst olan ki-
şinin niteliğidir. Aynı fiil 
kökünden gelen ‘sadîk’ ar-
kadaş demektir. Yani arka-
daşını doğrulayan, vefalı, 
ona doğru davranan, ona 
sadakatle bağlanan en ya-
kın dost demektir. (Şuara, 
26/101). Bu kelimenin ‘sıdk-doğruluk’ keli-
mesinden gelmesi oldukça dikkat çekicidir.

Tasdîk-sâdık ilişkisi

Kur’an’da ‘sıdk’ fazla kullanılan kelimelerden 
biridir. Bu kelimenin aslı olan ‘sadeka’ fiili ve 
bundan türeyen kelimeler Kur’an’da 155 defa 
geçiyor.

Kur’an, Peygamberlere ve Hz. Muhammed’e 
indirilmiş olan vahyi kabul etmeyi ‘tasdîk’ 
(doğrulama), onu yalanlamayı da ‘tekzîb’ 
(yalanlama) kelimeleriyle ifade ediyor. Bu 
noktada iman kavramı ile ‘tasdîk’ kavramı 
arasında kullanım bakımından farklılık bu-
lunmaktadır. ‘Tasdîk’ her türlü haber hakkın-
da kullanılır. Söz gelimi, ‘bir ikinin yarısıdır’, 
‘patates toprakta yetişir’ gibi bilinen gerçek-
leri söyleyen kimseye ‘doğru söylüyorsun, 

seni tasdîk ediyorum’ deriz. Ancak böyle bir 
haberi veren kimseye ‘sana iman ediyorum’ 
denmez.İman kavramı daha çok ğayb (duyu 
organlarıyla algılanamayan) şeyler hakkında 
kullanılır. Gayb haberini verene, ‘o kimseye 
iman ettik’ ve haber verilen şey için de ‘ona 
iman ettik’ denilebilir. 

Kur’an’da bu kullanımı görmekteyiz. Hz. 
Yusuf’un kardeşleri babalarına; “Ama doğru 
söylesek de sen bize iman etmezsin.” dedi-
ler (Yusuf, 12/17). Yani ‘bizi onaylamaz, bizi 
tasdîk etmezsin.’ (Ayrıca bak: Tevbe, 9/61. 
Mü’minûn, 23/47. Duhan, 44/21. Yunus, 
10/89). 

Kavram ve anlam ba-
kımından da ‘iman’ ve 

‘tasdîk’ kelimeleri ara-
sında fark vardır. ‘Emn’ 
kökünden gelen iman; 
haber vermeyi, bir iste-
ği, kabul etmeyi, hem de 
benimsemeyi ifade eder. 
Oysa ‘tasdîk’ böyle değil-
dir. Birine bir haber veri-
lince ‘falancaya iman etti, 

şu habere iman etti’ denilmez, belki ‘tasdik 
etti, doğruladı’ denilir. Tasdîk, haber verme 
çeşitleri ile ilgili bir kelimedir. Bir şeyi haber 
verenin doğruluğunu bildirmek için kullanı-
lır. Bunun zıddı olan ‘tekzîb’ ise haber verenin 
yalan söylediğini bildirmek için kullanılır. 

Bazen sevilen, bazen nefret edilen, bazen dost 
edinilen, bazen düşman sayılan; kimi zaman 
itaat edilen, kimi zaman da isyan edilen; ba-
zen boyun eğilen, bazen de kendilerine karşı 
kibirli davranılan ‘zâtlar/varlıklar’ karşısında 
takınılan durumlar ‘iman ve küfür’ kavram-
larıyla anlatılır. 

‘Sâdık ve sıdk’ kavramları ilgili oldukları ke-
limelere bağlıdırlar. ‘Sâdık (içten) sevgi ve 
sâdık (içten) nefret’ deyimlerinde olduğu gibi. 
‘Doğru’ veya ‘yalan’ hükümleri realitenin özü 
değil, onunla ilgili haberin niteliğidir. Sev-

Sadaka, en geniş 

anlamıyla; Allah 

rızası için yapılan 

her iyilik, verilen ve 

harcanan her şeydir.
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gi ve nefret de sıfat olarak kullanılınca; ilgili 
nesnenin özünü değil, onunla ilgili durumu 
nitelerler. Ancak ‘iman’ ve ‘küfür’ böyle değil-
dir. Bunlar, doğrudan doğruya inanılan veya 
inkâr edilen ‘zât’a dönüktürler. 

Hacerü’l Esved’i selâmlarken yapılan duada 
‘Seni tasdik ederek’ değil ‘Sana iman ederek’ 
denmekte ve ‘Kitabını tasdîk ederek’ şeklinde 
söylenmektedir: “Allahım! Sana iman ederek, 
Kitabını tasdîk ederek, Sana vermiş olduğum 
söze bağlı kalarak ve Peygamberine uyarak bu-
raya geldim, Haceru’l Esved’i selâmlıyorum.”

Sadaka

Sadaka (çoğulu ‘sadakât) kavramının aslı da 
sıdk’tır. Sadaka, Müslüma-
nın malından sırf Allah’ın 
hakkı olarak ayırdığı ver-
gidir. Onun Allah’ın emri-
ne uymada gösterdiği doğ-
ruluğu ve vefayı (sadakatı) 
ifade ettiği için ‘sadaka’ 
denmiştir.  Sadaka vermek 
anlamına gelen ‘tasadduk 
etmek’ kelimesi de aynı 
kökten gelir ve ‘sadakatle 
bağlılığı aramak’ demektir. Sadaka, en geniş 
anlamıyla; Allah rızası için yapılan her iyilik, 
verilen ve harcanan her şeydir. 

Kur’an’da sâdık, sıddîk, musaddık ve mü-
tesaddık kavramları

Istılahta (terim olarak) sâdık; doğrulayan, hak 
olan itikadı tasdîk eden, eylemleriyle inandı-
ğı ilkeleri doğrulayan, inancının gereği olarak 
dürüst olan manalarına gelir. Sıdk kökünden 
gelen ‘sıddîk ise; daha sâdık olan, çok doğru 
olan, doğruluğun en güzelini yapan, Allah’tan 
gelen vahyi tereddütsüz kabul eden demektir. 
(İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 8/214). Bu ka-
lıp, taşıdığı anlamın failde çokça, ileri derece 
bulunduğunu anlatır. Sâdık yani doğru bir 
haberi, zaten özünde sâdık/sıdk olan Hakkı 
ve Hakikati sıddik kimseler tasdik ederler. 
Böylece sadıklardan olurlar. Sıddkler böylece 

Hakikat karşısında sadakatlerini ortaya ko-
yarlar.

Sıddîk, hiç yalan söylemeyenler veya yalanı 
temenni edip de hemen doğruluğa dönenler 
ya da sözünde ve itikadında doğru olup bunu 
amelleriyle pekiştirenler için de kullanılır. 
“Ama hakikati getiren ve onu bütün kalp-
leriyle tasdîk edenler; işte onlar Allah’a 
karşı sorumluluklarının [tam] bilincinde 
olanlardır!” (Zümer, 39/33). Bu âyet hak-
kında Hz. Ali’nin şöyle dediği rivâyet edildi: 
“Doğru haberle (hakikatle gelen Muhammed 
(s), O’nu tasdîk eden de Ebu Bekir’dir.” (İbni 
Manzur, Lisânu’l-Arab, 8/214). Bundan do-
layı ona es-Sıddîk’ denildi. Kimilerine göre 

Sıdk’ı (hakikati) getiren 
O, O’nu tasdîk edenler de 
mü’minlerdir. 

Hz. Peygamber’in bir gece-
de Mekke’den Kudüs’e ora-
dan Sidretü’l Müntehâ’ya 
gittiği İsra ve Mirâc 
hâdisesini duyan müşrik-
ler bunu Hz. Ebû Bekir’e 
yetiştirdikleri zaman; “O 
dediyse doğrudur.” demiş-

tir. Bu sözünden sonra Ebu Bekir’e; ihlâslı, 
asla yalan söylemeyen, özü doğru, itikadında 
şüphe olmayan anlamında, es-Sıddîk lâkabı 
verildi. (Taberî, Tefsir, 8/15). Kur’an tâbiriyle, 
“O, ne iyi arkadaştı.” (en-Nisâ, 4/69) denile-
bilir.

Sıddîk, Kur’an’da tekil olarak 4 âyette, çoğul 
olarak da 2 âyette geçmektedir. Birisi Yusuf 
(as), diğeri İbrahim (as), üçüncüsü İdris (as), 
dördüncüsü de Meryem (as)  hakkında kul-
lanılıyor. 

Allah’a ve O’nun Rasûlüne hakkıyla iman 
edenler, Allah katında ‘sıddîk’ler ile şehidler-
dir.  “Allah’ı ve elçilerine (sadakatin bedeli-
ni ödeyerek) iman edenler var ya; onlardır 
doğruluk ve dürüstlük sembolü olanlar; 
yine onlardır Rableri katında şahitliğine 
değer verilenler. Ödül de onların, nur da 

Sâdık kelimesi, hem 

imanda sadakati hem 

davranışlardaki 

dürüstlüğü ve 

samimiyeti ifade 

etmektedir.
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onların olacaktır...” (Hadîd, 57/19). Burada 
sıddîk çoğul olarak sıddikûn şekline kullanı-
lıyor. 

Böyleleri onun yolunda her türlü fedakârlığa 
hazır olmalarıyla Hakikatin şahitleridir. Bu 
şehâdetlerini hem imandaki sadakatlariyle 
hem de imanın gereği verebilecekleri maddî 
ve manevî sadakalarıyla gösterirler. Zira sada-
ka, imandaki sadakattir veya imanın infakla/
vermekle tasdîk edilmesidir.  

Siddîklerin derecesinin şöyle özetlemek 
mümkün: İnsanlar arasında sâdıklar azdır, 
sâdıklar arasında ise sıddîkler. Ya da “ sâdık 
az bulunur, sıddîk ise çok az bulunur.” (M. 
İslamoğlu, Özlü Sözler, s: 178).

18 âyette tekil, 1 âyette 
çoğul olarak gelen ‘mu-
saddık’ da tıpkı sâdık gibi 
doğrulayan, tasdîk eden 
demektir. Bu sıfat daha çok 
Kur’an veya vahiy hakkın-
da kullanılıyor.  Mesela; 
Kuran, önceki kitapların 
muhtevasında olan hakika-
ti doğrulayan (musaddık) 
bir kitaptır. (Bekara, 2/, 41, 
89, 91, 97. Âli İmran, 3/3. 
Nisa, 4/47. En’am, 6/92. Fâtır, 34/31. Ahkaf, 
46/12). 

Hz. Muhammed veya diğer elçiler, öncekilerin 
elindeki Hakikati doğrulayan (musaddık) bir 
elçidirler. (Bekara, 2/101. Âli İmran, 3/81).

Hz. Yahya, Allah’tan gelen Kelime’yi doğrula-
yan (musaddık) bir elçi idi. (Âli İmran, 3/39). 
Hz. İsa, Tevratı tasdik etmek üzere gönderi-
len musaddık bir peygamberdi. (Âli İmran, 
3/50. Maide, 5/46. Saf, 61/6). Musaddık aynı 
zamanda İncil’in de bir özelliğidir. (Maide, 
5/46). Mussaddık, Kur’an’da, doğrulayan 
veya sadaka veren, Allah yolunda cömertçe 
harcayan kadın ve erkekler anlamında çoğul 
olarak iki defa yer alıyor. (Hadîd, 57/17). Mü-
tesaddık, sadaka veren, ikram ve ihsan eden 

manasındadır ve Kur’an’da 2 âyette üç defa 
çoğul olarak gelmektedir. (bak. Yusuf, 12/88. 
Ahzab, 33/35). Sâdık,  Kur’an’da 3 âyette te-
kil olarak, 57 âyette çoğul olarak yer almak-
tadır. İlginçtir, çoğul olarak ‘sadıkîn’ formu 
26 âyette “in küntüm mine’s-sadikîn-eğer 
sâdıklardan iseniz” şeklinde geliyor. Sâdık, 
aynı zamanda Kıyametin kesinlikle olacağının 
doğru haberidir. 

“Kimsenin şüphesi olmasın ki, Kıyamet 
‘sadık-doğru’ bir haberdir.” (Zariyât, 51/5). 

Sâdıkların özellikleri 

“Hakikat sâbık olanın değil, sâdık olanındır.” 
(M. İslamoğlu, Özlü Sözler, s: 85).

İnsanlara vahyi gönderen Allah, kendisinin 
‘sâdık’ olduğunu, dolayı-
sıyla gönderilen vahiyde 

bir yanlışlık olmadığını 
açıklıyor. (Hıcr, 15/64). 
Bu, zımnen bütün insan-
ları ‘sâdık’lardan olmaya 
bir çağrıdır. İman edenler 
‘sıdk’ sahibi sâdıklardır. 
Onlar, Allah’ın katından 
‘musaddık’ bir elçi aracı-
lığıyla gelen ‘sâdık/mu-
saddık’ bir daveti ‘tasdîk’ 

ettiler ve ‘sâdık/musaddık-doğrulayan, doğru 
kimse’ oldular. Rabbimiz onları şöyle övüyor: 
“Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse işte 
onlar, Allah’ın kendilerine ni’met verdiği 
peygamberler, sâdık olanlar (doğrulayan-
lar), şehidler ve salihlerle beraberdirler. 
Ne iyi arkadaştır onlar.” (Nisa, 4/69).

 Sâdık, İslâm’ı, Kur’an’ı ve O’nu tebliğ eden 
peygamberi tasdîk eden, yani yalan söylemesi 
imkânsız olan haber kaynağını doğrulayan, 
sonra da tam bir bağlılıkla ibadet eden, özün-
de, sözünde, işlerinde doğru olan demektir. 
Sıdk’ın imanî boyutuna tasdîk, ibadî/amelî ve 
ahlâkî boyutuna ‘sadakat’ diyebiliriz. 

Sâdık kelimesi, hem imanda sadakati hem 
davranışlardaki dürüstlüğü ve samimiyeti ifa-

Sâdıklar, tıpkı 

Meryem gibi Allah’a 

gönülden boyun 

eğerek teslim olmuş, 

iffetli ve itaatkâr, 

iman iddialarında 

ciddiyet sahibidirler.
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de etmektedir. Bir mü’min Allah’tan geleni iç-
tenlikle, dürüstlükle, tereddütsüz tasdîk ettiği 
ve tasdîk edip doğruluğuna inandığı hüküm-
leri ve ölçüleri yine ihlâs ve sorumluluk bilin-
ciyle hayata aktardığı, ahlâk haline getirdiği 
için sâdık ünvanını alır. Nitekim bir âyette 
sadıkların özellikleri sayılırken imanın şartla-
rı ve bazı salih ameller, ahlâki ilkeler birlikte 
sayılıyor. (Bekara, 2/177).  

   Sâdıklar, öncelikle ‘ilk ahitte-kâlû belâ’da’ 
(A’raf, 7/172) Allah’a verdikleri sözlerini ye-
rine getirirler, sonra da tasdîk ettikleri Kitab’ı 
hayatlarına uygulamaya çalışırlar. Vahyi ha-
yatlarıyla, sözleriyle ve amelleriyle doğrula-
dıklarını gösterirler.

    Sâdık, aynı zamanda 
doğru sözlü, işini dürüst 
yapan ve sözünde duran 
kimsedir. Onun içi ve dışı 
birdir. Yalan söylemez, hile 
yapmaz, kimseyi aldat-
maz. Gittiği yol doğru bir 
yoldur. 

Mü’min, önce özünde 
(kalbinde) sâdık olmalıdır. 
Kalbinde yalana, hileye, 
düsmanlığa, üçkâğıtçılığa, fitneye yer verme-
melidir. Ondan sonra da sözünde doğru ol-
malıdır. Konuşurken yalana, uydurmaya ve 
iftiraya başvurmamalıdır. Yaptığı bütün işleri 
de dürüstçe yapmalıdır.  

Sâdıklar, iyilik etmekle kalmayıp, kötülüğe 
karşı da sabredip direnen, kötülüğü en güzel 
şekilde savmanın çabasında olan kimselerdir. 
(Fussilet, 41/34).

Kur’an, Yusuf’u iman edenler için müstesna 
bir örnek olarak sunuyor. (Yusuf, 12/51). 
“[Ve böylece Yusuf’u hapishanede görmeye 
gitti ve o’na:] “Ey Yusuf, ey özü-sözü doğru 
adam!” dedi...”  (Yusuf, 12/46).

İyiliği iyiler de yapar, kötüler de -arada sı-
rada olsa da-. Ancak kötülüğe karşı sadece 
Allah’a, fıtrata, hakka ve hakikate sadık olan 

olan sıddîkler sabrenip direnir. (M. İslamoğ-
lu, Meal s: 440).

Sâdıklar, milletinden olmakla övündükleri 
İbrahim gibi özü ve sözü doğru, dürüstlü-
ğün ve samimiyyetin, ihlâsın örneği olmak 
durumundadırlar. Zira imanı tasdîk bunu 
gerektirir.  “Bu Kitapta bir de İbrahim’i 
an.Gerçek şu ki o özü sözü doğru biriydi 
(sıddîk), (yani) bir peygamber idi.” (Mer-
yem, 17/41). İbrahim, hakikatte doğruluk ve 
dürüstlük abidesiydi. 

 “Kitap’ta İdris’’i de an. Çünkü o, özü sözü 
doğru (sıddîk), (yani) bir peygamber idi” 
(Meryem, 17/56).  Hz. İdris de tıpkı İbrahim 
peygamber gibi, özü sözü doğru, imanın salih 

amelleriyle tasdik eden 
bir peygamberdi. Öyle 
olmasaydı Kur’an onu 

gündeme getirmez, Hz. 
Muhammed’e ve vahyin 
muhataplarına örnek al-
maları emredilmezdi. 

Sâdıklar, tıpkı Meryem gibi 
Allah’a gönülden boyun 
eğerek teslim olmuş, iffet-
li ve itaatkâr, iman iddia-

larında ciddiyet sahibidirler. “Meryem oğlu 
Mesih sadece bir peygamberdir: [Diğer] 
bütün peygamberler o’ndan önce gelip geç-
ti; o’nun annesi, hakikatten asla sapmamış 
olan biriydi;” (Maide, 5/75). Kur’an, onu bü-
tün inanmışlara, örnek olarak gösteriyor. “Ve 
İmrân’ın kızıMeryem(in kıssasını Allah’a 
karşı sorumluluk bilinci taşıyanların diğer 
bir örneği yaptık): O iffetini korumuştu, 
bunun üzerine Biz onun (rahmindeki)ne 
ruhumuzdan üflemiştik ve Meryem Rabbi-
nin sözlerinin ve (böylece,) vahyettikleri-
nindoğruluğunu kabul etmiş ve samimiyet-
le bağlananlardan biri olmuştu.” (Tahrim, 
66/12) 

Hz. Meryem, özü sözü doğru, imanında sağ-
lam, Allah’ın kendisine takdir ettiğinden razı; 
iffet, tevazu, itaat ve takva sembolü birisiydi. 

Bir müslüman ne 
imansız ve ibadetsiz 
ahlâkla, ne ahlâksız 

ve ibadetsiz imanla, ne 
de içeriği boşaltılıp 
şekle indirgenmiş 

ibadetle iyiler arasına 
dâhil olabilir.
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Kur’an onu ‘kânitîn’den sayıyor. Yani Rabbi-
nin makamına saygıyla boyun büken, O’na 
samimiyetle ibadet edenlerdi.

Sıdk sahibi olmaya sadakat denir. Bu da kişi-
nin doğruluğunu, dürüstlüğünü ve güvenirli-
liğini; dostluğa, arkadaşlığa, yapılan iyiliklere 
vefasını gösterir. 

Türkçede sadakat; müslüman kardeşinin iyi-
liğini istemek anlamına geldiği gibi, insanlara 
karşı dürüst davranmaya, dostluğa bağlı ol-
maya da denir. Bu anlamdaki sadakatin zıddı 
hıyanet’tir. Bu sıfat ise olgun bir müslümana 
yakışmaz.

Mü’minlerin en önemli sıfatlarından biri de 
sadakat sahibi olmalarıdır. Mü’minler önce-
likle Allah’ın iyiliklerine karşı, sonra da iman 
sözüne vefalıdırlar. Zira şehâdet söylemek bir 
anlamda şehâdetin gereğini yapmaya söz ver-
mektir. Müslüman öncelikle burada sâdıktır, 
burada vefalıdır.

Sâdıklar, karşılıklı işlerinde, başka insanlarla 
olan her türlü muamelelerinde sadakat ahlâkı 
üzerinde, dürüst ve iyilikseverdirler. Bu ahlâk 
karı-koca arasında olması sadakat duygusunu 
da etkiler. Müslüman evliler, her açıdan bir-
birlerine karşı sadakat sahibi, ev hayatında 
birer sadıktırlar. 

Onlar, Kur’an’ın Vahiy kitabı olduğuna bütün 
yürekleriyle iman ederler. Kur’an’ın Allah’ın 
kelâmı olduğundan zerre kadar şüpheleri 
yoktur. Bununla birlikte Kur’an’ın indiriliş 
sebebini, yani onun fonksiyonunu da bilir-
ler. Sözleriyle amellerini bunu tasdik ederler. 
Müşrikler ve inkârcılar gibi Kur’an’ın benzeri 
de olabilir ya da o insan sözüdür diye asla dü-
şünmezler.

Allah, Kur’an’ın bir benzerini yazmaya cür’et 
edenleri, bu sözlerini ispata davet ediyor. Bu-
yuruyor ki; “Eğer sadık kimselerden iseniz, 
hadi dediğinizi yapın bakalım.” (Bakara, 
2/23). İnkârcıların Kur’an’ın bir benzerini ya-
zamayacakları zaten baştan bellidir. 

Onlar Ahirete yakinen iman ederler. Dünya 
hayatının bir gün biteceğini, ondan sonra 
yepyeni, apayrı bir hayatın başlayacağını, ora-
daki sonucun bu dünyada yapılanlara bağlı 
olduğunu kabul ederler.

Kur’an, inkârcılara seslenerek diyor ki, “Eğer 
sadık kimselerden iseniz, ölümü başınız-
dan savın, İslâmın yanlış olduğuna dair 
bir deliliniz varsa getirin, Allah’tan başka-
sını yardıma çağırın bakalım.” (Âli İmran, 
3/168. Bakara, 2/111. En’am, 6/40).

Sâdık olanlar kunut yaparak (boyun bükerek) 
seherlerde Rablerine günahlarından dolayı is-
tiğfar edenlerler. Hem musibetlere karşı, hem 
mükellefiyetlerin mümkün zorluklarına kar-
şı sabırlı, Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle 
hareket eden müttaki ve imanlarını dua ile 
sadakate dönüştüren kimselerdir. (Âli İmran, 
3/17). 

Sadıklar, İslâm’a teslim olmakla kalmaz, aynı 
zamanda yürekten iman ederler. “[Şunu bil 
ki, gerçek] müminler, yalnızca, Allah’a ve 
Elçisi’ne iman edenler ve (bu konuda) bü-
tün şüphelerden uzak duranlardırve Allah 
yolunda bütün malları ve canları ile cihad 
edenlerdir: işte onlardır sözlerinde duran-
lar!” (Hucurat, 49/15).

Sadıklar, bilirler ki, önemli olan kendilerinin 
imanları hakkında ne dedikleri değil, Allah’ın 
onların imanı hakkında ne dediğidir.

Onlar, Allah yolunda mallarını, imkânlarını, 
kalemlerini ve ilimlerini, nefeslerini ve beden-
lerini seferber ederler. İlay-i kelimetullah uğ-
runa aşırı çaba gösterirler, yoğun bir şekilde 
çalışırlar. Sâdıklar cihadlarını (Allah yolunda-
ki yoğun çabalarını) imanlarına şahit tutarlar

Sadıkların özellikleri uzun bir âyette şöyle an-
latılıyor:

“Gerçek erdemlilik (el-birru), yüzünüzü 
doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili de-
ğildir; ama gerçek erdem sahibi, Allah’a, 
Ahiret Günü’ne, meleklere, vahyeve Pey-
gamberlere inanan, servetini -kendisi için 
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ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, 
yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara, 
(yardım) isteyenlere ve insanları kölelik-
ten kurtarmayaharcayan; namazında de-
vamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı [malî] 
yükümlülüğünü ifa eden kişidir ve [gerçek 
erdem sahipleri] söz verdiklerinde sözleri-
ni tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anların-
da sabredenlerdir:” (Bakara, 2/177).

İşte bunlar imanda sadakatlerini gösterip 
sâdık olanlardır. İmanında sâdık olan aynı za-
manda Allah’a karşı sorumluluk bilinci (tak-
va) ile hareket edendir. 

Burada sayılan imanın şartları bir fazlasıyla 
Cibril hadisi diye bilinen hadiste de geçmek-
tedir. (bak. Buharî, İman/37 nr. 51. Müslim, 
İman/5,7 nr: 97,99).

Buna göre sâdıkların en önemli özelliği 
İslâm’da inanılması gereken esaslara yürek-
ten inanmaları, ibadetlerini ihlâsla yapmala-
rıdır. Bir müslüman ne imansız ve ibadetsiz 
ahlâkla, ne ahlâksız ve ibadetsiz imanla, ne 
de içeriği boşaltılıp şekle indirgenmiş ibadetle 
iyiler arasına dahil olabilir. Şekle indirgenmiş 
bir ibadet Allah’a gönderilmiş bir boş zarf gi-
bidir. (M. İslamoğlu, Meal, s: 62).

Sâdıklar infak ahlâkına sahiptirler. Mala olan 
meyle rağmen onu âyette belirtilen ihtiyaç sa-
hiplerine, haksız yere özgürlüğü elinden alı-
nanların kurtulması uğruna sırf Allah rızası 
harcarlar.

  

Onlar, namazı hakkıyla, namazdan amaçla-
nan hedefleri gerçekleştirici bir biçimde kı-
larlar. Namazı islâmî hayatlarının mihveri ve 
yöneticisi yaparlar. Namazla dinin direğini 
sabit tutarlar, namazla kötülüklerden ve fe-
nalıklardan korunurlar. Namazı ikame derek 
manevi miracı kazanırlar, kemâlâta doğru yü-
rürler. Rableri önünde edeple ve boyun büke-
rek durmayı öğrenirler.

Onlar verdikleri sözde dururlar. Bilirler ki ve-
rilen sözü yerine getirmek, ahde vefa Allah’ın 

emri (Nahl, 16/91), mü’minlerin özelliğidir. 
(Mü’minûn, 23/8. Mearic, 70/32). Ahid (an-
laşma) yapmak, söz vermek aynı zamanda so-
rumluluktur. Sorumluluğu bilmek de dürüst 
(sâdık) olmanın gereğidir.  

Onlar şiddetli darlıklara ve zorluklara karşı 
göğüs gererler, sabırlıdırlar. (Bakara, 2/177).

Sâdık bir mü’min, verdiği sözde durur, ema-
neti yerine getirir, işini sağlam yapar, yalan-
dan uzak durur, aldığı vazifeyi yerine getirir, 
emaneti ehline verir. Allah’a ibadet ve itaatın-
da tam bir ‘sadakat’ ahlâkı sergiler. Rabbine 
kalbinden bağlıdır. O’nun huzurunda O’nu 
kandırmaya, başkasına tapınmaya, ibadetinde 
hile yapmaya yeltenmez. (En’am, 6/40. Neml, 
27/64).

Sâdıklar, Allah’ın lütfunu ve rızasını arayan, 
bu hedefi her şeyin üstünde tutan, Alllah’ın 
ve Elçisi’nin davasına her zemin ve şartta yar-
dım eden, hak davayı uygun araçlarla destek-
leyen kimselerdir. (Haşr, 59/8).

Sâdıklar, Allah’a verdikleri söze sâdık kalırlar. 
“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde 
duran nice erler var. İşte onlardan kimi, 
sözünü yerine getirip o yolda canını ver-
miştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. 
Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirme-
mişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenle-
ri sadakatları sebebiyle mükâfatlandıracak, 
münafıklara -dilerse- azap edecek yahut da 
(tevbe ederlerse) tevbelerini kabul edecek-
tir. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirge-
yendir.” (Ahzab, 33/23-24).

Sâdıklar, her zaman doğruluğun (sıdk’ın) ya-
nında yer alırlar ve Hakikati tüm kalbleriyle 
tasdîk ederler (tesaddeka). Zaten böyleleri 
sorumluluklarını idrak edenlerdir. (Zümer, 
39/33).

Sâdıklar, dürüstlük ve doğruluk yarışında öne 
geçerler. Bu da güçlü ve samimi bir imanın 
sonucudur. “Ne yani, kendi aralarından bir 
kişiye “insanları uyar ve Rableri katındaki 
şeref, itibar ve dürüstlük (yarışında) iman 
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edenlerin diğer herkesten öne geçtiğini 
müjdele” diye vahyetmemiz insanların tu-
hafına mı gitti?” (Yunus, 10/2).

Sıdk terimi, kişinin duyup düşündükleri ile 
söylediği, yaptığı yahut bir tutum, bir tavır 
olarak sergilediği şey arasındaki uyumu, bağ-
daşmayı ifade etmektedir.(M. Esed, Meal s. 
390).

Sâdıklar, sürekli salih amel işlemeyi esas 
alırlar. Bir iş yapacakları zaman da Allah’tan 
onun hayırlı olmasını isterler. Bunu Kur’an 
Peygamber’e (s) şöyle öğretiyor:  “Ve de ki: 
“Ey Rabbim, [girişeceğim her işe] doğ-
ruluk ve içtenlik üzere girmemi; [bıraka-
cağım her işten de] doğruluk ve içtenlik 
göstererek çıkmamı sağla ve bana katından 
destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet!” 
(İsra, 17/80).

Sâdıklar, imana sadakatin bedelini ödeyenler-
dir. Kadın olsun erkek olsun onlar, imana sa-
dakatlerini Allah’a borç vererek, yani Allah’a 
karşılığını verecek diye güvenerek gösterirler. 
(Hadid, 57/18. Bekara, 2/274). Amellerini, 
infaklarını, hedeflerini, çabalarını imanlarının 
tasdîki yaparlar. Onlar bilirler ki  “Kim (Al-
lah yolunda verir) ve sorumluluk bilinciy-
le davranır ve en güzel olanı tesdik ederse 
ona cennetin yolları kolaylaştırılır.” (Leyl, 
92-5-7) Allah, şüphesiz tasadduk edenlerin 
karşılığını verendir. (Yusuf, 12/88).

Sâdıklardan olmak

Allah, mü’minleri sâdık kimseler ile beraber 
olmaya davet ediyor: “Ey iman edenler! 
Allah’tan korkun ve doğrularla (sâdıklarla) 
beraber olun.” (Tevbe, 9/119).

Sâdık olanlar bunun mükâfatını Allah’ın ka-
tında hem bu dünyada hem de Ahirette kat 
kat alırlar. Çünkü onlar imanlarında doğru-
durlar ve Hakk’ı gönülden tasdîk ediyorlar. 
İmanda ve Allah’ın hükümlerini uygulamada 
pazarlığa yeltenmezler. İslâmı yaşamada, tem-
sil etmede, davette samimi ve dürüsttürler.  

Selim bir kalbe ile yaşamayı tercih ederler. 
(Şuara, 26/89).

Allah, sıdk’tan uzak kalan, yanardöner, içten 
pazarlıklı, iki dinli ve bir kaç yüzlü münafık-
lara ise azabını verecektir. (Ahzab, 33/24). 

Kur’an sâdık olanları şöyle müjdeliyor: “Müs-
lüman erkekler ve müslüman kadınlar, 
mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata 
devam eden erkekler ve taata devam eden 
kadınlar, doğru (sâdık) erkekler ve doğru 
(sâdık) kadınlar, sabreden erkekler ve sab-
reden kadınlar, mütevazi erkekler ve mü-
tevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve 
sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler 
ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan 
erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, 
Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden 
kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir 
mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamış-
tır.” (Ahzab, 33/35).

Ziya Paşa sâdıklarla ilgili şöyle diyor: 

“İnsana sadakat yakışır görse de ikrah 
Doğruların yardımcısıdır Hazret-i Allah.”
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ahabenin Kur’an algısı, Kur’an’ın anla-
şılması için önem arz etmektedir. Çün-

kü sahabeler, Kur’an’ın nüzul ortamına biz-
zat şahit olmuşlar, Hz. Peygamber’in âyetler 
hakkındaki beyanlarına ve uygulamalarına 
da tanık olmuşlardır. Onlar, Kur’an’ın ne 
dediğini değil, ne demek istediğini anlamış 
ve hayatlarına geçirmiş örnek bir nesildir. 
Ashabı Kehf kıssasını, onların ne yaptıkla-
rını öğrenmek için okumak, Kur’an’ın ne 
dediğine bakmaktır. Niçin mağaraya girdik-
lerini bilmek ve bunu çağdaş eylemlere dö-
nüştürmek ise Kur’an’ın ne demek istediğini 
anlamaktır. Yani Allah bize salt bir hikâye 
sunmak için bu kıssayı anlatmıyor. Bu kıssa 
üzerinden söylemek istediği bir mesajı vardır 
veya ahkâma dair beyan buyurduğu âyetler 
içinde bir ilke saklıdır. Bizim onu bulup 
çıkarmamız ve değişen şartlara göre o ilke 
-olgu değil- üzerinden eylemlerimizi üret-
memiz istenmektedir. Çünkü Kur’an, sadece 
lafız ve manadan oluşmamaktadır. Bunun bir 
de maksat ayağı vardır. Roger Garaudy şöy-
le der: Kur’an’ın okunması sadece harfiyen 
olamaz. Eylem prensibinin kendine özgü bir 
dilde ve vahyin indiği çağdaki özel şartlarda 
ifade edildiği gibi her seferinde, önemli olan 
ölü belgenin yaşayan prensibini çıkarmaktır. 
(İslam ve İnsanlığın Geleceği, 64). 

