
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insana kendisini ve başkalarını yönetebilme kabiliyetini bahşeden Rabbimiz’e,

Salât olsun, liyakat ve adaletle, meşveret ve merhametle yönetmeyi öğreten sevgili Efendimiz’e,

Selam olsun, onun siyasetini sürdüren ehl-i beytine, ashabına ve tüm mü’minlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapma gayretini ilk beş yıllık minval üzere bu yıl da 
devam ettirme kararı alan Kur’ani Hayat dergimiz, Kur’an’ın tasavvurumuzu inşa eden temel 
kavramlarını irdelemeye devam ediyor.  

28. sayımızın başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, vahyin öngördüğü siyaset ve devlet mo-
delini anlatıyor. Hz. Ali efendimizin Kur’an’dan damıtarak Mısır’a vali atadığı Malik el-Eşter’e 
verdiği emirnameyi Ali Koçak değerlendirdi. Hz. Süleyman’ın (as) şahsında Kur’an’ın güç ve ik-
tidar ahlakını nasıl öğrettiğini Hüseyin Kerim Ece inceledi. Mehmet Deri İslam tarihi boyunca 
üretilen siyasetnameleri derli toplu şekilde sizler için yazdı. Talip Akbaş, Said Halim Paşa’nın 
siyaset ve devlet görüşünü özetledi. 

Söyleşi köşemizde konuk ettiğimiz siyaset sosyoloğu Fehmi Altın, İslam tarihinde siyasetin nasıl 
yatak değiştirdiğini çarpıcı tespitlerle anlattı. İlk kez yazısını yayınladığımız Ahmet Şat, Hz. Musa 
ile bilge adamın kıssasını yorumladı. Önceki sayılarımızdan tanıdığınız Ali Haydar Öztürk bir 
eğitim manifestosu yazdı. 

Mustafa Akman, kadim bir meseleyi irdeledi, iman-amel münasebetini Murat Sülün ile 21. sa-
yımızda gerçekleştirdiğimiz söyleşi özelinde eleştirel bir dille kaleme aldı. İbrahim Sarmış hoca, 
aybaşı halindeki kadına ibadetin neden yasak olduğunu sordu ve detaylı cevabını delilleriyle 
açıkladı. İlk kez dergimize konuk ettiğimiz Savaş Ören de kadın algımızı eleştirel bir dille irdeledi. 

Yine ilk kez yazısını yayınladığımız Fatih Demirci insanı anlamaya ve anlatmaya odaklanan de-
nemesiyle katkı yaptı 28. sayımıza. Merhum Abdulcelil Candan hocamız, vefatından hemen önce 
elimize ulaşan son yazısında şehadetin hakikatini örnekleriyle anlattı, mekanı cennet olsun. 

Mehmet Azimli’nin Hendek savaşını farklı açılardan değerlendiren incelemesi, özellikle tarih 
okumalarına ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir yazı. Dosya konumuza dair bir eseri, R. 
İhsan Eliaçık’ın Adalet Devleti başlıklı eserini tanıtan Kübra Ç. Koçak’ın yazısıyla sonlandırıyoruz 
28. sayımızı.

Temmuz 2008-Aralık 2012 arasını kapsayan 27 sayının tamamını takım halinde temin etmek 
isteyen dostlarımız dergimizle irtibata geçip sipariş vererek, beş yıllık birikimden sürekli istifade 
etme imkânı bulabilecektir.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için elektronik 
nüsha aboneliğini de gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Okuyarak, okutarak, 2013 aboneliğinizi 
yenileyerek ve yeni aboneler bularak şimdiye kadar dergimize verdiğiniz desteği sürdüreceğinizi 
ümit ediyoruz.

2013’te çıkarmayı düşündüğümüz toplum ve aile dergisini bir başka bahara ertelemek duru-
munda kaldık. Gençlik dergimizin hazırlıkları sürmekte olup Mayıs ayında ilk sayısını yayınlamayı 
planladık. 

Mayıs başında çıkacak yeni sayımızda buluşana kadar Allah’a emanet olun.
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B A Ş Y A Z I

İnsan Devleti

KÂİNATTA MUTLAK ERK 

VE İKTİDAR KULLANMA 

YETKİSİ ALLAH’A 

MAHSUSTUR. İNSANIN 

MUTLAK ERK VE İKTİDAR 

KULLANMAYA KALKIŞMASI, 

ALLAH’IN ALANINA 

TECAVÜZDÜR. BU İNSANI 

TİRANLAŞTIRIR. 

İlahi siyaset - insani siyaset

Siyaset, yönetmektir. Yönetmek, tarihi aşan bir 
şeydir, insanla sınırlanamaz. Yönetme fiilinin 
en belirgin sonucu düzendir. Düzenden yola 
çıkarak, orada bir yönetimin olduğunu anlarız. 
Kâinatın muhteşem düzeni, bize kâinatın bir 
yöneticisi olduğunu söyler. 

Kâinatın düzeni ilahi siyasetin göstergesidir. 
İlahi siyaset kendisini, mikrodan makroya, zer-
reden kürreye, her varlıkta hissettirir. İlahi ke-
lamın alemlerin yaratıcısı için kullandığı Rab, 
Melîk, Mâlik, Vekîl, A’lâ, Azîz, Hakîm, Kâdir, 
Rakîb, Kadîr, Hafî, Kayyûm, Muktedir, Kahhar, 
Kâim, Selâm, Hafîz, Ğâlib, Bedî, Alî gibi isim-
ler, doğrudan yönetmekle ilgilidir. 

Esma-i hüsna, bir tür, ilahi siyasetin arkasında 
hangi niteliklerin bulunduğunu gösteren ‘yete-
nekler’ cetvelidir. Esma-i hüsna sadece Allah’ı 
bilme ve tanımamızı sağlamaz. Aynı zamanda 
ilahi eylemin nasıl gerçekleştiğini anlamamızı 
da sağlar. İlahi siyaset, ilahi eylemlerin topla-
mıdır. 

İlahi siyasetle insani siyaset arasında mahiyet 
farkı vardır. Zira iki siyasetin faili arasında ma-
hiyet farkı vardır. İlahi siyasetin yapıcısı mutlak 
ve sonsuz, eşsiz ve benzersizdir. İnsani siyasetin 
yapıcısı ise mukayyet ve sonlu, eşli ve benzer-
lidir. İlahi siyasetin öznesi yaratan, nesnesi ya-
ratılandır. İnsani siyasetin öznesi eşi ve benzeri 
çok olan insandır. Bu yüzden ilahi kelam insani 
siyasetin temeline “ortak akıl” anlamına gelen 
şûrâ’yı koymuş ve “Onların yönetime dair işleri 
aralarında şûrâ iledir” (42:38) buyurmuştur. 

Mustafa İSLÂMOĞLU
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diye bir seçeneği bulunmamaktadır. Fa-
kat insani siyasetin parametresi “ehliyet ve 
liyakat”tir. Bunu yine ilahi kitap emretmiş-
tir (4:58).

Siyaset, yani yönetme işi, hiç kuşku yok ki 
bir emanettir. Her emanet gibi, gelip geçi-
cidir. Bu yüzden siyaset emanetinin tanzim 
edildiği çatı kuruma “devlet” adı verilmiştir. 
Devlet, “bir elden çıkıp öbür ele giren, elden 
ele dolaşan, tedavülde olan” anlamına gelir. 

 Yönetme emanetine talip olanlar, ona sada-
kat göstermekle görevlidirler. Aksi emanete 
ihanet olur. Yönetme emanetine sadakatin 
ilk şartı, kişinin kendini yönetmesidir. Ken-
dini, kendi zaaf ve meziyetlerini, fazilet ve 
reziletlerini, artı ve eksilerini yönetemeyen 
insanların başkalarını yönetmeye kalkmala-
rı felakettir.

İnsani siyasetin tarihi 
insanlıkla yaşıttır. İslam 
siyaset nazariyesi, insani 
siyaseti üç başlık altında 
ele almıştır:

1. Şahsiyetin yönetilmesi 
(tedbiru’l-mutevahhid): 
Öğrenim ve öğretim 
süreçlerinin tümü yö-
netmekle alakalıdır. İn-
san tekinin terbiyesi de 
öyle. Mesela bu satırları 
yazmak bir yönetim işi-
dir. Kelime, harflerin 
yönetilmesiyle, cümle 
kelimelerin yönetilme-
siyle, yazı cümlelerin 

yönetilmesiyle oluşur. Konuşma dediğimiz 
olay, düşüncenin yönetilmesi işlemidir. 
Ahlaki davranış güdülerin yönetimi teme-
linde yükselir. Korku, yönetilirse sahibini 
güvenli kılar, değilse güvenliğini yok eder. 
Yönetilen sevgi sahibi dengeli kılar, değilse 
sahibinin dengesini bozar. Yönetilen şehvet 
sahibi için nimettir, değilse sahibi için be-
ladır. Yönetilen öfke sahibini müteyakkız 
tutar, aksi sahibini hayvanlaştırır. Yönetilen 
akıl sahibini akıllı yapar, aksi sahibini deli 
yapar.

Kâinatta mutlak erk ve iktidar kullanma yet-
kisi Allah’a mahsustur. İnsanın mutlak erk ve 
iktidar kullanmaya kalkışması, Allah’ın alanı-
na tecavüzdür. Bu insanı tiranlaştırır. Kendin-
de böyle tanrısal bir yetki görmeye başlayan 
tiran çıldırır. Zira insan, noksan doğası gereği 
mutlak erki nasıl kullanacağını bilemez. Mut-
lak erk ve iktidar yetkisi “sınırsız ve sorum-
suz bir yapabilme gücü” demektir. Sınırlı ye-
tenekle sınırsız erk kullanmaya kalkışmanın 
sonu sınır tanımaz bir zalimlikle neticelenir. 
Her nemrutlaşma ve firavunlaşma böyle baş-
lar. 

Sonuç, Tanrı’dan rol çalmaya kalkışmaktır. 
Bunu yapan tiranı kimse durduramaz. Zira o 
kendisini kâinatın kralı sanmak gibi bir da-
lalete düşmüştür. Tanrı olmadığı halde tanrı 
gibi davranmak, bunu yapanı tanrı kılmaz; 
olsa olsa sinsi bir şeytan, 
gaddar bir diktatör kılar. 
İşbu yüzden, diktatörlük 
gerçek bir şirktir. Zira her 
diktatör ve tiran, el-Melik 
olan Allah’tan rol çalmaya 
kalkan bir zavallıdır.

Hâlık’ın tekliği tevhidin 
şartı, mahlûkun çokluğu 
da adaletin şartıdır. Hâlık’ı 
tek bilmemek şirk üretir; 
mahlûku çok bilmemek 
zulüm üretir. İnsanlık tari-
hinin tüm diktatör, despot 
ve tiranları, teklik iddiası-
nın peşinden giderler. 

Siyasette teklik iddiası, Fi-
ravun üretir. 

Bürokraside teklik iddiası, Haman üretir. 

Ekonomide teklik iddiası, Karun üretir.

İlimde teklik iddiası, Bel’am üretir.

Kavimde teklik iddiası, Şeytan üretir.

Allah, Rahmân, Rahim isimlerinin kök anlam-
larının da gösterdiği gibi, ilahi siyasetin belir-
leyici vasfı sevgi ve merhamet, insani siyasetin 
belirleyici vasfı adalettir. Allah zatına rahmeti 
yazmış (6:12), kullarına ise adaleti yazmış-
tır (16:90). İlahi siyasetin yapıcısı mutlak ve 
sonsuz tek olduğu için bu siyasetin “ehliyet” 

YÖNETME EMANETİNE 
SADAKATİN İLK ŞARTI 

KİŞİNİN KENDİNİ 
YÖNETMESİDİR. ZAAF 

VE MEZİYETLERİNİ 
YÖNETEMEYEN 
İNSANLARIN 
BAŞKALARINI 

YÖNETMEYE KALKMASI 
FELAKETTİR.
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2. Evin yönetilmesi (tedbiru’l-menzil): Ev, in-
sanın şahsiyetini oluşturan mekândır. İnsan-
lığın yaptığı ilk ev Allah tarafından Beytullah 
(Allah’ın Evi) ilan edilmiştir (3:96). Kur’an’ın 
kullandığı ehl-i beyt kavramı, “ehliyet” ile “ev 
“arasında bağ kuran bir kavramdır. Zira insa-
nı vahşi olmaktan çıkarıp ehlileştiren ilk hal-
ka evdir. Bu yüzden ev, medenileşmenin ilk 
basamağıdır. Ev, medine’nin hücresidir. Eğer 
hücre bozulursa doku bozulur, eğer hücre 
sağlıklıysa doku sağlıklıdır.

3. Toplumun yönetilmesi (tedbiru’l-medine): 
Toplum bir organizmadır. Organizmanın sağ-
lığı, o organizmayı oluşturan unsurların sağlı-
ğına bağlıdır. Toplumun sağlığı da o toplumu 
oluşturan fertlerin sağlığına bağlıdır. Sağlıklı 
fert nasıl ki şahsiyet mertebesine yükselirse, 
sağlıklı toplum da cemiyet mertebesine yükse-
lir. Kanserli bir hücrenin 
urlaşma süreci, hücrenin 
ait olduğu bütünden ko-
puş sürecidir. Eğer hücre, 
parçası olduğu bütünün 
diğer hücreleriyle olan 
bağlantısını reddeder ve 
sistemin dışına çıkarsa ur 
meydana gelir. İnsan top-
lulukları da böyledir. Eğer insan teki ait ol-
duğu bütünün içindeki yerini tanımaz, başına 
buyruk hareket ederse, sadece kendini değil, 
ait olduğu organizmayı da felakete sürükler.

Cemiyet sürü değildir. Cemiyete sürü mua-
melesi yapan, insana da hayvan muamelesi 
yapıyor demektir. İşte bu noktada, Yunan-Ba-
tı aklıyla İslam aklının ürettiği siyaset arasın-
da paradigma farklılığı olduğunu görüyoruz.

İki ayrı akıl, iki ayrı siyaset

İki akıl arasındaki paradigma farkını iki mad-
dede ele alabiliriz:

1. Yunan-Batı aklı siyaseti güç üzerinden, İslam 
aklı şefkat üzerinden tanımlar:

Bu farkı görmek için bakılması gereken nok-
ta, iki aklın Tanrı tasavvurlarıdır. Yunan-Batı 
aklının Tanrı tasavvurunun merkezinde “güç” 
vardır. Bu akla siz M.Ö. 7. yüzyıldaki Asur iş-
galinden sonra icat edilmiş sentetik bir kimlik 
olan “Yahudi aklını” da dahil edebilirsiniz.

Yunan-Batı aklında tanrı tasavvurunun mer-
kezinde “erkek” cinsi yer alır. İstisnasız 
Yunan’ın tüm önde gelen tanrıları erkektir. 
Roma’da da öyledir. Zeus, Apollon, Jüpiter 
sıradan bir erkeği değil, kendi türünün en 
güçlü erkeğini temsil ederler. Tarsuslu Pavlus, 
sağlığında düşmanı olduğu Hz. İsa’yı, Yunan-
Roma putperest kültürünün kodlarıyla ölü-
münden sonra yeniden kurguladı. Hz. İsa’nın 
mesajını, çağlar üstü islamın tevhidi köklerin-
den kopararak pagan köklere aşıladı. Bunu da 
kilise üzerinden kurumlaştırdı. İsa’yı tanrılığa 
terfi ettirdi ki peygamberlik ‘makamı’ boşal-
sın. Ondan boşalan peygamberlik makamına 
kendisi kuruldu. Böylece o, İsa’yı öldürmek-
ten daha beter bir iş yapmıştı. İsa’nın mesajını 
öldürmüş ve yerine onun savaştığı mesajı ika-
me etmişti. “Baba” mecazını da ilk kez hakika-

te tebdil eden isim oydu. 
Komşu pagan kültürlerin 
Teslis (trinite) inancının 
önü böylece açıldı.

Artık Hıristiyanlık Tanrı 
adına “baba”ya tapıyor-
du. Babaya, yani güce... 
Zira baba gücü temsil 

ediyordu. Düşünmüyordu ki, İsa’nın babasız 
doğumu “baba” figürü üzerinden gücü tanrı-
laştıran bu kültüre verilmiş ilahi bir cevaptı. 
İsa’nın babasız doğumu, baba üzerinden gücü 
tanrılaştıran kültürün üzerini çizme amacını 
taşıyordu. Fakat onlar bu ilahi mesajı görme-
dikleri gibi, tam tersine çevirdiler

Vahyin inşa ettiği İslam aklında Tanrı tasavvu-
runun merkezi güç değildir. Zira İslam Allah 
inancında cinsiyet kökten reddedilir. Hiçbir 
Müslüman Allah’a “babalık” veya “erkeklik” 
isnat edemez. İslam’ın Tanrı tasavvurunun 
merkezinde gücün yerini rahmet almıştır. Al-
lah deyince akla gelmesi gereken ilk iki sıfat 
Rahmân ve Rahîm’dir. Besmele “Rahman Ra-
him Allah adıyla” şeklinde formüle edilmiş-
tir. Rabbimiz, bunca sıfatı içerisinden zatını 
tanıtmak için “Rahman, Rahim” isimlerini 
seçmiştir. Bu, İslam Tanrı tasavvurunun mer-
kezinde gücün değil sevgi, merhamet ve şef-
katin olduğunu gösterir. 