Allah’ın bütün fiilleri gayelilik ilkesiyle irti-
batlıdır. Gayelilik, Allah’ın kâinata vurduğu 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an’ın Maksadına Sadakatte 
Hz. Ömer (ra) Örneği

“Kur’ani bir talimatı 

anlamanın yolu, o 

talimatın maksadını 

anlamaktan geçer.” 

(Mustafa İSLAMOĞLU)

HAYDAR ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com

İlahiyatçı/Kırıkkale
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bir mühürdür. İnsanın ve cinin niçin yara-
tıldığı (Zariyat, 56), kitabın ve peygamberle-
rin gönderiliş gayesi (Hadid, 25) âyetlerinde 
varlığa özel gayeliliğe işaretler edildiği gibi; 
gökler, yer ve ikisinin arasındakiler (kâinat)
in yaratılışına da Enbiya, 16. âyeti bütün bir 
varlığa koyduğu gayeyi beyan ediyor.

Kur’an’ın vermek istediği mesajları algılama 
hususunda âyetlere bütüncül bir bakış açısıy-
la yaklaşılmalıdır. Kur’an’ı anlamaya çalışır-
ken tek tek âyetler üzerinde değil, Kur’an’ın 
bütün âyetlerinin hedeflediği anlamlar üze-
rinde durularak, Kur’an’ın maksadının or-
taya çıkartılması gerekmektedir. Çünkü Hz. 
Peygamber de dâhil, 
sonrakilerin içtihatları 
o zamanki şartlara göre 
Kur’an’ın maksadını ger-
çekleştirme hedefine yö-
nelikti. Kur’an’a tek tek 
âyetler bazında bakıldı-
ğında ya yanlış sonuçlar çıkarılabilir ya da 
Kur’an’ın hedeflediği maksada ulaşılamayabi-
lir. Şu misalde olduğu gibi:

Hz. Ömer’in (ra) Bahreyn’e vali olarak görev-
lendirdiği Kudâme b. Maz’ûn hakkında içki 
içip sarhoş olduğuna dair şikâyetler gelince, 
cezalandırılmak üzere Medine’ye çağırılan 
Kudâme içki içtiğini itiraf etmiş; ancak bu-
nun bir günah olmadığını,  Mâide Sûresi’nin 
93. âyetine dayanarak yaptığını ifade etmiş-
tir.  “İman edip Salih amel işleyenler, Allah’a 
saygıda kusur etmedikleri, iman edip ıslah 
edici işler işlemeye devam etikleri sürece, 
önceden tattıklarından dolayı sorumlu tu-
tulmayacaklardır ve yeter ki Allah’a saygıda 
ve iyilik yapmakta kararlı olsunlar: zira Allah 
iyileri sever.” (Maide,93). Kudâme bu âyete 
dayanarak içki kullandığını ifade etmiş, hatta 
kendisinin tam da âyetin bahsettiği iman edip 
amel-i salih işleyen kimselerden olduğunu, 
takvalı davranışlar sergilediğini ve yediği ve 
içtiği bir şeyin kendisine günah olmayacağını 
ileri sürmüştür. Valisini cezalandırmayı düşü-
nen Hz. Ömer, bu sözlerle tabir yerindeyse 

şok olmuş, bir an için ne diyeceğini bileme-
miştir. Nihayet Abdullah b. Abbas’ın (ra): “Bu 
âyetler henüz içki haram olmadığı dönemde 
içki kullandıkları hâlde ölenlere bir mazeret, 
sonrakilerin aleyhine ise bir hüccet olarak 
indi.” demesi üzerine mesele anlaşılmış ve 
Kudâme’nin âyeti yanlış anlayıp yorumladığı 
ortaya çıkmıştır. Nitekim bu âyet, henüz içki 
haram kılınmadığı için alkol kullanan ve bu 
hâldeyken vefat etmiş olan Müslümanlara bir 
mazeret olarak inmiştir. (Darakutni, Sünen; 
İbni Hacer, Fethul Bari).

Kur’an’ın amaçlarını dikkate alarak ve maksadî 
metodu kullanarak ilk defa İslam’ı hayata pa-

ralel şekilde canlı tutanlar, 
dolayısıyla dinamik bir an-
layış ve dinamik bir toplum 

oluşturanlar sahabe ve tabi-
un müçtehitleridir. Bunların 
başında Muaz b. Cebel, Hz. 
Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. 

Ali, İbn Mes‘ûd ve tabiinden Ebû Hanife gel-
mektedir. Daha sonra bu ilk neslin ürettikle-
rini tüketen bir nesil gelmiş ve bu nesil sadece 
öncekilerin bilgileri ile kullandıkları metodu 
tedvin ederek bunları okuyup ezberlemek ve 
topluma öğretmekle yetinmişler, dolayısıyla 
bilgi üretme yerine bilgi ezberleme, düşün-
ce üretme yerine de düşünceyi kalıplaştırma 
yolunu seçmişlerdir. Daha sonraki gelenler ve 
özellikle çağımıza yakın ve çağımızdaki dü-
şünürler(!)  önceki imamların eserlerinin ve 
düşüncelerinin dışına çıkmayı büyük günah 
işlemek gibi görmüş ve göstermişlerdir. Bilgi 
tüketmek, günümüz İslam düşüncesinin en 
önemli sorunudur. Geleceği görmek ve ga-
rantiye almak için mutlaka Kur’an’ın indiriliş 
gayesini iyi bilmek; üretimde bulunmak için 
de canlı bir üretim oluşturacak metodoloji ve 
zihinleri yetiştirerek bir gelenek ortaya koy-
mak gerekir. Bugün Kur’an’ı anlamak deni-
lince, tarihte âlimlerin ondan ne anladıklarını 
öğrenmek anlaşılmaktadır.  Bu algı yanlış bir 
algıdır.  Anlamak, Kur’an âyetlerinin, bugün 
yaşayan muhataplar tarafından algılanmasıdır. 

Bilgi tüketmek, günümüz 

İslam düşüncesinin en 

önemli sorunudur.
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Çağdaş muhataplarla önceki muhatapların al-
gıları aynı olabileceği gibi farklı da olabilir.

Michael Hart, beş bin yıllık tarihin “En Etkin 
100” araştırmasında İslam tarihinde üç isme 
yer verir. Birinci sırada Hz. Peygamber (as), 
15. sırada Hz. Musa (as) ve 52. sırada Hz. 
Ömer (ra).   

Hz. Ömer’in Kur’an’ı anlama, yorumlama ve 
uygulaması çok yönlü bir görünüm arz eder. 
Hz. Ömer âyetlerin illetini önemsemiş; insanı, 
hayatı, zaman ve toplumun gerçeklerini dik-
kate almış; böylece Kur’an’a ölü, donuk bir 
metin olarak bakılmamasının örnekliğini ve 
öncülüğünü yapmıştır. 

Hz. Ömer’in en önem-
li fikirlerinden birisi 
Kur’an’ın kitaplaştırılma-
sıdır. Kur’ân-ı Kerim’in 
cem’i Hz. Ebu Bekir döne-
minde (11-13/632-634) 
gerçekleşmiştir. Konunun 
Hz. Ömer’le ilgisi, fikrin 
ondan doğmuş olmasıdır. 
Hz. Ebu Bekir’in onay ve 
icraatıyla bu fikri gerçek-
leşmiştir. Yoksa İncil’in 
başına gelen, metin olarak Kur’an’ın da başına 
gelebilirdi. Fakat anlam olarak Kur’an’ın başı-
na gelen daha vahimdir. 

Bu ümmet hakkında beni en fazla endişelen-
diren şey, insanların Kur’an’ı yanlış şekilde 
te’vil edecek olmalarıdır, dediği rivayet edilir. 
(İbni ebi Şeybe, Musannef C. VII, S.503).

Hz. Ömer’in üzerine titrediği hususların ba-
şında Kur’an’ın anlaşılması gelmektedir. Ba-
kara Sûresi üzerinde 12 yıl meşgul olduğu ve 
bu şekilde sûreyi okuma/anlama işini bitirdik-
ten sonra bir deve kurban ettiği rivayet edilir. 
(Kettani, Teratibul İdariyye, C.II, S. 280).

Basra valisi Ebu Musa Eş’ari, Hz. Ömer’e bir 
mektup yazarak Basra’da o yıl Kur’an’ı ezber-
lemeye çalışanların çokluğundan bahseder. 
Beytülmal’dan bu kimseler yardım gönderil-

mesini talep eder. Fakat Hz. Ömer, valinin 
mektubuna cevap vermeyince vali ertesi yıl bu 
isteğini yeniler ve Kur’an ezberiyle uğraşanla-
rın giderek fazlalaştığını bildirir. Hz. Ömer’in 
yazdığı cevap düşündürücüdür: “Onları bı-
rak. Korkarım ki insanlar, Kur’an’ı ezberleme 
işiyle meşgul olurlar da onu anlama işini ih-
mal ederler. (Kettani, Teratibul İdariyye, C.II, S. 
280). 

Kur’ân’ın Korunması İçin Hadis Rivayetini 
ve Yazımını Denetim Altına Alması 

Sahabeler, Hz. Peygamber’in hadislerini daha 
çok insanla paylaşmak, onları bir sonraki nes-
le aktarmak için nakilde bulunmayı kendile-
rine görev bilmişlerdi. Onların farklı anlayış, 

kavrayış ve kültürel sevi-
yeye sahip olmaları Hz. 
Peygamber’den yaptıkları 

nakillerde bazen eksiltme 
veya eklemelerde bulun-
malarını sağlayabiliyordu. 
Münafıkların ve mürtedle-
rin çeşitli maksatlarla hadis 
uydurmaya tevessül etme-
leri (Y. Kandemir, Mevzû 
Hadisler Menşe’i ve Tanıma 

Yolları Tenkidi, DİB yay. Ankara 1991), Hz. 
Ömer’e göre hadisle meşguliyetin Kur’an’a 
gösterilmesi gereken ilgiyi azaltabileceği dü-
şüncesi, hadis rivayeti için belli şartlar öne 
sürmeyi gerekli kılmıştır. Bu nedenle o, bazı 
hadisleri Kur’an’a arz etmiş, bazıları için de 
nakledenlerden şahit getirmelerini istemiş-
tir. Bu durumun konumuzla ilgisi, ilâhî bir 
mesaj olan Kur’an’la insan arasına girme ih-
timali olan her şeyin -Peygamber sözü dahi 
olsa- Hz. Ömer’in engellemesi çabasıdır. Hz. 
Ömer’in dini ve idari işleri yürütmeleri için 
Kûfe’ye gönderdiği gruba “Öyle bir belde-
ye gidiyorsunuz ki, sakinleri arı uğultusu 
gibi Kur’an okur. ‘Hz. Muhammed’in ashabı 
gelmiş’ diyerek size gelir, hadis sorarlar. Hz. 
Peygamber’den rivayeti azaltın.” (İbn Mâce, 
Sünen, I.12 (Mukaddime 3) nu.28).  demesi, 

Bugün Kur’an’ı anlamak 

denilince, tarihte 

âlimlerin ondan ne 

anladıklarını öğrenmek 

anlaşılmaktadır.  Bu 

algı yanlış bir algıdır.
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Onun Kur’an’la meşguliyeti azaltacak bir tav-
ra karşı çıktığını gösterir. 

Hz. Ömer bu uygulamasıyla, Kur’an’ın teb-
liğcisi ve açıklayıcısı olan Hz. Peygamber’den 
yapılan nakillerin, Kur’an’ın ilkelerine göre 
değerlendirilmesi amacını hedeflemiştir. Hz. 
Ömer’in hadisi Kur’an’a arz etmiş olması, 
onun Hz Peygamber’e isnad edilen sözün 
kendisine ait olup, olmadığının tespiti dâhil, 
Kur’an’ı her konuda rehber ve hakem ko-
numunda gördüğüne işaret etmektedir. Hz. 
Ömer’in bu tavrı herhalde hadise karşı ol-
duğu şeklinde değerlendirilemez. Çünkü O, 
Hz. Peygamber’den 500 nakilde bulunmuş 
(Bünyamin ERUL, Sahabenin Sünnet Anlayışı, 
S. 365), ipek gömlek giyen Abdurrahman b. 
Avf’a, Hz. Peygamber’in hadisiyle karşı çık-
mıştır. Hz. Ömer’in, sahabelerin davranışla-
rını çoğu zaman Hz. Peygamber’in sözüyle 
düzeltmesi, hadise karşı olmadığını gösterir.

Yirmiye yakın âyetin Hz. Ömer’in düşündü-
ğü gibi nazil olması da O’nun Kur’an’ın mak-
sadını anladığının bir delilidir. Hz. Ömer’in 
Rabbani hükme uygun düşen görüşlerinden 
bazıları şunlardır:

1. Hz. Peygamber’in eşlerinin kıskançlık adı-
na birleşmeleri üzere “O’nun Rabbi sizleri 
boşar ve sizden daha hayırlı zevcelerle değiş-
tirir.” demesi ve aynı çizgide âyetin  (Tahrim, 
4,5) gelmesi (Buharî, Tefsir; Taberi ).

2. Bedir esirlerine ne yapılacağının istişaresi 
esnasında Hz. Ebu Bekir fidye ile bırakılma-
sı taraftarı iken, Hz. Ömer’in esirlerin öldü-
rülmesini istemesi ve âyetin onun görüşüne 
muvafık gelmesi. “Kıyasıya girdiği zorlu bir 
meydan savaşı sonucu değilse, esir almak bir 
peygamber için yakışık almaz. Siz bu dünya-
nın geçici kazançlarına talip olabiliyorsunuz 
ama Allah (sizin için) sonraki hayatın (güzel/
iyi olmasını) murad ediyor: çünkü Allah, doğ-
ru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen en yüce 
iktidar sahibidir.” (Enfal, 67). 

3. Meşhur münafık Abdullah b. Übeyy b. Se-
lul üzerine, Hz. Peygamber’in cenaze namazı 
kılmamasını istemesi, âyetin (Tevbe, 84) Hz. 
Ömer’in düşüncesini doğrular şekilde inmesi. 
(Buhari, Cenaiz 85).

4. İçki hakkında kesin ve net bir hükmün gel-
mesini istemesi. (Mâide, 90).

5. İfk hadisesinde kendisi ile istişare eden 
Hz. Peygamber’e bunun bir iftira olduğunu 
söylemesi ve aynı ifadelerle âyetin (Nur, 16) 
nüzulü. 

6. Hz. Peygamber’in hükmüne razı olmayan 
kişiyi öldürmesi, bunun üzerine Hz. Ömer’in 
haklılığına delâlet eden âyetin (Nisa, 4/65) in-
mesi. (İbni Kesir).

7. Makam-ı İbrahim’in yanından geçerlerken 
Hz. Peygamber’e “Burada namaz kılmamız 
uygun olmaz mı?” sorusu üzerine Hz. Pey-
gamber “Neden olmasın?”  diye cevap verir. 
Bunun üzerine “Sizde Makam-ı İbrahim’den 
kendinize bir namaz yeri edinin.” (Bakara, 
125) âyetinin nazil oluşu. (Buhari, Salat 32; 
Vahidi, Esbabı Nüzul; Taberi).

8. Hicap âyeti (Ahzab, 53), Ebeveynin oda-
larına izin alınarak girilmesi (Nur, 58-59) ile 
ilgili âyetlerde onun düşüncesine muvafık 
olarak gelmesi. 

Şibli Numani, Hz. Ömer’in yenilikleri diye-
bileceğimiz 45 uygulama ve kurum listesi 
sayar. Bizce bunlar, İslam Medeniyetinin te-
şekkülünde Hz. Ömer’in doldurulamaz yerini 
gösterir. O’ndan sonra yapılanlar sadece ye-
nileştirmeden ibarettir. İşte olardan bazıları: 
Beytülmal’ın tesis edilmesi, mahkemelerin 
kurulması, okulların açılması, vakıf hukuku-
nun tesisi, yeni şehirler kurulması… 

ÖZGÜN YORUMLARI

1. Bugün, hayatın bütün güzel şeyleri size 
helal kılınmıştır. Ve daha önce kendilerine 
vahiy verilenlerin yiyecekleri de size, sizin 
yiyecekleriniz de onlara helaldir. Ve (bu ilahî 
kelâma) inananlar içindeki iffetli kadınlar ile 
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sizden önce kendilerine vahiy verilenler ara-
sında bulunan kadınları nikâhlamanız -onlara 
mehirlerini vermeniz şartıyla ve onları gayri 
meşru yolla ya da gizli dost tutma yoluyla 
değil de meşru bir nikâh ile almanız şartıy-
la- size helaldir. (Allah’a) inanmayı reddedene 
gelince; onun bütün işleri boşa gidecek: zira 
o, öteki dünyada zarara uğrayanlar arasında 
yer alacaktır. (Maide, 5). âyet, ehli kitap ka-
dınlarla evlenmeye izin vermiştir. Fakat Hz. 
Ömer, ehli kitap bir kadınla evlenen Medain 
valisi Huzeyfe’ye yazdığı bir mektupta bunu 
yasaklamış, Huzeyfe de “Bu haram mı?” diye 
sormuş, O da “hayır” demiş ve gerekçe olarak 
da, “devam ederse Müslüman kadınlar koca-
sız kalır, onlar için bir felaket olur” demiştir. 
(Cessas, Ahkamul Kur’an, C. II, S.408).

2. Hz. Ömer’in özgün 
yorumlarından birisi de, 
zekâtın verileceği yer-
ler arasında zikredilen 
müellefe-i kulub/kalpleri 
İslam’a ısındırılacakların 
hissesi hususundadır. “Al-
lah için sunulan şeyler, 
yalnızca yoksul ve düş-
künler, bu konuyla ilgi-
lenen görevliler, kalpleri 
kazanılacak olan kimseler içindir ve insanları 
boyunduruklarından kurtarmak için ve borç-
larını ödeyemeyecek durumda olanlar için ve 
Allah uğruna girişilebilecek her türlü çaba için 
ve yolda kalmış kimseler için: Bu, Allah’tan 
(uyulması zorunlu) bir yönergedir çünkü Al-
lah, doğru hüküm ve hikmetle yön gösteren 
mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.” (Tevbe,60). 
Hz Ömer’in müellefe-i kuluba hisse verme-
mesi olayı Hz. Ebu Bekir’in hilafeti zamanın-
da geçmiştir. Temim kabilesinin reisi Akra’ 
b. Habis ile Fezâre kabilesinin reisi Uyeyne 
b. Hısn, Hz. Ebu Bekir’e gelerek devlete ait 
çorak bir arazi parçasının kendisine veril-
mesini isterler. O da bu isteği kabul eder ve 
şahit olsun diye bir yazı yazarak Hz. Ömer’e 
gönderir. Hz. Ömer yazıyı okuyunca yırtar 

atar ve onlara şu konuşmayı yapar: “Bu, Hz. 
Peygamber’in kalplerinizi ısındırmak ama-
cıyla size verdiği bir şeydi. Bugün ise Allah, 
İslam’ı size ihtiyaç bırakmadı. İslam’da sebat 
ederseniz ne ala! Aksi halde aramızda kılıçlar 
konuşur. İslam için kimseye bir şey vermeyiz. 
Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Hatta 
Hz. Ebu Bekir “Halife sen misin Ömer mi?” 
sorularına “Ömer ne dediyse öyledir.” diye 
cevap vermiştir. (Serahsi, Mebsut, C. III/9). Ta-
beri; Hasan-ı Basri ve Amir eş-Şabi’nin de Hz. 
Ömer ile aynı görüşte olduklarını bildirir. 

3. “Eğer Allah’a ve hak ile batılın ayrıldığı 
gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün 
kulumuza indirdi ğimize inanmışsanız, bilin 
ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 

beşte biri Allah’a, Resulü-
ne, O’nun akrabalarına, 
yetimlere, yoksullara ve 

yolculara aittir. Allah her 
şeye hakkıyla kadirdir.” 
(Enfal, 41).  Âyetin zahiri-
ne göre ganimetlerin beş-
te biri çıkarıldıktan sonra 
kalanın savaşanlara dağı-
tılması gerekir. Hz. Ömer 
hilafeti sırasında Irak, Su-
riye ve Mısır’ı fethetmiştir. 

Savaşa katılanlar Hz. Peygamber’den gördük-
leri şekilde bu toprakların kendilerine veril-
mesini istemiştir. Oysa Hz. Ömer, toprakları 
sahiplerine bağışlayarak haraca bağlamıştır. 
Topraklarına el konan insanlar geçimlerini 
neyle sağlayacaklar? Savaşanlara verilse top-
rak ağaları türetmek olacaktır. Bu durumda 
da fetih, İslam’ı yayma çizgisinden çıkarak, 
toprak/servet elde etmek için eksen değişti-
rerek yayılmaya dönüşecektir. Onlara maaş 
bağlanılsa bu devlete daha ağır bir yük geti-
rir. Çünkü üretmeden, üretimden pay sahibi 
olacaklardır. Üreterek vergi vermeleri adalete 
daha uygundur. 

Bayraktar Bayraklı Hoca bu konuda şunları 
söyler: O dönem için âyete bu yorumlar geti-
rilebilir ama âyet çağlara, ne sillere hitap ede-

Yirmiye yakın âyetin Hz. 

Ömer’in düşündüğü 

gibi nazil olması 

da O’nun Kur’an’ın 

maksadını anladığının 

bir delilidir.
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ceğinden böylesine katı ve dar sınırlar içeri-
sine hapsedilemez. Savaş sadece bu kabileler 
tarafından yapılacak değildir. Geleceğin sa-
vaşları daha farklı olacağından ganimetleri de 
farklı olacak tır. Geleceğin bu tip savaşlarında 
Hz. Peygamber olmayacağı için âyette geçen 
“Peygamber’in payı” ne olacaktır? Bütün bun-
ları düşündüğümüz zaman âlimlerin çağa hi-
tap etmeyen görüşleri zaman bakımından o 
dev reyi ve o toplumu ilgilendirmektedir diye-
biliriz. (Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın 
Işığında Kur’an Tefsiri).

 Bu uygulamaları, Kur’an ahkâmının yerine 
beşeri hukuku ikame etmeye çalışan modern 
tarihsellikle karıştırmamak ve ilişkilendirme-
mek gerekir. Çünkü Hz. Ömer bu âyetlerden 
maksadı çıkarıp almış-
tır. Şartların değişme-
sine göre bu ve benzeri 
âyetler zahiriyle veya iç-
lerinden maksad(lar)ı çı-
kartarak tekrar uygulanır. 
Bu Allah’ın indirdiğiyle hükmetmemek değil, 
bizzat Allah’ı bütün zamanlarda hayata mü-
dahil kılmaktır. Hz. Ömer bu uygulamalarıyla 
ümmete 14 asır öncesinden zihnimizi aydın-
latıp, yolumuzu bulduracak bir “deniz feneri” 
inşa etmiştir. 

Ehli Kitabın kadınlarıyla evlenmeyi başka bir 
nassa -zinaya yaklaşmayın (İsra,32)- işlerlik 
kazandırmak için yasakladı şeklinde de oku-
yabiliriz. Ganimetlerden elde edilen arazileri 
ve diğer şeyleri dağıtmamasını da servetin 
tekelleşmemesini emreden âyetini hayata 
müdahil kılmak için uygulatmadı şeklinde 
okuyabiliriz. Veya bunlar ganimetlerin dağı-
tılacağı yerlerdendir. Bu ganimetleri ille de 
bunların hepsine dağıtın anlamına gelmez. 
Bu sınıflardan biri veya bir kaçı toplumsal ha-
yatta her zaman olmayabilir (Hz. Peygamber 
gibi). Âlimin Kur’an’a bakışı çok önemlidir. 
Âlim eğer Kur’an’ın indiği ortamı ve O’nun 
zihni inşa etmedeki ilkelerini ve yöntemi ta-
nımıyorsa; lafzın dar kalıpları içerisinde ka-

larak metinlerdeki maksatları göremez. Hz. 
Ömer’in bakış açısını asla kavrayamaz.   

Cabiri’nin de dediği Hz. Ömer’in ölümü adi 
bir cinayet değildir. Bu işte ileriyi okuyan 
Hz. Ömer ve içtihatlarının kendilerine fesat 
çıkarmak için açık kapı bırakmadığını gören 
“Emevi Derin Devleti’nin (İ. Eliaçık)” parmağı 
vardır. Çünkü Hz. Ömer “Devrimin mantığı-
nı, devletin mantığına kurban etmemeyi ba-
şarmış istisna önderlerden biridir.” (İ. Eliaçık, 
İslamın Yenilikçileri). 

Bu derin mevzuya kısa bir tetimme olarak: 
Sahabenin büyüklerinden biri olan Abdullah 
İbn Mesud, sahabe neslinin nasıl bir Kur’an 
anlayışına sahip olduklarını bize şöyle aktarır: 
“Bize Kur’an lafzını ezberlemek zor, onunla 

amel etmek ise kolay gelir-
di; bizden sonrakilere ise 
Kur’an’ı ezberlemek kolay, 

onunla amel etmek ise zor 
gelmektedir. Kur’an, hü-

kümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde 
insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular.”

Kur’an’ı anlamak ve sahabe gibi başarılı ol-
mak için, onların nasıl fıkhettiklerini ortaya 
koyarak tekrar Kur’an-Hayat bağlantısını kur-
malıyız. Dinî metinleri (Kur’an, hadis, tefsir 
ve fıkıh) anlama problemi çözülmelidir. Dinî 
metinler sadece lâfzî/zahirî/literal manaları-
na göre değil, gaye ve maksatları da dikkate 
alınarak yorumlanmalıdır. Taklit düşünce-
sinden önce âlimler vazgeçmeli, bunu tabana 
yaymada öncü olmalıdırlar. İlme nakil edilen 
bir malumat yığını değil, bilgi üretmenin ara-
cı olarak bakılmalıdır. Âlimler, gayretlerini 
nazari ve felsefi meselelere odaklamak yeri-
ne, Kur’an-Hayat bağını tekrar kurmak için 
üreten/içtihad edecek bir disiplin inşa etmek 
zorundadır. 



Hz. Ömer’in ölümü adi 

bir cinayet değildir.
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/İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

Doğruların yardımcısıdır Hazret-i Allah/

/Akıl akıl olsaydı ismi gönül olurdu

Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu/ 

Sevgi beslemek aklın yarısıdır

Dostluklar kayboldu kalmadı vefa

Sadakat duygusu idi sunulan beşerin ruhuna

Allah’a bağlılık, öndere bağlılık imanın temeli

İnsan sevecekse birini Allah için sevmeli

Davada sadakat, kullukta sadakat nerde o iman

Sözünde duran emin olan nerde o insan

Hatıralarda ışık olmalı vefa duygusu

Aşk denizi kurudu, kalmadı ihlas şuuru

Kutsal çileye talib olmak bilinç ve ihlas ister

Allah’a sadakatini Muhammed’e 
bağlılıkta göster

O Resulü ihtiyarlatan âyeti unutma

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hayatında

İhlasın sıcaklığından rengini alır ibadet

Ateşi gülşene çeviren Allah’a rağbet et

Dostluk bağlılık yolunda dur İbrahim gibi

Yükseltecek erdem ihlastır Allah katında seni

Sadakat sevginin en son noktasıdır

Sadakatsizlik akıl ve sevgi iflasıdır

Benliği çevreleyen zarı yırtmaktır vefa

Hayatın özsuyunu sunmaktır 
toplumun atardamarına

Kalıcı olanın peşindekiler sadakat ehlidir

İçtenlikle teslim olan çağının İsmailidir

İçi boşaltılmış kavramlarla 
ruhu kirlendi insanlığın

Esamesi okunmuyor artık 
vefanın, sıdk ve sadakatin

İnsan sevgiyle yaşar hayata tutunur

Sevgi yoksa bir kalpte zindanla bir tutulur

Sevgi ve sadakat insandan 
insanlığa bir köprüdür

Sevgi insanın insana verebileceği 
en büyük odüldür

Sevgisizlik katılık ruhsuzluk 
hayatı cehenneme çevirdi

Vicdanlar yok oldu insan yitik 
sustu hepden gönül dili

İnsan insanın kurdu demişti ya batı filozofu

Heyhat şu yeryüzü birbirini 
yiyen insanlarla doldu.

sadakat
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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adakat, mutlak sadık olan Allah’ı idrak 
etme hali. O, bir ahlâk-i nebevi, batıldan 

hicret ettiren saik, Hak yolcusunun yüreğin-
deki kutlu azık. Muvahhhid olmanın ön şartı. 
Bir yağmur o, yüreğin göklerinden inen iman 
tarlasına. Sadakat, kan vermektir bazen yeryü-
zünün damarlarına. Sadakat, verme ahlâkı ve 
kulak verme inceliği mazlumların feryadına. 
Sadakat, kâinat kitabının verdiği özet ders. O 
dersi verir yağmur dahi düşerken çatlamış top-
rağın bağrına. Toprak, sadakat dersi verir top-
raktan yaratılmış Âdemoğluna. Beslerken ve 
basarken bağrına. Sadakat, evrenin en gizemli 
fısıltısı yüreklerin kulaklarına. O bir hediye-i 
Rabbaniye bahşedilmiş olan insan fıtratına...

İblis, sadakatsiz olduğu için ebedi lanetli. Âdem 
bu yüzden kaybetti has bahçesini ve yine sadık 
kalarak kazandı kaybettiğini. Kabil, vicdanına 
sadık kalamadığı için kardeş katili olmuştu. 
Nuh, vahyin tasdik ettiği sadakat tablosu. Sa-
dık olanlar bindi sefine-i Nuh’a ve buldular o 
dem ebedi kurtuluşu. Sadakat, İbrahim olmak-
tır aslında. Sahip olmaktır İbrahimce bir vicda-
na. Geçmektir can imtihanından, ateşe atılsa da 
ve kazanmaktır canan imtihanını teslimiyet ve 
vefayla. “Ve İbrahimmellezi vefa.” diyor Kur’an 
zira...

Sadakat, İsmail gibi teslim olmak âlemlerin 
Rabbine. Hakkı tutup kaldırmak için dilim di-
lim doğranmak bazen. Adalet için baş vermek 
Yahya gibi. Müfteri bir cemadat incitse de ru-
hunu, taviz vermemek asla iffetten ve aşktan 
Meryem misali. Yusuf olmaktır sadakat ve yüz 
çevirmek Züleyha’dan. İlkeli olmak, vazgeçme-
mek hayâdan ve ardan. Bazen de Yakup olup 

S

D E N E M E

Kulluğun Ruhu Sadakat

SADAKAT, KAN 

VERMEKTİR BAZEN 

YERYÜZÜNÜN 

DAMARLARINA.

Bilgin ERDOĞAN
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ümitvar olmak her dem istikbalden. Çileyi 
yudumlamak şerbet tadında ve Musa gibi 
beklemek o güzide nesli. Vazgeçmemek ima-
nından, Ashab-i Uhdut gibi ateş çukurlarına 
atılsa da diri diri. Sadakat, sadık-u masduk 
olan o son nebinin en mümeyyiz keyfiyeti. 
Sadakat, kulluğun özet kelimesi. 

Tevhid mana itibariyle hakikate sadık kalabil-
mek. Şirk en fena sadakatsizlik bu anlamda. 
Allah’a sadık kalabilmektir en büyük mesele 
zira. Mademki bir şeyden her şey yapan ve 
her şeyi bir şey yapan her şeyin yaratıcısı olan 
Allah’tır, o halde kulluk yalnızca ve yalnızca 
O’na yapılmalıdır, der tevhid akidesi. Ona 
yapılması gerekenin, başka şeylere yapılması 
anlamına gelen şirk, hem 
Allah’a hem de hakika-
te sadakatsizliktir. Sadık 
olmak muvahhid olmanın 
ön şartıdır. Batıldan ve ta-
ğuttan hicret edebilmektir. 
“La ilahe” demeden “illAl-
lah” lafzının hükmü yok-
sa, sadık olmadan sabik 
olmanın da anlamı yoktur. 
Tevhid, bir sadakat mani-
festosudur kuşkusuz.

Salât günün muayyen vakitlerinde kulun Rab-
binin huzurundaki esas duruşudur. Kul, salât 
ile idrak eder güçsüzlüğünü, muhtaçlığını ve 
kusurunu. Böylesi bir sadakat ahlâkı üzerine 
giydirilen namazdır ki; ancak şekli olmaktan 
çıkar ve kişiyi kulluk mertebesine yükseltir. 
Zira tevhid kişiye kadrini, salât ise haddini 
idrak ettirir. Tevhid ile insan eşref-i mahlûk 
bir halife olduğunu hatırlar salât ile Rabbinin 
karşısındaki acziyetini. Salât aslında bir vefa 
hareketidir. Mademki sensin beni yoktan va-
reden ve varların arasından seçip insan eden, 
el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, 
dil veren, dudak veren ve hepsinden mühim 
akıl ve iman bahşeden, öyleyse huzurunda 
eğiliyorum diyebilme idrakinin harekete yan-
sıyan şeklidir. Salât, sadakat ahlâkının vazge-
çilmez neticesidir. 

Oruç, Allah’ın kelamına olan sadakattir. Ruhu 
doyurmak için bedenin aç kalır o kutlu ayda. 
Rabbe olan sadakatin bir başka anlatımıdır. 
Vahyin hakikatine yonelik bir vefa bilincidir 

oruç. Mu’nim olanı hatırlatan bir hususiye-
ti vardır bu ibadetin. Ekmeğe ve suya olan 
muhtaciyetini hatırlatarak sadık kalma bi-
linci verir haddini aşmaya meyli olan beşere. 
Sosyal anlamıyla yine sadakat ve vefa hissi 
uyandırır insanda. Toplumsal anlamda açla-
rın, yoksulların ve gurebanın halinden aç ve 
mahrum kalarak onları daha iyi anlama mak-
sadı vardır. Bir adanma halidir o kutlu ayda 
tutulan oruç ve sadakat duygusundan bağım-
sız değildir asla.

İnfak, el Mun’im olan Allah’ın nimetlerini ha-
tırlayan ve mülkün mutlak anlamda Allah’a 
ait olduğunu bilen bir kulun, sadakat ve vefa 
bilinciyle Rabbi için sevdiği şeylerden bir 

şeyleri verebilmesidir. İn-
fak eden sadık kul lisan-ı 
haliyle şunu der adeta: 

“Rabbim sen bana her tür-
lü nimeti verdin, ben de 
sana senin bana verdikle-
rinden veriyorum.” Rabbe 
vefası olmayanın infakı ol-
maz. İnfak, nefsinen fena 
hali nifakın, panzehiridir. 
İnfak’ın farz olanına zekât 
denir. O tezekki olmak, 

yani manen arınmak içindir. Arınmak ise in-
sanın vicdanına sadık kalmasıdır. Zaten nafile 
olan infak çeşidine sadaka denir. Zira sadaka 
insanın fıtratına sadık kalabilme yiğitliğidir. 
Dünyada yaşayan insanın, yasadığı dünyaya 
uzattığı sadakat elidir infak.

Hac ibadeti yine sadakat duygusunun bir ne-
ticesidir. O, Rabbin beytine olan sadakattir. 
Nasıl ki vefalı bir dost, dostunu ziyaret eder 
veya sıla-i Rahim yapar. Hac ise Allah’ın bey-
tini ziyaret için sadık bir kulun yüreğinin du-
daklarıyla “Lebbeyk Allahumme lebbeyk” di-
yerek kutlu bir yolculuğa çıkmasıdır. Hacer-ül 
Esved bir vefa busesidir, insanoğluna adamayı 
ve adanmayı öğreten, İbrahim’in biricik dava 
arkadaşı Hacer’e. Vahyin indiği topraklara ve 
vahyin baş müderrisi, Allah Resulü’ne olan 
vefadır bir de. Vefa yolculuğudur o Ashab-ı 
Kiram’a. Sadakat duygusuna sahip yürekler, 
ancak çıkar böylesi bir kutlu yolculuğa.

İkra! Hitabı, sadık ol hitabıdır aynı zamanda. 
Zira ilim, hakikate sadık olmanın adıdır. Ce-

RABBE VEFASI 

OLMAYANIN İNFAKI 

OLMAZ. İNFAK, NEFSİN 

EN FENA HALİ NİFAKIN 

PANZEHİRİDİR.
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halet, hakikate olan sadakatsizliktir. Cihad ile 
çapulculuk arasındaki farktır sadakat ve vefa. 
Mücahid, sadık bir yolcudur Hak yolunda. 
Bundan dolayıdır ki, bu yolculuktan geri ka-
lan Ka’b bin Malike bir ihtar gelmişti ve geri 
kalmıştı o üç kişi zira o kutlu seferden. Bir 
âyet nazil oldu yerlerin ve göklerin yaratıcı-
sının adıyla. İhtar ediliyordu tüm ümmet, bu 
üç kişinin şahsında. “Ey iman edenler! Allah’ 
a karşı sorumluluk bilincinizin farkında olun. 
Ve olun ancak sadıklarla.” (Tevbe, 9/119). 
Sadakat şuuruyla nadim oldu o üç kişi. Öyle 
ki, bu nedamet gökleri inletecekti. Onlar vah-
yin dilinde ölümsüzleşecekti. Ka’b bin Malik, 
Hilal bin Umeyye ve Merare bin Rebi. Vahy 
nazil oldu ve kabul oldu 
tövbeleri. Zira tövbe, vic-
dana sadık kalabilmenin 
bir neticesiydi.

Sadakat öyle derin bir 
ahlâktır ki, o sadece, 
İnsan-Allah ve İnsan-İnsan 
ilişkisinde değil insan-eşya 
ilişkisinde de anahtar bir 
değerdir. Allah Resulu; 
“Uhud, bir dağdır, o bizi 
sever biz onu” der. Demek 
ki taş dahi seviliyormuş, 
O saduk u masuk nebinin 
dilinde. Öyle ya, Haceru’l-Esved bir vefa bu-
sesi değil miydi? Yunus “Sordum sarıçiçeğe” 
derken, ona hilkat kardeşi muamelesi yapı-
yordu, onu botanik bir ot görenlerin aksine. 
Said Nursi, Barla’daki çam ağacının o kadar 
çok seviyordu ki, beni mahkûm etsinler ama 
ağacıma dokunmasınlar diyordu. Zor günle-
rinde kendisiyle olan o ağacı vefa ve sadakatle 
yâd ediyordu. Üstad bir vefa dersi veriyordu, 
aziz ve sıddık talebelerine. Sadık olabilmektir 
maharet varlığın her türüne.

Yeryüzü beşiktir, vahyin dilinde halife olan 
insana. Onun için kâinat dahi lisan-ı haliyle 
vefa dersi verir Âdemoğluna ve her şey hizmet 
eder insanoğluna vefayla. Toprak, su, ateş ve 
hava. Hizmetine sunulmuştur insanın, tüm 
anasır-ı erbaa. O dahi ders vermektedir mo-
dern dünyanın kürtaj masallarına yatan vefa-
sız analarına. Civcivleri için kendini çakalların 
önüne atan tavuk, sadakat dersi verir evinden 

çıkamayan halife-i ruy-i zemin olan insana. 
Sadakat irfan ve sadakat furkan… O, öyle bir 
Kur’ani ahlâktır, adaleti zulümden ayıran.

Sadakat yağmurdur ve gökler ötesinden iner, 
susuzluktan kurumuş mahsun toprağa. Sada-
kat vahiydir, Resul’un dilinden dökülen ha-
kikate susamış yüreklere ve vicdanlara. Sada-
kat, Nuh olmak ve gemide yalnız kalmaktır 
bazen. Sadakat, Firavunlar kucağında büyü-
yen “çocuk Musa”nın çöllerde vaaz vermesi 
ve sine-i millete dönmesidir. Sadakat, adalete 
boş vermeyen Yahya’nın, adalet için baş ver-
mesidir. Sadakat, zalim ve softa Ferisilerin iş-
kencesine rağmen Hakka sadık kalabilmektir 
Zekeriya gibi. Sadakat, Sümeyye olmak ve 

parçalanmaktır hakikatin 
yüksek hatırına. Sadakat, 
toprağın damarlarına kan 

vermektir Allah adıyla. 
Sadakat, Ümmü Eymen 
ve sadakat annemiz Ha-
tice. Sadakat, Ebubekir-i 
Sıddık’dır tek kelimey-
le. Sadakat, Mus’ab bin 
Umeyr gibi kalkan olabil-
me şuurudur. Sadakat yü-
reğin biricik takvası. Sada-
kat, ashab-ı Kiramın özet 
ahlâkı.

Sadakat, Uhud sonrası yetimlere sahip çıkma 
ahlâkı. Sadakat, Gazze’ye uzanan el, sadakat 
Filistinli bir yetime sahip çıkma ahlâkı. Sa-
dakat, Kerbela ve sadakat Mavi Marmara. O, 
yaşayan bir ahlâk insanlık var oldukça. Sada-
katsizlik her türlü zulmün başı ve sadakat kul 
olabilmenin ölümsüz minhacı. O, kulluğun 
ruhu… Sözü, sadık bir şairin şiiriyle bitire-
yim:

İlahi! Ya ilahi! Ya İlahi!

Sensin padişahlar padişahı

Seni billahi bir bildim ki birsin

Şerikten hem nazirden sen berisin

Ayrı ayrı etseler de tenimi

Çevirmezem bu ikrardan dilimi.



SADAKAT SADECE, 
İNSAN-ALLAH VE 

İNSAN-İNSAN 
İLİŞKİSİNDE 

DEĞİL İNSAN-
EŞYA İLİŞKİSİNDE 
DE ANAHTAR BİR 

DEĞERDİR.
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iyolojik ve psikolojik olarak çift yönlü ya-
ratılan insanoğlu, psikolojik açıdan ken-

disini çevreleyen birtakım değerler sistemiyle 
iç içe yaşar. Bu değerlerin en başta geleni, hiç 
şüphesiz, kişilik ve karakterdir. Değerlerin ze-
mini kabul edilen “sağlam bir kişilik ve güçlü 
bir karakter”in en kısa ifadesi ise, “insanın ken-
dini bilmesi”dir. Kendini bilen bir insan, hayatı 
da başkalarını da bilir. Kendini de başkalarını 
da bilen bir fert, asil bir karaktere ulaşmış de-
mektir. Asil bir karakter; ancak doğru düşün-
cenin, büyük bir çabanın ve esaslı bir mücade-
lenin sonucunda biçimlenebilir. 

Hayatımız, bu en değerli hazinesi olan kişilik 
ve karakterimizi geliştirmek ve güzelleştirmek, 
her zaman bizim elimizdedir. İnsanın kişilik 
ve karakterinin biçimlenmesinde müessir olan 
yüce değerlerden birisi de sadakattir.  

Sadakat, toplumsal hayatın temel değerlerin-
den de birisidir. Dürüstlüğün, ahde vefanın, 
sözünde durmanın temel ilke kabul edilmediği 
bir toplumda kargaşa ve huzursuzluk kol gezer. 
Güven kaybolur, bir arada yaşamak zorlaşır. Bu 
bağlamda sadakat, sosyal hayatın vazgeçilmez 
değerlerinden birisidir.  

Her fert, evvela Yüce Sahibimiz Allahu Teâlâ’ya 
sadık olmak, O’nun yolunu tutmak, O’nun 
emrince yaşamak sadakatin başıdır. Emrolun-
duğu gibi dosdoğru olmak ve istikamet üzere 
yaşamak... İnsanlıktan adamlığa geçişteki en 
temel sadakat basamağı ancak budur. İnsana 
düşen gece gündüz şükretmektir. 

B

D E N E M E

Sosyal Bir Değer Olarak Sadakat

DÜŞÜNCE, ANCAK HEDEF 

SAHİBİ BİR İNSANDA 

MEYVELERİNİ VERİR.

Ertuğrul YAMAN

Prof.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
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Sosyal Bir Değer Olarak 
Sadakat

İnsanın, kendine, anne babasına, eşine, ço-
cuklarına, akraba ve diğer insanlara karşı so-
rumluluk ve görevlerini yerine getirmesi de 
sadakatin ikinci basamağıdır. Zira insan, bu 
duygu ve değerleriyle ancak insanlığını ifâ 
eder. Şeklen insan olmak başka, insan olma-
nın özüne sadakat daha başkadır. 

İnsan, işine ve mesleğine de sadakat göster-
melidir. Yaptığımız her işi dürüstçe yapmak, 
öğrendiklerimizin aslına sadık kalmak, bize 
iş imkânı verenlere minnet duymak... Yapılan 
iş, sadıkane yapılmazsa, verilen emek dürüst-
çe sarf edilmezse, satılan ürün değerinde ve-
rilmezse ne insanlık kalır ne de ilim irfan!

İnsan kendi iç dünyasın-
da, kendisiyle baş başa 
iken dahi dürüst olmalı-
dır. Düşünceler doğru ve 
yararlı dahi olsa, bir hedefe 
bağlanmadıkça büyük bir 
başarı imkânı olmaz. He-
defi olmayan birey; korku, 
sıkıntı ve ıstırap içinde ya-
şar. Düşünce, ancak hedef 
sahibi bir insanda meyve-
lerini verir. Hedefi olan insan, arada bir, bir 
engele çarpsa da telaşlanmaz. Çünkü o, hede-
fine yürürken karakterini sağlamlaştırmıştır. 
Büyük başarılar, belirli hedeflere yöneltilmiş 
doğru idare edilen düşüncelerin ürünüdür.

Bir işi başarmanın yolu, güçten daha önce 
sağlam bir iradeye bağlıdır. İnsan, ancak dü-
şüncelerini yüceltmekle yükselir ve çelikten 
bir iradeye sahip olur. Kendilerine özgü dü-
şünceleri olmayanlar ya köle ya da zalim olur-
lar. Nefse hâkimiyet, azim, dürüstlük ve iyi 
idare edilen düşünce insanı yükseltir. Ahlâkî 
düşüklük, nefse uymak, fikirlerdeki bulanık-
lık ve şaşkınlık insanı alçaltır. Duyguların ve 
düşüncelerin yüceliği, insanları da yükseltir:

Bulunmayacak tek şey senin benzerindir

Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine 
yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu sey-
retmekteydi. Okullar kapanmak üzere oldu-
ğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. 

Gerçi mallar lüks sayılmazdı, ama küçük bir 
dükkân için yeterliydi. Onların en güzelini 
ön tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru bi-
raz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği 
kullanmaktaydı, hem de güçlükle... 
Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki 
pantolonun sol kısmı, dizinin alt kısmından 
sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşu-
yordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki 
onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle 
durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyuldu-
ğunda, adam dükkândan dışarı fırlayıp:

-”Küçüüük!” diye seslendi.” Ayakkabı almayı 
düşündün mü? Bu seneki modeller bir hari-
ka!” Çocuk, ona dönerek:

- “Gerçekten çok güzel-
ler!” diye tebessüm etti, 

“Ama benim bir bacağım 
doğuştan eksik.”

- “Bence önemli değil!” 
diye atıldı adam. “Bu dün-
yada her şeyiyle tam insan 
yok ki! Kiminin eli eksik, 
kiminin de bacağı. Kimi-
nin de aklı veya vicdanı. 

Küçük çocuk, bir şey söylemiyordu. Adam 
ise konuşmayı sürdürdü:

- “Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayakla-
rımız eksik olsa idi.” Çocuğun kafası iyice ka-
rışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp:

- “Anlayamadım! dedi. Neden öyle olsun ki?”

- “Çok basit!” dedi adam. “Eğer vicdan yoksa 
cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa prob-
lem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamla-
nacak. Hatta sakat insanlar, sağlamlara oran-
la, daha fazla mükâfat görecekler...

 - Küçük çocuk, bir kez daha tebessüm etti. O 
güne kadar çektiği acılar, hafiflemiş gibiydi. 
Adam, vitrine işaret ederek:

- “Baktığın ayakkabı, sana yakışır! Denemek 
ister misin?” dedi. Çocuk, başını yanlara sal-
layıp: 

- “Üzerinde 30 lira yazıyor. Almam mümkün 
değil ki!” dedi.

İNSAN, ANCAK 

DÜŞÜNCELERİNİ 

YÜCELTMEKLE 

YÜKSELİR VE ÇELİKTEN 

BİR İRADEYE 

SAHİP OLUR. 
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- “İndirim sezonunu senin için biraz öne alı-
rım!” dedi adam, “Bu durumda 20 liraya dü-
şer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira 
eder.” Çocuk biraz düşünüp:

- “Ayakkabının diğer teki işe yaramaz! Onu 
kim alacak ki?” dedi.

- “Amma yaptın ha!” diye güldü adam. “Onu 
da, sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım.” 
Küçük çocuğun aklı, bu sözlere yatmıştı. 
Adam, devam ederek:

- “Üstelik de öğrencisin değil mi?” diye sor-
du.

- “İkiye gidiyorum!” diye atıldı çocuk, “Üçe 
geçtim sayılır.”

- “Tamam, işte!” dedi adam. “5 lira da öğren-
ci indirimi yapsak, geriye 
kalır 5 lira. O da zaten 
pazarlık payı olur. Bu du-
rumda ayakkabı senindir, 
sattım gitti!”

Ayakkabıcı, çocuğun şaş-
kın bakışları arasında 
dükkâna girdi. İçerdeki 
raflar, onun beğendiği modelin aynıyla do-
luydu. Ama adam, vitrinde olanı çıkarttı. Bir 
tabure alıp döndükten sonra, çocuğu oturtup 
yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi 
göstererek;

- “Benim satış işlemim bitti!” dedi, “Sen de 
bana, bunu satsan memnun olurum.”

- “Şaka mı yapıyorsunuz?” diye kekeledi ço-
cuk, “Onun tabanı delinmek üzere. Eski bir 
ayakkabı, para eder mi?”

- “Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş...” 
dedi adam, “Antika eşyalardan haberin yok 
herhâlde. Bir antika ne kadar eski ise, o kadar 
para tutar.  Bu yüzden ayakkabın, bence en az 
30-40 lira eder.”

Küçük çocuk, art arda yaşadığı şokları üze-
rinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada 
olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. 
Adamın, heyecandan terleyen avuçlarına sı-

kıştırdığı kâğıt paralara göz gezdirdikten son-
ra, 10 liralık banknotu geri vererek:

- “Bence 20 lira yeterli.” dedi. “İndirim mev-
simini başlattınız ya!” Adam onu kıramayıp 
parayı aldı. Ve bu arada yanağına bir öpücük 
kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. 
Eğer bütün mallarını bir günde satsa, böyle 
bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk, yavaşça 
yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine 
ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle 
teşekkür edip:

- “Babam haklıymış!” dedi. “Sakat olduğum 
için üzülmeme hiç gerek yok! demişti.”

* Her rüzgâr savuracak bir toz bulur,

* Her hayat yaşanacak bir can bulur,

* Her umut gerçekleşe-
cek bir düş bulur,

* Bulunmayacak tek şey 
senin benzerindir.

Sözün özü şudur ki, insa-
nın Rabbi ile olan ilişkile-
rinde, kendisiyle ve çevre-
siyle olan münasebetlerin-

de, her türlü sosyal iletişimlerinde en geçerli 
değerlerinden birisidir sadakat. Bu sebeple 
insan; Rabbine, kendine, eşine, işine, dostu-
na, arkadaşına, yaşına, başına her daim sadık 
kalmalıdır. 

Sözlerimizi Ziya Paşa’nın meşhur nasihatiyle 
tamamlayalım:

“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah  

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah!”



KENDİLERİNE ÖZGÜ 

DÜŞÜNCELERİ 

OLMAYANLAR YA KÖLE 

YA DA ZALİM OLURLAR.
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Söz’ün Sadıkları

“Söyleyenin sözü dinleyende nikâhtır.” 

İbn Arabi’ye ait olan yukarıdaki epigraf, 
sözün değerine dikkatimizi çeken mühim bir 
tespittir. Gerçekten “söz” nedir? Sözü neden 
söylüyoruz, niçin dinliyoruz. Söyleyenin sö-
zünün dinleyenin nikâhına (söz nikâhı) zarar 
vermemesi için nelere dikkat edilmelidir? Bu 
tür sorular üzerinde tefekkür etmek faydalı 
olacaktır şüphesiz. 

Başta, sözün bize emanet edilmiş ilahi bir ar-
mağan olduğunu kabul etmeliyiz. Eğer böyle 
yapmazsak, sözün değerini düşürür, ulu orta 
yerde söyleyerek zayi ederiz. Dili şeker kıla-
cak bir söz ile onu zehirleyen söz arasında 
ne kadar fark var değil mi? Kulağınıza değdi-
ğinde kalbinizi yumuşatan, rahmet esintileri 
ile sizi kucaklayan bir söz ile işittiğinizde sizi 
karamsarlığa iten, yaşama sevincinizi azaltan 
söz hiç bir olabilir mi? Bu bakımdan şu ayeti 
kerimeyi sözün özü olarak devamlı aklımız-
da tutmalıyız: “Kimin sözü Allah’ın sözün-
den daha doğru olabilir?” Nisa, 122.

Söyleyenin sözü dinleyende nikâhtır. Ona 
ihanet etmek büyük cürümdür. Madem sözü 
Allah söylemiştir ve dinleyen de bizleriz, 
öyleyse dinleyenler olarak bir akit yapmışız 
demektir ve akdimize sadakat göstermek zo-
rundayız. Allah’ın sözünü yüceltmek, yüce 

D E N E M E

Söz’ün Sadıkları

Sözü Rahman’ın evi 

olan kalplerinde misafir 

edenler, ona en büyük 

ihtiramı gösterirler.

Vedat AYDIN
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olan Allah tarafından bize yönelik bir lütuf-
tur, yoksa bizim O’nun sözünü yüceltmeye 
ne kudretimiz yeter ne de buna mecalimiz 
olabilir! O’nun sözünü yüceltmek kendimiz 
açısından bir mana ifade edebilir ve O’nun 
sözünü yüceltirken aslında kendi aczimizin 
farkına vararak bir bilinç hassasiyetine erişi-
riz. Allah’ın sözü dinleyende (kullarda) bir 
kulaktan girip diğer kulaktan çıkıyorsa, bu-
rada söz nikâhının gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Bu şekilde sözün değeri azalmaz, 
bilakis dinleyenin kayıtsızlığı yüzünden ken-
disine karşılık büyük bir musibet olarak geri 
döner.  

Söz acı bir zehirse dilinde kişinin, kendisiy-
le nikâhlandığı dinleyen bir ömür bu zehri 
zerrelerinde hissederek yaşar. Türlü türlü 
belâlara maruz kalır, huzursuz ve mutsuz bir 
şekilde hayatını sürdürmeye çalışır. Bu zehri 
bünyesine zerk edenin sözüne kıymet verdiği 
için, kolay kolay nikâhını bozamaz da. Zehir-
leyen ile zehirlenen aynı zehri bünyelerinde 
taşıdıkları için ikisi de iflas olmaz bir has-
talığa yakalanmışlar demektir. Sağlıksız bir 
nikâh ile hayatlarını sürdürseler de, bu bir-
liktelikten hayırlı sonuçlar çıkmaz. Meğerki 
Söz’ün asıl Sahibi, bu zehirli birlikteliğe ka-
tından bir rahmet indirirse o başka. Allah her 
derdin dermanını yaratmıştır, yeter ki derdi 
olanlar şifayı O’nun katından isteyebilsinler. 
Hz. İbrahim (a.s) öyle demiyor muydu: “Has-
talandığımda O’dur bana şifa veren.” Şuara; 
80.

Söz tatlı bir şekerse dilinde kişinin, kendi-
siyle nikâhlandığı dinleyen bir ömür saadet 
sürer. Rahman’ın, kelimeleri kendisine ema-
net ettiği şekilde yerinde kullanır. Söyleyen 
ile söylenen arasında temiz ve sırlı ilişkiler 
vardır. Allah’ın Cemal isminden yansıyan 
güzelliği söz ve davranış olarak karşılıklı ola-
rak birbirlerine yansıtırlar. Karanlık yolları 
aydınlatırlar, zehirli suların kaynağını kuru-
turlar, cennetten pınarları kana kana içerler, 
içirirler. Dünyanın hengâmeleri onları sözün 
güzelliğinden alıkoyamaz, Söz’ün sadıkları 

olarak herkese dudaklarından dökülen inci-
ler hediye ederler. Kabil’in dilinden zehirli bir 
ok gibi çıkan sözün, Habil’de ait olduğu yeri 
işaret eden değere dönüştüğünü bizzat Kerim 
Kitabımız bize haber veriyor. Bu bakımdan 
Söz’ün sadıkları, Habil’in yolundan gidenler-
dir.

Sözü Rahman’ın evi olan kalplerinde misa-
fir edenler, ona en büyük ihtiramı gösterir-
ler. Boş sözlerden yüz çevirirler. Söyleyen ile 
dinleyen arasında ağyar olmaz, kendilerine 
söylenmiş sözün sadıkları olarak ilahi esinti-
ler ile ruhlarını süslerler. Gıybet, dedikodu, 
boş sözler ile alakadar olmaz, insanlara on-
ların layık oldukları ilahi ikramlarla ikramda 
bulunmaya çalışırlar. Dillerinde nazlı niyazlar 
ile Rablerine iltica eder, O’nun geniş kelime 
denizinde yüzer dururlar. Selam, onların dil-
lerinde sözün efendisi olarak muhataplarının 
gönüllerine konuk olur. Sırtında söz torbası 
taşıyıp, içinde Allah’ın kullarının kalpleri-
ni okşayacak bir kelime barındırmayanla-
rın kendilerine kalacağı ağır bir hamallıktan 
ve beyhude bir çabadan ibarettir. Hâlbuki 
Söz’ün sadıkları, kendilerine emanet edilen 
kelimeleri izan ve insaf ölçülerinde kullanan 
bahtiyarlardır.  

Ne mutlu o bahtiyarlara…
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hlâkî erdemlerin başında gelen doğruluk 
(Arapça sadâkat) sözlükte; doğruya uy-

gun olma hali, dürüstlük, güvenilir olmak, 
gerçeği konuşmak, gerçeğe uygun bilgi ver-
mek, hakka uygunluk, hilesizlik, yalanın 
karşıtı gibi anlamlara gelir. 

Bir ahlâk terimi olarak doğruluk (sadâkat); 
insanın inancında, özünde, sözünde, niye-
tinde, sözleşmelerinde, ticaretinde kısaca 
bütün fiil ve davranışlarında doğru, dürüst, 
hakkı gözetir, âdil, ihlâslı ve samimi olması 
hâlidir. 

İslâm ahlâkında bir mü’minin en belirgin va-
sıflarından biri de doğruluktur. Her yerde, her 
konuda doğruluğa sarılmak İslam ahlâkının 
en önemli temellerinden birini oluşturur. 
Bu nedenledir ki, Kur’an-ı Kerim’de doğru-
luk sahibi (sâdık) kimseler çeşitli vesilelerle 
övülmüştür. (Bakara, 2/177; Nisâ, 4/69; Tev-
be, 9/119). Doğruluk, Müslümanlığın gaye-
si ve en önemli ahlâkî erdemlerden biridir. 
Doğruluk sahibi olmak; doğru sözlü olmak, 
doğru davranmak mü’minin şiarı ve temel 
ahlâkî karakteridir; imanının gerektirdiği 
bir husustur. Doğruluk, tevhit inancını be-
nimsemiş bir mü’minin bariz vasfıdır. Çün-
kü mü’minin sahip olduğu İslâm terbiyesi, 
mü’mine doğruluğun bütün ahlâkî erdemle-
rin başı olduğunu öğretmiştir.

İ N C E L E M E

Ahlâkî Bir Erdem Olarak 
Doğruluk

DOĞRULUK, AHLÂKIN 

TEMELİNİ TEŞKİL 

EDER. BİRÇOK AHLÂKÎ 

ERDEM, DOĞRULUKTAN 

NEŞET EDER.

AMehmet DERİ
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Doğruluk, ahlâkın temelini teşkil eder. Birçok 
ahlâkî erdem, doğruluktan neşet eder. Eğer 
bir kimse doğruluğu kendisi için ahlâkî bir 
erdem/değer olarak kabul eder, içselleştirirse 
bu durum onu doğru, dürüst ve iyi olmaya 
zorlar. Bu bağlamda doğruluk; insanda söz, 
tutum ve davranışlarda doğru olma çabasını 
ifade eder. 

Doğruluk; sağlam karakterli olmanın sonucu 
olarak kazanılan ahlâkî bir erdemdir. Burada 
ahlâkî erdem derken, hak ölçülerde kuvvetli 
ve sağlam bir vicdan sahibi olmayı kastedi-
yoruz. Vicdanlı insan, kendi kişilik yapısında 
davranışlarını kontrol edip yönlendiren bir 
mekanizma kurar. Bu me-
kanizma sistemli olarak 
işlediği müddetçe dav-
ranışlarda tutarlılık mey-
dana gelir. Kişi inandığı, 
bağlandığı ahlâk ilkelerini 
her zaman ve her yerde 
uygular. İşte doğruluk, bu 
ahlâk ilkelerinden ayrılma-
mak demektir. Bu manada 
doğruluk ve ahlâklılık aynı 
anlama gelir. Doğruluk, 
bütün iyiliklerin temelidir; 
ahlâkî erdemlerin ve ahlâkî 
yaşayışın tümünün kendisinde toplandığı iyi 
bir vasıftır. 

Kur’an-ı Kerim’de  “Doğrularla/sâdıklarla be-
raber olun!” (Tevbe, 9/119)  âyeti gereğince 
iman-küfür, doğruluk/sıdk-kizb mücade-
lesinde mü’minler olarak daima doğruluk 
tarafında yer almalıyız. Doğru olmanın ve 
doğruluk sahibi kimselerle birlikte olmanın 
temel şartı ise Allah’a ve peygamberine itaat 
etmekten geçmektedir. Doğrunun/sıdkın öl-
çüsü, sınırları Allah ve peygamberi tarafın-
dan belirlenmiştir. Allah’ın ve peygamberinin 
belirlediği doğruları doğru kabul eden, bu 
doğrulara göre düşünen, inanan ve yaşayan 
kimse, sâdık/sıddık olarak isimlendirilmiştir: 
“Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın nimet verdiği peygamberler, sıddık-
lar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne 
güzel arkadaştır.” (Nisâ,4/69)

Âyetten de anlaşılacağı üzere her devirde pey-
gamberler ve onlarla birlikte iyi özelliklere 
sahip insanlar vardır. Bu iyi insanlar, nebiler, 
sıddıklar/doğrular, şehitler ve salihler olmak 
üzere dört gurupta toplanırlar. Allah’a, pey-
gambere itaat eden, buyurdukları emir ve 
yasaklara uyan kimseler, nebiler, sıddıklar/
doğrular, şehitler ve salihlerle beraberdirler. 
Her zaman onlara yakın ve onların iltifatları-
na mazhar olurlar. Burada özellikleri sayılan 
kimseler, edinilebilecek en iyi arkadaşlardır. 
Onlarla arkadaş olabilmek imrenilebilecek 
bir durumdur. Dünyada bu özelliklere sahip 
kimselerle arkadaşlık edenler, ahirette de on-
larla beraber olacaklardır inşallah.

Doğruluk; inançta, dü-
şüncede, sözde, niyette, 

iradede, azimde, vefâ ve 
amelde doğruluk şeklin-
de tezâhür eder. Bütün 
bunların kaynağı, Kur’an 
ve Sünnet’tedir. Öte yan-
dan, düşünce ve eylem 
birliği doğruluğun esası-
nı oluşturur. Düşüncede 
ve inançta tam manasıyla 
İslâm’a yönelmedikçe ve 
İslâmî hükümlere sami-

miyetle teslim olmadıkça davranışların doğru 
olması mümkün değildir. Doğru olan ahlâk 
Hz. Peygamber (s)’in ahlâkıdır; bunun dışın-
da doğru bir yol yoktur.

Aynı şekilde doğruluk; Kur’an’ın ve sünnetin 
emrettiği şekilde iman etmek, dinî yükümlü-
lükleri yerine getirmektir. İslam’ın özü; iman-
da tevhit, amelde doğruluktur. Doğruluk, 
inançtan bireysel tavırlara, toplumsal davra-
nışlara, beşerî ilişkilere kadar her alanda bü-
tün faaliyetlerin hareket noktasıdır. Burada 
doğruluk üzere olmak basit ve dar anlamının 
sınırlarını aşar; dinin bütün yönlerini içine 
alır. Doğru olan kimse tam anlamıyla mü’min 
olmakla -Allah’a, kendine ve topluma karşı 
görevlerini yerine getirmekle- kendini yü-
kümlü kılmış demektir. 

DOĞRULUK, 
İNANÇTAN BİREYSEL 

TAVIRLARA, TOPLUMSAL 
DAVRANIŞLARA, 

BEŞERÎ İLİŞKİLERE 
KADAR HER ALANDA 

BÜTÜN FAALİYETLERİN 
HAREKET NOKTASIDIR.
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Hz. Peygamber de doğrulukla ilgili olarak 
ümmetinden doğruluk sahibi olmalarını iste-
miş; birbirlerine doğruluğun telkinini emret-
miştir. Nitekim bu konuda: “Doğru olunuz; 
birbirinizi doğruluğa yöneltiniz.” (Ahmet b. 
Hanbel, Müsned, 4/231) buyurmuştur. Saha-
beden birisi: “Ya Rasûlallah! İslâm hakkında 
bana öyle bir söz söyle ki, onu Senden son-
ra hiç kimseye sormayayım.” diye sorunca; 
Rasûlullah o kişiye “Allah’a inandım de, sonra 
da dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 62) demiş-
tir. Rasûlullah’ın, bu hadis-i şerifinde dos-
doğru olmayı, Allah’a imandan hemen son-
ra dile getirmesi ve doğrulukla Allah’a iman 
arasında bağlantı kurması çok dikkat çekici-
dir. “Yaşlandınız ya Resûlallah” denildiğinde, 
Rasûlullah “Beni Hûd, 
Vâkıa, Mürselât sûreleri 
ihtiyarlattı.” (Tirmizî, Tef-
sir, 57). demiştir. Çünkü 
Hûd Sûresi 112. Âyetinde: 
“Emrolunduğun gibi dos-
doğru ol” buyrulmuştur. 
Yukarıdaki âyet-i kerîmeye 
ve daha başka âyet-i keri-
melere göre doğru olmak, 
O’na ve bütün Müslüman-
lara Allah’ın bir emridir. 

Yine Rasûlullah bu hususta, “Doğruluk (sıdk) 
insanı iyiliğe (birre), iyilik ise cennete götü-
rür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah’ın in-
dinde ‘sıddîk’ yazılır. Yalancılık insanı fücu-
ra, fücur da cehenneme düşürür. İnsan yalan 
söyleye söyleye Allah katında yalancı yazılır.” 
(Buhârî, Edeb 69; Müslim, Birr 102, 103). 
buyurarak doğruluğun iyilikle olan ilişkisine 
dikkat çekmiştir. Zira doğruluğun zıddı olan 
ikiyüzlülük, yalancılık, sahtekârlık gibi kötü 
huylar insanın hem dünyasını hem de ahire-
tini mahveder.