YUNAN-BATI AKLI SİYASETİ 
GÜÇ ÜZERİNDEN, 

İSLAM AKLI İSE ŞEFKAT 
ÜZERİNDEN TANIMLAR.
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Ne yazıktır ki, 2. yüzyılda Kelam ilmi gücü 
putlaştıran yöneticilerin de etkisiyle şefkat 
merkezli Allah tasavvuru yerine komşu teolo-
jilerden ödünç aldıkları güç ve kudret merkezli 
Tanrı tasavvurunu ikame etmiştir. Yönetici-
lerin zulmü altında inleyen Allah kullarını 
savunmaları gerekirken, savunmaya muhtaç 
olmayan Allah’ın kudretini savunmaya koyul-
dular.

Şefkat ve merhamet merkezli bu Allah ta-
savvurunun siyaset diline yansımaması dü-
şünülemezdi. Kur’an adil yöneticiye imam 
adını verir (2:124). Ümmet, imamı olan top-
luluktur. Bu iki kelime de siyasi muhtevalı-
dır ve umm (anne) kökünden türetilir. Kur’an 
yönetim ve siyaseti “anne” üzerinden tarif 
etmektedir. Baba figürü nasıl “güç” sembo-
lü ise, anne figürü de 
“şefkat ve merhamet” 
sembolüdür. Kur’an 
öncesinde Araplar lider 
için melîk, seyyid, şerif, 
kâid, kebîr, ‘azîm, tâc 
kavramlarını kullanır-
lardı. İmam kavramını 
kullandıklarına dair bir 
bilgiye sahip değiliz. 
Demek ki yönetmeyi şefkat merkezli tanımla-
yan Kur’an’dır. Bu da Kur’an’ın öğrettiği Allah 
inancıyla uyumludur.

2. Yunan-Batı aklı siyaset nesnesini “hayvan”, İs-
lam aklı “insan” üzerinden tanımlar:

Eflatun (Platon), Devlet’inde, toplumun pro-
totipi olarak “hayvan sürüsüne” işaret eder. 
Siyasetin diğer öğeleri sürü üzerinden ta-
nımlanır. Yönetici “çoban”, savaşçılar “çoban 
köpekleri”dir. Bu Eflatun’un ideal devlet tezini 
üzerine oturttuğu şablondur. Eflatun Devlet’te 
“Karıncalar ve arılar gibi örgütlü yaşayan top-
luluklar baskın olurlar” der. Eflatun’un, eseri-
ni yazarken karınca sürülerini ve arı kovanla-
rını gözetlediği nakledilir. 

Arketipi “hayvan sürüsü” olan Yunan siyasi 
düşüncesini, Batı siyasi düşüncesi tevarüs et-
miştir. Bunun en tipik yansımalarını Batılı fi-
lozofların insan tarifinde görüyoruz. Thomas 
Hobbes’un homo homini lupus (insan insanın 
kurdudur) mottosu en meşhurudur, ama 
tek değildir. “İnsan politik hayvandır” diyen 

Aristoteles’i ve “İnsan sosyal hayvandır” diyen 
Cicero’yu izleyen Descartes,  “insan düşünen 
hayvandır” der. Marx “İnsan alet kullanan 
hayvandır”, Camus “İnsan isyan eden hayvan-
dır” der. Bu insanı bir alt kategoriye referansla 
tanımlamaktır. Kur’an insanı bir üst katego-
riye atıfla tanımladığı için ahsen-i takvim ve 
mükerrem varlık ilan eder.

Yukarıda dile getirdiğimiz Kur’ani siyaseti ilk 
defa yazıya döken Hz. Ali’dir. Onun Mısır va-
lisi Malik el-Eşter’e yazdığı Ahdnâme, İslam 
edebiyatında ortaya konmuş siyasete dair ilk 
eserdir. İlahi kelam ve Nebevi örneklikten sü-
zülen bu eseri her siyasetçi mutlaka okuma-
lıdır.

Fârâbi’nin ideal devlet tezini işlediği Ârâu 
E h l i ’ l - M e d î n e t i ’ l -
Fâdıla, bazıları-
nın zannettiği gibi 
Eflatun’un Devlet’i-
nin kopyası falan 
değildir. Aksine iki 
bakış arasında yapı-
sal farklılık vardır. 
Fârâbi, Eflatun’un 

aksine devletinin prototipi olarak “hayvan sü-
rüsünü” değil “insan bedenini” alır. İnsan be-
denine örtülü bir atfı Eflatun’da da görürüz, 
fakat işte o kadar. 

Farabi insan bedenini ideal yönetimin bir 
prototipi olarak ele alır. Onun devlet aygıtın-
da, insandaki beş duyunun, midenin, ciğerin 
hatta dalağın bile bir mukabili vardır. Bütün 
bunların üzerine düşünme ve konuşma yetisi 
olan el-kuvvetu’n-nâtıka’yı “reîs” ilan eder. Bu 
yüzden Farabi devlet başkanına “reîs” adını 
verir. Onun devleti akil insanların ortak ak-
lıyla yönetilir. Farabi’nin devleti, Eflatun’unki 
gibi kast sistemine dayanmaz. Eflatun devleti 
tabiat üzerine tesis eder, Farabi terbiye üzerine 
tesis eder. Eflatun’un devleti ne kadar “sınıf 
devleti” ise, Farabi’nin devleti de o kadar “in-
san devleti”dir. Farabi’nin devleti bir dünya 
devletidir. Fakat bu bir “kızıl elma” ütopyası 
değildir. Onun tasvir ettiği devlet küresel bir 
adalet ve insan devletidir. 

YUNAN-BATI AKLI 
SİYASET NESNESİNİ 

“HAYVAN” ÜZERİNDEN, 
İSLAM AKLI İSE “İNSAN” 
ÜZERİNDEN TANIMLAR.
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Devlet ve din

Eski Mısır’da Firavunlar kendilerini “Tanrı-
nın oğlu” ilan etmişlerdi. Esasen, Eski Mısır 
tanrılarının hemen hepsi Mısır’ın eski yöne-
ticilerinden başkası değildir. Aynı şey Sümer 
tanrıları için de geçerliydi. Başta Anu, Enlil, 
Marduk olmak üzere Sümer tanrılarının he-
men hepsi Eski Sümer yöneticileriydi. 

Akkad kralı Naram-Sin (M.Ö. 2190-2154) 
kendini tanrı ilan etmişti. Zaten “sin” Akkad 
dilinde tanrı demekti. Asur ve Babil’de de 
krallar tanrı adına iktidar kullanırdı. Kendi-
lerini Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi sayar-
lardı. Çinlilere göre kral göklerin kralının 
yerdeki temsilcisidir. Hindistan’da yönetici ile 
tanrılar arasındaki sınır hepten yok olmuştur. 
Zerdüştlükte, Ahura-
Mazda “hükümdar 
tanrı”dır. Orta Asya 
kavimlerinde, Hun-
larda, Moğollarda ve 
Eski Türklerde Han ve 
Kağan tanrının temsil-
cisi sayılırdı. Amerika 
kıtasında İnka impa-
ratorları, tıpkı Mısır 
firavunları gibi “tanrı-
nın oğlu” olarak görü-
lüyordu. 

Makedonyalı İskender, Mısır’ı aldıktan sonra 
kendini “Tanrının Oğlu”, Babil’i aldıktan son-
ra Tanrı ilan etmiş ve önünde tazim edilme-
sini istemişti. Roma’da imparator, Jüpiter’in 
temsilcisiydi. Tiberius (14-37), Caligula (37-
41), Claudius (41-54), Hadrianus (117-138), 
Commodus (161-192) ve daha başkaları da 
tanrılık veya yarı tanrılık iddia eden Roma 
imparatorlarıdır.

Kur’an’ın nazil olduğu bir dünyada din-devlet 
ilişkilerinin umumi manzarası, üç aşağı beş 
yukarı buydu. İlahi kelamın terbiyesinden 
geçen Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde 
“Bugün intikam günüdür” diyen komutanını 
görevden almıştı. Bir yanlışlığa kurban giden 
Beni Cezime’nin kırılan köpek çanaklarını 
bile tazmin ettirmişti. Karşısında titreyen bir 
bedeviye “Ne titriyorsun be adam! Ben de 
senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının 
oğluyum” demişti. Bir başka bedevi onu top-

lumdan ayıramadığı için, “Hanginiz Muham-
med” diye sormuştu. Vefat ettiği gün, yanın-
daki üç beş altın parayı fakirlere ulaştırmanın 
telaşındaydı.

Hz. Ebu Bekir, Lahmilerin başkenti Hire hal-
kının kendisine gönderdiği hediyeleri hesap-
latıp, onların taahhüt ettiği yıllık cizyeden 
düşer. Hz. Ömer, Mısır valisi Amr b. As’ın 
oğluna “Ne zamandan beri anaların hür do-
ğurduklarını köle yapıyorsunuz?” diye çıkı-
şır. Ömer ibn Abdülaziz, cizye gelirleri düşer 
korkusuyla İslamlaşmanın önünde duran va-
lilerine “Allah Muhammed’i cizye tahsildarı 
olarak göndermedi” diye azarlar.

Hz. Peygamber’in kurduğu insan ve adalet 
devleti kendisinden sonra ancak 30 yıl yaşa-

dı. Muaviye ile birlik-
te nebevi hilafet salta-
nata tebdil oldu. Din 
devletin sırtında bir 
merasim hırkasına dö-
nüştü. Lafın gelişi de-
ğil, gerçek bu. Muavi-
ye, Hz. Peygamber’in 
Kâ’b b. Züheyr’e ödül 
olarak verdiği hırkayı 
30.000 dirheme satın 
almış ve milletin önü-

ne çıkacağı her seferinde sırtına onu giymişti. 

Devletin dini koltuk değneği olarak kullanma 
süreci, İbn Mukaffa sayesinde, Abbasiler dö-
neminde teorik altyapısına kavuştu. O, Abba-
si Halifesi Ebu Cafer Mansur’un başdanışmanı 
ve ünlü el-Edebu’s-Sağir kitabının da yazarıdır. 
İslam tarihinde Sasani modelini İslam devlet 
yönetimine taşıyan İbn Mukaffa’dır. O, bu 
kitabında, ahlak anlayışının ‘yöneticiye itaat’ 
demeye geldiğini ortaya koyar. İbn Mukaffa’ya 
göre ahlak ‘itaat ahlâkı’dır. Bu aynı zamanda 
‘adaletin’ yerine ‘itaatin’ ikame edilmesidir. 

Bu model Sâsâni tarihinden kopya edilmiş-
tir. Sâsân’ın oğlu, Pers beyliklerinden biri-
nin beyidir. Miladi 226 yılında onun oğlu I. 
Ardeşir, tıpkı Ertuğrul oğlu Osman Bey gibi 
güçlü bir temel atar ve birliği sağlar. Bu birli-
ği sadece askeri güçle sağlamaz I. Ardeşir, asıl 
din adamlarıyla sözleşme yapıp, onları devlet 
yönetimine katarak sağlar. Zerdüştlüğü devle-
tin resmi dini ilan eder. Tapınakları devletin 

ALLAH RASULÜ, KARŞISINDA 
TİTREYEN BİR BEDEVİYE “NE 
TİTRİYORSUN BE ADAM! BEN 
DE SENİN GİBİ KURUTULMUŞ 

ET YİYEN BİR KADININ 
OĞLUYUM” DEMİŞTİ. 
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koruması altına alır. Din ve devlet tek bir elde 
toplanmıştır. Ona göre devletin birlik içeri-
sinde ayakta kalması dine bağlıdır. 

Vasiyetnamesinde Ardeşir der ki: “Şunu aklı-
nızdan hiç çıkarmayın ki, din ve devlet ikiz 
kardeştirler. Biri olmadan diğeri ayakta du-
ramaz. Çünkü din, devletin temeli ve orta 
direğidir. Dahası, bir devlet dini koruduktan 
sonra ancak devlet olur. Devlet için nasıl bir 
temel atıcı lazımsa, din için de bir koruyucu 
gerekir. Çünkü koruyucusu olmayan şey zayi 
olur, temeli olmayan şeyse yıkılır.” 

İşte bu Sasani din-devlet ilişkisi “Abbasi mode-
li” olarak ortaya çıkar. 

Usulde Mutezili füruda Şafii olan Mâverdi, 
devleti dinin koruyucusu ilan eden bu tarzı 
İslamileştirir. Maverdi’den önce hiçbir İslam 
âlimi, “dinin korunmasını” devlet görevle-
ri arasında sayan bir satır yazmamıştır. Zira 
din Allah’ın dinidir ve 
onu koruyacak olan da 
Allah’tır. Maverdi’nin 
kitabının tam ismi el-
Ahkâmu’s-Sultâniyye 
v e ’ l - V i l â y â t u ’ d -
Diniyye’dir. Bu başlığın 
ilk kısmı devleti ikinci 
kısmı dini ele alır. Böy-
lece Maverdi’nin zihin 
dünyasında, devlet ve 
din ayrımının ilkel ha-
lini de bulmuş oluruz. 
Aslında İmam Malik ile başlayıp Şafii ile de-
vam eden ve Ahmed b. Hanbel’de zirvesine 
ulaşan “güçlü olana uyulur” ilkesini Maverdi, 
imâratu’l-istilâ (güçlünün liderliği) kavram-
sallaştırması adı altında bir siyaset teorisi ola-
rak tanzim etmiştir. Arkadan gelen ulema da 
onu takip eder.

Bu süreçte “Beni gasp edilmemiş bir toprağa 
gömün” diye vasiyet edecek kadar dik duran 
İmam Ebu Hanife gibi imamlar da gelmiştir. 
Fakat onlar, Ğaylan ed-Dımeşki örneğinde 
görüldüğü gibi, yönetimin istediği ölüm fet-
valarını güle oynaya veren Evzai gibiler eliyle 
itibarsızlaştırılır.

Maverdi’den sonra yazılan Siyasetname’ler, 
onun çizdiği çerçeveyi aşamamıştır. Bunların 

en ünlüsü Selçukluların Fars ırkına mensup 
veziri Nizamülmülk’e aittir. Gazali’nin de ve-
linimeti olan bu vezir, Siyasetname’sinin 30. 
faslını Şarap Meclisi’nin Kurulması ve Şartla-
rı başlığına ayırmıştır. “İslam esaslarına göre 
idare edilen bir devlette bu nasıl iş?” diyecek 
olanlara, “Ya Süheyli’nin Acâibu’l-Measir ve 
Garâibu’n-Nevâdir’de anlattığı halife sofraları-
nı okusaydınız ne yapardınız?” demek lazım. 
Nizamülmülk’e ağzını açmayan Gazali’mizin, 
İbn Sina’yı içki konusunda diline dolaması da 
ayrı bir garabet.

İsbata muhtaç bir iddiam var: Machiavelli’nin 
Prens’i, bizim Siyasetname geleneğinin Avrupa 
şartlarında yazılmış bir uzantısıdır, diye dü-
şünüyorum. Machiavelli bu eseri Yavuz Selim 
padişah olduktan bir sene sonra (1513) kale-
me alıyor. Üstelik Cem Sultan’ı esir tutan bir 
prensliğin siparişi üzerine. Kitap bize göre üç 
yanlış temelden yola çıkmış: 1) İnsan kötüdür. 

2) Güç her şeydir. 3) 
Devlet kutsaldır. Bu 
üç yanlış sebepten şu 
üç yanlış sonuca va-
rılmış: 1) Münafıklık 
en iyi siyasettir. 2) 
Görünmek her şey, 
olmak hiçbir şeydir. 
3) Amaca götüren 
her şey mubahtır. Bu 
kitabı, Machiavelli 
değil de dört cihetten 
gelip insanı saptıra-

cağını söyleyen Şeytan yazsaydı, ne değişirdi? 
Sanırım hiçbir şey. 

Siyaset ve devlet literatüründen söz edilince 
şu eserleri görmezden gelmek olmaz: Kına-
lızade Âlî Efendi’nin Ahlâk-ı Alâi’si. Biraz da 
Ahmed Davudoğlu sayesinde meşhur olan bu 
eser, tıpkı Molla Lütfi, Birgivi, Kâtip Çelebi 
gibi cins kafa bir Osmanlı düşünürünün ese-
ri. Fakat orijinal olmadığı da vakıa... En güzel 
tarafı hiçbir komplekse kapılmaksızın Yunan-
lı Eflatun’dan Şii Tusi’ye kadar kaynaklarını 
geniş tutması. Fakat Allah’ın “baha (değer) 
değil bahane İlahı” olduğunu söyleyen bir 
aklın, kendi kendine ördüğü surları aşmasını 
da beklememeli. Eğer Allah değer değil baha-
ne ilahı olsaydı, iş işten geçtikten sonra iman 
eden Firavun’un imanını kabul ederdi. Orta-

VAHYİN İNŞA ETTİĞİ 

BİR AKLA GÖRE DEVLET 

ŞU BEŞ TEMEL ÜZERİNE 

KONUŞLANMALIDIR: HAKİKAT 

(TEVHİD), ADALET, MERHAMET, 

EHLİYET, MEŞVERET.
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da bahane vardı. Ama Allah bahanelere değil, 
gönüllerin özüne nazar eden bir Allah’tı. De-
ğil mi ama?

Osmanlı din-devlet ilişkilerini yansıtan ta-
savvuru biz kâtibi meçhul Mızraklı İlmihal’in 
girişinde görüyoruz. Orada bir üçleme yer alı-
yor: Allah-Peygamber-Padişah. Bu bizi hiç de 
şaşırtmıyor. Bunun arkasında, hocaların din 
diline “din ü devlet, mülk ü millet” tekerleme-
sini bir amentü gibi yerleştiren bir geleneği 
görüyorsunuz. Dini devletin kucaklaması-
nın ne büyük bir felaketle sonuçlandığını 
Osmanlı’nın yıkılışı öğretiyor. Zira Osmanlı 
yıkılırken, hilafet, meşihat, evkaf, medrese, 
ifta gibi kurumlar da Osmanlı’nın ölüsüne sa-
rılıp gömüldü. Acaba sırtını devlete yaslamak 
yerine kendi ayakları üzerinde durur hale ge-
tirilseydi, dini kurumlar böylesine devletin 
enkazı altında kalır mıydı? 