Her konuda olduğu gibi doğruluk konusun-
da da bizim en güzel örneğimiz olan (üsve-i 
hasene) Peygamberimizin bu yöndeki örnek 
yaşantısı ve tavsiyeleri toplum üzerinde tesirli 
olmuş; O’nun doğruluğu konusunda dostları, 
düşmanları, muhalifleri, hâsılı herkes sözbir-

liği etmiştir. Ebû Süfyan henüz Müslüman ol-
madığı bir sırada bir Suriye seyahati esnasında 
Bizans İmparatoru Herakliyus, Hz. Muham-
med (s) hakkında bilgi almak üzere kendisini 
huzuruna çağırdığında, O’nun özelliklerini 
sayarken, doğru olduğunu ve doğruluğu em-
rettiğini ifade etmiştir.

Kur’an’ın öngördüğü kişilik, insanın Allah’a, 
kendine ve diğer insanlara karşı sorumlulu-
ğunu içeren inanç ve ahlâk değerlerine daya-
nır. Yüce Allah, aşağıda ele alacağımız âyette 
bu inanç ve ahlâk değerlerine dayalı olarak 
teşekkül eden temel karakterleri bir arada 
zikretmiştir. Allah’ın burada zikretmiş oldu-
ğu karakterlerden birisi de doğru olmaktır. 
Bu karakter, bir mü’minin iman, ibadet, ahlâk 

gibi temel kişilik yapısı-
nı oluşturan diğer kişilik 
özellikleriyle bir arada 

ifade edilmiştir. Böylece 
doğruluğun kişilik üze-
rindeki belirleyici rolüne, 
diğer kişilik özelliklerinin 
ortaya çıkmasında doğru-
luğun, doğruluğun ortaya 
çıkmasında da diğer ki-
şilik özelliklerinin rolüne 

işaret edilmiştir. Âyette sayılan ilâhî emirlere 
itaate devam, gönülden Allah’a saygı, sada-
ka verme, oruç tutma, sabır gösterme, iffetli 
kalabilme gibi kişilik özellikleri ancak tam 
bir doğruluk ve dürüstlük karakteri sayesin-
de edinilebilecek karakterlerdir: “Müslüman 
erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min er-
kekler ve mü’min kadınlar, itaate devam eden 
erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru 
erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler 
ve sabreden kadınlar, gönülden Allah’a say-
gılı erkekler ve gönülden Allah’a saygılı ka-
dınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan 
kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzları-
nı koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden er-
kekler ve zikreden kadınlar, işte Allah bunlar 
için bağış ve büyük mükâfat hazırlamıştır.” 
(Ahzâb, 33/35).

DOĞRULUK, OLGUN 

KİŞİLİĞİN MEYVESİ 

OLUP, AHLÂKÎ 

VASIFLARIN TÜMÜNÜ 

KENDİSİNDE TOPLAR. 
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Doğruluğu ilke edinmek aynı zamanda imanî 
bir zorunluluktur; zira iman kuru bir iddiadan 
ibaret değildir. Doğruluk, imanın bir özelliği 
olduğu için, mü’min insan öncelikle Allah’a 
karşı doğru ve dürüst olmalıdır. Allah’a karşı 
doğru ve dürüst olmak ise, O’na karşı Elest 
Bezmi’nde verdiğimiz söze sâdık olmakla 
mümkündür.     

Kulun, Allah ile olan ilişkilerini de kapsaya-
cak şekilde ele alınan doğruluk, söz ve davra-
nışlarla Allah’ın emirlerine riayet etmek, fiilen 
O’nun ahdine vefâ göstermek, dine uygun 
hareketlerde bulunmak, amel yönünden nef-
sini kontrol edebilmek, insanların haklarına 
karşı da uygun bir yol izlemektir. Buna göre 
doğruluk sahibi insan Allah’a iman eden ve 
inancını hayata geçiren, inancının gereklerini 
yerine getiren kimsedir. Doğruluk, olgun ki-
şiliğin meyvesi olup, ahlâkî vasıfların tümünü 
kendisinde toplar. 

Doğruluk sahibi olmak, samimi bir imanın 
ve kararlılığın sonucudur. Kalbin yöneldiği 
şeyde kararlı olması, istikametini değiştirme-
mesi, gerçek doğruluğun alâmetidir. Böylesi 
bir doğruluğun temel esası, ilahî mesaja ve 
hükümlere samimiyetle teslim olmak/kabul 
etmek ve onları yaşamaktır. 

Sorumluluğun esasını teşkil eden doğruluk, 
her türlü aşırılıktan çekinerek orta bir yol 
izlemektir. Doğruyu tam olarak bulmanın 
yanında, doğru davranmaya engel olan her 
türlü bağdan kurtulup sarsılmadan bu yolda 
ilerlemenin güçlüğü insanın sorumluluğunu 
ağırlaştırır.

Sonuç itibariyle söylemek gerekirse; 
ahlâkî erdemlerin başında gelen doğruluk, 
mü’minlerin en başta gelen vasıflarından bi-
risidir. Çünkü mü’minin sahip olduğu İslâm 
terbiyesi, mü’mine doğruluğun bütün ahlâkî 
erdemlerin başı olduğunu öğretmiştir.

Doğruluk; Kur’an’ın ve sünnetin emrettiği 
şekilde iman etmek, dinî yükümlülükleri ye-
rine getirmektir. İslam’ın özü; imanda tevhit, 
amelde doğruluktur. Doğruluk, inançtan bi-
reysel tavırlara, toplumsal davranışlara, beşerî 

ilişkilere kadar her alanda bütün faaliyetlerin 
hareket noktasıdır. Doğru olan kimse tam an-
lamıyla mü’min olmakla -Allah’a, kendine ve 
topluma karşı görevlerini yerine getirmekle- 
kendini yükümlü kılmıştır.
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Nebevi Habere Göre 
Dengede Kalmak Ya da 
Helak Olmak

ir gün Efendimiz (s), Allah’a daha fazla 
yakınlaşmak maksadıyla Allah’tan dert ve 

bela isteyen birini görünce “Subhanallah! Sen 
ne söylediğinin farkında mısın? Vallahi bu-
nun altından kalkamazsın. Allah’tan yalnız-
ca afiyet talep ediniz.” diye ikazda bulunur. 
Yine Hz. Ali’nin “Allah’ım! Senden sabır istiyo-
rum.” münacatı üzerine “Ya Ali! Sen Allah’tan 
bela istedin. O’ndan afiyet talep et.” Şeklinde 
uyarıda bulunur. Öyle ki Peygamber-i Zişan ve 
diğer peygamberler “Ey Rabbimiz! Bize dün-
yada iyi hal ver, ahirette de merhamet ihsan 
et.” şeklinde dua ederlerdi. Zira Rabbimizin 
emri ve isteği bu yöndeydi.(1)

Allah’tan hiçbir zaman dert ve bela istenmez 
ancak geldiği zaman yalnızca hamd edilerek 
sabredilir. Hamdedilir zira Allah’a güvenen bir 
mü’min resmin arka planına bakar. Yani te-
debbür eder. Yani olayın satırlarını değil, satır 
aralarını okumaya çalışır. Bilir ki Mevla Teâlâ 
Hazretleri her işini hikmetle yapar. Özünde 
ve işinde merhametli Rab’binin, yarattıklarına 
zulmetme ihtimalinin olmadığını bildiğinden, 
hamdeder ve sabırla işin sonunu bekler. Tabi-
dir ki hamd edebilmek için hazmettirecek bir 
sabır, sabrettirebilmek için güçlü bir iman ve 
böyle bir imana sahip olabilmek için de yakin 
bir bilgi gerektir.

B

D E N E M E

Nebevi Habere Göre Dengede 
Kalmak Ya da Helak Olmak

ALLAH’TAN HİÇBİR 

ZAMAN DERT VE BELA 

İSTENMEZ. ANCAK 

GELDİĞİ ZAMAN 

YALNIZCA HAMD 

EDİLEREK SABREDİLİR.

Sebahattin TÜZÜN
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Hicri 3. yüzyılda yaşayan ve irfan mektebinin 
yetiştirdiği seçkin âlim ve zahidlerden Haris 
El-Muhasibi bu manada şu ifadeleri kullanır 
“İyi düşünürsen seni iyileştirmek için has-
talık, zengin etmek için fakirlik verir. İh-
sanda bulunmak için mahrum bırakır,bol 
ve kalıcı nimetler vermek için az ve fani 
olandan mahrum eder. Yaşatmak için öldü-
rür, ebedi kılmak için hayatını sonlandırır. 
Günahtan kurtarmak için hastalıkla tedavi 
eder, hata ve günahlarından arta kalan kir 
ve paslarından arındırmak için acı ve san-
cılarla üzer ve sonunda kazandırmak için 
seni dert ve belalara duçar eder.”(2). Hadi-
seye bu zaviyeden bakan bir mü’min her türlü 
dünyevi zorluklar ve sıkıntılar karşısında sap-
madan ve yalpalanmadan 
yoluna devam eder. Tıpkı 
Hz. Âdem’den başlayarak 
Âlemlere Rahmet Hazreti 
Muhammed Mustafa’ya 
kadar süre gelen enbiya 
ve O’nlara sadakatle tabi 
olanlarda görüldüğü gibi.

Bununla birlikte İslam 
inanç sistemi, Hint mistizmi gibi fakir ve çi-
leci felsefi yaklaşıma asla izin vermez. Haya-
tın tabii akışına aykırı her türlü düşünce ve 
eylemi reddeder. Halkı ve hayatı ihmal eden, 
yok sayan miskin bir hayat tarzını tabiata 
aykırı bulur. Bu manada Efendimizin dünya 
görüşü şu yöndedir “İnsanların sıkıntıla-
rından kurtulmak için bir yerde inzivaya 
çekilmektense, insanların arasına katılıp 
sıkıntılarına katlanmak daha faziletli bir 
davranıştır.” İslam inanç sisteminde çile bu 
manada zemmedilmez, bilakis mahmuddur 
(övülmüştür). Emr-i bi’l-ma’ruf da cihad da 
zaten budur. Bu ikisini birbirine karıştırmak, 
sap ile samanı birbirine karıştırmak kadar akıl 
dışılıktır. Birisi zilletin, diğeri izzetin karşılığı-
dır. Yani birincisi acizlerin, ikincisi azizlerin 
eylemidir. Unutulmamalı ki hayat kitabı olan 
Kur’an, baştan sona insanı cihada hazırlar. 
Kavramlarıyla, önermeleriyle ve örnekleme-

leriyle muhataplarına cihad şuuru aşılar. Geç-
miş kavimlere götürürken bile geleceği inşa 
eder. Bu yüzden mü’minler, İmam Hüseyin’in 
(r) ifadesiyle hayatı “iman ve cihad” olarak 
telakki ederler.

Allah’a tam teslim olan bir Müslüman, O’nun 
rızasına muvafık bir hayatı yaşamak için bir 
ömür cehdeder. Hevasını değil, Mevlasını 
ilah edindiğinden, karşısına çıkabilecek her 
türlü zorluğu aşar. Gönül gözü O’na odaklan-
dığından ayağına dolaşan dikenlerin farkına 
bile varmaz. Bu yüzden halkın ne dediğine 
değil, Hak’kın ne dediğine bakar. Bütün ge-
çici varlığını ebedileştirmek için, kalıcı olanın 
iki kudret eline atar. Yani kendisine emanet 

edilen her şeyini şehid 
ederek, ebedi âlemde şa-
hit tutar. Bu nedenle ba-

şına gelen ve gelebilecek 
her türlü sıkıntıyı tatlı bir 
yorgunluk olarak algılar-
ken, hapsedilmeyi halvet, 
sürülmeyi seyahat, öldü-
rülmeyi şehadet sayar.

Tabi ki bu yolda temkinli ve dengeli yürür. 
Bir eli karda iken diğer eli yardadır. Mevla-
sı ile mülaki olurken kulları ihmal etmez, 
dünyayı yamalamak için ahiretten koparmaz. 
Mahlûku yok sayarak Halık’ta fena bulmaz, 
mevcuda şaşı bakıp vücudu parçalamaz. 
Muhabbetin gücüne inandığı için hemen kı-
lıca sarılmaz, ama kılıcı da elden bırakmaz. 
Aşırıya kaçmaz, haddini aşmaz, mesuliyeti-
ni asla unutmaz. Sorumluluk bilinci öylesi-
ne gelişmiştir ki, mevzisini asla terk etmez. 
Yönetme ve terbiye sanatını Âlemlerin Rabbi 
olan Allah’tan aldığı için duygu, düşünce ve 
eylemini mükemmel bir şekilde yönetir. Ak-
lını kalbine, kalbini ise bileğine feda etmez. 
Aklını mutlaklaştırmaz ama yok da saymaz. 
Rabbine sonsuz mütevekkildir ancak devesi-
ni bağlamayı aklından çıkarmaz. Fakirliği se-
ver ama cebinden atmaz. Dünyayı tarla, ser-
veti emanet gördüğünden asla ihanet içinde 
olmaz.

İSLAM İNANÇ SİSTEMİ, 

HİNT MİSTİSİZMİ 

GİBİ FAKİR VE ÇİLECİ 

FELSEFİ YAKLAŞIMA 

ASLA İZİN VERMEZ. 
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Nebevi Habere Göre 
Dengede Kalmak Ya da 
Helak Olmak

Allah (c) endekslidir. Sevdiğini de yerdiğini 
de kızdığını da bağışladığını da hep O’na göre 
tanzim eder. Namazı, kurbanı, hayatı, ölümü, 
istek ve çabası hep O’nun içindir. O’na arma-
ğandır, O’na kurbandır. O’nun va’d (cennet) 
ve vaidini (cehennem) görür gibi inandığın-
dan, ümit ile korku arasında gider ve gelir. 
Ne Allah’ın sonsuz mağfireti karşında şeytana 
ve şeytani dürtülere kulak verip sorumlulu-
ğunu asar(3) ne de “Her nefs yaptıklarının 
rehinesidir.”(4) emr-i ilahisi karşısında ümit-
sizliğe düşer. Her türlü sapma ve yozlaşma-
ya karşı müteyakkızdır. Taktik ve stratejide 
uzman olduğundan, şeytan ve ona bağlı güç 
odaklarıyla nasıl mücadele edilebileceğini 
iyi bilir. Hak ile meşgul olmayan kalbin batıl 
tarafından işgal edileceğini bildiğinden, düş-
manın kalbe giriş yollarına sağlam nöbetçiler 
diker. Kader telakkisi seçimidir. Bu yüzden 
kaderini her an iş başında olan Allah ile bir-
likteki yürüyüşüne, yani seçimine bağladı-
ğından hep dinamik, hep aktiftir. Bu yüzden 
miskinliği ve zulmü meşru gösterip Allah’a if-
tira atmaz, görev ve sorumluluğunu asarak da 
duayı istismar etmez. İbretle bakar, hikmetle 
söyler. Mükevvenatı kendisine nazil olmuş 
birer âyet gibi görerek, bir arkeolog gibi sü-
rekli eşeler. Sözün gücüne inandığı için afakta 
ve enfusta söze ilişkin kelimeler arar. Gaflet, 
atalet ve dalalete karşı öylesine uyanıktır ki, 
uykusu bile cihad hükmündedir. Çalışkandır, 
uyanıktır, cesurdur ve cömerttir. Tıpkı bal 
arısı gibi her verimli çiçekten beslenerek şifa 
kaynağı olur, vesselam.

Bu dinin Rahmet Peygamberi mütemadiyen 
aşırıya gidenlerin helak olduğu gerçeğini bil-
dirdi. Tıpkı bir annenin yavrularına duyduğu 
akıl almaz koruma içgüdüsüyle ve“Ben sizin 
için güzel bir örnek değil miyim? Ben size 
yetmez miyim? Size ne oluyor da benim 
sünnetimden yüz çeviriyorsunuz!”diyerek 
ümmetini muhtemel tehlikelere karşı sürek-
li rahmet kanatlarıyla güvenli bölgede tuttu. 
Ümmeti için endişe ediyordu, zira Mevlası 
O’na vahyin teleskopundan geçmişi gösteri-

yordu. Geçmişte kendilerine kitap gönderil-
miş Tevhid ehlinin zamanla nasıl ve ne şekilde 
yoldan çıktıklarını görüyordu. Bu nedenle fe-
laketin nerede nüvelendiğini, nasıl geliştiğini 
ve nelere mal olduğunu iyi biliyordu. Bir kez 
olan sosyal bir vakıanın, bir kez daha olabile-
ceği ihtimaline karşı, ümmetinin önünde bir 
baraj gibi duruyordu. İçin için de ağlıyordu.
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“Dava”nın İçeriği ve “Din” İle İlişkisi

Bir şahıs etrafında kenetlenen topluluk-
lar için hareketin varlık sebebi olarak görülen 
esas unsur “dava”dır. “Dava” kelimesiyle kas-
tedilen fikir, inanç ve kanaat örgüsü, bazen 
bir dinle isimlendirilse bile gruba ve daha 
çok da liderlerine göre özellikler arz eder.

Ülkenin, hatta beşeriyetin kurtarıcılığı ve 
‘büyük dava adamlığı’ iddiasıyla etrafına in-
sanların toplandığı liderlerin iyi analiz edil-
mesi için öncelikle ‘dava’nın tahlil edilmesi 
gerekir.  

“Dava” diyerek öne sürülen şey, liderin aklı 
ve bilgisi ile sınırlı, umut ve beklentileriyle 
süslü, kişilik özellikleri, alışkanlık ve tecrü-
beleri ile şekillenmiş, biraz da milli ya da ye-
rel kültür motiflerle destekli fikir, düşünce, 
yorum ve hayallerden oluşan bir muhteva 
olarak karşımıza çıkar. Bu muhtevanın için-
de grubun mensup bulunduğu dinlerden 
renkler de bulunur.

“Dava” içinde dinin ne kadar ve ne şekilde 
bulunacağı, tek adamın takdirinde olan bir 
konudur. Bu ise halkın ve grubun dininden 
baştaki kişinin uygun gördükleri ile sınırlı-
dır.

A N A L İ Z

“Tek Adamlık” Psikolojisi ve 
“Kurtarıcılık” Hezeyanı

“Dava” içinde dinin ne 

kadar ve ne şekilde 

bulunacağı, tek 

adamın takdirinde 

olan bir konudur.

Hamdi KALYONCU

Psikiyatrist Dr.

drhkalyoncu@hotmail.com
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Dava, yalnızca bu dinî inançlardan ibaret de-
ğildir. İnançlar davanın içinde, ancak dava-
nın öngördüğü ve şartların izin verdiği kadar 
yer alma şansına sahiptir. Ki, bu şartları da 
davanın kurucusu olan kişi yani “tek adam”, 
“büyük lider” belirler. 

Dava’ya intisap edenler önce “dava” ile tanı-
şır, onu öğrenir, sonra da “dava”nın elverdiği 
ölçüde olmak üzere din’le. Dine, yalnızca da-
vanın (liderin/tek adamın) yorumu ile bakılır. 
Davaya zarar verecek şekilde dine yer vermek 
“iyi” olmaz; buna müsaade de edilmez. Dini 
söylem ve çalışmalar ancak davaya halel getir-
meyecek şekil, tarz ve ölçüler içinde serbest-
tir. Yoksa davaya zarar vereceği düşünülür.

Gruba giren kimseler, dinin temsilcisi olarak 
gösterilen dava’nın yorumu ve süzgecinden 
geçirilen kadarıyla dini inanç ve bilgiye sahip 
olur. Ön planda olan “din” değil, “dava”dır. 
“Dava” tam anlamıyla dine teslim edilmez. 
Esasen “din”, grubun varlığını ve disiplinini 
devam ettirmek için iyi bir araç olarak görü-
lür. 

Sosyolog Emile Durkheim’in tespitiyle dinin, 
“İnsanları disipline etme ve insanlar arası bir-
leşme ve dayanışmayı sağlama; dinî ayinlerin 
paylaşmayı ve kişileri kaygılardan uzaklaş-
tırma ve güven duygularını güçlendirmesi 
özellikleri, gruplar için göz ardı edilmeye-
cek büyük bir imkândır. (Prof.Dr. M. Tezcan 
s.157). 

Dinin, gönül rahatlığı ve huzur sağlama fonk-
siyonu, yaşadığımız dünyadaki çeşitli tehlike-
ler, belirsizlikler, mutsuzluklar göz önüne alı-
nırsa, teselli ve güven sağlayarak bir ihtiyacı 
karşılamakta olduğu da tartışılmaz. Dolayısı 
ile gruplaşmayı gerçekleştirme, insanları gru-
ba katılmaya razı etme ve bağlılıklarını sür-
dürmede sık kullanılan iyi bir araçtır din! An-
cak “tek adam”, “büyük insan”, “büyük dava 
adamı”nın tensip buyurduğu ölçülerle sınırlı 
olmak kaydıyla…

Dolayısıyla da bir grubun, dinin bu özellikle-
rinden istifade ediyor olması, esas amacının 
her zaman “din” olduğu anlamına gelmez.

Kurtarıcılık Vasfı

Dava, ona inanan ve hizmet edenler için kur-
tuluş vesilesi olarak bilinir. Bunun için de ön-
celikle “dava”nın kurucusu olan liderin ken-
disi bir “kurtarıcı”dır. 

Liderin şahsında temsil edilen, yönetim şekli 
ve yapılanması ile somutlaşmış kurumların/
kuruluşların hizmetinde bulunan, kurallara 
uyan, hayatını buna göre tanzim edecek ki-
şiler öncelikle “kurtulmuş” olarak görülür. 
“Dava” ve “lider”, kendilerini davaya ve lidere 
adamış olanlar için de kurtuluş vesilesidir. 

Ancak davanın “kurtarıcı”lığı sadece bununla 
sınırlı kalmaz. Dava genişlediği ölçüde kurtu-
luş misyonu başkalarına da uzanacaktır. Za-
manla büyüyecek, ülkeye hâkim olacak, tüm 
ülkeyi ve ülke insanlarını kurtaracaktır. Sonra 
da tüm dünyaya yayılacak ve insanlığın kur-
tuluşuna da vesile olacaktır. Hatta yalnızca 
zor durumda, sıkıntı ve felaketler içinde olan 
insanları kurtarmakla kalmayacak, bizzat di-
nin kendisini de kurtaracak ve yüceltecek-
tir. Çünkü “din” de, şahıslar gibi, ülke gibi, 
kurtuluş için bu “dava”ya muhtaçtır. İşte bu-
nun için birinci derecede korunması gereken 
“dava”dır ve pek tabii ki, dava ile özdeşleşmiş 
“mümtaz lider”dir. 

Liderin Yüceliği ve Omnipotent (Her Şey) 
Olarak Görülmesi

Böyle kutsal ve büyük bir davanın sahip ve 
kurucusu durumunda olan lider/tek adam 
“her şey”dir. Her şeye yeterli güçte görülen 
lider/tek adam, davadan da öndedir ve asıl 
“büyük” olan odur. 

Çünkü ‘dava’yı o tek adam kurmuştur. O tek 
adam olmasaydı dava olmazdı. Her şey ona 
bağlıdır. Davaya hizmetle şereflenen herkes 
de o tek adamın lütfu, keremi ve referansı 
ile “hayatını anlamlı kılan” kurtuluş hareketi 
içinde bulunduğu konuma gelmiştir.  
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“Ülkenin ve beşeriyetin kurtarıcısı” konu-
munda bulunan lider/tek adam, zamanın en 
büyüğüdür, bazılarına göre ise o “tüm zaman-
ların” en büyükleri arasında sayılır. 

Aslında o, bu iş için Allah tarafından se-
çilmiş ve görevlendirilmiştir. Dolayısıyla o 
tek adam, davanın da, davaya inananların 
da “efendi”sidir. Onun önünde hiç bir güç 
duramaz. Kimse o tek adama denk değil-
dir. O, her güçlüğün üstesinden gelir.  Yani 
psikiyatrik manasıyla o ‘her şeye kadir’ yani 
“omnipotent”tir.

Tek “Söz Sahibi” ve “Sorumsuz” Oluşu

“Kutsal dava”nın büyük lideri/tek adamı, da-
vaya mensup herkes ve her birim ve kurum 
üzerinde mutlak hâkimdir, tam yetkilidir. 

“Dava’nın “inanç” demek olduğu bir zeminde 
ise her açıdan hüküm dinin değil, davanın ve 
de dava ile özdeş olan liderin/tek adamındır. 
En büyük otorite davanın kurucusu olan in-
sandır, liderdir/tek adamdır. Otorite (sahip, 
efendi) yalnızca odur, hüküm ona aittir. Her 
konuda o liderin/tek adamın kararına ihtiyaç 
duyulur. 

İnanç davadır. Saf haliyle din, ikinci planda-
dır. Bir arada bulunuşun, birlikteliğin esas 
amacı da din değil, davadır. Hâlbuki insanla-
rın doğrudan din ile tanıştıkları ve tek amacın 
din olması halinde “kurtarıcı” olarak inanılan, 
umut bağlanan tek otorite Allah’tır ve “hüküm 
Allah’ındır.” 

“Din” İslam, “tek otorite” ve “hüküm sahibi” 
de Allah olduğunda herkesin üzerinde (baş-
kanın da üzerinde) tek yetkili otorite “şûrâ” 
olarak bilinir. Yönetim yetkisi de “şûrâ”da 
toplanır. “Şûrâ” baştaki kişilerin putlaşmasına 
mani olacak tek kurum olarak görülür.

Disosyal toplum yapılanmasında ise başkan 
varken, daha üstte bir şûrâ’nın bağlayıcı bir 
yönetim mercii olarak yer etmesi asla düşü-
nülemez. Liderin/tek adamın ortaya koydu-
ğu karar ya da yorumları ve de öne sürdüğü 

kuralların önüne hiçbir kural ya da kurumun 
kararı geçemez. 

Bir dava etrafında oluşan birlikteliklerde li-
derin/tek adamın ve onun vekillerinin etkisi 
o derece güçlüdür ki, üyeler sadece hizmet 
konusunda değil, özel hayatlarıyla da bağlı-
dır. Liderin/tek adamın ve onun vekillerinin 
görüş ve kararlarına her an ve her konuda 
ihtiyaç hissedilir. Yukarının ‘tasvib’ini almak 
önemlidir. Bu tasvip olmadan siyasî, idarî, 
ekonomik hatta ailevî bir ilişki veya teşebbüs 
hoş görülemez.

“Tek adam”, “büyük lider” yaptıklarından do-
layı da kimseye karşı sorumlu değildir. Dava 
ve davanın emrinde olan herhangi bir şeyle 
ilgili olarak kimseye karşı hesap vermek mec-
buriyeti hissetmez. Kendisine, ne yönetim, ne 
maddî birikim ve ne de yapılanmaya ait hesap 
sorulamaz. Nasıl tensip buyurur, neyi nasıl 
takdir ederse öyle kabul edilmek zorundadır. 
Hiçbir şey, hatta daha önce kendisi tarafından 
aksi söylenmiş olsa bile, baştaki kişi için bağ-
layıcı olarak görülemez. Tek adam/lider, vaat 
ettikleri ile de sorumlu tutulamaz; herkes an-
cak ona karşı sorumludur.

Bir zamanlar ya da daha önce, “şöyle söyle-
miştiniz”, “şunu yapacaktınız” veya “yapmak 
zorundasınız” diye söylemek büyük saygı-
sızlıktır! Hiç kimse; tek adamı/lideri, başka 
insanlar gibi sözlerinde durmaya ve söyledik-
lerini yerine getirmeye davet edemez, zorlaya-
maz; hatta böyle bir hatırlatma yapılması dahi 
düşünülemez!

“Şükran Duygusu” Sadece Tek Adama

Davaya katılan herkes tek adama/lidere hür-
met, minnet ve şükran duygusu içinde olmak 
durumundadır. Grup içi bütün töre, protokol-
ler veya usûller bu duyguların ifadesi üzerine 
geliştirilmiştir. Başkan bir yere geldiklerinde, 
hatta geleceği zaman saygı ile ayağa kalkılır. 
Makamlarına kimse oturamaz; yerleri sürek-
li ayrılmıştır. Onlar oturmadan oturulmaz. 
Onlardan önce kimse, yemeye içmeye başla-
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yamaz.  Yerlerine, makamlarına hatta kullan-
dıkları eşyaya bile hürmet gerekir. 

Neyi sevdikleri, nelerden hoşlandıkları hiz-
metinde olanlarca çok iyi bilinir. Tek adamın/
liderin rahatı için gerekli olan şeyler hazır bu-
lundurulur. Onları karşılayacak ve konuştuk-
larında tasdik edecek, istek ve arzularını emir 
telakki ederek anında yerine getirecek kim-
seler yanlarında hazırdır. Huzurlarına kabul 
edilmek, kendileri ile müşerref olmak herkes 
için kolay olmaz; bunun da belli kuralları var-
dır.  Onlar başkalarıyla da kıyaslanamazlar.Bu 
büyük liderler, kendine yer ayırtmayan, boş 
bulduğu yerde oturan, kendisi için kimsenin 
ayağa kalkmasına müsaade etmeyen, kendini 
alkışlatmayan, tezahürat yaptırmayan; pazar-
dan alışverişini kendisi yapan, aldıklarını baş-
kasına taşıtmayan; kendisine “efendimiz’ diye 
hitap edilmesine bile razı olmayan, karşısında 
titreyerek konuşan kişiye, “Korkma ey arka-
daş! Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen Ku-
reyşli bir kadının çocuğuyum” diyen… Ken-
disini öldürmeye karar veren düşmanlarının, 
katillere ödül olarak verilmek için topladık-
ları paraları bile -güvenilecek başka kimseyi 
bulamadıkları için- kendisine emanet ettikle-
ri… Ölürken, “Kimin bende bir hakkı varsa, 
gelsin alsın”, “Kimin sırtına vurdumsa, işte 
sırtım, gelsin vursun!” diyen Hz. Peygamberi-
mizin (s) tavrıyla asla kıyaslanamazlar. Böyle-
si hasletler “sıradanlık” ifade eder ve bir lidere 
uygun olmayan davranışlardır! Tek adamdan/
liderden herhangi bir şey ya da hak bile iste-
nemez; kendisi lütfeder ise ne alâ!

Dinin En İyi Temsilcisi Tek Adamdır!

Dine, “dava” içinde yer verilmiş ise ve dava-
nın dinî hedefleri de varsa, o zaman dinin, en 
büyük temsilcisi davanın başındaki tek adam-
dır! En üstün bilgi onların bildiği, en doğru 
yorum onun yorumudur! Düşüncesi üzerine 
düşünce, kanaatleri üzerinde kanaat, yorum-
ları üzerine yorum olamaz! Kendilerinin üs-
tünde, hatta ayarında bir başka dinî temsilci 
de olamaz! 

Dava adamlarının fikirlerine karşı fikir ileri 
sürmek, yorumları üzerine yorum getirmek 
zordur. Bu eğer gruptaki bir kimseden ge-
lirse saygısızlıktır, ukalalıktır, bölücülüktür. 
Dolayısı ile böyle birinin grup içinde kalma 
şansı yoktur. Grup dışındaki biri tarafından 
yapıldığında ise cahillik, çekememezlik hatta 
düşmanlıktır. Temsil ettikleri dinî, başka bir 
tarzda/formda doğru olarak anlama ve bu yo-
lun dışında bir yolla kurtuluşa erme imkânı 
olamaz! 

Bu, aynı dinin dava adamı ve liderleri ko-
numunda kabul edilen kimselerin bir araya 
gelmekten kaçınmalarını da izah eder. Onlar 
kendileri gibi, dinî lider konumunda bulu-
nanlarla birlikte olmaktan son derece rahat-
sız olurlar. Buna karşılık, başka bir düşünce 
ya da inancın temsilcileri ile buluşmak, gö-
rüşmek hatta anlaşmaktan dolayı bir sıkıntı 
hissetmedikleri gibi, haz da duyarlar; bu, aynı 
zamanda onların büyüklüğüne de işarettir! 

Kendilerine yapılacak herhangi bir haklı mu-
halefet/itiraz “dava”ya ihanettir, affedil(e)mez. 
Onlara karşı gelmek, temsil ettikleri “dine” de 
karşı gelmek, dinden çıkmak tehlikesi ile kar-
şı karşıya kalmaktır. Onlara verilecek zarar, 
dine verilmiş zarar olarak görülür.

Tek Adamların Tutuculukları

Söyledikleri ve kendi kararları ile dahi kendi-
lerini bağlı hissetmemelerine karşılık düşün-
ce, anlayış, usûl ve yöntemlerinde oldukça 
tutucudurlar. Yeniliklere ve gelişmelere karşı 
sürekli ihtiyatlı ve şüpheci bakarlar. Tutucu ve 
katı tavırları, davayı ve grubun birliğini ko-
rumak adına sürdürürler. Ortaya koydukları 
fikir, yol ve yorumların tartışılmasını, davayı 
ve de yönetimdeki otoritelerini sarsacağı en-
dişesi ile şiddetle reddederler.

İşlerini Allah Adına Yürütmeleri

İşlerini Yaratıcı adına yürütürler. Allah tara-
fından seçildikleri ve O’nun vekili oldukları 
dolayısıyla; hüküm, karar ve hareketleri onun 
adınadır. Düşünce ve kararlarını eleştirmek, 
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Allah’ın tercih ve takdirini beğenmemek, ona 
razı olmamak, hatta Allah’a karşı gelmek gibi 
algılanır. 

Bu sebeple, “Onlar için çalışmak”  “Allah için 
çalışmak” olarak algılanır. Onlara hizmetin 
Allah’a hizmet olarak görülmesi, etrafların-
da oluşan toparlanışın ve kurumlaşmanın da 
manevî temelidir.

Kurtarıcı Liderlerin Vefasızlığı

Dava etrafında oluşan birlikteliklerde tek 
adam/lider ve üst yöneticilerin önemli bir 
özelliği de hizmet edenlerine karşı olan vefa-
sızlıklarıdır. 

Davaya katılanlardan “ölümüne bir beraber-
lik” yani “kayıtsız şartsız ölünceye kadar biat” 
istenir. Bunun teorik altyapısı hazırdır ve bu 
mensupların beyinlerine defaatle nakşedilir. 
Dava için mücadele etmek hayatın tek anlamı 
olarak telkin edilir. Bunun için “mücadeleyi 
bırakan yok olur”, “davadan döneni vurun, 
bu dönen ben olsam bile!” denir. Ancak tek 
adamın davadan döndüğünü kim, neye göre 
tespit edecek, bu belli değildir.

Din ise bu anlayışlarda davanın bir yan un-
suru olduğu ve “dava” demek de “tek adam” 
demek olduğundan, birinin davadan yani 
“tek adam”dan dönmesi dinden de dönmek 
anlamına gelecektir.

Davadan (yani tek adamdan) ayrılan en bü-
yük suçu işlemiş olur. O kimse, artık gru-
bun karakteristik özelliği ne ise ona göre bir 
hain, ajan, bir dönek ya da dinden çıkmış bir 
‘mürted’tir. 

Bu çarpık ve yalnızca davayı hayatın esası ha-
line getiren anlayışının katı ve doğal bir so-
nucu olarak gruptan ayrılan kişi grup men-
suplarının gözünde bir ölüdür. Eğer grubun 
terörizm gibi bir özelliği de varsa, bu kişi ger-
çek bir ölü olur. Çünkü örgüte selam verilmiş 
ve borçlu çıkılmıştır. Bu, bir papaz nikâhıdır, 
ölmeyince ayrılış olmaz. 

Tek adamı ilahlaştıran böylesi birliktelikler-
den ayrılmak, yönetimin başındakinin ilah-
lığını reddetmek ve onun kulluğundan ay-
rılmak anlamına gelir. Sahte olsa da ilahlaşan 
birileri, ‘kul’ gibi gördüklerinin kendisinden 
ayrılmalarına tahammül edemezler; onları 
aforoz ederler.

Sonuç olarak söylemek gerekirse; “her şey” 
konumunda görülen tek adam anlayışı, ciddi 
bir rahatsızlık unsuru olup; bilhassa mistik, 
dinî öğelerin ağırlıkta olduğu Şark/Doğu top-
lumlarında görülmektedir. 

Buna göre; her şeye yeterli güçte görülen tek 
adam, “her şey”dir; davadan bile öndedir ve 
asıl “büyük” olan odur. Çünkü davayı o tek 
adam kurmuştur. O tek adam, olmasaydı 
dava olmazdı. Her şey ona bağlıdır. Davaya 
hizmetle şereflenen herkes de o tek adamın 
lütfu, keremi ve referansı ile “hayatını anlam-
lı kılan” kurtuluş hareketi içinde bulunduğu 
konuma gelmiştir.  
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 lüm, hayat içinde bir gerçeklik olarak, var-
lığına sürekli tanıklık ettiğimiz bir olgu-

dur. Ölüm gerçekliği, bütün somut gerçeklik-
lerden daha somut ve bütün hakiki olgulardan 
daha hakikidir. Her ölüm, hayatın akışkanlığı 
içinde oluşan parıltıların en göz alıcı, en çok 
dikkat toplayanıdır. Her ölüm, zihinlerimizi 
ve gündelik hayatımızı etkileyen kuvvetli birer 
mesaj durumundadır.

 Ölüm, hayata hayat katmak için aralanmış ka-
pıdır. Ölüm, büyük bir hızla dönen hayat çarkı-
nın, sonsuzluğa açılan son kapısıdır. Şu ihtiyar 
dünyamızın her gününde, üç yüz binden daha 
fazla insan ölmekte ve terk-i diyar etmektedir. 
Bu, saniye bazında dört kişiden daha fazla bir 
sayıya tekabül etmektedir. Bu çarkın içine hay-
vanat ve nebatat âlemindeki ölümleri de dâhil 
ettiğimiz zaman ortaya korkunç rakamlar çık-
maktadır.

 Kendisinin de bir gün ölüme muhatap olaca-
ğını bilmeyen yoktur. Bu ayan beyan gerçeğe 
rağmen, hem hayatın hem de iradenin işleyi-
şinde ölümün hesaba dâhil edilmediğini söyle-
yebiliriz. Sonsuz bir yaşamın tedariki yapılıyor 
gibi üretim ve tüketim yapılarak, bir fasit daire 
içine hapsolunmaktadır. Yatırımlar bu anlayış-
la yapılmakta ve ölüm hayattan güya uzaklaş-
tırılmaktadır. Böylece inşa olunan hayatlarda, 
bilinci, tefekkürü ve farkında olmayı yok eden 
bir akışla beraber yol alınmaktadır.

 Ölümün Tadı

 Ölüm, “zevil hayat” olanlar içindir. Yani kim 
bir hayat sahibi ise, bir can taşımakta ise, o 

Ö

D E N E M E

Ölüme Dair

Ölüm, 

hayata hayat katmak için 

aralanmış kapıdır.

Cevdet IŞIK
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mutlaka ölecektir. İlahi vahiy “her canlı ölü-
mü tadacaktır” dedikten sonra, devamında 
şunu beyan etmektedir: “Bir imtihan olarak 
size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” (Enbiya, 21/35).  İlahi 
vahiy kafalardaki bütün soru işaretlerini gide-
rerek, yolumuzu aydınlatmakta ve ayakları-
mızın yere basmasını sağlamaktadır. Bu ayet-
le birlikte ortaya şu hakikatler çıkmaktadır:

 1- İnsan bir sınanma için yaratılmıştır.

 2- Sınanma için iyilik ve kötülük verilmiştir.

 3- Bütün canlılar ölümü tadacaktır.

 4- Sonunda Allah’a döndürüleceğiz.

 İnsan açısından üçüncü 
şıkkı ele alarak, ölümün 
tadılmasına bakmaya çalı-
şalım. Düşünsel ve yaşam-
sal açıdan insanın durumu-
na göre, ölümün tadının 
değişebileceğini söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda 
ölen insanlar için üçlü bir 
tasnifte bulunabiliriz:

 1- Müslüman insanın ölümü tatması: 
Allah’ın kendisinden razı olduğu insan olan 
Müslüman için ölümün tadı güzel olur. 
Ölüm, Müslümana bir nimet olur. Sonsuz sa-
adet yurdunda bir bahtiyar kişi olarak, akıl 
almaz güzellikler onu beklemektedir. Tari-
fi imkânsız güzelliklerden daha da önemlisi 
Allah’ı görmek gibi bir şeref ve bahtiyarlık 
onu beklemektedir. “Gül yüzlü güzel ölüm/
Seni bin kez ölürüm” ile dillendirilen ölüm 
bu ölümdür.

 2- Küfürde olan insanın ölümü tatması: 
Fısk, fücur ve isyan içinde geçen bir hayatın 
sonunda karşılaşacakları ölüm, bunlar için 
tam anlamıyla bir felakettir. Bunlar neye uğ-
radıklarını anlayacaklar fakat bu anlama geç 
bir anlama olacak. Bu anlamadan herhangi 
bir yarar devşiremeyeceklerdir. Kendi elleriy-
le hazırladıkları bu rezaletle yüzleşmeleri en 
büyük acıların habercisi olacaktır. Vay onla-
rın haline.

 3- Dünyadaki düzenin bozulması açısın-
dan ölümün tadılması: Dünyadaki durumu 
nasıl olursa olsun, hayatı nasıl geçerse geçsin, 
ölümle birlikte sonsuz bir ayrılık yaşanaca-
ğı için, ağızların tadını kaçıran bir olgudur 
ölüm. İnsanın eşi, dostu, akrabası ve sahip 
olduğunu düşündüğü her şeyden ayrılması 
ağızların tadını bozmaktadır. Bu durum, insa-
nın ölmeden önce, ölümün etkisiyle yaşadığı 
bir hal olarak düşünülebilir.

 Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace’de geçen “ağ-
zınızın tadını yok eden ölümü çok anın” ha-
disindeki “ağzınızın tadı”na metafor olarak 
baktığımızda; insanın aileden iş hayatına 

bütün sosyal çevresi ile 
bütün ruhsal ve düşün-
sel dünyasını kapsayan 

bir yelpazeden söz edebi-
liriz. Bu durumda ölümü 
çok anmanın bize verdiği 
ders ve hayata kattığı an-
lam şudur: İnsan kendisi 
dâhil, alıp verdiği nefesle 

birlikte hiçbir şeyin sahibi değildir. Her şey 
insana emanet olarak verilmiştir. Kendisinin 
bile bir emanet kapsamında bulunduğu bir 
dünyaya kök salmanın, ebedi yurduymuş 
gibi yaşamanın, ontolojik olarak bir sapma 
olduğunu, dolayısıyla “ağızların tadını” kaçı-
ran bir durum olduğunun farkına varmak ve 
bilmek gerek. Bu bir temel kalkış noktasıdır. 
Burada başlayacak olan bir sapma, hayatın 
her teferruatında bir huzursuzluk olarak kar-
şımıza çıkacaktır.

 Hayat ve Ölüm

 Bir yolculuk misalidir dünya hayatı. Öyle ki, 
ana rahmine düşmekle somutlaşan, ölümle 
boyut değiştirerek ebedileşen bir yolculuk. 
Hayatın yolculuk boyutu bu dünyadaki za-
mansal ve mekânsal kısmı ile sınırlıdır. Sınırlı 
olan bu zamansal ve mekânsal yolculuk bo-
yunca gördüklerimizin işaret ettiği yer, ebedi-
yet ve saadet yurdudur. Ebediyet ve saadetin 
teminini bu dünya hayatında aramak, bunun 
için çaba sarf etmek, tabir caizse yatırım yap-

İnsan kendisi dâhil, 

alıp verdiği nefesle 

birlikte hiçbir şeyin 

sahibi değildir
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mak hem akıl kârı değil hem de akıbeti iflas 
olan beyhude bir uğraştır.

 Kur’an, hayatı ölümle iç içe sokmuştur. Ha-
yatın bir rüknü yaşamaksa, diğer rüknü öl-
mektir. Dikkatler ve nazarlar bu hakikatten 
ne kadar etkilenirse, hayatın rengi ve keyfiyeti 
de o kadar artar. Kur’an’da ölüm ve ölümün 
türevleri olabilecek (mevt, vefat…) kelimeler 
yüz doksan yerde geçmektedir. Bu bağlam-
da imâte, yok etme, ortadan kaldırma değil, 
kâmil anlamda daha iyi olma, tekemmül etme 
demektir: Yani yeni bir doğuş ve yeniden di-
riliş.

Mahlûkatı “musanna” ve 
“murassa” yaratan Allah, 
ölümün ve hayatın yara-
tılış hikmetini şu ayetle 
açıklamaktadır: “Hangi-
nizin daha iyi amel iş-
lediğini denemek için, 
ölümü ve hayatı yaratan 
O’dur. Ve O; Aziz’dir, 
Gafur’dur.” (Mülk, 67/2). 
Açıkça beyan olunduğu üzere “kimin daha iyi 
amel işlediğini denemek” maksadıyla hayat ve 
ölüm yaratılmıştır. Bu durumda “iyi amel”in 
ne olduğu ve nasıl işleneceği önemli bir ko-
nudur. Bu konunun prospektüsü Kur’an ve 
Sünnet’tir. “Ben insanları ve cinleri bana kul-
luk/ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 
51/56). Kulluk ve ibadet kapsamındaki bütün 
kavli ve fiili ameller “iyi amel” dir.

 Ölüm olmasaydı bu dünya hayatının bir an-
lamı olmazdı. Ölümdür ki, insanı, bu dünya-
nın çekilmez, katlanılmaz durumlarına karşı 
kavi ve sabırlı kılar. Tabi burada ölüme bakı-
şımızın, yeni bir hayatın, sonsuz bir hayatın 
başlangıcı, giriş kapısı yani “besmelesi” oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Hayatı, bu dünya 
hayatından ibaret sayanlar için ölüm, tam 
anlamıyla bir şoktur. İşin gelip odaklandığı 
yer iman sorunudur. Ahirete, hesap vermeye, 
cennet ve cehenneme… inanıp inanmama, iki 
dünya saadetinin temel anahtarıdır. Bu açıdan 
ölüp gidenler yok olmamışlardır. Bu dünya-
dan “terhis olarak”, büyük mahkeme için 

beklemededirler. Yahya Kemal’e İstanbul’un 
nüfusu sorulduğunda, “elli milyon” diye ce-
vap veriyor. Bu cevabı abartılı görenlere şöyle 
diyor: “Ne yapalım, biz ölülerle dirilerimizi 
ayrı düşünmüyoruz.” Zaten ölülerle diriler 
arasındaki mesafe, bir solukluk mesafeden 
daha çok değildir.

 Mevlana dünya hayatını şu şekilde değerlen-
dirir: “Bu dünya hayatı, rüyada define bulma-
ya benzer. Sabah kalkınca ne define kalır ne 
de başka şey. Ölümle daldığı uykudan uyan-
mış bulunan insanoğlu da hakikat ile rüya-
yı birbirinden ayırır ama nafile! Elde bir şey 
kalmamıştır.” Ölüm, rüyadan uyanmaktır. 

Rüya ile hayat arasındaki 
fark, hayat ile ahiret ara-
sındaki farka benzer. İn-
san uyandıktan sonra tü-
müyle kendine gelecektir. 
Dünyanın değersiz fakat 
göz alıcı, aldatıcı ve oya-
layıcı değerleriyle sarhoş 
olan münkirler, öldük-

leri zaman (uyandıklarında) hakikati teslim 
edecekler. Fakat vakit geç olacak. “Eyvah! 
Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?” diye-
cekler. Bunun cevabını kendileri verecekler: 
“Rahman’ın vaat ettiği bu olsa gerek; demek 
ki gönderilen elçiler doğru söylemişler.” (Ya-
sin, 36/52).



ÖLÜMDÜR Kİ, İNSANI, 
BU DÜNYANIN 

ÇEKİLMEZ, 
KATLANILMAZ 

DURUMLARINA KARŞI 
KAVİ VE SABIRLI KILAR.
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srailoğulları, Hz. İsa’nın, tevhide, Allah’a 
kulluğa, ahlâk ve fazilete, merhamet ve 

adalete, kitabı işlerine değil, işlerini kitaba 
uydurmaya çağıran; üstün kavim oldukları 
iddialarına ve başka milletleri egemenlikle-
ri altına alma sevdalarına çanak tutmayan, 
emelleri doğrultusunda savaş ve intikam çı-
ğırtkanlığı yapmayan bir rahmet peygamberi 
olduğunu görünce, “bu beklediğimiz Mesih 
değildir.” (Luka, 24/20-21) diyerek, İsa’yı 
büyücülük ve sahtekârlıkla, Mabedi yıkarak 
üç günde yeniden yapacağını söylemekle  
(Matta, 26/61, Markos, 14/58 ) suçlayıp, Ha-
hamlar Yüksek Konseyi (Sanhedrin) önünde 
sorguladılar. Kendileri o gün Romalıların 
egemenliği altında bulundukları için halkı 
bozan bir büyücü olduğunu, imparatorun 
aleyhine konuşup ona vergi vermemek için 
halkı kışkırttığını ve kendisinin Mesih Kral 
olduğunu söylediğini ileri sürerek işgalci Ro-
malıların Kudüs valisi Platus’a teslim ederek 
öldürmesini istediler. (Matta, 27/11, Luka, 
23/2).

Kur’an, Hz. İsa’yı asmadıklarını ve öldürme-
diklerini, aksine kendileri için benzetildiğini 
söyler. (4 Nisa/157). Benzetilmekten mak-
sat, kendisini jurnalleyen Yahuda’nın (Mat-
ta, 27/3-5, Havariler, 1/18-19) veya suçlu 
olduğu için idam edilen bir haydutun asılıp 
öldürülmesini, Yahudilerin “İsa’nın asılarak 
öldürülmesi” olarak anlamaları şeklinde ger-

İ N C E L E M E

Kur’an’ın Hz. İsa İçin Kullandığı 
“Onlar İçin Benzetilmiştir” Ve 
“Allah Kendisine Kaldırmıştır” 
İfadelerinin Anlamı Nedir?

Asılmayan veya 

Öldürülmeyen Hz. 

İsa’ya Ne Oldu?

İbrahim SARMIŞ

ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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çekleşmiş olabilir. Yahut Vali’nin bir kurtar-
ma operasyonu ile kurtardığı halde onu asıp 
öldürdüğünü söyleyerek kendilerini ikna et-
mesi şeklinde gerçekleşmiş olabilir. Her iki 
halde de Hz. İsa asılıp öldürülmekten olağan 
bir şekilde kurtulmuş ve canlı olarak bedeni 
ile göğe yükseltildiği söylemi boşa çıkmış ol-
maktadır. 

Onlar için benzetilmenin ikinci şıkta belir-
tildiği gibi gerçekleştiği, asılıp öldürülmesini 
isteyen Yahudilerin baş kâhini Kafaya ile Vali 
arasında geçen aşağıdaki konuşmadan da an-
laşılmaktadır:

“(Yahudilerin baş kâhini) Kafaya’nın evinden 
sonra İsa’yı hükümet konağına götürdüler. (...) 
Bunun üzerine Platus dışarı çıkıp yanlarına gel-
di ve onlara: “Bu adamı ne ile suçluyorsunuz?” 
dedi. Ona: “Eğer bu adam kötülük etmiş biri ol-
masaydı, onu sana getirmezdik” cevabını verdi-
ler. O zaman Platus onlara: “Onu alın ve kendi 
yasanıza göre kendiniz yargılayın” dedi. Yahu-
diler: “Bizim kimseyi öldürmeye yetkimiz yok” 
dediler. (...)

Platus yeniden hükümet konağına indi. İsa’yı ça-
ğırıp ona: “Yahudilerin kralı sen misin?” diye sor-
du. İsa ona şöyle dedi: “Sen bunu kendiliğinden 
mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda bunu 
başkaları mı sana söyledi?” Platus şu karşılığı 
verdi: “Ben Yahudi miyim? Seni kendi milletin ve 
baş kâhinler benim elime verdiler. Ne yaptın? İsa 
şu cevabı verdi: “Benim krallığım bu dünyadan 
değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı, mu-
hafızlarım, Yahudilerin ellerine düşmemem için 
çarpışırlardı. Fakat krallığım buradan değildir”. 
O zaman Platus ona: “Demek sen kralsın?” dedi. 
İsa ona şu cevabı verdi: “Dediğin gibi, ben kralım. 
Ben hakikate tanıklık etmek için doğdum ve dün-
yaya geldim. Hakikatten yana olan herkes sesimi 
işitir”. Platus ona: Hakikat nedir? Dedi. Bunu 
söyledikten sonra yeniden dışarı çıkıp Yahudile-
rin yanına gitti ve onlara: “Ben onda hiçbir suç 
bulmuyorum” dedi. Fakat Pasah bayramında 
bir kimseyi salıvermem sizin için bir gelenek ol-
muştur. O halde, Yahudilerin kralını (İsa’yı) sa-
lıvereyim, ister misiniz?” Bunun üzerine hepsi: 
“Onu değil, Barabbas’ı isteriz” diye bağırdılar. 
Barabbas ise, bir hayduttu”(Yuhanna, 18/28-

40, Matta, 27/1-2, 11-14, Markos,15/1-5, 
Luka, 23/1-5).

Benzetilmenin, suçsuz olduğuna ve iftiraya 
kurban gittiğine inandığından asmaya ve öl-
dürmeye vicdanı razı olmayan Vali Platus’un 
gerçekte yapmadığı halde İsa’yı asıp öldürdü-
ğü, kabre koyduğu, başına askerlerinden nö-
betçiler dikmesine rağmen Yahudilerin çalış-
ma yasağı olan Cumartesi günü kabirden kal-
kıp göğe yükseldiği gibi bir senaryo ile onu 
kurtarma operasyonu şeklinde gerçekleşmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunu, Yahudilerin 
dile getirdikleri endişeler de ortaya koymak-
tadır:

”Ertesi gün-ki hazırlık gününü izleyen gündü-
Baş kâhinler ile Ferisiler, beraberce Petrus’a 
gittiler ve ona şöyle dediler: Efendi, hatırladık 
ki bu sahtekâr, hayatta iken, “Üç gün sonra di-
rileceğim” diyordu. Emir ver de, üçüncü güne 
kadar mezarı beklesinler ki şakirtleri gelip onu 
çalarak, halka: “O ölülerden dirildi” demesin-
ler. Bu son sahtekârlık, birincisinden daha kötü 
olur.”(Matta, 27/62-64).

Nitekim Hz. İsa için korktukları başlarına 
gelmiş ve sözde diriliş öyküsü tıpkı endişe-
lendikleri gibi anlatılmıştır. Kim bilir, belki 
de Hz.Yakub’un Yusuf için “Korkarım onu 
Kurt yer” diyerek kurdun yemesi senaryosu-
nu kardeşlerinin aklına getirdiği gibi, onların 
bu endişeleri de Vali’nin aklına böyle bir kur-
tarma operasyonu getirmiştir.

Bu da suçsuz olduğuna inandığı bir insanın 
haksız yere öldürülmesini içine sindireme-
yen Romalı Vali’nin, onun yerine idamlık bir 
suçluyu idam ettirmesi, kabre koydurması ve 
sonra İsa’nın göğe yükseldiğini söylemek için 
kabirden onu aldırıp başka yere götürmesi ya-
hut idam etmiş ve kabre koymuş gibi yaparak 
İsa’nın dirilip göğe yükseldiğini etrafa yay-
ması, şeklinde bir kurtarma operasyonudur. 
Böylece Kurtuluş için yüce Allah’ın olağanüs-
tü bir müdahalesi olmaksızın Hz. İsa, Vali’nin 
bir planı ile düşmanın elinden kurtulmuştur. 
Yüce Allah bu olayı “Onu öldürmediler ve as-
madılar, fakat onlar için benzetilmiştir. Allah 
onu kendisine kaldırmıştır.”(4 Nisa/157-158) 
ifadesiyle belirtmektedir.
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Nitekim açılmış olan mezarın manzarası, et-
raftaki bez parçaları, uzaktan gözetlediği be-
lirtilen iki Meryem’in anlattıkları böyle bir 
olayı doğrular gibidir. Çünkü Hıristiyanlar 
bunu olağanüstü bir diriliş ve göğe yükseliş 
mucizesi olarak yorumlasa da, kabrin başına 
ne Yahudilerden nöbetçiler dikilmiş, yırtık 
bez parçaları dışında ne kabirden kalkıp gi-
den kişinin bir izi kalmış, ne kadınlar böyle 
bir kimseyi görmüş -aksine danışıklı olduğu 
anlaşılan bir anlatımla, görme yeteneklerinin 
yok edildiğini söylemişler- ne nöbetçi askerler 
görevlerini yaparak adamı yakalamışlar ne de 
görevlerini yapmadıkla-
rından dolayı onlara bir 
ceza verilmiştir. Böylece 
Yahudiler, öldürülen ve 
gömüldükten sonra giz-
lice kabirden çıkartılarak 
kaybedilen yahut gerçekte 
böyle bir öldürme ve kab-
re koyma, sonra çıkarma 
olmadığı halde olmuş gibi 
anlatılan kişinin İsa oldu-
ğuna inanmış/inandırıl-
mışlardır. Kur’an’ın “ken-
dileri için benzetilmiştir.” 
ifadesinin anlamı bundan 
başkası olmasa gerektir.  Yani asma, öldürme, 
kabre koyma ve dirilip göğe yükselme olayı 
olmadığı halde bir senaryo olarak olmuş gibi 
anlatılmış, Yahudiler de gerçekten İsa’nın ası-
lıp öldürüldüğünü kabul etmişler veya yut-
muşlardır.

Asılmayan Ve Öldürülmeyen Hz.İsa’ya Ne 
Oldu?

Bu soruya Müslümanlar ve Hıristiyanlar farklı 
şekilde cevap vermektedirler. Müslümanlar, 
“Onu ne öldürdüler, ne astılar, fakat onlar için 
benzetilmiştir.”(4 Nisa/157) ve “...İsrailoğulla-
rına belgelerle geldiğinde, onlardan inkâr eden-
ler, “Bu apaçık bir büyüdür” demişlerdi de ben 
onların sana zarar vermelerini önlemiştim.”(5 
Maide/110) âyetlerine bakarak yüce Allah’ın 
onu, düşmanın elinden olağanüstü bir şekilde 
kurtardığını, göğe kaldırdığını ve halen hayat-
ta olup kıyametten önce hem de peygamber-

lik rütbesi sökülmüş olarak dünyaya tekrar 
geleceğini ve ileri sürülen işleri yapacağını 
söylerler. 

Hıristiyanlar ise bütün insanların asli güna-
hına kefaret olmak üzere kendi isteği ve rı-
zasıyla asılıp öldürüldükten ve kabre konul-
duktan sonra olağanüstü bir şekilde dirilip 
göğe yükseldiğini, Allah’ın sağında oturmakta 
olduğunu (Matta, 26/64) (Markos, 16/19), 
kıyametten önce dünyaya geleceğini ve bü-
tün halkları egemenliği altına alacak dünya 
hıristiyan krallığını kuracağını söylerler. Oysa 
her iki kesimin seslendirdiği Hıristiyan kültü-

rünün aksine, “Meryem 
oğlu İsa’yı ve annesini 

bir âyet yaptık ve yer-
leşmeye elverişli, su kay-
nakları bulunan yüksekçe 
bir yere yerleştirdik.”(23 
Müminun/50) âyeti, başlık-
taki sorunun cevabını ver-
mektedir:

Nisa 157. âyeti yorumla-
yan İslam uleması, yanlış 
anlamanın önüne geçmek 
için Yüce Allah’ın Hz. İsa’yı 
kendisine yükseltmesinin 
bedenen yukarıya kaldır-

ması anlamında değil, ‘unutulmayacak’ veya 
‘her zaman hatırlanacak’ anlamında Türkçede 
kullanılan  ‘ölümsüzleştirmek veya ‘adını dillere 
destan yapmak’  yahut ‘çok değer vermek’ an-
lamında mecazi bir anlatım olduğunu, ben-
zer anlatımın İdris için (Meryem/57) ve Hz. 
Muhammed için (İnşirah/4) de kullanıldığını 
söylerler. 

Oysa Müminun/50.  âyeti Hz. İsa’nın ve anne-
sinin ikamet etmeye ve yaşamaya elverişli, suyu 
bol olan bir yere yerleştirildiğini söylemektedir. 
(Müminun/50. âyetin bu yönüne dikkat çe-
ken Mehmet Göktaş hocaya teşekkür ede-
rim). Bu da yukarıda belirtildiği gibi, Yahudi-
lerin astırmak ve öldürtmek için bastırmaları 
karşısında İsa’nın suçsuz olduğuna inanan ve 
öldürmeye vicdanı razı olmayan Romalı Vali’nin, 
Hz. İsa’yı ve annesini deyim yerindeyse arka ka-
pıdan çıkartarak gözetimi altında böyle güzel ve 

İSRAİLOĞULLARI 

KENDİSİNE ZARAR 

VEREMEDEN HZ. İSA, 

ÖMRÜNÜN SONUNA 

KADAR YAŞAMIŞ 

VE PEYGAMBERLİK 

GÖREVİNİ 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.
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Asılmayan veya 
Öldürülmeyen Hz. 
İsa’ya Ne Oldu?

emniyetli bir yere yerleştirmesi ve İsa’yı astığı, 
öldürdüğü ve kabirden olağanüstü bir şekilde di-
rilip göğe yükseldiği senaryosuyla Yahudileri ikna 
etmesidir. Onlar için benzetilmenin, kurtarmanın 
ve annesiyle birlikte yaşamaya elverişli bir yere 
yerleştirmenin anlamı ancak bu şekilde anlaşı-
larak yerine oturabilir. Böylece Hz. İsa’nın Hı-
ristiyan kaynaklarında anlatılan, sadece 2-3 yıl 
peygamberlik yaptığı söyleminin aksine, vahiy 
tamamlanıncaya kadar annesi ile beraber yaşa-
ması gerçekleşmiş ve günü geldiğinde herkes gibi 
eceliyle ölmüş demektir.

“... Aralarında bulunduğum müddetçe onları 
gözlüyordum, beni öldürdükten sonra artık on-
ları sen gözlüyordun. Sen her şeyi gözleyensin...” 
(5 Maide/116-118) âyetlerindeki “Aralarında 
bulunduğum müddet” ten maksat, onlarla bera-
ber yaşadığı müddettir. Bu dönemde onların 
ne yapıp ettiklerini, nasıl inanıp neler söyle-
diklerini yüzyüze olduğu için görüyor ve bili-
yordu. Ama “Canımı aldıktan sonra artık onları 
sen gözlüyordun” ifadesi onlarla yaşadığı bir 
ömrün sonunda ölmüş ve artık onların ne ya-
pıp ettiklerini, ne söyleyip nasıl inandıklarını 
kendisi değil, Allah görüyor olmuştur.  Pey-
gamberlerin insanlar hakkında şahitliği de, 
görmedikleri ve bilmedikleri kişiler hakkında 
değil, beraber yaşadıkları kişiler hakkındaki 
şahitliktir. Bunu Hz. Peygamber’in Veda ko-
nuşmasında görüyoruz.

Onun için Hz. İsa’nın hayata bir kez geldiği, 
ölüm kalım mücadelesinden sonra kurtula-
rak normal ömrünün sonuna kadar yaşadı-
ğı, vahiy tamamlanıncaya kadar peygamber-
lik görevini yaptığı ve ömrü sona erdiğinde/
eceli geldiğinde öldüğü bu âyetlerden açıkça 
anlaşılmaktadır. İsrailoğulları kendisine zarar 
veremeden Hz. İsa, ömrünün sonuna kadar 
yaşamış ve peygamberlik görevini sürdür-
müştür. 

Nitekim güvenlik ve davet serbestîsi karşılı-
ğında Hıristiyanlığın laikleştirilmesi üzerinde 
Roma İmparatorluğu ile uzlaşıncaya kadar ilk 
dönem Hıristiyanlarının bu şekilde gözlerden 
uzak tenha yerlerde ikamet ettikleri, dağ baş-
larındaki manastırlar ve yer altındaki barınak-
lar gibi bıraktıkları eserlerden bilinmektedir. 

Onun için  “Meryem oğlunu ve annesini âyet/
delil yaptık. İkisini de, suyu bol, oturmaya el-
verişli yüksekçe bir yere yerleştirdik.” (23 
Müminun/50) âyetinin sözünü ettiği güzel 
yer, tefsirlerin söylediği gibi doğum yap-
mak için Meryem’in halktan ayrılıp gittiği ve 
Meryem/22-34 âyetlerinde anlatılan yer ol-
masa gerekir. Çünkü Hz. İsa o sırada henüz 
Peygamber olarak ortaya çıkmış, İsrail oğul-
larının düşmanlığıyla karşılaşmış, asma ve öl-
dürme tehdidi altında yaşamış bir dönem de-
ğildir. Onun için âyet, Meryem’in ve oğlunun 
düşman tehlikesinden kurtulduğu ve yerleşti-
rildiği güzel yerden söz etmektedir. 

Şüphesiz “Herkes ölümü tadacaktır.“ (Âli 
İmran/185, Enbiya/35, Ankebut/57) 
âyetlerinde belirtilen Allah’ın yasası gereği her 
canlı öldüğü/öleceği gibi, Hz. İsa da bu yasaya 
boyun eğerek yaşadığı kadar yaşamış ve öl-
müştür. Hz. İsa’nın veya bir başkasının bu ge-
nel yasanın dışında olduğunu veya bu yasanın 
ona işlemediğini belirten hiçbir şey yoktur. 

“Görülüyor ki bu âyetler ve yaptığımız açık-
lamalar çerçevesinde Hz. İsa’nın kesin olarak 
öldüğünü söyleyebiliriz. Kur’an’da insanın 
ölümü ile ilgili bulunan âyetler bu gerçeği 
vurgulamaktadır. Burada insanların ölümü 
ile ilgili olarak “Senden önce hiçbir kimse-
ye ölümsüzlük vermedik” ilkesi karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ilkenin Peygamberler dâhil, 
yaşayan canlılar içinde hiçbir istisnası yoktur. 
Kur’an, Allah’ın yasasında hiçbir değişikli-
ğin olmadığını defalarca belirtir. Peygamber-
ler de dâhil herkesin öleceği fizik-biyolojik 
yasalardandır. Bu yasanın zaman, mekân, 
sosyal, kültürel ve coğrafi şartların değişme-
siyle ortadan kalkması söz konusu değildir. 
Hangi şartlarda bulunursa bulunsun her can-
lı ölüme mahkûmdur. Hz. İsa da ilah değil,  
Allah’ın kulu ve resulü bir insan olduğu ve 
beşerin bağlı bulunduğu yasalara bağlı oldu-
ğu Kur’an’la sabit olduğuna göre o da ölümü 
tatmıştır” (H.Musa Bağcı, Beşer Olarak Hz. 
Muhammed, 124, Ankara Okulu, 2010). 
Kur’an’a göre Hz. İsa’nın peygamberlik süreci 
veya İsrail oğullarıyla macerası kısaca budur. 
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Sevgili “aktif iyi” kardeşim;

Dostlarımdan biri, 2010 yazında Washing-
ton DC’deki İslami bir fuara katılmamı ve ki-
tapçısının başında durmamı rica ettiğinde seve 
seve kabul ettim. 