Kettani’nin et-Terâtibu’l-İdâriyye’si bir şaheser. 
Adeta “En iyi en eskidir” mantığını yıkan bir 
çalışma bu. Kendisinden öncekilerin tuzakla-
rına düşmeden, Hz. Peygamber’in örnek siya-
setini gözler önüne seriyor. Mesela rivayetçi 
akıl, çoğaltma tutkusuna sahabeyi de alet ede-
rek sahabe sayısını gerçeğinin beş on katına 
çıkarmayı marifet bilirler. Kettani bu prob-
lemi ele alıp ikna edici bir biçimde çözecek 
kadar mütecessis bir zekâ. Sahi, Ebu Süfyan 
ve Muaviye’nin Hz. Ebu Bekir’den kalpleri 
İslam’a ısındırılacaklar (müellefe-i kulub) lis-
tesinden maaş aldıklarını biliyor muydunuz? 

Muhammed Hamidullah’ın da bu alanda bir 
eseri var: İslam’da Devlet İdaresi. Kadim adı 
“Siyer” olan İslam Devletler Hukuku’na yo-
ğunlaşmış olması eserin alanını daraltmış gö-
rünüyor. Belki bu alanda çığır açıcı çalışmalar-
dan biri Muhammed Esed’in İslam’da Yönetim 
Biçimi adıyla çevrilen çalışması. Esed içinden 
çıktığı Batı’yı taklide karşı çıkarken, gelene-
ği taklide de karşı. Geleneği taklit konusuna, 
başta Buhari olmak üzere en muteber kitap-
larda sahih hadis diye nakledilen “İmamlar 
Kureyş’tendir” sözü gösterilebilir. M. S. Hati-
boğlu Hoca tarafından mukni delillerle hadis 
olmadığı ortaya konulan  bu söze dayanarak, 
Kur’an’da emredilen yönetimde ehliyetin yeri-
ne kavmiyet konulabilmiştir. Esed, cendere-
nin iki ucunu temsil eden bu iki taklide karşı 

siyasi alanı bir “içtihat alanı” olarak tanımlı-
yor ve sözünü şöyle bitiriyor: İslam bizim her 
şeyimizdir. İnsan, “Bu, işte bu!” diyor.

Sözün özü

1. Reşid Rıza’nın Osmanlı hilafetinin yıkılı-
şı ardından gündeme getirdiği İslam Devleti 
kavramı, ödünç bir kavramdır ve modern ulus 
devletlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Vahyin 
inşa ettiği bir aklın kavramsallaştırması bu 
değildir. Müslümanlar “İnsan Devleti”nin ve 
“Adalet Devleti”nin peşinde olmalıdırlar. Zira 
devletin imanı adalettir.

2. Dini devletle aynı çuvala koymak, yılanla 
çuvala girmekten farksızdır. Tarihteki örnek-
ler bu tür bir ilişkiden her zaman zararlı çı-
kanın din olduğunu göstermiştir. Böylesi bir 
durumda devlet zulmünü din üzerinden meş-
rulaştırmaya çalışıyor, mazlumların bir kısmı 
devletten gelen zulmü dinden bilme gafletine 
düşüyorlar.

3. Vahyin inşa ettiği bir akla göre devlet şu beş 
temel üzerine konuşlanmalıdır: 

a. Hakikat (tevhid) 

b. Adalet

c. Merhamet

d. Ehliyet

e. Meşveret

4. Devletin görevi kendini değil insanı güç-
lendirmek, insanı savunmak, insanı kendine 
hizmet ettirmek yerine insana hizmet etmek 
olmalıdır. Ahlakın en çok lazım olduğu yer, 
güç-servet-iktidarın bir araya geldiği yerdir. 
İşte o devlettir. Şu halde devleti dinden uzak 
tutmak yerine, dinin devlete ahlakı taşıması-
nın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

5. Müslümanların insan ve adalet devletinin 
temelinde hadlerin öncelendiği İslam fıkhı de-
ğil, insana haddini ve hududuna öğretmenin 
öncelendiği İslam ahlâkı yer almalıdır. Ancak 
bu ahlâk sayesinde suçluda bir vicdan inşa 
edilebilir. Sonucunun ölüm olduğunu bile 
bile “beni günahtan arındır” diye yalvaran 
vicdan, işte bu vicdandır. İlk inşa ettiği nesil-
de bunu gerçekleştirmiş olan Kur’an, bu ko-
nudaki ehliyetini isbat etmiştir. 

Bir kez olan, bir daha niçin olmasın? ■
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Hz. Ali (r), miladi 598 yılında Mekke’de doğ-
du, Hz. Muhammed’in (s) evinde büyüdü, 10 
yaşında İslâm ile şereflendi, bir ömür mücahid 
ve şahid olarak yaşadı ve 661 yılında Kûfe’de 
şehîd edildi. 

Kendinden önceki üç halifeye danışmanlık 
yapan Emiru’l-Mü’minîn Ali, miladi 656-661 
yılları arasında 5 yıl İslâm Devleti’nin halifeli-
ğini yaptı. Hilafeti boyunca Kur’an ve sünneti 
ölçü edindi; bu makama yeniden inkılâb ve 
kıyam ruhu kazandırdı. O, bir yandan İslâm 
ümmetini tevhid ve ahlâk hususunda ıslâha ça-
lışırken, bir yandan da adalet ve cihad ile fitne-
lere karşı mücadele verdi. 

İmam Ali, kendi ifadesiyle, “Şüphesiz ben, üç 
grup ile savaşmakla emrolundum.” buyurmuş: Bu 
grublar Cemel vakasındaki (656) nâkisîn/ahdi-
ni bozanlar, Sıffîn savaşındaki (657) kâsitîn/
isyan edenler ve Nehrevân savaşındaki (658) 
mârikîn/dinden çıkanlar olarak nitelenir.1 

Hz. Peygamber’in hakkında, “Ben hikmet evi-
yim, Ali ise onun kapısıdır.” (Tirmizî) buyurdu-
ğu Hz. Ali’nin şahsında ilim ve takva, şefkat ve 
şecaat gibi pek çok insani fazilet cem olmuştu. 

Hz. Ali’nin tespit edilebilen 239 hutbesi, 79 
emirnâmesi ve yaklaşık 500 hikmetli sözü 
-fesâhat ve belâgat klasiği- Nehcu’l-Belâğa’da 
toplanmıştır. Bu emirnâme Hz. Ali’nin 
emirnâmeleri arasında en kapsamlı ve en 
uzun olanıdır.2

1 http://www.aliseriati.com/kitaplar.php?Makale_
id=422&Kat_id=21

2 Dr. Mehmet Yolcu, Hz. Ali / Aforizmalar, İkbal 
Yayınevi, İstanbul 2007

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Bir Usûl-i Siyâset Örneği Olarak

Hz. Ali’nin Mâlik el-Eşter Emirnâmesi

Ali KOÇAK

DİNİN EMİR VE 

TAVSİYELERİ DEVLET 

ADAMLARI İÇİN 

SADECE İLKELERİ DEĞİL, 

HEDEFLERİ DE BELİRLER. 
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Bir çok siyasi hikmeti de içeren bu 
emirnâmeyi, Arapça’dan Türkçe’ye ilk olarak 
1936’da Kur’an şairi Mehmed Akif çevirdi.

Bu emirnâmenin ilk muhatabı Mâlik b. Hâris 
el-Eşter, Yemen kökenlidir, yaklaşık hicrî 11. 
yılda müslüman oldu. Hz. Ebû Bekir (r) dö-
neminden itibaren İslâm ordusunda görev 
aldı ve katıldığı savaşlarda kahramanlıklar 
gösterdi. Bizans’a karşı yapılan Yermuk sava-
şında (636) aldığı yara sebebiyle bir gözünü 
yitirdi. Bu yüzden “Eşter” lakabıyla anılmaya 
başlandı. Hz. Osman’ın (r) şehâdetinden son-
ra ısrarlara rağmen halife olmak istemeyen 
Hz. Ali’yi, ümmetin se-
lameti için halife olmaya 
ikna eden ve kendisine ilk 
biat eden kişinin Mâlik el-
Eşter olduğu rivayet edi-
lir.

Hz. Ali, Mâlik el-Eşter’i 
Mısır’a vali olarak atamak 
istiyordu. Çünkü Mısır 
büyük bir karışıklık için-
deydi. Halife, bu karışık-
lığın sebebini mevcut valinin yumuşaklığına 
bağlıyordu, bu yüzden Mısır’a daha dirayetli, 
sert ve cesur bir vali atamak istiyordu.