Fuarın ilk günü tezgâhımı kurmuş ve heyecan 
ile ilk müşterilerimi beklemeye koyulmuştum. 
Ve sen sevgili aktif iyi kardeşim, elinde 5-10 ki-
tapla yanıma geldin ve tezgâhın bir köşesinde 
Mustafa İslamoğlu isimli -daha önce adını duy-
madığım- bir yazarın Kingdom of Heart (Yürek 
Devleti) adlı eserini satışa sunmamı rica ettin. 

İlk gün birkaç kere uğrayıp, satışları sordun la-
kin henüz hiç satılmamıştı. Üzüldün.

İkinci gün de satış yapamadan geçti. Her ge-
lişinde o mahzun ve hayal kırıklığına uğramış 
ifadeni fark ediyor ve şaşırıyordum.  

Fuarın son gününe geldiğimizde sonuç değiş-
memiş, bir tane bile kitap satılmamıştı.

Biliyorum bu durum seni çok üzdü ve iç bu-
rukluğuyla daha sonra hatırlayacağım şu sözleri 
sarf etmene sebep oldu: “Ama bu kitap çok gü-
zel ve çok faydalı.’’

Yarı hayal kırıklığı, yarı umutsuzlukla kitapları 
çantana yerleştirirken, 4-5 kitabı da bana hedi-
ye ettin. Kitapları bavuluma yükledim ve yaşa-
dığım şehre, fuar merkezinden arabayla 8 saat 
mesafedeki Boston’a geri döndüm. 

H İ K Â Y E

Aktif İyi Kardeşime Bir Mektup

GÖNLÜME DÜŞEN KIVILCIMI 

ALDIM VE DOĞRU AFRİKALI 

KARDEŞLERİMİZİN KURDUĞU 

CAMİYE KOŞTUM.

Melih OKTAY
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MELİH
OKTAY

Aktif İyi Kardeşime Bir 
Mektup

Aradan 5-6 ay geçmişti. Bir gece koltuğa 
uzanmış kütüphaneme göz gezdirirken “Yü-
rek Devleti” kitabı dikkatimi çekti. O anda 
senin üzgün ifaden ve “ama bu kitap çok fay-
dalı” sözün aklıma geldi. Bari şu kitaba bir 
göz atayım dedim. 

Kitabın sayfasını açtığımda aslında yepyeni 
bir hayata da adım atacağımı bilmiyordum. 
Her okuduğum sayfada kendimden geçiyor, 
gönlümün rahminde İslam’ın yeniden alevle-
nip, hayat bulduğunu hissediyordum. 

Kitabı bitirdiğimde ise senin o gün yaşadığın 
hayal kırıklığını idrak edebiliyordum. Hak-
lıydın. Bu kitap, Allah’ın 
kulları için çok faydalıydı 
ve her Kur’an talebesi oku-
malı, sindirmeliydi.

Gönlüme düşen kıvılcımı 
aldım ve doğru Afrikalı 
kardeşlerimizin kurdu-
ğu Camii’nin genç imamı 
Muhammed’e koştum. Bu eseri okumasının 
faydalı olacağını vurgulayarak, kendisine he-
diye ettim.

Yaklaşık bir ay sonra Muhammed, hutbesinde 
kitaptan alıntılar yapıyor, kendisini dinleyen 
yüzlerce kişinin kalp tarlasına bu fidanları di-
kiyordu. Kimbilir bu fidanlar ileride ne tatlı 
meyveler verecek ve bu yiyenlerin topladık-
ları taze enerji ile ne büyük hizmetler yapı-
lacaktı.

Daha sonraları Muhammed, çevresinde ta-
nınmaya başlandı ve hemen her ay bir cami-
de veya vakıfta konferanslar veriyor, bilgisini 
aktarıyordu. Fettah olan Rabbimiz, mesajın 
yolunu açmış ve bu mesajın her konakladığı 
kalbe hayat getirmesini sağlamıştı.

Allah’ın hikmetinin inceliklerini gösteren bu 
olay hem inancımı hem de hadiselere bakı-
şımı derinden etkiledi. Bu bakımdan nefsim 

adına aldığım bazı dersleri de seninle paylaş-
mak isterim:

Ders 1:  “ALLAH, rüzgârları elçi (gibi) 
gönderip, peşi sıra bulutları tetikleyenin 
ta kendisidir, derken Biz onu çorak bir 
beldeye sevk ederiz ve bu sayede onunla 
ölü toprağa can veririz: yeniden diriliş de 
böyle olacaktır.’’ (Fatır, 9).

Vahyin taşıyıcaları olan aktif iyiler de bir nevi 
bulutlar gibiler. Bu bulutların özelliği vahiy 
yükünü taşımaları ve çorak beldelerin vahye 
susamış halkının atmosferlerine girdiklerin-
de, vahyin manalarını yağmur gibi kalplerin 

üzerine boşaltmaları.  

Aktif iyi kardeşim, sen 
de Allah’ın üflediği ruhun 
rüzgârının iteklemesiyle 
bir taşıyıcı bulut gibi ki-
tapları bana getirdin ve te-
tiklenmeme vesile oldun. 
Bu fakir ise onları başka 

bir yöne iletti ve Camii imamının tetiklenme-
sine vesile oldu. Böylece gitmesi gereken ço-
rak beldelere ulaştı (Önce bu fakir, sonra ise 
Ugandalı cemaat) ve ulaşmaya devam ediyor. 

Ders 2: “Başarım ise yalnızca Allah’a bağlı-
dır.’’ (Hud, 70).  

Aktif iyi kardeşim, sen kendi bakış açından 
başarısız olmuştun. Çünkü başarı krite-
rin tüm kitapları fuar günlerinde satmaktı. 
Hâlbuki başarının mekân ve zaman sınırını 
yapmak kula değil, zaman ve mekânın Yara-
tıcısı ve Hakimine düşermiş. Kula düşen ise, 
sorumluluk bilinci ile hareket edip, üzerine 
düşen görevi sadece ve sadece Allah rızasını 
kazanmak niyetiyle en güzel bir biçimde yeri-
ne getirmekmiş.

İşte başarının bağlı olduğu Allah, kitapların o 
fuarda ve 2 günlük zaman zarfında satılma-
sını murad etmedi. Mekânı, Washington’dan 

AKTİF İYİLER KELEBEK 

GİBİ OLMALI, 

ÇIRPMALILAR GAYRET 

KANATLARINI. 
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Boston’a doğru genişletti; O genişleticidir (El-
Basit). Zamanı ise 5-6 ay sonraya kaydırdı; O 
erteleyicidir (El-Muahhir). 

Ders 3:  “Çoğaltma tutkusu sizi oyalayıp 
durdu.’’ (Tekasür, 1).

İnsan zaaflarından biri de başarıyı sayı ile ölç-
mesi. Kitabın tirajı çoksa başarılı, azsa başarı-
sız sayabiliyor mesela bir yazar kendini. Allah 
ise tiraja değil, niyete bakıyor. Hz. Nuh’un 
yüzlerce yıl uğraşıp, sadece bir avuç insanın 
iman etmesi Hz. Nuh’u başarısız kılmıyor. 
Zira Allah, kulun takvasına yani sorumluluk 
bilincine bakıyor.

Sen de aktif iyi kardeşim, o gün tek satışı 
bana yapmış- ki ondan 
para da almamış- bunun 
üzüntüsünü yaşıyordun. 
Hâlbuki önemli olan satı-
şın kemmiyeti değil, niye-
tinin keyfiyeti imiş.

Ders 4: “Kim haklı bir 
davaya katkıda bulunur-
sa, onun tüm getirisinden bir pay alacak-
tır.’’ (Nisa, 85).

Sevgili aktif iyi kardeşim, Rahman ve Rahim 
olan Rabbim bu fakire de lütufta bulundu da 
iyilik şirketinden bir hisse almamı nasip etti. 
Üzülme sen. Kim bilir belki de yakıcı mahru-
miyet ateşinden bu hisse kurtaracak şu fakiri.

Ders 5: Aktif iyiler kelebek gibi olmalı, 
çırpmalılar gayret kanatlarını. 

1970’lerde korkunç bir kasırga okyanustan 
Çin’e doğru hızla ilerliyordu. Belki milyon-
larca insanın ölümüne yol açacaktı. O anda 
anlaşılmaz bir nedenle fırtına yön değiştirerek 
tüm enerjisini okyanusa boşalttı. Sonrasında 
araştırma yapan çoğu bilimadamı ise bunun 
nasıl olduğu konusunda ittifak etti. Bilima-
damlarının görüşüne göre, o sırada göç eden 

bir grup kelebeğin kanat çırpmalarının etkisi 
ile bu fırtına yön değiştirmişti. 

İşte aktif iyi kardeşim, sen de o gün çırpıttığın 
gayret kanatlarınla bir milim yol alamadığını 
düşünmüştün lakin Allah o kanat çırpıntıla-
rıyla kilometrelerce ötedeki kalpleri harekete 
geçirdi. Cehalet kasırgası kalplerin ölümüne 
sebep olacakken, sen ve senin gibi aktif iyi 
kardeşlerimin kanat çırpmalarını vesile kıla-
rak Allah cehaleti uzaklaştırdı.

Aktif iyi kardeşim, işte böyledir Allah. Sen ka-
nat çırpmaya devam et. Allah’ın gücü nasıl ki 
aklın eremeyeceği kadar küçücük bir nokta-
dan bu koskoca evreni yaratmaya yetiyorsa; 
selim bir kalple çırpınan kanatların rüzgârıyla 

da cehaleti kökünden 
kazıyıp, yerine hakika-

tın tohumlarını ekmeye 
ve o kurak beldeleri orta-
sından ırmaklar çağlayan, 
her türlü yemişin yetiştiği 
bereketli iman tarlalarına 
dönüştürmeye yeter. Sen 

aktif iyi kardeşim, son nefesine kadar kanat 
çırpmaya devam et... Üzülme, gevşeme, zafer 
inananların olacaktır.

Selam ve dua ile.



AKTİF İYİ KARDEŞİM, 

İŞTE BÖYLEDİR ALLAH. 

SEN ÇIRPMAYA DEVAM 

ET KANATLARINI. 
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FATİH 
OKUMUŞ

Annem Beni 
Öldürecek!

fatihokumus@yahoo.com

Merhaba! Benim adım yok.

Merhaba! Benim de adım yok.- 

Doğmadan ad koymuyorlar bebeklere… - 

Sanki adımız olmayınca hakkımız da olmuyor. - 
Adam yerine konulmuyoruz.

Haklısın!.. - 

Niye dalgınsın bu kadar?- 

Annem beni öldürecek!- 

…- 

Sen niye sustun?- 

Aslında benimki de… Ama kesin değil daha. Bel-- 
ki öldürmez.

Benim annem randevu bile aldı klinikten. Bu - 
Cuma öğleden sonra beni alacaklar. Benden 
kurtulacak ve elalemin yüzüne bakabilecek…

Fakat senin yüzünü hiçbir zaman göremeyecek!- 

…- 

Anlatsana hikâyeni.- 

Babam, annemi bir yıl boyunca istemiş. De-- 
dem “vermem” demiş. En sonunda razı olmuş. 
Nikâh kıyılmış. Fakat babamın Hollanda’da 
oturumu yok. Babam yakalanıp Türkiye’ye 
gönderilmiş. Annem de onunla gitmiş. Ben 
annemle birlikte döndüm Türkiye’den.

Annen senin varlığını ne zaman fark etti?- 

Aslında hiç beklemiyordu beni. Sürpriz yap-- 
tım ona… Başka bir hastalıktan şüphelenerek 
doktora gitmişti. Doktor tahmin etti beni ve 
test yaptı.

Sonra?- 

Hiiiç… Sonra da beni yok etmek için randevu - 
verdi bu Cuma’ya… 

H İ K Â Y E

Annem Beni Öldürecek!

Fatih OKUMUŞ
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Daha üç gün var, belki vazgeçer annen?- 

Hiç sanmam.- 

Allah’tan ümit kesilmez.- 

Öyle de, anneciğim çok kararsız ve naif. - 
Dedemden ve ninemden çok korkuyor 
ayrıca… Onların beni bilmesini istemiyor. 
Onların çevreye karşı mahcup olacakları-
nı düşünüyor. Ne yapayım? Annem mutlu 
olsun da, ben hiç olmayayım. Allah, beni 
anneme ve babama mutluluk olayım diye 
gönderdi. Annem hazır değildi henüz bu 
kadar çok mutluluğa…

Benim annem de hazır değildi; ama sanırım - 
yavaş yavaş kabulleniyor.

Ya senin hikâyen? Ben anlattım. Şimdi sıra - 
sende... Annelerimiz buradan kalkıp git-
meden hikâyeni dinlemek istiyorum.

Bütün hikâyeler birbirine ne çok benziyor! Sa-- 
dece isimler farklı… Benim durumum daha 
zor. Annemle babam evli bile sayılmıyorlar 
aslında… Sizinkiler gibi resmi bir nikâhları 
yok. 

Yaa, bizimkilerin sorunu düğün aslında… - 
Düğün olmadı diye istemedi beni annem. 
Dedem de “düğünü okulun bittikten son-
ra yaparız” demiş. Okulun bitmesine en 
azından iki yıl var.

Bizimkilerin resmi nikâhları yok; ama üç - 
dört yıldır birlikteler. Annem Alevi, babam 
Sünni... Babam bu yüzden evlenmek istemi-
yor annemle. Bir hocası varmış, öyle demiş 
babama… Annemle tartışırlarken her şeyi 
dinliyorum ben. Beni öldürme fikri de aynı 
hocadan geliyor.

Olur mu yaa? Biz annemle bir hocaya - 
gittik. Konuştuk. Yani annem konuştu. 
Hoca efendi anneme “kesinlikle bebeğini 
aldırmamalısın, günah” dedi. “Bebek, ana 
rahmine düştüğü andan itibaren canlıdır” 
dedi.

Babamın hocası öyle demiyormuş. Hatta “ile-- 
ride evlenecek bile olsanız, önce bu çocuğu öl-
dürmelisiniz; çünkü bu çocuk zina mahsulü” 
demiş. Hoş, annemle evlenmeyi düşünmüyor 
ya… Bir de “şimdi bu çocuğu öldürün, evle-

nirseniz yeni bir çocuk yaparsınız” demiş… 
Babam da o hocaya çok güveniyor.

Annen ne yapacak?- 

Annem de kendi hocasına gitti. Hoca da ona - 
”Taşıdığın Allah’ın emaneti, sana hediye-
si, kendi malın değil” dedi. “Haksız yere bir 
cana kıymak, bütün bir insanlığa kastetmek 
gibidir; bir canı korumak, bütün bir insanlığı 
korumaya eşdeğerdir” dedi. Bir de “Sen Hz. 
Meryem’i örnek al, bebeğine sahip çık ve onu 
dünyaya getir, gerekirse tüm dünyayı karşına 
al; fakat çocuğuna sahip çık” dedi.

Meryem’i çok sevdim ben. Ne güzel bir - 
isim! Benim annem de tüm dünyayı karşı-
sına alırdı; ancak dedemden ve ninemden 
korkuyor. Oysa onlar benim varlığımdan 
bile habersizler. Senin deden ne diyor?

Ninem önceden beri biliyordu. Dedem öğre-- 
nince çok kızdı. Küplere bindi. Hem bu ilişkiye 
çok kızdı, hem de onun meyvesi olan bana… 
Anneme “bebeği aldırmazsan seni evlatlıktan 
reddederim” dedi.

O ne demek?- 

Aslında ben de bilmiyorum ne demek olduğu-- 
nu… Kötü bir şey…

Ben anladım. Mesela “annem beni öldür-- 
mezse, dedem annemi öldürecek” öyle bir 
şey…

Anneme telefon geldi. Biz kalkacağız sanı-- 
rım.

Hissettim. Ben bile etkilendim telefondan. - 
Annelerimiz cep telefonu kullanmasalar 
ne çıkar sanki… Allak bullak oluyorum.

***

Anneler birbirini tanımıyorlardı; ama bebek-
ler beş dakikada tanıştılar ve bütün hikâyeyi 
paylaştılar birbirleriyle… Birinci bebek Cuma 
günü bir klinikte öldürüldü. Bu cezayı hak 
edecek hiçbir suç işlememişti.

İkinci bebeğin annesi, gerekirse bütün dün-
yayı karşısına almaya ve bebeğini doğurmaya 
karar verdi. Babası dâhil tüm aile ona destek 
verdi. Kızlarını evlatlıktan reddetmediler. 
Şimdi torun bekliyorlar. 
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01 Ramazan

Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in doğum ayıdır. 
İnsanlığın davet edildiği busayılıgünlerde, 
vahiy, mekân’a, zaman’a ve hayat’a bir kez 
daha dokunur. Ramazan, kızgın güneşin in-
sanın günahlarını ve ihtirasını yaktığı, serin 
yağmurların insanın içini ve kalbini yıkadığı 
merhamet mevsimidir. Bundandır kiinsanın 
arınarak, varlığı, tabiatı ve hikmeti tecrübe et-
tiği bir varoluş anıdır. Bu mevsimde, hakîkatin 
şuuruna erme sürecine giren insan,vahyin 
eliyle yeniden inşa olur. Kalpler huşû, hudû 
ve zikirle itminan bulur…

02 Ramazan

Oruç, imsak’tan iftar’a, fecirden guruba be-
deni tutmak, ruhu vahyin imbiğinden ge-
çirmektir... Oruç, bir sabır öğretisi, her dem 
fakirin lügatı, bir tabiatüstü ziyafet. O ziyafet 
ki, maddî fakirliği ve manevî acziyeti hatırla-
tan diriltici bir rüzgâr olur. Her gün, tabiatın 
ilk ağardığı vakitten karardığı vakte kadar, 
içimizi oraya yerleştiririz ki; orada ruh, bir 
biçim alsın; billurlaşsın ve bir öz kazansın... 
Oruç, insanı kendi emeğine karşı dahi disipli-
ne eder. İnsanın, hâl diliyle cazibe tesbihinde-
ki yerini idrak etmesini sağlar.

03 Ramazan

İftar, ruhu vahye açar. Bedeni, zihni, kalbive 
vicdanı bir kez daha fıtrat’a çağırır. İftar, uzun 
süren bir kuraklıktan sonra, dudakları çatla-
mış topraktan ötürü, ellerini göğe açan çiftçi-
nin yağmur sevincine eş bir insicam... Ruhun 

aşk halvetinde ve akıl riyazetinde beden ül-
kesini yeniden onarmasıdır. İftar, nefsin in-
celmesi, anlamın derinleşmesi, itidal vaktidir. 
Ancak benlik zindanlarını aşan paylaşımın 
özgürlüğüne ulaşabilir. Oruç düşünen kalbin 
yatağıdır; ruha iftar ettirir ki, susadığı ve acık-
tığı Kur’an’dır.

04 Ramazan

Sahur, gecenin renginden bereket damıtmak-
tır; imsak ise niyetini beyan etmek, sırrı için-
de tutmaktır. Bu kutlu yolculuk, kurtuluşa 
tutunmak için nimet ırmağından bir damla 
dahi almadan çölü geçmeyi göze almaktır. 
Yol, Nuh’un gemisine, Yusuf’un gömleğine, 
Eyyüb’ün sabrına, Kâbe’ninhicabına rağbet 
etme zamanı. Sahura kalkmak, erken davran-
mayı öğrenmektir;erken davran ki, şehvetten 
ve öfkeden sıyrıl; eşyanın hakikatine kapı ara-
lamak için, nefsin kapılarını kapatmak gerek.

05 Ramazan

Teravih, berrak bir zihin ve hafif bir bedenin 
mekânı’dır. Dahası bedenin ruha naziresidir. 
Nasıl ki salât, savm’ın ikizi; salât bilincin ye-
nilenmesi, savm tasavvurun yenilenmesidir; 
teravih de, bedenin ferahı, ruhun felahıdır… 
Kuşça canların sahura uçması için, teravih-
hatim ve makam ile de eda edilebilir. Ta ki 
dudaklarda kutlu sözler kesintisiz akıp gitsin. 
Teravih, yüreklerin birbirlerine karşı müste-
rih durduğu bir safiyettir. Bu farkındalık, in-
sanın içine de sirayet eder ve insan secdede en 
derunî halini alır.

R A M A Z A N  G Ü N L Ü Ğ Ü

Rûze Sözlüğü

Ali KOÇAK
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06 Ramazan

Bereket, kalıcı iz bırakmak; rahmet, sevgiyi 
yaymaktır. Ramazan rahmet ve bereket ayıdır 
ki ruhlarda iz bırakır, Vahiy, insanın kalbine 
yayılır; oradan kardeşlik vücut bulur, vicdan-
lar yeniden adaleti inşa eder ve hayırlar kat 
kat artar. Bu mevsimde selamı, muştuyu ve 
infakı çoğaltmalıyız ki, insanlıkta gümrah iz-
ler kalsın. Fakirlerle öyle bir yâren olmalıyız 
ki, bu çaba Ramazan’ı dahi aşsın, bütün öm-
rümüze yayılsın; Rahman ve Rahim esmasını 
celb edelim. İşte oruç böyle, rahmet ve bere-
ketin talimidir.

07 Ramazan

Vahiy, göksofrasının ikramıdır.Oruç, idrakin 
ruhun gıdası olan vahye yönelmesinin önün-
deki perdeleri aralar.Vahiy, ömrü bereketlen-
dirmek, aklı inşa etmek, kalbi ihya etmek, be-
deni imar etmek için her dem yenideninsanı 
sarar. Safha safha ve sapasağlam inzal olan va-
hiy, beşeri insan, insanı adam eder. Mü’min, 
vahyi içine ekerse, ömrü bu ekinin hasadı 
olur. Sevgilinin dilinden hayata akan vahyin 
inzal olduğu Ramazan’da maddiyatımızı tu-
tarız da, maneviyatımızı kelâm ile inşa ederiz 
vevahiy, ümmetin ruhu olur.

08 Ramazan

İkra, vahiy medeniyetine giriştir. Kitabı, insa-
nı, hayatı ve kâinatı yeniden ve bir kez daha 
okumaktır. İkra, varlığın maksadını yokluğun 
önüne koymak. Ki ruhumuzu vahyin grameri 
ihata etsin. “Allah nasıl ki ölü toprağa yağmur 
ile yeniden hayat veriyorsa, mü’min gönüller de 
ancak Kur’anla dirilir.” Nuranî âlemden beşerî 
âleme nazil olan bu ikrama teşekkür, insanın 
tefekkür ve duaile gerçekleştirdiğimiraç olsa 
gerek… Haydi, bu Ramazan ruhumuzun üc-
ralarını gök sofrasına ulaştıralım; sözümüzü 
ve çağrımızı yükseltelim…

09 Ramazan

İsti’aze, mü’minin pusulasıdır, her türlü sap-
madan Allah’a yönlendiren… Eûzu besmele 
çekmek, gelebilecek her kötülüğe karşı muh-

taç olduğumuz Allah’a sarılmak, O’nun emir 
ve nehiylerine uymaktır. Huşû duymayan 
kalpten, doymak bilmeyen nefisten, faydası 
olmayan ilimden, hasetçinin şerrinden Allah’a 
sığınmak gerek. İsti’aze, zihne abdest aldır-
maktır. Şeytan’dan uzak olduğunu isti’aze ile 
ikrar etmeyen, besmele ile Allah’ın yardımını 
celb edemez; kötülüğe buğzetmeden iyiliğe 
muhabbet edilmez.

10 Ramazan

Tertil, vahyi hayata okutmaktır... Gündeli-
ğin zelil hengâmesinden sıyrılarak, vahyin 
mânasını akleden kalbe nakşetmek. Ki vahyin 
nuru bütün ömrü kuşatsın ve bütün eylem-
ler onun gölgesinde yol alsın. Vahiytedricen 
inmiştir ki, insan düşüne düşüne okusun. 
Dahası tilavet, aktarmak için okumak, kıra-
at, anlamak için okumak; tertil ise üzerinde 
düşünerek okumaktır. Kur’an’ı mehcur, terk 
edilmiş bırakmanın panzehiri tertil üzere 
okumaktır. Hakkı batıldan ayıran, nurun 
kaynağı, apaçık kitabı okumak farzdır.

11 Ramazan

İbadet, insanın ünsiyet yanının nisyan yanına 
galebesi. Namaz direnmek, oruç sorumluluk, 
zekât arınmak, cihad şuurlanmak, hacc ise 
hayatın şifrelerini okumaktır… Bu yönelişte 
kulluk ilâhlığa, dostluk rabbliğe matuf... Ha-
senat, rızaya mebni; insanın ahdini yenileme-
si. Salihiyat sevgilinin risalesi; insanın sıdkını 
beyanı… İbadetler birbirleriyle tatlandırılır 
ve taçlandırılır: Namaz huşu ile, oruç sadaka 
ile, cihad ilim ile, zekât şükür ile, hac marifet 
ile çoğalarak yol alır yeryüzü mescidinde… 
Aşk, bu cehdin cümle hâleti...

12 Ramazan

Kefaret, bir ameli yeniden diriltmektir. Oru-
cun, yeminin, şehadetin bozulması kefaret 
gerektirir. Kefaretler günahları ve hataları si-
ler. Yoksullar doyurulur, yetimlerin elinden 
tutulur, muhtaçlara infak yapılır, borçlu bor-
cundan azad edilir… Dahası hakk, sabır ve 
merhamet tavsiye edilir. İnsanîsorumsuzluk 
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güzel bir karşılık ile hayra çevrilir… Güzel 
eylemleri daha güzel yapmak da başka eksik-
liklere kefarettir. Böyle bir yürüyüşte içteki 
karanlıklar erir, fertten cemaatebir değişim 
başlar.

13 Ramazan

Dua, anlam ve gaye… Dua, şah damarımız-
dan daha yakın olan Allah’ı aynelyakîn idrak. 
Çünkü vahiy, Allah’ın insanla konuşması, dua 
insanın Allah’la konuşmasıdır. Dua, seherler-
de korku ve ümit arasında titreyerek tutunu-
lan esma sağanağı… Ruhumuzun sayfa arası-
na koyduğumuz kanatlardan bir ayraçtır dua. 
İnsan, yaşadığı ‘an’ı bir daha belki yaşayamaz, 
ancak o ‘an’ dua ile resmedilebilir. Dua, önce 
harekete geçmek, sonra sözün gücünü ona 
şahit kılmak. Aşkın mânaları içkin kelimele-
regiydirmektir.

14 Ramazan

Teheccüd, gece kıyamıdır. Mü’minin ruh ül-
kesini büyütmenin sırlarını keşfetmesi. Sırça-
sını sükûttan alan her geceden ruha aynadır 
teheccüd. Uykuyu kesmek, gafleti kırmak, 
nisyandan sıyrılıştır. Mü’min firari değildir, 
teheccüdle zamanın damarlarında yol alır. Bu 
yürüyüşle hayatı terk etmek bir yana, onu ya-
şanılabilir hale getirir. İnsanlığa şahid olmak 
için, Allah’ın ipine tutunarak, Allah’ın boya-
sıyla boyanarak önce kendimize şahid olma-
mamız gerekir. Teheccüd, mü’minin israsıdır 
ki, insanı Makam-ı Mahmud’a yükseltir.

15 Ramazan

Hilm, ruhun hakikat üzere titremesidir. Kalbin 
sökülen yerlerini inşa inceliği ve günahlarla le-
kelenen bölgelerine merhem sürmek… Hilm, 
insanın yumuşak huy ve derin düşünce ile 
rüşdüne adım adım yürümesi… İnsanın sınır-
larında kendisini tutması ve hayatın yapışkan 
sıradanlığı içinde Kitab ile nefes alması... Hilm, 
nefsin disipline edilmesi ve ruhun takviye edil-
mesi noktasında koruyucu bir atmosfer… 
Uyku kaçsa da rüya’nın kalmasıdır hilm. Oru-
cun ahlâkî karşılığı, görünen yüzüdür.

16 Ramazan

Oruç itidaldir. Ruh ve beden, dil ve kalb, fert 
ve cemaat, korku ve ümit, sevgi ve buğz, ma-
neviyat ve maddiyat, nihayetinde hayat ve 
ölüm hep bu mizanın peşindedir. Bu misaller 
kâinata da teşmil etmiş. Bu yürüyüşte insan 
sırattadır, tutunduğu oruç ve namaz ona ka-
nattır. Zalim ve cahillerden olmak istemeyen, 
itidali hayatının her aşamasında tesis eder, 
kimsenin hukukunu çiğnemez. Tefrika ve fit-
neden uzak durur. Adaletive merhameti elden 
bırakmaz. Ki vahiy, bir itidal öğretisidir.

17 Ramazan

Oruç sadakattir. Ramazanı lahuti anlamla-
rından soyutlayıp onu bir festivale çevirmek 
en hafifinde bir ‘tahrif’tir. Mü’min orucun ete-
ğini Allah’a söz vermiş gibi tutar, bırakmaz. 
Akabe’de sahabenin biat etmek için Sevgili 
Nebi’nin elini tuttuğu gibi tutar. Çünkü oruç, 
yeryüzünün şu kurak mevsiminde çölleşmiş 
yürekleri saran, itimat veren bir dosttur. İn-
sanın başını dik tutar, insana ahdini hatırlatır, 
oruç emanete sadakattir. Allah’la misak taze-
lemek için bir fırsattır.

18 Ramazan

Oruç, düşünen kalbin rahmidir, insanı kendi 
sınırlarını keşfe davet eder. Hareketlere inen 
sekinet ve davranışlardaki suhulet ruh ile be-
deni bir dengeye getirir. İnsan kitabın öğütleri 
ve ibretleri üzerine derin derin düşündükçe, 
gönlün ayakları yerden kesilir. Dil sabrettik-
çe, feraset ve basiret harekete geçer. Bu nef-
si tekâmül ettirir ve fuâd, şerha şerha vahye 
açılır. Helal’e karşı kendisini kontrol etmeyi 
öğrenen, haram’a karşı daha dirençli olur. İn-
sanı hayata ve eşyaya karşı aktif iyi yapan da 
bu farkındalıktır.

19 Ramazan

Sevgi, varlığın tohumudur. Rahman insanı, is-
minden bir cüz olan, alaka’dan yarattı. Allah’ın 
insanın içine koyduğu sevginin tezahürü ha-
senat; insanın kesb ettiği sevginin izharı ise 
salihiyattır. İnsan meveddetle Allah’a kul 
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olurken, muhabbetle Allah’a dost kesilir. İşte 
tek başına ümmet İbrahim,âlemlere rahmet 
Muhammed (s.a.v.) gibi… Oruç,enbiyanın da 
davetidir. Ama yeryüzü günlüğünde yol alan 
insanın nisyan yüzü Kabil, ünsiyet yüzü ise 
Habil olur. İşte oruç insanınbu tohumunu 
dahi ıslah eder. 

20 Ramazan

İtikaf, mü’minin hirasıdır. İtikaf, vahiy ikli-
minde, hayatın dağılmış cümlelerini yeniden 
anlamlandırma atmosferi… Kendisine yaban-
cılaşan insanorada gönül aynasında kendisi 
ile yüzleşir. Ramazan’ın son on günü, yani 
itikaf günleri Nebi’nin kutlu yürüyüşünde 
büyük öneme haiz… Nebi bize inzivayı de-
ğil itikafı sünnet olarak bıraktı. İtikaf, bireysel 
değil toplumsal bir alanda gerçekleştirilmesi 
gereken bir arınma ameliyesi.İtikaf, bilincin 
yenilenmesidir.

21 Ramazan

Hira, arayıştır. İnsanın nur dağının doruk-
larında anlamını ve yerini araması... Sevr, 
devrimdir. İnsanın yüreğini adadığı imanı 
yeniden iktidar yapması. Ramazan, arayış ve 
adayış’ın kamil insanın kalbine aktığı bir sı-
ğınaktır. Önce Hacer’in zemzemini, Musa’nın 
selvasını, Meryem’in rızkını, İsa’nın maidesini, 
Sevgili’nin kevserini bulmak... Sonra vahiy ile 
harekete geçerek, kavî cümlerle yeni anlam ha-
ritaları çizmek. Ey insan, kendini kaybedenler-
den değil, kendini oruçla bulanlardan kıl!

22 Ramazan

Umre, zamanın zemine bağlandığı noktada, 
ömrü yeniden inşa etmektir. Arzın merkezin-
de, hayatın imla hatalarını düzeltmek. Vahiy 
ikliminde, insanlığın ilk beyt’ine gerçekleşti-
rilen bu ziyaret bir hatırlayış, bir zikirdir. Ki 
Kâbe, Âdem’in istiğfarı, İbrahim’in hicreti, 
Hacer’in çırpınışı, İsmail’in çığlığı. 

Kuşan ihramını, telbiye ve tekbir ile karış ta-
vaf denizine… Merve ile Safa arasında artır 
gayretini. Her adımda çöz karmaşalarını; her 
adımda bir şiarı nakşet… Oruç umresidir ki 

ruhun, ancak kavî bir duruşla zemzemine ka-
vuşur.

23 Ramazan

Sabır, direniştir. Oruç günleri bir sabır der-
sidir, her imsakta yeniden başlayan tatlı bir 
telâşe. Sabır, hayırda yarış, hakta sebat, ilim-
de tekâmül… Bu tekâmül rahlesinde “secde et 
ve yaklaş” ikramı var. Sabır, “Tüm günahlardan 
imsâk et ki, cennette iftar edesin!” hakikatinin 
mektebi. Bir âlimin rahlesinde, bir cemaatin 
omuzunda, bir mü’minin haşyetinde hep bu-
nun izleri var… Bu mücadele ve mücahede 
insanın ufkunda yeni bir soluk olur; hakikat 
yolunda sabredenlerin imanına şehadet eder.