Hz. Ali çok değer verdiği Mâlik el-Eşter’i, 
Muhammed b. Ebubekir’in yerine Mısır’a vali 
tayin edince, ona bu görevin ayrıntılarını izah 
için bir emirnâme yazdı. Ancak Mâlik el-Eşter 
Mısır yolunda Şam valisi Muaviye’nin direkti-
fiyle şehit edildi (ö. 656). Böylece Hz. Ali’nin 
sözü edilen emirnâmede yazdığı tavsiyelerini 
uygulama fırsatı bulamadı.

Hz. Ali, bu emirnâmeyi, isyankâr bir beldeye 
vali tayin ettiği birine yazmıştı. Buna rağmen 
emirnâmenin ne kadar adaleti ve merhameti 
tavsiye eden, içtimai barışı önceleyen bir içe-
riğe sahip olduğu takdire şayandır.

Emirnâme’nin İçeriği

Bu emirnâmede en çok vurgulanan husus 
İslâm’a bağlılıktır. Emirnâme boyunca sık sık 
ilâhi emirlere uymak gerektiği hatırlatılıyor. 
Hatta dinin sadece emirlerine değil tavsiyele-
rine de uyulması isteniyor. 

Dolayısıyla dinin emir ve tavsiyelerinin devlet 
adamı için sadece ilkeleri değil, hedefleri de 
belirlediğini anlıyoruz. 

Dahası Hz. Ali’nin, azimeti önceleyerek dinin 
esaslarını siyâsetin incelikleri uğruna feda et-
mediğini, siyasi başarıdan ziyade adaleti esas 
aldığını görüyoruz.

Oysa bazı İslâmi siyaset tarzlarında devletin 
menfaati için günah işlenebileceği dahi savu-
nuluyor.

Hz. Ali’nin, “devletin âlî menfaatleri” gibi 
muğlak bir gerekçeyle bırakın günah işleme-

yi, mekruh bile işlenme-
sine izin vermediği bu 
emirnâmeden gayet sarih 
bir şekilde anlaşılıyor. O, 
siyasi entrikalar için asla 
dinin emri olan ‘doğru-
luk ve hakkaniyet’ten ay-
rılmadı, ikiyüzlülüğe hiç 
tevessül etmedi. 

O, hükümet ile mevki ve 
makamı her zaman bir-
birinden ayrı tuttu. Her 

türlü ayrımcılığa karşı, hakların eşitliğine ri-
ayet hususunda cesaretli, katılım kültürünün 
yaygınlaştırılması konusunda kararlı davran-
dı.

Bu emirnâmede, memurların seçimi, görev-
lerini ifâsı, halkı ıslâh çalışmaları, vergilerin 
toplanması, şehirlerin imarı, adaletin dağıtıl-
ması, kamunun denetimi, barış müzakereleri 
gibi idareyle ilgili çeşitli konular ana hatlarıy-
la işleniyor. 

Hz. Ali’nin veciz ifadelerle dolu, özlü ve sade 
bir üslûpla yazılmış olan bu emirnâmesi, 
Kur’an’ın idare tasavvurunu öğrenmek iste-
yenler için çok önemli bir vesikadır.

Emirnâme’nin Başlıkları

Bu emirnâmenin seyrinde ferdin, cemiyetin 
ve devletin inşasını sırayla görebiliyoruz. Er-
demli siyâsetin formül ve şifrelerinin bulun-

AFFETMEKTEN DOLAYI 
PİŞMAN OLMA, CEZA 

VERDİĞİNDEN DOLAYI 
DA SEVİNME. BU 

HUSUSTA ÖLÇÜN DAİMA 
VİCDANLARI TESKİN 
ETMEK OLMALIDIR.
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duğu bu metinde geçen temel ilkeleri günü-
müz diliyle şöyle okuyabiliriz:3

Takvâ: (Ey Mâlik) Allah’ın gönderdiği ve 
Elçisi’nin ilan ettiği emir ve nehiylere kalbin-
le, elinle ve dilinle yardım et. Allah’a karşı so-
rumluluk bilincin daima canlı olsun. Bu şuur, 
senin meşruiyetindir.

Hilm: Şehvet karşısında nefsinin dizginlerini 
eline al ve haddini aşanlardan olma, sınırlarını 
bil. Şehvetlere saldırdıkça nefsini kırmalısın, 
serkeşlik ettikçe de dizginlerini çekmelisin.

Tevazu: Allah’a karşı savaş açmaya kalkış-
ma; çünkü O’nun ceza-
landırmasından kurtul-
man mümkün olamadığı 
gibi; seni bağışlayıp rah-
metiyle muamele etme-
sinden de müstağni de-
ğilsin.

İhsân: Bil ki vali için, 
halka ihsanda bulunmak-
tan, halkın işini kolaylaştırmaktan ve yapmak 
zorunda olmadıkları işleri yapmaya zorlama-
maktan daha çok halkın güvenini kazandıra-
cak başka bir şey olamaz. Kin düğümlerini 
çözmelisin.

Salih Amel: Heveslerine hâkim olan ve nefsi-
ni haramlardan koruyan bir vali için en güzel 
azık, iyiliğe ve hayra yönelik işler gerçekleş-
tirmektir. Sakın bîçarelerin başına kendileri-
ni yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir canavar 
kesilme!

Şeffaflık: Halkın denetimine açık ol. Nasıl ki 
idareciler, kendilerinden önceki seleflerinin 
icraatlarını kontrol ediyorlarsa, halk da idare-
ciyi kontrol edebilmelidir.

Mahremiyet: Halkın ayıplarını örtmek ve 
özel hallerini araştırmamak, idarecilerin ilkesi 
olmalıdır. Bunun aksine davrananları, teces-
süs ve gıybet yapanları idari mekanizmalara 
yaklaştırma.

3 http://www.fikirbahcesi.org/siyaset/hz.-alinin-
idarecilere-tavsiyeleri.html

Merhamet-Şefkat: Halka her daim sevgi ve 
merhamet göster. Allah’ın seni bağışlamasına 
nasıl sevinip hoşnut oluyorsan, sen de onlara 
karşı bağışlayıcı ol, kusurlarını affet. Affet-
mekten dolayı pişman olma, ceza verdiğinden 
dolayı da sevinme. Bu hususta ölçün daima 
vicdanları teskin etmek olmalıdır.

Adalet-Kıst: Kendine ve halka karşı âdil ol ve 
asla zulmetme. Bu dengeyi kurmak için hal-
kın çoğunluğunun rızâsını al ve her eylem-
de en isabetli olanı tercih et. Kitlelerin isyanı 
azınlığın keyfini kaçırır; azınlığın öfkesi de 
ancak çoğunluğun hoşgörüsü ile bağışlanır.

İstişare Kriteri: Sakın, 
ne seni yoklukla korku-
tarak ikram etmekten geri 
çevirecek cimriyi, ne ağır 
işlere karşı azmini gevşe-
tecek korkağı, ne de zul-
me saparak sana ihtirası 
iyi gösterecek hırslıyı da-
nışma meclisine sokma.

Meşveret: İdaren altındaki beldenin işlerini 
düzenlemek ve senden önceki insanların or-
taya koyduğu güzel uygulamaları ayakta tut-
mak için daima ulema ile istişare et, hukema 
ile müzakereyi çoğalt.

Müdahane/Dalkavukluk: Övülmeye/övün-
meye fırsat verme ki, iyi ve kötü birbirine 
karışmasın. Aksi halde büyüklenme ve kibir 
hali ortaya çıkar. İdare eden ile idare edilen 
arasındaki iyi niyet, bütün zorluk ve sıkıntıla-
rı ortadan kaldırır. 

Hikmet: İyileri iyilikten soğutmamak ve kötü-
lerin fenalığa meyline cesaret vermemek için; 
iyi ve kötüyü eşit görme. Bu hali sürdürmek 
için de âlimler ve âriflerle sürekli görüşmek, 
konuşmak ve tavsiyelerini almak hikmetin bir 
gereğidir.

Farklılıkları Gözetmek: Şunu bilmelisin 
ki halk sınıf sınıftır. Bir kısmı, ancak diğer 
kısmının ıslâhıyla düzene girer. Bu sınıflar 
birbirlerinden müstağni değiller. Bir çarkın 
dişlileri gibidirler. Bu sınıfların farklılıklarını 
gözet.

İDARE EDEN İLE İDARE 
EDİLEN ARASINDAKİ 

İYİ NİYET, BÜTÜN 
ZORLUK VE SIKINTILARI 

ORTADAN KALDIRIR.
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Ferâset ve Basîret: Ülkeyi koruyan asker-
ler, yazışmayı yapan kâtibler, adaleti sağlayan 
hâkimler, vergi toplayan memurlar, devlet ge-
lirlerini arttıran tâcirler, hayatı kolaylaştıran 
zanaatkârlar ve ihtiyaç sahipleri; hepsi de er-
demli bir cemiyetin parçalarıdır. Yüce Allah, 
katında herkese haktan pay vermiştir; bu söz-
leşmeyi koru.

Sosyal Paylaşım: Fakirlerin ve muhtaçların 
gereksinimleri, tüm cemiyetin sorumluluğu-
dur. Aynı zamanda onlar devletin himayesi ve 
bakımı altında olmalıdır. Unutma ki sıradan 
insanlar devletin ve dinin gücüdür.

Sosyal Yardım: Devle-
tin hazinesinden fakir ve 
muhtaçlara bir pay tahsis 
edilmelidir. Onların hak-
kını gözetmek, emanet 
edilen bir vazifedir. Bu-
nunla birlikte garipleri 
korumak ve insanlara gü-
leryüz göstermek de bir 
sorumluluktur. Bir mem-
leketin batması, ancak halkının fakirleşmesi 
ve zenginlerinin mal biriktirmesiyle olur.

Sosyal Güvenlik: Bakıma muhtaç bir diğer 
içtimai sınıf da yetimler ve yaşlılardır. Devlet 
onlara bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zo-
rundadır. Bu çerçevede idareciler, muhtaçlar-
la belirli bir yerde ve vakitte beraber bulun-
malıdır; zulme uğramışları dinlemelidir, hatta 
onların maksadını aşan sözlerini hoş görmeli-
dir. Herkesi anlamaya çalışmalıdır.

Sosyal Barış: Şerefli ve erdemli ailelerle yakın 
bir şekilde ilgilen. Aynı zamanda, cesur ve er-
demli kimselere yakınlık gösterip onlara ilti-
fatta bulun. Ama ayrıcalık elde etmek için ça-
lışma ve asla ikta yoluyla çevrene pay verme.

Asker/Komutan: Orduna; Allah, Rasul ve 
İmam için en fazla iyilik isteyen, en iffetli, en 
sabırlı olan, geç sinirlenen, kendisinden özür 
dilenince rahatlayan, zayıflara merhametli 
olan, güçlülere karşı gevşeklik göster meyen, 
katılıkları tecavüze sevk etmeyen ve acizlikle-
ri kendilerini hareketten alıkoymayan kimse-
leri komutan seç.

Yargı/Hakim: Adalet, erdemli ve değer-
li hâkimlerin tarafsız ve dengeli kararlarıyla 
gerçekleşir. İdareci, hakimlerin verdiği hü-
kümleri takip etmelidir. Unutma ki bu din, 
kötülerin elinde esir oldu, onun namına iste-
nilen yapılıyor ve onunla dünya elde edilme-
ye uğraşılıyor.

İdare/Memur: Üst düzey bürokratlara kar-
şı ihtiyatlı ve temkinli ol. Onlardan hıyanet 
ve rezalet içerisinde bulunanlar, müstehak 
oldukları cezalarla karşı karşıya kalmalıdır. 
Haksız olarak elde ettikleri mallar ellerinden 
alınmalı ve onlar ifşa edilmelidirler. 

Emânet ve Kabiliyet: 
Vezirlerin en kötüsü, sen-
den önceki kötülere ve-
zirlik eden, suçlarına or-
tak olandır. Buna karşın 
her türlü durumda gerçe-
ği seslendireni dinlemek 
ve emaneti onlara vermek 
büyük bir kazançtır. Da-
hası kabiliyetli, sâdık ve 

kanaatkâr kişileri sırdaş edinmek gerek.

Liyakat ve Ehliyet: Devlet görevlerine atana-
cakların layık ve ehil olanları tercih edilme-
lidir. Görevlilerin, başka bir desteğe muhtaç 
olmadan geçimlerini rahat sürdürmeleri için 
gerekli imkanlar hazırlanmalıdır. 

Atama ve Denetim: Memurların işleri konu-
sunda çok dikkatli ol. Dostluk sebebiyle ve 
başkalarına danışmadan tayin etme. Aksi tak-
dirde zulüm ve hıyanet şubelerinin bir araya 
gelmelerine sebep olursun. Onları denedik-
ten sonra görevlendir. Bununla birlikte icra-
atlarını teftiş etmeyi asla ihmal etmemelisin. 

Vergi ve İmar: Devlet işlerini yapan görevliler 
ve diğer hizmetler için vergi toplamak, haya-
ti öneme sahiptir. Ancak kalkınma ve şehir-
leşme olmadan vergi toplamak zulme sebep 
olur. Çünkü, kalkınma olmadan vergi topla-
mak isteyen kimse ülkeyi harabeye çevirir.

Bayındırlık: Devlet, doğal afet ve kuraklıktan 
dolayı muhtaçlara ve zor duruma düşenlere 
yardım etmeli ve destekte bulunmalıdır. İnsa-
na yapılan yatırım fazlasıyla geri dönecektir. 

İYİLERİ İYİLİKTEN 
SOĞUTMAMAK VE 

KÖTÜLERİN FENALIĞA 
MEYLİNE CESARET 

VERMEMEK İÇİN İYİ VE 
KÖTÜYÜ EŞİT GÖRME.
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Sefalete yol açan sebepler ise, ancak idarecile-
rin basiretsizliğiyle olur.

İktisat ve Ticaret: Ülkenin gelişmesine kat-
kısı en büyük olan tüccar ve zanaatkârlara iyi 
davranmak bir görevdir. Zira onlar, yaşadıkla-
rı toprakların yararı için her türlü zahmet ve 
riske katlanarak tüm dünyayı dolaşırlar. Ancak 
onların tamahkâr, stokçuluk ve hilekârlık gibi 
erdemsizliklere düşmemesi için, icraatlarını ta-
kip etmek gerekir. Bununla birlikte ölçü ve tar-
tıda sahtekârlık yapanlara, fiyatlarla oynayan-
lara ve ihtikâr yapanlara fırsat vermemelisin.

Barış Hukuku: Erdem-
li cemiyetin idarecileri 
barış taraftarıdırlar. Yap-
tıkları sözleşmeyi boz-
mak için sözlerin gizli 
mânâlarından yararlan-
maya kalkmazlar. Zira 
onlar darlık ve sıkıntıyı 
hıyanete tercih ederler.

Savaş Hukuku: Aynı zamanda o erdemli ida-
reciler, haksız yere kan dökmekten sakınırlar. 
Bilirler ki, haksız öldürmenin hiçbir mazeret 
ve gerekçesi olamaz. Kazaen olan durumlarda 
ise, mağdurun hakkını ve diyetini âdil bir şe-
kilde verirler.

Erdem ve Bilgelik: Erdemli cemiyetin idare-
cileri halkın arasında olmalıdır. Bu bağlamda 
halkın şikâyetlerini dinle. Adaletin gerçekleş-
mesi için herkesin doğuştan gelen hakkını ver.

Fedakârlık: İdareci kişi, yardımcılarının ya-
pamadığı bazı işleri kendileri yapmalıdır. 
Onlar, işlerini gününde yapmalı, ertelememe-
lidir. Her günün işini o gün görmek esastır. 
İçinden çıkamadığın sorunları Allah’ın kitabı-
na ve Peygamberinin sünnetine götürmelidir. 

Özeleştiri: Hakiki idareci, yaptığı hatadan 
dolayı, hiçbir aşağılanma duygusuna mağlup 
olmadan insanlardan özür dileyendir. 

Strateji: İdareci, sabır ve sebat sahibidir. Onlar, 
temkinli olmalarına ve işlerinde zamana önem 
vermelerine rağmen, aceleci hareket etmezler. 
Öfkelerine, ellerine ve dillerine sahip olurlar.

Kulluk ve İbadet: Cemiyetin mutluluğu ve 
huzuru için çabalayan idareci, vazifesini ye-
rine getirirken ibadetini de aksatmaz. Çalış-
malarının hepsi Allah için olsa da, sen yine 
vakitlerinin en hayırlısını Allah ile arandaki 
ilişki için hasret.

Şehadet ve Dua: Emirnâmenin sonunda 
Hz. Ali, kendisi ve valisi Mâlik el-Eşter için 
şehâdet istiyor ve şunu ekliyor: “Sonunda 
Allah’a döneceğiz.” (Bakara, 2/156).

Emirnâme’nin Mahiyeti

İşte bu esasların sıralandığı emirnâme için 
rahatlıkla, İslâm’ın idare 
usûlüne/ usûl-i siyâset’e gi-
riş diyebiliriz. 

Bu emirnâme, tarih bo-
yunca kaleme alınan pek 
çok siyâsetnâmenin te-
mel referansı oldu. Keza, 
müslüman devletlerin 
adalet dairelerine de kay-

naklık etti. Bir çok eserde yer bulan bu adalet 
dairesi şöyle:4 

Adl’dir mucib-i salâh-ı cihan: Cihanın iyiliğini 
sağlayan adalettir .

Cihan bir bağdır, divarı devlet: Cihan bağının 
sınırları devlettir.

Devletin nâzımı şeriattır: Devlete nizam vere-
cek olan şeriattır.