24 Ramazan

Fakr, eşyadan azade bir hayat… Sen dünyala-
ra sahip olsan da dünyaların sana sahip olma-
ması. O makamda ten çölünün her zerresi aşk 
semasından merhamet dilenir... Fakirlik hamd 
makamı, lakin miskinlik acziyet hali; yoksul-
luk korkusu ise daha başkadır. Oruç yoksul-
dan önce insanın yoksulluğunu fark etmesi, 
acizden evvel acizliğini hatırlamasıdır. Ey in-
san, şehrin en kurak yerlerine rahmet yağmu-
ru olarak dökül. Fakirlerin kapısını çal, vahyin 
diriltici mesajını kurak gönüllere ulaştır. 

25 Ramazan

Ramazan, vahiy medeniyetinin kapısıdır. 
İnsanlığa yol gösteren, hidayeti, doğruyu ve 
yanlışı ayırt edip açıklayan Kur’an bu ayda 
indirilmiş ve insan için bir farkındalık olan 
orucun emredilmiş… Ramazan bir tüketim 
çılgınlığı değil, bir ıslah olma ve arınma ayı-
dır; cehaletle hilmi ayıran en önemli kıstas-
tır. Oruç, modern dünyanın hazzına ve ge-
leneksel dünyanın hurafelerine bir meydan 
okumadır. Her türlü kötü işten alıkoyan bir 
kalkandır. Mü’minin Medine’sidir ki oruçla 
yeniden inşa olur.

26 Ramazan

Ramazan imar seferberliğidir; kirlenen tasav-
vura format atar. Nefsi terbiye, ruhu tezkiye ve 
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şeytanı tasfiye eder. Şirkin, mülkün, fücûrun, 
kibrin getirdiği kirlerden insanı arındırır. Na-
sıl ki zekât malın birikenini  temizler, tezkiye 
ve terbiye de biriken günahları, çirkinlikleri  
temizler… Orucun zahirdeki ahkâmı bedeni 
tezyin ederken, bâtındaki esrarı ruhu tezhib 
eder. Herkesin herkesle meşgul oluyor gö-
ründüğü şu dünyada insanın en az ilgilendiği 
kendisidir. Ramazan, insanı da çoğaltır.

27 Ramazan

Kadir gecesi, bir ömürlük sağanaktır. O rah-
met sağanağında, insana kitap yeniden inzal 
olur, ruh selam’a kavuşur... O büyük değer 
taşıyan vaktin mesajı şudur: dünya hayatı bir 
gece ise ahiret yurdu her şeyin apaçık görüle-
ceği gündüzdür. Bu hüzün yürüyüşü sonra-
sı itminan bulan kalb, dua sadeliğine ulaşır. 
Böyle bir makamdan aşk damıtarak, sabrın 
tesbihiyle günahlarına tevbe etmeli insan. 
Öyle bir yöneliş ortaya koymalı ki insan, bir 
ömürlük samimiyeti kadar. Kadir gecesi, var-
lığın akdini yenilemesidir.

28 Ramazan

Hicret, tevhide yürüyüştür. İnsan, müebbet 
muhacir. Önce adım adım arınma ve zaman 
geçtikçe nefes nefese bir heyecanla fethe yöne-
len kutlu yürüyüş. Hicret, bir gün Mekke’sine 
kavuşmak için her bir kişinin Medine’sini in-
şadır. Ki hicret, imkânların tükendiği yerden 
üretileceği yere intikal, kavuşmak için terk 
etmektir. Oruç mevsiminin hicreti, sahurda 
kalbine sabır çekersin de iftarda bıraktığında 
rahmet olmuştur. Öyleyse ey mü’min, uygar-
lığın hengâmesi ve gürültüsünden, kitabın 
ümmiliğine ve sükûnetine hicret et.

29 Ramazan

Fıtr, varlık sadakası, can diyetidir. Bir ömür 
insanîliğe sadık kalmak, bir arınma ameliyesi. 
Mağduriyetin fidyesi, hataların kefareti ve var 
olmanın bedeli. Fıtr, şahsiyeti bereketlendir-
mek, kazancı cimrilik kirinden arındırmaktır. 
Sadaka, sözü doğrulamaktır; söz ki, “Malla-
rında muhtaç ve mahrum olanların hakkı vardır” 

hakikati. Fıtr, bu âyete de teşekkürdür. Değil 
mi ki isteyeni geri çevirmeki, istediğin geri 
çevrilmesin. Bu yardımlaşma ve dayanışma 
mevsiminde fıtratımızı ve ahdimizi yeniden 
inşa edelim.  

30 Ramazan

Rüyet-i hilal büyüdükçe nefisler küçülür. 
Hilali gözlemek zaman şuurunu kazandırır 
insana, insan günün evvelini ve ahirini ta-
kip ederken de gafletten uzaklaşır. Zamanın 
tesbihinde fecr, zuhr, asr, mağrib, işâ’, leyl 
secde durakları olur. Ey insan, sen de vaktin 
terazisinin iki kefesinde duran, geceyi ihya ve 
gündüzü inşa et... Gecenin âbidi olarak telaşı-
nı bitir, gündüzün zahidi olarak emeğini gü-
zelleştir. Bu zaman ırmağında insanlığa sayfa 
sayfa rahmet açan Ramazan mektebinde, ken-
dini idrak et; zikrini artır.

Ve Bayram

Bugün bayram… Bayramlar mahşerin pro-
vasıdır. Ramazan telaşesi dünya hayatı ise, 
bayramı ahiret yurdudur. Hayatın bedeni 
bu dünya ise ruhu da ahirettir. Bundan olsa 
gerek, bayram mânasına gelen îyd ile ahiret 
manasına gelen meâd aynı köktendir. Îydu’l-
fıtr insanın fıtratında dingin hale gelip yeni-
den hayata besmele çekmesidir. Bugün cümle 
koşuşturmaca sükûn bulur, sıla-i rahim edilir, 
yetimlerin başı okşanır, küskünlerin gönlü 
yapılır, unuttuklarımız yeniden hatırlanır. Bu 
merhamet iklimi, tekbir ve şükür günleri üm-
mete mübarek olsun!





H A S A N  A Y C I NÇ İ Z G İ
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isa sözcüğünün anlamı, “kadın” demek-
tir. Kur’an’da “kadın”ın bir sûreye başlık 

ve konu olması dikkat çekici bir olaydır. İlk 
olarak bu sûre, başlığına uygun şekilde kadın-
larla ilgili meselelere değinmekte ve dönemin 
birçok sorununa açıklık getirmektedir. Kadının 
yaratılışı başta olmak üzere yetim hakları, ev-
lilik, çok evlilik, boşanma, miras ve karı-koca 
ilişkileri gibi aile ve kadın haklarını ilgilendiren 
birçok konuyu ele almakta ve bu konularda 
Müslümanlara olması gerekenleri bildirmek-
tedir. Kur’an, doğrudan doğruya bu konular-
la ilgilendiğine göre, açıktır ki ilk hitap ettiği 
toplumda ve yüzyılda bir “kadın sorunu” bu-
lunmaktadır. Kur’an, geldiği çağın sorunlarına 
ilgisiz kalmamış, bilakis bu sorunlara el atmış 
ve çözümler önermiştir.

İkinci olarak kadınlarla ilgili başlı başına bir 
sûrenin varlığı, Kur’an’ın kadını önemsediğini 
göstermekte ve onu, insanlık âleminin önemli 
bir öğesi olarak ilan etmektedir. Ataerkil kültü-
rün kız çocukları ve kadınları insan olarak pek 
fazla ciddiye almadığı, hatta aşağıladığı ve ez-
diği bir dönemde Kur’an’ın kadına yönelik bu 
ilgisi gerçekten de dikkate değer bir durumdur. 
Bu durumun farkına varmak için bu sûrenin 
muhtevasının ciddi bir çözümlemeye tabi tu-
tulması gerekmektedir. Ancak biz çalışmamızın 
sınırlılığı içinde sadece sûrenin simgesel değeri 
üzerinde duracağız.  

N

İ R F A N

“Nisa” “Dişillik” Simgesi

Kur’an, geldiği çağın 

sorunlarına ilgisiz kalmamış, 

bilakis bu sorunlara el atmış 

ve çözümler önermiştir.

Kadir CANATAN
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“Nisa” ya da “Kadın”, erillik karşısında dişil-
liği temsil etmektedir. Kur’an, genel-evrensel 
bir ilke olarak her şeyin “çift” yaratıldığını 
bildirir: Sadece insanlar değil, hayvanlar ve 
bitkiler de eril ve dişil olarak yaratılmıştır. 
(Yasin, 36:36). Sadece Allah “bir ve tek”tir. 
Onun bir eşi ve benzeri olmadığı gibi, kızı 
ve oğlu da yoktur. Oysa onun yarattığı evren, 
ikilik (düalite) üzerine kurulmuştur. Erillik 
ve dişillik, evrende birbiriyle çatışmayı gerek-
tiren bir çelişki ve kutuplaşmaya değil, bir-
birini tamamlayan ve birinin diğeri için ge-
rekli olduğu işlevsel bir bütünlük ve dengeye 
işaret etmektedir. Durum bu olmakla birlikte 
tarih boyunca eril ve dişil elemanlar arasın-
daki ilişkilerin nasıl olması gerektiği önemli 
bir tartışma konusu olagelmiştir. Bu konuda 
geleneksel toplumlarda kadın-erkek ilişkileri 
her zaman arzu edilen şekilde olmadığı gibi, 
geleneksel ataerkil kültürle bir hesaplaşma 
içinde olan modern toplum ve kültürlerde de 
bu ilişkilerin uygun bir şekilde düzenlendiği 
söylenemez.

Kadının Yaratılışı

Ataerkil kültürün doğuşuna, tarihin şafağın-
da yapılan işbölümü kadar kadın ve erke-
ğin yaratılışına değin tasarımlar da katkıda 
bulunmuştur. Özellikle Tevrat’ın “Yaratılış” 
(Tekvin) bölümünde kadının yaratılışına de-
ğin anlatılan hikâye, tüm geleneksel kültür 
ve inançları etkilemiştir. Öyküye göre Tan-
rı, Âdem’i yarattıktan sonra “Adamın yalnız 
kalması iyi değildir; kendisine uygun bir 
yardımcı yaratacağım” diyerek onu derin bir 
uykuya salmış ve o uykuda iken “kaburga 
kemikleri”nden birini alıp ondan bir kadın 
yapmış ve onu Âdem’e sunmuştur. (Tekvin, 
2:18-22). Bu hikâye, öyle cazip ve etkili ol-
muştur ki, Müslüman toplumlar ve kültürler 
de bu anlatının dışında kalamamışlardır. Ni-
tekim bu hikâyenin etkisi, Nisa Sûresi’nin ilk 
âyetinin yorumlarında açıkça kendini hisset-
tirmektedir.

Söz konusu sûrenin ilk âyeti, oldukça prob-
lematik (müşkil) bir ifadedir. Âyet, “Ey in-
sanlar!” diye genel bir hitapla başlar ve şöyle 
devam eder: “Sizi bir tek nefisten yaratan ve 
ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok er-
kek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbi-
nize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına 
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a 
karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını kopar-
maktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde 
bir gözetleyicidir.” (Nisa, 4:1).

Bu âyette geçen “tek nefis” (nefsin vahide) ve 
“ondan yaratılan eş” (haleka minha zevcelna) 
ifadeleri belirsiz bırakılmıştır. Bunların ne ya 
da kim oldukları yoruma açık ifadelerdir. İs-
lam yorum tarihinde ekseri âlimlerin kabul et-
tiği görüşe göre burada “nefsin vahide” olarak 
geçen ifade “ilk insan”a, yani Âdem’e işaret 
eder ve Allah Teâlâ Hz. Âdem’i yaratınca, onu 
bir süre uyuttu. Sonra da, onun sol kabur-
galarının birinden Hz. Havva’yı yarattı. Hz. 
Âdem uyandığında onu gördü, ona meyledip, 
onunla ünsiyet kurdu. Çünkü o, Hz. Âdem’in 
bedeninin bir parçasından yaratılmıştı. Bu 
görüşü desteklemek için Hz. Muhammed’e 
atfedilen bir hadis de sık sık nakledile gelmiş-
tir. Bu hadise göre “Kadın eğri bir kaburga ke-
miğinden yaratılmıştır. Eğer onu düzeltmeye 
kalkışırsan kırarsın. Onu eğri olarak bırakır-
san ondan istifâde edersin.”

Müfessirlerin çoğunluğunun pek itibar etme-
diği farklı bir görüşü Ebu Müslim el-İsfehânî 
dile getirmiştir. Ona göre Hak Teâlâ insanı 
(hem erkeği hem de kadını) tek bir nefisten 
yaratmıştır. “Ondan da eşini yarattı” ifadesin-
den maksat, “Onun cinsinden, yani insan cin-
sinden, onun zevcesini yaratmıştır”. Bu ifade, 
Kur’an’da geçen “Allah sizin için, kendiniz-
den zevceler yaptı.” (Nahl, 72), “Allah, onlara 
kendilerinden bir peygamber gönderdi.” (Âli 
İmran, 164) ve “Andolsun, size kendinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki.” (Tevbe, 128) 
gibi âyetlerle paralellik arz etmektedir.
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Modern zamanlarda çoğunluğun görüşü “İs-
railliyat” kökenli denilerek bir kenara konu-
lurken, konuyla ilgili olarak nakledilen hadis 
de, hakiki anlamda değil, mecazi anlamda yo-
rumlanmaya başlanmıştır. Bu hadiste, gerçek-
ten kadının eğe kemiğinden yaratılması söz 
konusu değildir, burada sadece kadının “eğe 
kemiği gibi” esnek ve kolay kırılgan olması 
anlatılmak istenmektedir. Böyle bir yorum, 
literal/lâfzî bir anlamda nakledilen ve kast 
edilen “eğe kemiği”nden yaratılmış olmayı 
geçersiz kılmıştır. Günümüzdeki müfessir-
ler, geçmişte marjinal bir görüş olarak kabul 
edilen Ebu Müslim el-İsfehânî’nin görüşünü 
daha fazla benimsemeye meyillidirler. İlginç-
tir, Batı dünyasındaki Tevrat yorumcuları da 
Âdem’in “Şimdi bu benim 
kemiklerimden kemik ve 
etimden ettir; buna Nisa 
denilecek, çünkü o İnsan-
dan alındı.” (Tekvin, 2:23) 
sözüne dayanarak, hem 
erkek hem de kadının aynı 
“hamur”dan yaratıldığına 
ve dolayısıyla eşdeğerli ol-
duklarına dikkat çekmek-
tedirler. Yine “eğe kemiği”ni 
hakiki anlamından ziyade 
mecazi anlamda yorumlanması gerektiğini 
ileri sürmektedirler. 

Yorumdaki bu değişme, bir yandan Ortaçağ 
boyunca kadına yapılan haksız muameleleri 
meşrulaştıran Tevrat yorumlarını iptal etme-
ye yönelikken, diğer yandan da yorumların 
tarihsel olduğuna işaret etmektedir. Kadının 
erkeğe tabi ve ikincil bir varlık olduğuna iliş-
kin geleneksel düşünce, kadın konusundaki 
fikirlerin değişmesiyle ve eşitlik düşüncesinin 
modern zamanlarda egemen bir paradigma 
haline yükselmesiyle gözden geçirilmiş ve 
günümüzün ruhuyla örtüşen eski marjinal 
görüşler ya da yeni yorumlar önem kazan-
mıştır. 

Dişil İfadelerin Yorumlanması ve Eşdeğerli 
Farklılıklar

Hem Kur’an hem de bundan önce gelen ila-
hi kökenli kitaplarda kadına ilişkin ifadelerin 
kadın aleyhine ya da tersine erkek lehine yo-
rumlanması, bir yandan söz konusu toplum-
ların tarihine ve kültürüne damgasını vuran 
ataerkil düşünceyle, diğer yandan da Sami 
dillerinin yapısıyla ilişkili gözükmektedir. 
Dilbilimcilerin de ifade ettiği üzere Arapça, 
eril olanı merkeze alan ve dişili, ikincil-tali 
bir konuma yerleştiren bir dildir. Her şeyden 
önce Arapça, birçok dilde olduğu gibi, canlı-
larda doğal olarak varolan erkeklik ve dişiliği 
dile yansıtmakla kalmamış, bu özelliği doğada 
bulunan bütün nesnelere de yansıtmaya çalış-

mıştır. Başka bir deyişle 
Arapçada her şey ya eril 

ya da dişildir. Sözgelimi 
“ay” eril, “güneş” dişil bir 
isim olarak kabul edilmiş-
tir. Bunun neden böyle ol-
duğuna değin bazı görüş-
ler ileri sürülse de, dilde 
aslolan uzlaşımsallıktır. 
Pekâlâ, güneş eril, ay da 
dişil olabilirdi!

Daha da önemlisi, Arap-
çada eril bir kelimeyi dişil kelimeden önce 
kullanma eğilimi vardır. Yani erillik asıl, di-
şillik ikincil-talidir. Bunun açıklaması şudur: 
Sözgelimi Arap dilinde eril isim temel olup, 
buna yapılan bir eklemeyle dişil isim oluştu-
rulur. Bir örnekle açıklamak gerekirse; KADİR 
erkek ismidir. Buna bir eklemeyle yapılmış 
olan KADRİYE ismi ise kadın ismidir. Kadın 
isminin yapılabilmesi için önce erkek isminin 
olması gerekmektedir. Ataerkil kültür, kendi-
siyle özdeşleşen bir dil yapısı oluşturmuştur. 
İnsanlar, nasıl yaşıyorlarsa öyle de konuşmuş-
lardır. Ama ne zaman ki algılama, kültür ve 
yaşantı değişmiş, o zaman bununla paralellik 
arz etmeyen dil de sorunsal bir hale gelmiştir. 
Ama artık her şey çok geç gibidir, çünkü dil-

ATAERKİL KÜLTÜRÜN 
DOĞUŞUNA, TARİHİN 
ŞAFAĞINDA YAPILAN 
İŞ BÖLÜMÜ KADAR 
KADIN VE ERKEĞİN 

YARATILIŞINA 
DEĞİN TASARIMLAR 

DA KATKIDA 
BULUNMUŞTUR.
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deki bütün ifadeleri ve kuralları değiştirmek 
hemen hemen imkânsızdır. Bunun değişmesi 
için, bu dillerin oluşması kadar uzun bir za-
mana gereksinim duyulmaktadır.

Kur’an’da kadın ve erkeğe ilişkin ifade ve 
kalıpların bu dilsel özellikler dikkate alına-
rak yeniden okunması, bazı yerleşik yorum 
ve kanaatleri değiştirebilir. Kadın ve erkek, 
Kur’an açısından “farklı ama eşdeğerli” varlık-
lardır. Dilin ve dil kurallarının birini öncele-
mesi, diğerini sonraya bırakması bu gerçeği 
değiştirmez. Kadın ve erkeğin “hamur”u (özü, 
ruhu, nefsi vs.) aynı olduğuna göre değerinin 
de aynı olması gerekir. Ama hamurun aynı ol-
ması, herkesin (hem tür hem de cins olarak) 
aynı özelliklere sahip olacağı anlamına da gel-
mez. 

Müfessir Fahruddin er-
Razi, bütün insan tipleri-
nin, tek bir insandan yara-
tılmasını, kudretin ne ka-
dar mükemmel olduğuna 
dair ileri derecede bir delil 
olarak saymaktadır. Çün-
kü yaratma işi, tabiat ve 
özelliğe göre olmuş olsay-
dı, tek bir insandan mey-
dana gelen ancak sıfatlarda 
aynı; yaratılış ve karakter bakımından birbiri-
ne benzer şeyler olurdu. Biz ise, insan tipleri 
arasında beyaz, siyah, kızılderili, esmer, gü-
zel, çirkin, uzun veya kısa tipler görüyoruz. 
Bu durum onları yaratıp var edenin mûcib bir 
illet (sebep) ve müessir bir tabiat değil, hür ve 
irâde sahibi bir Fâil-i Muhtar olduğunu gös-
termektedir. İkinci olarak insanlar, herkesin 
aynı atadan geldiğini bildikleri zaman, birbir-
lerine karşı öğünüp kibirlenmeyi bırakıp, te-
vazu ve güzel bir davranış içine gireceklerdir. 

İster erkek ister kadın olsun, ister beyaz ister 
siyah ırktan olsun, tüm insanlar aynı kökten 
gelmekle eşit ve eşdeğerli bir konumu payla-
şırlar ama hepsi de birbirinden farklıdırlar. 
Hem “eşdeğerli” hem de “farklı” olmak, sa-

dece kadın-erkek açısından değil, tüm insan 
türü için de geçerli olan bir ilkedir. Bu bakım-
dan insanlar arasındaki farklılıklar, mutlaka 
bunların eşdeğersiz oldukları anlamına gel-
mez. Nisa Sûresi, “Ey insanlar” diye başlar-
ken, evrensel bir hitap tarzını seçer ve hemen 
bunun ardından insanlığın ortak kökenine 
işaret eder. Bu boşuna değildir. Bu hitap ve 
ortak kökene atıf, farklılıkların eşdeğersizlik 
olarak algılanmasını daha baştan önlemek 
içindir. Ama farklılıkların tüm tarih boyunca, 
başta kadın ve erkek arasında olmak üzere 
farklı milletler ve ırklar arasında da nasıl eşit-
siz işlemleri ve eşdeğerli olmayan algılamaları 
meşrulaştırmak için kullanıldıklarını bilmek-
teyiz.

Dilsel özellikler ve kül-
türel etkiler bir tarafa bı-
rakılırsa, Nisa Sûresi’nde 

geçen “tek nefis” (nefsin 
vahidetin) ve “ondan ya-
ratılan eş” (haleka minha 
zevceha) ifadesi nasıl anla-
şılabilir? İlk olarak burada 
gramer kurallarına göre 
nefs kelimesi dişil olsa da 
kavramsal olarak ne dişil 
ne de eril olmayıp ortak bir 

kavramdır. Bu durumda bu kelimeye insanın 
aslı olan “ilk canlı” anlamını veren yorum-
lar, geleneksel yorumlarla ne kadar çelişirse 
çelişsin uygun bir yorum olarak karşılanabi-
lir. Eğer burada tek nefisle mutlaka ilk insan 
(Âdem) anlaşılacaksa, bundan sonraki kelime 
(zevc=eş) ondan yaratılan değil, onunla aynı 
nesneden yaratılan eş olarak okunursa, yine 
sorun ortadan kalkmış olabilir. Ama durum 
ne olursa olsun, burada bizim bilmediğimiz 
bir sır da gizlenmiş olabilir. Bir canlının bölü-
nerek ikiye ayrılması, bunun ikisinden de bir-
çok erkek ve kadın türemesi bizim tam olarak 
kavrayamadığımız biricik bir olay olabilir. 

İlk âyetteki “zevc” (eş) kelimesi, gramer ku-
rallarına göre eril olmakla birlikte kavramsal 

ATAERKİL KÜLTÜR, 
KENDİSİYLE 
ÖZDEŞLEŞEN 

BİR DİL YAPISI 
OLUŞTURMUŞTUR. 
İNSANLAR, NASIL 

YAŞIYORLARSA ÖYLE DE 
KONUŞMUŞLARDIR.
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olarak erkek ve kadın için müşterek kullanı-
lan bir kavramdır. İlk canlı ya da onun cin-
sinden türeyen varlık anlamında eş, ister ka-
dın ister erkek olarak anlaşılsın, buradan salt 
birincisinden sonra varedildiği için onun de-
ğer olarak daha az, eksik ya da aşağı olduğu 
söylenemez. Eğer iddia edilirse, bu ikiz doğan 
çocuklardan ilkinin her zaman değerli, ikin-
cisinin (kız olsun erkek olsun) değersiz ol-
duğunu iddia etmek gibi bir şey olur. Bunun 
söylenebilmesi için daha fazla kanıt ve belge-
ye ihtiyaç vardır.

Bazı çağdaş yorumcular, “nefs” kelimesinin 
dişil olmasından hareketle buradaki “nefs”in 
ilk baba ve ilk peygamber 
olan Âdem olmadığına, 
ilk ilahi kökenimiz olan 
manevi bir öze; hayatın, 
bilincin, anlamın ve benli-
ğin ilk tohumuna işaret et-
tiğini söylemektedir. Buna 
göre “Âdem” kelimesinin 
bir anlamı da, kadın ve 
erkeği ifade eden müşte-
rek bir isim olmasıdır, bu 
da ilk insana işaret eder. 
Kur’an’da ve Arap dilinde “nefis”; ruh, can, 
zat, kişilik, benlik, öz varlık, vicdan, akıl, 
kalp, şehvet-arzu, motive edici güç anlamla-
rında kullanılır. Bütün bunlar, insanın maddi 
olmayan şahsiyeti ve manevi varlığıyla ilgili 
yetiler, kuvvetler ve melekelerdir. Daha özlü 
bir ifadeyle, tür olarak hepimizin kendisin-
den yaratıldığımız bu “tek bir nefis”, ilk to-
humdur. İşte, Kur’an bakış açısından bu nefis 
“dişil (müennes)”dir.  Biz bu ilk tohumu ve 
onda saklı yetileri, erkek ve kadın olarak or-
taklaşa paylaşmaktayız.

Dişil olan nefsin erkek suretine bürünmesiy-
le, yani fizyolojik olarak tesviye edilen erkeğe 
dâhil edilmesiyle (Nefha-i ruh sayesinde) in-
san ayağa kalkmış; ruhun, burundan bütün 
varlığına yayılmasıyla salt bir heykel (gibi) 
olan fizyolojik varlığı harekete geçmiş, yani 

“can”lanmıştır. Arkasından kadın yaratılır ki, 
kadına “Nisa” denmesinin sebebi, varlık yapısı 
itibarıyla “aşağı varlık olması” değil, -zira o da 
ilk tohumun mahiyetine sahip bulunmakta-
dır-, fizyolojisiyle ve kronolojik olarak erkek-
ten sonra varlığa çıkmış olmasıyladır. Sonra 
varlığa çıkmış, ama erkekten var olmuştur. 

Kur’an’a göre, fizyolojik yaratılışın başlan-
gıcında Âdem ve Havva diye bir çift vardır. 
İkisinin arasında asli birlik, “bir ve tek nefis” 
ilişkisidir. Yaratışta dişilik ilk tohumdur. Dişil 
olan nefis, cansız bir heykel hükmünde olan 
Âdem’in fizyolojik varlığına dâhil edilmesin-
den (üfürülmesinden) sonra, Âdem’den taşa-

rak ve bu taşma sırasında 
Âdem’e ait eril/erkeksi 
özellikleri onda bıraka-

rak Havva/kadın oldu. 
Âdem’den sudur ve zuhur 
eden Havva, dişil olan bü-
tün unsurları Âdem’den 
alıp çekmedi, bir kısmını 
onda bıraktı.

Bizim yorumumuzla, bu 
yorum arasında ortak bir 
nokta var: O da kadının 

-ister eril isterse dişil olarak kaydedilsin- ilk 
nefisten veya onun hamurundan yaratılmış 
olmasıdır. Bu yaratılma sürecinin tam olarak 
nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinemez. Ka-
dın ve erkeğin özvarlığı aynı olduğu için ara-
larında ortak noktalar bulunmaktadır. Erkek, 
dişil öğeler barındırmakla birlikte daha fazla 
erildir; kadın da, eril öğeler taşımakla birlikte 
daha fazla dişildir. Cinsiyet, bir alt kimlik, in-
sanlık ise onların ortak ve üst kimliğidir. Tali 
olan cinsiyet kimliğine fazla odaklanmak, ka-
dını ve erkeği birbirinden çok farklı yaratıklar 
olarak tahayyül etmemize yol açarken, ortak 
cevherine yoğunlaşmak da bizi farklılıklara 
duyarsız hale getirmektedir. En iyisi, kadın ve 
erkeği, hem eşit/eşdeğerli hem de farklı ola-
rak görebilmektir. 

“ÂDEM” KELİMESİNİN 

BİR ANLAMI DA, KADIN 

VE ERKEĞİ İFADE EDEN 

MÜŞTEREK BİR İSİM 

OLMASIDIR, BU DA İLK 

İNSANA İŞARET EDER.



112

Belki burada şöyle bir soru sorulabilir: Neden 
insan, iki ayrı cins olarak ayrı ayrı yaratılmadı 
da, bir nesneden ya da canlıdan türetildi? Bir 
cinsi diğer cinsten türetmeye dayanan anlayış-
ta ısrar etmenin anlamı nedir? Varlığın teme-
linde “birlik” ilkesinin olması, Allah’ın irade 
ve isteğinin bir sonucu olup, bu mesele bizim 
için her zaman bir giz olarak kalacaktır. Varlık, 
tek ve bir olan Allah’tan gelmiştir. O, bir şeye 
“OL” der ve o da oluverir. İlginçtir, tüm varlık 
birlik ilkesinden türediği gibi insanlık da “tek 
bir nefis”ten türetilmiştir. İnsanlığın temelin-
de de birlik ilkesi vardır: İnsanların cinsiyeti, 
dili, rengi ve diğer özellikleri ne olursa olsun 
hepsi de aynı kökte bu-
luşmaktadır. Bu nedenle 
söz konusu farklılıklar, 
kimseye hiçbir üstünlük 
ya da ayrıcalık sağlamaz. 
Aynı kökten, bunca farklı 
insan kümelerinin ortaya 
çıkmış olması, gerçek-
ten de sadece ve sadece 
Allah’ın büyüklüğünü ve 
gücünü gösterir. İnsanın 
farklı farklı cinslerden 
ya da renklerden olması, 
önce onun toprağının/
hamurunun keyfiyetin-
de, sonra da ona şekil ve-
ren Allah’ın eşsiz yaratışında gizlidir.  

“Erkeğin Kadına Üstün Kılınma” Meselesi

Kısmen çevirilerinin sorunlu olması, kıs-
men de karşıt fikirlilerin iddialarıyla,  dildeki 
“eril, asıldır; dişil ikincildir” ilkesinin Kur’an 
tarafından da desteklendiği düşüncesi ile-
ri sürülmektedir. Sözgelimi Nisa Sûresi’nin 
34. âyetinde erkeklerin kadınlar üzerinde 
“kavvam” (yönetici, gözetici, kollayıcı vb.) 
kılınması ve bunun gerekçeleri bu görüşe 
destek olarak sunulmaktadır. Söz konusu 
âyet bir mealde şöyle çevrilmiştir: “Erkekler, 
kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çün-
kü Allah, insanların kimini kiminden üstün 

kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından 
harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)
dırlar.” Burada “koruyup kollayıcıdır”lar ifa-
desi, “kavvam”ın karşılığıdır. Bundan sonra 
gelen âyetler ise, “kavvam”lığın gerekçelerini 
oluşturmaktadır. İki gerekçe sunulmuştur: 
1) Erkek, üstün kılınmıştır; 2) Erkek, ailenin 
ekonomik sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Gerçekte bu çeviri, sorunlu olduğu gibi 
âyetlerin bağlamlarının dikkate alınmadan 
okunması da zihinleri bulandırmaktadır. Bu 
âyetin sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve yo-
rumlanabilmesi, âyetin “öncesi ve sonrası”yla 
birlikte (yani bağlamında) ele alınması ge-

rekmektedir. Bu âyetten 
önceki âyetlerde genel 
bir yaklaşım sunulmak-
tadır: “Allah’ın, kiminizi 
kiminize üstün kılma-
ya vesile yaptığı şeyleri 
arzu edip durmayın. 
Erkeklere kazandıkla-
rından bir pay vardır. 
Kadınlara da kazandık-
larından bir pay vardır. 
Allah’tan, O’nun lüt-
funu isteyin. Şüphesiz 
Allah, her şeyi hakkıyla 
bilendir.” (Nisa, 4:32). 

Bu âyette geçen “üstün kılmak” ifadesiyle, 
daha önceki âyette erkeğin kavvamlığı için 
gerekçe olarak gösterilen “üstün kılınmış ol-
mak” aynı kelimeyle ifade edilmiştir. Bu ke-
lime “faddale” sözcüğüdür. Faddale, sözlükte 
“itidali aşan fazlalık” demektir. Hem olumlu 
hem de olumsuz fazlalıkları ifade eder. Söz-
gelimi bir insan normalin üstünde öfkeli ise 
bu olumsuz bir üstünlük, normalin üstünde 
cömert ise bu da olumlu bir üstünlüktür. Üs-
tünlüğe yüklenen değer farklı olabileceği gibi 
üstünlüğün temeli de farklı olabilir. Ragıp el-
İsfahani, temelleri bakımından üç tip üstün-
lükten bahsetmektedir: 

ERKEK, ÖZSEL BİR 
MEZİYETE SAHİP OLSA 

BİLE, BU ASLA KADININ 
ERKEĞE KIYASLA DAHA 
AZ DEĞER İFADE ETTİĞİ 

ANLAMINA GELMEZ. 
BİR KONUDA ERKEK 

ÜSTÜNLÜK SAHİBİ İSE, 
BAŞKA BİR KONUDA 

DA KADIN MUKAYESELİ 
BİR ÜSTÜNLÜK 

SAHİBİ OLABİLİR.
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1) Cinse özgü üstünlük: Hayvanların bitkilere 
üstün olması gibi. 

2) Türe özgü üstünlük: İnsanların diğer varlık 
kategorilerinden üstün olması gibi.

3) Kişiye özgü üstünlük: Bir kişinin diğerin-
den üstün olması gibi.

Düşünürümüze göre ilk iki üstünlük biçimi, 
özsel (cevhersel) bir nitelik taşır ve yaratılış 
gereğidir. Kimse bu tür üstünlükleri değişti-
remez. Ama üçüncü tip üstünlük sonradan 
elde edilen bir meziyettir ve değişkendir. Bir 
kimse diğerinden hem ahlâki erdemler, hem 
fiziksel güçler hem de kazandıkları imkânlar 
bakımından üstün olabilir. Bu özellikler kaza-
nılması ve kaybedilmesi muhtemel şeylerdir.  

Şimdi bu bilgiler ışığında erkeğin “kavvam-
lık” meselesini daha kolay değerlendirebiliriz. 
Ancak bu değerlendirmeye geçmeden önce, 
genel ilkeleri bir daha hatırlatmakta fayda 
var. Biraz önce naklettiğimiz âyette açıklandı-
ğı üzere “kiminiz kiminize üstün kılınmıştır” 
derken, bunun ardından gelen âyetle birlikte 
düşünüldüğünde, erkeğin mukayeseli üstün 
özellikleri olduğu gibi kadının da erkeğe kı-
yasla üstün özellikleri bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Her iki durumda da mukayeseli 
üstünlüklerinin gereği olarak kadın ve erkek 
kazandıklarından dolayı pay sahibidirler. O 
halde, kadın ve erkek, cinsiyetlerine özgü üs-
tünlükleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları 
arzu etmemeli ve bundan dolayı birbirlerini 
kıskanmamalıdır.  

Şimdi “kavvam”lık meselesini yorumlayabili-
riz: Söz konusu âyette ileri sürülen ekonomik 
argüman, açıktır ki kazanılan bir üstünlüktür. 
Erkek, geçim araçlarını sağlama noktasında 
bugün güç sahibi olabileceği gibi yarın böyle 
bir imkândan da mahrum olabilir. Yine bu-
gün çalışmayan ve başka türlü geliri olmayan 
bir kadın, aile ekonomisine katkıda buluna-
mayacağı gibi yarın bu durum değişebilir ve 
bu sayede ev yönetiminde söz sahibi olabilir; 
yani “kavvam”lıktan pay sahibi olabilir. 

Diğer argüman, yani “feddale” olarak ifade 
edilen mukayeseli üstünlük, burada cinse 
özgü bir üstünlük (mesela kas gücü) olarak 
anlaşılabileceği gibi, bunun niteliği tam ola-
rak açıklanmadığı için başka biçimlerde de 
yorumlanabilir. Eğer alternatif yorumlarda 
erkeğin üstünlüğüne temel olan şey, kadın ta-
rafından da erişilebilir/kazanılabilir bir özellik 
olarak tarif edilirse, o zaman doğal olarak bu 
argüman da, tıpkı ekonomik argüman gibi 
kadın lehine değiştirilmesi mümkün bir ka-
nıt olarak değerlendirilebilecektir. Başka bir 
deyişle erkek üstünlüğü aşılmaz ve özsel bir 
temele dayandırılmamış olacaktır. Kaldı ki er-
kek, özsel bir meziyete sahip olsa bile, bu asla 
kadının erkeğe kıyasla daha az değer ifade 
ettiği anlamına gelmez. Bir konuda erkek üs-
tünlük sahibi ise, başka bir konuda da kadın 
mukayeseli bir üstünlük sahibi olabilir. 

Müslümanlık düşüncesinde dişillik ve erillik 
meselesi farklı biçimlerde ele alınmıştır. Her 
zaman kadın hakkında olumsuz düşünüldü-
ğü ve Kur’an’ın kadın aleyhine yorumlandığı 
söylenemez. Eski Yunan’da kadın konusunda 
Plato eşitlikçi düşüncelere sahip iken, Aristo 
kadını “yarım erkek” (ya da “eksik erkek”) 
olarak tanımlamıştır. Eski Yunan felsefesi-
ne ait eserler Müslüman dünyaya çevirilince 
Aristo ve onun düşünceleri daha etkili olmuş-
tur. İlk Arap filozofu El-Kindi’den İbn Rüşd’e 
kadar felsefi düşünce geleneği Aristocu bir 
çizgidir. Bazı konularda Plato etkili olmakla 
birlikte kadın konusundaki düşünceleriyle 
Aristo daha fazla kabul görmüştür. Çünkü 
onun düşünceleri ataerkil kültürle ve Tevrat 
yorumlarıyla tam olarak örtüşmekte ve birbi-
rini pekiştirmektedir.

Felsefe geleneği içinde İbn Rüşd’ün kadın 
konusunda olumsuz olmadığı bilinmektedir. 
O, hukuk alanında çok az istisna bir tara-
fa bırakılırsa, kadının erkeğe eşit olduğunu, 
kadının salt ev işleriyle ve çocuk bakımıyla 
uğraşmak zorunda olmadığını ve başka işleri 
de başarabileceğini söylemektedir. Ona göre 
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erkek sadece kas gücü itibariyle bir derece 
üstün olabilir, ama bu ona her konuda mut-
lak bir üstünlük sağlamaz. İbn Rüşd, savaş ve 
siyaset gibi konularda da kadınların başarılı 
olabileceğine inanmaktadır. Bu görüşler, hem 
filozof hem de fakih olarak İbn Rüşd’ün hem 
felsefenin eleştirel mantığını hem de İslam’ın 
anti-gelenekçi mantığını çok iyi kavradığını 
göstermektedir.

Tasavvuf düşünce çevresinde kadın, bazen 
“nefs”e bazen “dünya”ya bazen de “şeytan”a 
benzetilmiştir. Bu benzetmelerde kadın, hep 
paradoksal (iki yüzü olan bir varlık) olarak 
betimlenmiştir. Dişil bir kelime olması yü-
zünden kadın “nefs”e benzetilmiştir; nefs, 
hem kötülüğü hem de iyiliği emreden çift iş-
levli cevherdir. Kadın, erkeğe uyduğu sürece 
iyiliğe yatkın, erkeği egemenliği altına aldığını 
sürece de kötülük kaynağı olarak görülmüş-
tür. Kadına karşıt olarak erkek “aklı” temsil 
eder. İnsan, nasıl kendi özvarlığında “nefis” 
ile “akıl” arasında bir gerilim yaşarsa, toplum-
da da kadın ve erkek ilişkisi benzer gerilimleri 
içinde taşır.

Kadın, kötülüğü temsil ettiği oranda “şeytan”a 
özdeş olarak algılanır. Ama şeytan, aynı za-
manda kurnazlığın, hilekârlığın ve gücün 
simgesidir. Kadında da bu özellikler mevcut-
tur ve erkek, kendini kadının afetlerinden 
korumalıdır. Sosyolog Fatima Mernissi’nin 
de tespit ettiği gibi Batı dünyasında kadın pa-
sif ve zayıf bir varlık olarak tasvir edilirken, 
Müslüman dünyada kadın kendisinden koru-
nulması gereken güçlü bir varlık olarak dü-
şünülmüştür. Bu nedenle kadın, toplumdan 
yalıtlanmak istenmiş ve evden çıkması uygun 
görülmemiştir. 

Öte taraftan kadın, görünüş itibariyle süslü, 
işveli, cilveli, alımlı ve şuh bir geline benze-
yen “dünya” gibidir. Ama dünya nasıl geçici 
ise, kadının bedensel güzelliği de geçicidir. 
Bu nedenle “görünüş”ten ziyade “iç güzellik” 
önemlidir. Kadının seçiminde bedensel güzel-
lik, en önemli kriter değildir. Erkek, yaşlanıp 

güzelliğini kaybettiğinde de onda hâlâ güzel 
bir yan bulmak istiyorsa içbenliğine, dindarlı-
ğına ve kişiliğine bakmalıdır. 

Mevlana Celaleddin Rumi ve İbn Arabî, erkeği 
semaya, kadını da arza benzetmişlerdir. Sema 
etkileyen, arz etkilenendir. Bu benzetme de er-
kek etken, kadın edilgen bir konumda göste-
rilmiştir. Bu ve benzer yaklaşımlar Uzak Doğu 
kültüründeki ying ve yang ayrımına benze-
mektedir; ancak ying ve yang birbirine karşıt 
iki kutup olarak tanımlanmıştır. Bu karşıtlık 
doğal olarak çatışmanın da kaynağı olarak 
görülür. Ancak İbn Arabî, bu felsefeyi aşmak 
üzere daha karmaşık bir sistem geliştirmiştir. 
O, belki de Kur’an’ın özünde varolan “eşitlik 
içinde farklılık” ilkesini ifade etmiştir.

İbn Arabi’ye göre kadın erkeğe içkindir. İki-
si arasında bulunan şekil benzerliği ve cins 
birliği, yekdiğerini sevmelerinin sebebidir. 
Kadının asıl vatanı erkektir. Kadın, bu vatana 
dönme ve kavuşma özlemi taşır. İki varlığın 
teklikten nasıl ortaya çıktığını İbn Arabi şöyle 
izah eder: Tanrı’nın suretinde yaratılan insan 
ortaya çıkışıyla Hakk, çift hale gelmiştir. Bir 
şeyin sureti (modeli) o şeyi tek olmaktan çı-
karır. Erkeğin bir sureti olan kadın da onun 
varlığını çift hale getirmiştir. Nasıl insan, 
Tanrı’nın sıfatlarının izdüşümlerini özünde 
taşırsa, kadın da erkek özelliklerini içinde ta-
şır. Fakat Tanrı ile insan arasında bir özdeşlik 
olmadığı gibi kadınla erkek arasında da tam 
bir özdeşlik söz konusu değildir.

İnsan olmaları bakımından kadın-erkek eşit-
tir, aralarında fark yoktur. Kadınların insanlığı 
erkeklerden daha az olmadığı gibi erkeklerin 
insanlığı da kadınlarından daha fazla değil-
dir. Erkeklerle kadınların cevherleri (özleri) 
bir, arazları (tezahürleri) farklıdır. Dişilik ve 
erkeklik, arizi ve talidir. Erkeğin kadına üs-
tünlüğü mutlak değil, sınırlı ve izafidir. Bazı 
bakımlardan da kadın, erkekten üstündür. 

Erkek ve kadın, ancak birbirleriyle tamam 
olurlar. Tek kaldıklarında ikisi de eksiktir. Er-
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kek ve kadının kaynaşması, erkeğe babalık, 
kadına annelik vasfını kazandırır. Bu iki cins, 
hayatta işlevleri ve nitelikleri bakımından bir-
birini dengeler ve aile, bu dengeyi ifade eder.

Sonuç:

Bu görüşler, Batı ve Uzak Doğu düşüncesin-
de karşıtlık ve çatışma temelinde kurgulanan 
kadın-erkek ilişkisinden oldukça farklı bir ya-
şam biçimini öngörmektedir. İslam kültürün-
de çokça ifade edildiği üzere “Kadın ve erkek 
bir elmanın yarısı gibidirler.” Bu sözün Hz. 
Peygamber’e ait bir söz olduğu birçok ravi ta-
rafından ifade edilmiştir. İbn Arabi, evrende 
her şeyin çift yaratıldığını, çift olan şeylerin 
ise mıknatıs gibi birbirlerini çektiğini, maddi 
ve manevi düzenin bu temel üzerine kuruldu-
ğunu söyler. Bu düşünce çatışmayı değil bir 
arada yaşamı esas alır. Aile, bu birlikteliğin 
adıdır. İbn Arabi, cinsiyeti arızi (ilineksel) bir 
konu olarak ele aldığı için, altkimlik (cinsi-
yet insanın bir altkimliğidir) meselesini bir 
üst kimlik meselesi haline getiren modern za-
manların kadın-erkek sorununa da köklü bir 
çözüm önermektedir.

İbn Arabi, kadını Allah’ın ibda ve icat sıfa-
tının mazharı olarak görmektedir. Ona göre 
kadın çocuk dünyaya getirince Allah’ın yara-
tıcılık sıfatı onda tecelli eder. Hatta Rahman 
ve Rahim sıfatı ile “rahim” kelimelerinin ortak 
kökenine işaret ederek, kadının sadece yara-
tıcı değil aynı zamanda sevecen ve esirgeyen 
özelliklerine de dikkat çeker. Bu açıdan ba-
kıldığında dişillik, insanlığın varoluş kaynağı 
ve soyunun sürmesi için bir önkoşuldur. Bu 
önkoşul olmadan ne hayat ne de barış müm-
kündür. Kadınlık ya da dişillik, hayatı ve ba-
rışı simgeler.

Çağdaş Müslüman düşünürler, kimi zaman 
farklılıklara kimi zaman da benzerliklere 
işaret etmektedirler. Sözgelimi İran köken-
li, Amerika’da yaşayan Müslüman düşünür 
Seyyid Hüseyin Nasr, sürekli eşitlik ve ben-
zerliklerin vurgulandığı bir dünyada kadın ve 

erkeğin farklılıkları üzerinde yoğunlaşmış, bu 
iki cinsin Allah’ın farklı sıfatlarını temsil ettik-
lerini vurgulamıştır. Ona göre erkek vücudu 
celal, kuvvet ve mutlaklığı, kadın vücudu ise 
güzellik, mutluluk ve sonsuzluğu temsil eder. 
Cinsiyetler arasındaki farklılıklar, insanın var-
lığını anlamada anahtar bir role sahiptir. Bu-
nun tersine kuzey Afrikalı Müslüman düşünür 
Lahbabi, personalizm akımının etkisi altında 
kadın ve erkeğin kendi başına birer “şahsiyet” 
olduğunda ısrar eder. Ona göre ne kadın er-
keğin yedeğinde ne de erkek kadının yedeğin-
dedir. İkisi eşit iki ayrı şahsiyettir. Kadın erke-
ğin bir şeyi, eşyası değil, onun eşitidir. Erkek 
ve kadınlar arasında eşitsizlikler yok, fakat 
farklılıklar vardır. Kur’an’da ilk etapta eşit-
sizlik gibi gözüken meseleler (mesela mirasta 
farklı paylaşım) sorumluluklarla alakalı olup, 
bir adalet ve denge sağlamak üzere yapılmış 
düzenlemelerdir. Evin geçimini tümüyle yük-
lenen erkektir, eğer eşit sorumluluk eşitsiz bir 
miras dağılımıyla birlikte olsaydı, o zaman el-
bette bir eşitsiz muameleden söz edilebilirdi. 
Önemli olan kadının ontolojik ve hukuksal 
anlamda bir “şahıs” kabul edilmesidir. İslam, 
kadını kabile ve benzer sosyal yapıların bo-
yunduruğundan kurtarmış, erkeğin eşit eşi ve 
arkadaşı kılmıştır.

Bugün gerek Müslümanlık düşüncesinde ge-
rekse Batı düşüncesinde kadın ve erkek konu-
sunda gelinen son nokta, hem benzerliklerin 
hem de farklılıkların aynı anda vurgulanması 
şeklindedir. Kadın ve erkek, ne birbirinden 
tümüyle farklı ne de birbirinin aynısı ve özde-
şidir. Kökenleri bir olmakla birlikte yetenek 
ve özellikleri farklıdır, ama bu farklılıklar on-
ların eşit muamele görmelerinin önünde bir 
engel değildir. 
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aşadığımız yüzyılda birçok Kur’ani kavram 
gibi İhlâs kavramı da dönüşüme uğramış 

ve asıl algı mecrasından uzaklaşmıştır. Bu 
bağlamda günümüzde ihlâs denildiğinde 
belli bir yapılanmaya indirgenmiş bir kelime 
akıllarda yer etmektedir. Sözün en güzeline 
uymakla mükellef olan bizler, sadakatin en 
güzel timsali olan ihlâs kavramını özüne 
döndürme çabalarından biri olan “İhlâs Çağrısı” 
kitabını bu sayımızda ele almaya çalışacağız. 

Ramazan Kayan’ın kaleme aldığı “İhlâs Çağrısı” 
adlı kitap, Çıra Yayınları Düşünce Dizisi’nin 2. 
kitabı olarak yayımlandı. Elimizde 11. baskısı 
olan kitap 13 ana başlıktan oluşuyor. Kitabın 
giriş bölümünde günümüze dair İslami ve 
insani değer ve duyarlılıkların hızla aşındığı 
bir zaman diliminde yaşadığımızdan tespitle, 
toplumların yönsüzlük girdabında sürüklenildiği 
belirtiliyor: “Özünden kopan, başkalaşan, 
kendi olmayan birey, yabancılaşma sürecinde 
güvensiz, gönülsüz, yalnız ve soğuk. Gönül ve 
güven yıkıma uğradı. Akıl ve güç kutsandı.
İnsanoğlunun bilgiyi üretme potansiyeline 
sahip bir varlık olduğu muhakkak. Fakat ürettiği 
ve isimlendirdiği bilginin de esiri olan yine 
insanoğlu.”  
 
Ramazan Kayan, bu bağlamda insanın ürettiği 
teknolojinin esiri olduğundan tespitle, “Sıcak 
ve samimi dünyaların yerini sanal dünyalar 
aldı. Yapay duruşlar, mekanik ilişkiler, dijital 
bir yaşam, bencil duygular, fırsatçı bakışlar, 
çıkarcı hesaplar gibi her biri ayrı bir başlıkta 
incelenebilecek bu hususlar için çağdaş insanın 
yaşam felsefesi” olduğuna vurgu yapıp: “Bu 

YMuharrem BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

İHLAS ÇAĞRISI / Ramazan Kayan

Çıra Yayınları

Kendi Gerçeğimize, İçimize, 
Yüreğimize Yani Bize Yönelik 
Bir Yolculuk İHLÂS ÇAĞRISI 
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insanlık sorunu tüm dünyayı sarmış durumda. 
Müslümanlar da bu fiili yozlaşmadan 
maalesef kendilerini kurtaramadı. Yaşanan 
süreçte, mü’minlerin en fazla sadakat ve 
samimiyetleri yara aldı. Müslümanların en 
güzel hasleti, İslam’ın en güzel kelimesi 
ihlâs lekelendi. İhlâs’ın güzelliklerini çağın 
kirlilikleri örttü.” diyor.  
 
Yazar, inananların “İhlâs Yetmezliği”ne de 
maruz kaldığı tespitinde bulunuyor: “Son 
zamanlarda modernitenin pragmatist, 
oportünist, hedonist kuşatmasında samimiyet 
kaybı, sadakat yitimi İslami kişiliği tehdit eder 
boyutta… Rasyonel akıl, seküler ahlâk, ihlâsı 
hedef aldı.” diyen yazar, ihlâs anlayışının da 
mistik bir anlayışa kurban gittiğini, ihlâsçılık 
üzerinden ihlâsın vurulduğunu söylüyor.  

Yazarın “İslami gayret ve hedefleri olan 
birey ve yapılarda, çözülmenin, çürümenin, 
dökülmenin nedenleri ve niçinleri üzerinde 
ciddi bir tahlil ve tespite gitmeleri, kendi 
gerçekleri ile yüzleşme cesaretini göstermeleri 
kaçınılmazdır.” tespiti, günümüz yapıları 
için bir özeleştiri niteliği taşıyor. 
 
Kitabın birinci bölümünde “İhlâs nedir ve 
Muhlis kimdir?” sorularını soran yazar, ihlâs 
kavramının kelime köklerine inerek kavramı 
arkeolojik bir titizlikle ele alıyor: “Mü’minlere 
düşen görev, kavramları, kelimeleri Kur’an 
ve Sünnet çizgisinde yerine oturtmaktır.” 
İhlâs kavramının açılımı bağlamında sadakat 
konusu üzerinde de duran yazar, “İhlâs’ın 
yazı dilinden ziyade hal dilinin konusu 
olduğunu, bunun yaşam boyu sadakatle 
gerçekleşebileceğini” söylüyor. Ayrıca bu 
bölümde İhlâsla eş değer, ihsan, huşu, ittika, 
takva, haşyetullah, havf, muhabbetullah, sıdk 
( sadakat ) lillâh, livechillah, merdâtillâh, 
fisebilillah, illallah, ilârabbi kavramlarını kısa 
kısa âyetler ve hadisler ışığında açıklıyor. 

İkinci bölümde “Muhlis ve Vasıfları” ele 
alınıyor: “İhlâs’ın anlamı kavranınca, muhlisin 
de kim olduğu anlaşılır. Muhlis; kesin ihlâs 
sahibi, samimî ve ihlâsında kendini kanıtlayan, 

şovmenlikten, rol yapmaktan uzak, gerçekçi 
bir duruşu olan, gösterişten berî, alâyişsiz, 
sade, parsa toplama derdi olmayan samimi 
insandır.” diyen yazar, Muhlis’in özelliklerini 
Kur’an’dan âyetlerle örneklendirip, “Allah’ın 
muhlislerle birlikte olduğundan kimsenin 
kuşkusu olmasın. Zaman ve mekân değişmiş 
olsa bile… Yeter ki samimiyet olsun.” diyor.

Üçünçü bölümde “Tevhîd ve İhlâs” bahsi ele 
alınıyor: “Rabbimizin bizden istediği halis bir 
tevhiddir. Zulme bulaşmamış bir imandır.” 
diyen yazar, İhlâs’ı imandan koparırsanız 
ne olur sorusuna, “İman korumasız, mü’min 
kararsız konuma düşer.” cevabını veriyor.  

Dördüncü bölümde “Peygamberler ve İhlâs” 
konusu âyetlerle ve Peygamberimizin 
siretinden örneklerle irdeleniyor. Âyetlerde 
peygamberlerin ayrıcalıklarından değil, bir 
defa da olsa işlenen bir hatayı nasıl mercek 
altına aldıkları ve “kendime zulmettim, zalim 
oldum.” demeleri vahyi şahitliklerle sunuluyor. 

Beşinci bölümün “Kur’an ve İhlâs” başlığında 
ise “İhlâstan yoksunların elinde, Allah’ın 
kitabının başına neler gelebileceğini 
tahmin edebilirsiniz. Allah’ın âyetlerinin 
nasıl çarpıtıldığını, indî te’vîl ve yorumlarla 
kitabın, egemenlerin heva ve hesapları 
doğrultusunda nasıl kullanıldığı yabancısı 
olmadığımız acı bir gerçektir.” deniliyor. 

Altıncı bölüm olan “Samimiyetsizliğin 
Kur’an’daki Resmi: Benî İsrail” vahyi örneklerle 
yazıya dökülüp: “En çok peygamber gören ve 
peygamberlerini en çok yoran kavim onlar. 
Vefasızlık, samimiyetsizlik en somut ifadesini 
onlarda buluyor. Yasakları delmede oldukça 
mahir, mücerreb bir toplum.” deniliyor.  

Yedinci bölüm “Halis Din” başlığını taşıyor. 
“İslam, Allah’ın dini. Allah’ın ikmal ve itmam 
ettiği din. Allah’tan gelen din, Allah’a 
hastır, nettir ve berraktır. İslam’ın önüne ve 
ardına birtakım tamamlama ekleri koymak, 
İslam’ın maksadına uygun davranmaktan 
ziyade, başka emellere hizmeti beraberinde 
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getirir. Müslüman’a düşen görev; İslam’a 
yönelik bulandırma, gölgeleme, perdeleme 
budama eylemlerine duyarlı olmaktır. İhlâs, 
İslam’la kişiliği yoğurma eylemidir. İslam ise 
insanı insan etme disiplinidir. Kulu ‘Allah 
için kılma’ mektebidir İslam.” tespitleriyle 
“halis din”in ne olduğu anlatılıyor. 

Sekizinci bölüm olan “İhlâslı Kullar” başlığında 
ise, “Allah insanı yarattı ve ona yaratılış 
amacını bildirdi. Peki, insanın misyonu nedir?” 
sorusunu soran Kayan, “Ancak ve ancak 
Allah’a kulluktur.” cevabını veriyor. “Net bir 
şekilde Ubudiyet’i yalnızca O’na tahsis etmek… 
Halis bir kulluğun ahdi ‘Yalnız sana’ demek. 
Esas olan budur. Riya ise kullukta çözülme ve 
amellerde çürümedir.” Yazar bu bölümde güzel 
bir soru soruyor: “Amellerimizi, eylemlerimizi 
insanların ilgisine sunmak, kalbine yazmak 
yerine amel defterine yazılıyor olması yeterli 
değil mi?”  
 
Bölüm devamında yazar, Mü’minlerin 
muhatap olduğu fariza ve vecibelerin hangi 
eksende meşruiyet kazandığını cihad ile ilgili, 
hicret, infak, şahadet; Mü’minin çektiği eziyet, 
davet, sabır âyetlerinden örneklendiriyor. 
Tüm bu âyetleri yaşamlaştırırken samimi 
ve ciddi olmamızı öneriyor. Kendimize ve 
Rabbimize karşı ciddiyetten bahsediyor. 

Dokuzuncu bölümde “İhlâsın Gücü” işlenirken, 
“İnsan tabiatı itibari ile zayıftır. Emaneti 
taşımakta zorlanır. Fakat insanların çoğu 
bu zaafının bilincinde değildir. Büyüklenir, 
şımarır ve Hakk’tan sapar.” deniliyor. İşte 
tam bu esnada Allah’ın uyarısı insana 
ulaşıyor. Kulluk Sınavı’nda insanoğlu nasıl 
başarılı olacak? Zaafını nasıl telafi edecek? 
Bu soruların cevabını yine Kur’an’dan; Allah 
samimi kullarına burhan, furkan, çıkış yolu, 
sekinet, hikmet, basiret verir âyetleriyle 
ele alınıyor. “Ve sen asrın Müslümanı! Çağı 
kuşatacak ihlâs donanımına sahip misin? 
Takva ile mücehhez, huşu ile müzekkî 

misin?” diyen Kayan, bir iç muhasebe 
yapmanın kaçınılmazlığını ortaya konuyor.

Onuncu bölüm “Samimiyet Sınavı”na 
ayrılmış. “Yaşadığımız hayat boşluğu ve 
başıboşluğu affetmiyor.” tespitini yapan 
yazar, “Hedefsizliğe tahammül yok. Yaşamın 
merkezine Allah’a dönmek gerçeğini koyup, 
hayatın yönünü ona göre çizmek gerekiyor. 
Çağdaş insanın sorunu samimiyet sorunu. 
Bulanık çağda hiçbir şey net değil. Kendisi 
ile barışık değil. Beşeri ilişkiler önyargılı. 
Kardeşlik Hukukunu hayata geçirecek ihlâs 
ve birikime sahip miyiz? Akrabalarımızla 
nasılız? Modern yaşam tarzının, kentleşme 
kültürünün getirdiği komşusuzluğu 
yenme projelerimiz olası mı? Semtimizde, 
sokağımızda; dul, yetim, öksüz, mustaz’af ve 
yoksulların adreslerini bizden sorsalar bilecek 
miyiz? Fazla uzağa gitmemize gerek yok. 
Aile bireylerimize karşı samimiyetimiz nasıl?” 
diyerek bu ve benzeri pek çok soruyu hayattan 
örneklerle ele alıp, cevaplamaya çalışıyor.

Onbirinci bölüm ise “Samimiyet Çağrısı”nı 
içeriyor: “İslam’ın çağrısına yönelen herkes 
bilir ki İslam’ın esasta istediği ve aradığı 
samimiyet ve sadakattir. Mü’min’in hayatı 
iman ve cihad ile şekillenir. İman ve 
cihad, özünde ihlâs içeriyorsa karşımıza 
sadık mü’minler çıkar… İhlâs’ın tükendiği 
yerde şirk, nifak ve riya belirir. Bu yüzden 
İslam, iman ve cihadın bozulmaması için 
sürekli ihlâs çağrısında bulunur. Evet, çağrı 
samimi olmak ve samimiyete çağırmak… 
Müslüman’ım ifadesini kullanan buna 
sadık kalacak.” diyen yazar, samimiyet, 
sadakat ve ihlâs kavramlarını irdeliyor.    

Onikinci bölüm “İhlâs Erozyonu” başlığında 
ele alınıyor: “İhlâs sahibi olmak ne kadar 
önemli ise, onu korumak da bir o kadar 
önemlidir… Belki de ihlâsı korumak, 
kazanmaktan daha zordur.” diyen yazar, 
asrın hastalığının ihlâssızlık olduğunu ve bu 
ihlâssızlığın içten çürüme, hassasiyetlerde 
çözülme ardından da adım adım dökülmeyi 
beraberinde getireceği tespitinde bulunuyor: 
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“Ve nereye doğru gittiğimize bakalım. İlke ve 
ideallerden ödün vermenin nerede duracağı 
bilinmiyor… Sathîlik, şeklîlik, sahtelik 
her şeyi ele veriyor… Artı güven sorunu, 
temsil sorunu, kimlik sorunu, kişilik sorunu 
karşımızda… İhlâstaki iflasın acı bilançosu 
ise utanç verici bir yüz.” olarak nitelendiren 
yazar, samimi olarak durumumuzu 
görmeli ve sorunlarımızı sorgulayabilmeli, 
tartışabilmeliyiz diyerek de “İhlâs yetmezliğini 
nasıl giderebiliriz?” sorusunun cevabını 
değişik örneklemelerle açıklamaya çalışıyor.

Onüçüncü ve son bölümde yazar tüm kitabın 
hâsılası olarak sesleniyor: “Ey Samimiler! 
Samimi gençler! Kur’an’a sadık kalınız… 
İdeolojiler dünyasının ifsâd ve iğfaline 
karşı vahyin kulpuna sağlam tutununuz. 
Gençliğinizde yakalayacağınız düzey, 
tutturacağınız çizgi, uzanacağınız ufuk 
geleceğinizi belirleyecektir. Samimi zengin! 
Mal Allah’ın emanetidir… Bu emaneti nerede 
kullandın? Temiz tuttun mu? Kendi çıkarlarına 
göre değil, Allah’ın ölçülerine göre hareket 
etmek mecburiyetinde olduğunu biliyorsun. 
Zekât ile malını korumaya al. İnfakta ihlâsı 
gözet. Yatırımlarını ölümden öteye kaydır. 
Samimi âlim! Bu ülkede İslam’ın ömrünü 
uzatmak belki sizin ihlâslı direnişinize 
bağlıdır. Ey ilim ehli! Sizin müsteşriklerden 
farkınız, iman ve ihlâsınızdır. Allah’ın sizlere 
emaneti olan ilim, ekmek tekneniz olsun diye 
verilmediğini, siz daha iyi bilirsiniz. İslam’ın 
sırtından geçinmek sefaletinden kurtulmak 
gerekiyor. Samimi anne-baba! İzdivacın 
sigortası ihlâstır. Siz merhamet timsali anne-
baba! Evladınıza karşı merhametiniz onları 
hayra mı yoksa şerre mi çekiyor? Hiç kimse 
Allah’tan daha merhametli olamayacağına 
göre, onlara Allah’ın hükmünü uygulamada 
merhametiniz tutmasın. Acıyın onlara. 
Cahilliğe kurban vermeyin. Samimi kadın! 
Sen annesin, eşsin, kardeşsin. İslamî izzet 
ve iffetinle değerlisin… Kapitalist sistemin 
tüketim köleliğine, egemen güçlerin işleyişine 
taze kan taşıma gayretinle kime hizmet 
etmiş olacağını düşün. Giysilerin, takıların, 
tavırlarınla neyin peşindesin? Başörtüsü 

markası seçimindeki hassasiyeti, başörtüsü 
mağduru kardeşlerinin çektiği çileye 
göstermeyen hanımefendiler de kendilerince 
samimi(!)… Âişe’nin fıkhı, Fâtıma’nın takvası, 
Zeyneb’in cesareti, Meryem’in iffeti, Asiye’nin 
hassasiyeti sermayen olsun. Ey nefsim! 
Kendi gerçeğinle yüzleşmeye hazır mısın? 
Hesaptan önce hesap vermeye ne dersin? 
Göze gireyim derken, gözden düştüğünün 
farkında değilsin… Övünmek ve saygınlık 
kazanmak için bu ne hırs? Bilmediklerine ‘ben 
bilmiyorum’ demekten vazgeçmeyecek misin? 
Ne zaman samimi olacaksın… Riya ile kendine 
zulmetme… Kendini güvende mi görüyorsun? 
Oysa Hz. Muhammed (sav), kızı Fâtıma’ya 
güvence vermemişti… Nefsim! Topraktan 
geldiğini unutmuş gibisin. Haydi, Rabbine 
dön! Sen dönmek istemesen de dönüş O’nadır. 
Ey nefsim! Halis ol ki, halas bulasın!” 
 
Ramazan Kayan bu çalışma ile bizi kendi 
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çıkarmayı amaçladığını ve bunu yaparken 
de kimseyi “İhlâs Sorgulaması”na tabi 
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vesile olabilmektir. İlkemiz: İhlâs ve istikamet.  
Hedef: Allah’ın razı olacağı bir kulluk. Duamız: 
Allah’ım bizi ihlâstan ayırma! Âmin.”  



1956 yılında Malatya’da doğdu. İlkokulu bitirdikten 
sonra Malatya İmam-Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırdı. 
İmam Hatip Lisesi’ni 1976’da bitirdi. Daha sonra 
İmam-Hatiplik görevine başladı.

İmam-Hatiplik görevi yaparken İnönü Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne devam etti. 
1982 yılında bu okuldan mezun oldu. 1983 yılında 
İmam-Hatiplikten ayrıldı ve serbest ticaretle 
uğraşmaya başladı.

Yazar özellikle İslami ilimler üzerinde araştırmalarını 
sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ramazan Kayan, halen radyo programcılığı ve aylık 
Özgün İrade Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini 
yapmaktadır.

RAMAZAN KAYAN