Şeriata olamaz hiç hâris illâ mülk: Siyâsi güç ol-
maksızın şeriat icra edilemez.

Mülk zabteylemez illâ leşker: Siyâsi güç ise an-
cak askeriye ile korunur.

Leşkeri cemedemez illâ mal: Askeri gücün yaşa-
masını iktisat sağlar.

Malı cemeyleyen raiyettir: İktisadi gücü halk 
temin eder.

Raiyeti kul eder padişah-ı âleme adl: Halkı ida-
reciye bağlayan ise adaletdir. 

Böylece ‘devlet dairesi’ deveran ediyor. Bugün 
Türkçe’de, ‘idare’ yerine tek yönlü bir anlayış 

4 http://politikadergisi.com/sites/default/files/
kutuphane/osmanlilarda_siyasal_bir_kurum_
olarak_adalet_ dairesi.pdf.

BİR MEMLEKETİN 
BATMASI, ANCAK 

HALKININ FAKİRLEŞMESİ 
VE ZENGİNLERİNİN MAL 
BİRİKTİRMESİYLE OLUR.
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getiren ‘yönetim’ kavramı ve türevleri kullanı-
lıyor, uygulamada da tepeden inmeci bir yak-
laşım kendini gösteriyor.

Altında hikmet akan bu emirnâme, idare 
eden ferdi, idare edilen cemiyeti ve idare edi-
len devleti inşa eden bir siyâset anlayışı ortaya 
koyuyor.

Metin aynı zamanda, siyaset felsefesinin te-
mel kavramlarını ihtiva eden bir bütünlük arz 
ediyor. Metinden fert, cemiyet, devlet, iktidar, 
kamusal alan, hukuk, hak ve ödev gibi kav-
ramları rahatlıkla çıkarabilmekteyiz.

Bu metinde, genel hatlarıyla insan ve erdem 
eksenli bir siyaset görüyoruz. Bu siyaset me-
kanik olmadığı gibi dikta/saltanat rejimi de 
değil.

Bu metinde, her bir eylemin/hükmün hudu-
dunu (alt ve üst sınırlarını) Kur’an ve Sünnet 
ile çizen bir anlayış görüyoruz. Bu anlayış 
keyfî ve izafi değil.

Bu metinde, tevhid ve adaleti aynı anda ikâme 
eden, liyakat, istişare ve merhameti esas alan 
bir muhayyile görüyoruz. Bu muhayyile se-
küler ve profan değildir.

Buna karşın emirnâmede, sünni saltanat ideo-
lojisini ve şiî imamet mitolojisini görmüyoruz. 
Metin boyunca yaklaşık 50 âyetin geçtiği bu 
emirnâmede,5 Kur’an bir anlam kurumu, 
sünnet ise bir yöntem kurumu olarak karşı-
mıza çıkıyor.

Hz. Ali’nin hayatından emirnamesine akan 
bu ilkeler, hem dönemin ruhunu yansıtması, 
hem de günümüze ışık tutması bakımından 
son derecede önemlidir. 

■

5 Yrd.Doç.Dr. Faris Çerçi, Mâlik el-Eşter’e Verdiği 
Ahd-Nâme’ye Göre Hz. Ali’nin Yönetim Anlayışı, 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Sayı: 28, s. 89, Erzurum, 2007

0212 531 30 30
www.kuranihayat.com
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Giriş

Hz. Süleyman bir çok açıdan insanlık için 
mükemmel bir örnektir. O sadece dini konula-
rı tebliğ eden ve öğreten biri değil, aynı zaman-
da adaletli ve becerikli bir yönetici, yerinde ve 
uygun kararlar alan bir bilgin, insanlara servet 
ve güç ahlâkını öğreten örnek bir zengin ve bir 
lider idi.

Hz. Süleyman, Hz. Davud’un oğludur ve 
Kur’an’da adı geçen peygemberlerden biridir.1

Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Biz Davud’a 
Süleyman’ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. 
Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi.”2

Allah’ın seçtiği bütün elçiler güzel ve iyi in-
sanlardı. Hepsi de kullukta, şükürde, takvada, 
güzel ahlâkta, Allah (cc) yolunda çalışmakta, 
tevazuda ve zühd anlayışında insanlığa örnek-
tiler. Her biri kendi kavminin, kendi zama-
nın eğitimcisi, rehberi ve modeli olduğu gibi, 
Kur’an’ın anlatımıyla bundan sonra  gelecek 
olan insanlara da örnektirler.

Bir çok açıdan ortak noktaları olan peygam-
berleri Kur’an, bazı özelliklerini biraz daha ön 
plana çıkarıyor. Onlarda olan bu farklılığa vur-
gu yapıyor ve bu farklılığıbir model insanlığa 
takdim ediyor.

1 Kur'an, Nisa 4 /163-165. En’am 6/83-90
2 Kur'an, Sâd 38/30

İ N C E L E M E

Hz. Süleyman ve Güç Ahlâkı

HZ. SÜLEYMAN, EMANET 

OLARAK VERİLEN SERVET 

VE İKTİDAR GÜCÜNÜN 

AMACI DOĞRULTUSUNDA 

NASIL KULLANILACAĞINI 

ÖĞRETMİŞTİ.

HÜSEYİN K. ECE
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Allah’ın salat ve selâmı üzerine olsun Hz. Sü-
leyman elçiler kafilesinin eşsiz bir mensubu, 
peygamberler zincirinin benzersiz bir halka-
sıdır. O peygamberler içerisinde farklı bir yeri 
olan, mal ve saltanatla, servet ve hükümdar-
lıkla, güç ve iktidarla denenen, ama şükreden 
bir kuldu. Dünyada sahip olunan varlığın 
nasıl değerlendirilmesi gerektiğini gösteren 
mükemmel bir modeldi.  

Kendisine kuşların (ve bazı hayvanların) dilini 
(mantığını) anlama kabiliyeti, emrine hiç bir 
gözün görmediği ordular, rüzgârlar, şeytanlar 
ve cinler verildiği halde asla gurura kapılma-
yan; mülk ve saltanatıyla azan, tuğyan eden, 
Rabbine kafa tutmaya kalkan Firavun ve Nem-
rutların aksine, nimetin kimden geldiğini bi-
len mütevazi, haddini bilen bir kuldu.

Hz. Süleyman kendisine emanet olarak ve-
rilen serveti ve iktidar gücünü amacı doğ-
rultusunda kullanmış; bütün servet ve güç 
sahiplerine bunların nasıl kullanılacağını öğ-
retmişti. Böylece mal ve iktidar ile de Allah’a 
hakkıyla kulluk yapılabileceğini göstermişti.

Kur’an’ın ifadesiyle Hz. Süleyman, “güzel bir 
kuldu”. Allah katında bu rütbeyi kazanan bir 
kimse belli ki çok önemli işler yapmış, görevi-
ni başarıyla yerine getirmiş, yaratılışın amaç-
larını gerçekleştirmiş demektir. Böyle bir ilti-
fatın sebepsiz olması düşünülemez. Nitekim 
Kur’an’da Hz. Süleyman’dan bahseden âyetler 
incelendiği zaman görülecktir ki o, bu iltifatı 
hak etmiş bir elçi idi. Hangi açıdan bakılırsa 
bakılsın, bütün bir ömrünü Allah’ı razı etme 
şuuru üzerine geçirdiği rahatlıkla söylenebilir.

Bunu hem ona verilen özelliklerden, yükle-
nilen emaneti hakkıyla taşımasından, görevi-
ni büyük bir titizlikle yerine getirmesinden, 
uğradığı denemeleri sabır ve takva şuuru ile 
karşılamasından, Allah’ın çizdiği sınırlara 
dikkatlice uymasından anlıyoruz. 

- Her insan denenir 

İnsan yeryüzünün halifesidir. Bunun sebebi 
ise insanın kendisine verilen ve hizmetine 

sunulan şeylerle denenmesidir. “O sizi yeryü-
nün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi de-
nemek için kiminizi göre derecelerle yükseltti...”3

Hayat amaçsız olamaz. İnsan varlık içinde 
kulluktan sorumlu tek yaratıktır. Onun de-
nenmesi de bu sorumluluk alanıyla ilgilidir. 
Bu deneme gayesiz ve hedefsiz değildir. Her-
kes elindeki nimetten, imkandan, emanetten 
ve görevden sınava tabi tutulacaktır.

“Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona süs 
kıldık; onların (insanların) hangisinin daha güzel 
davranışta bulunduğunu deneyelim diye.”4

“…Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet kı-
lardı; ancak (bu), size verdikleriyle sizi denemesi 
içindir. Hepinizin dönüşü Allah’adır…”5

Şu âyetlerde malların ve çocukların bir dene-
me aracı, bir imtihan sebebi olduğu daha açık 
bir şekilde belirtiliyor : “Biliniz ki, mallarınız 
ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük 
mükâfat Allah’ın katındadır.”6

İnsanlar içerisinde en ağır yük ve ödev pey-
gamberlere verilmiştir. İnsanları hidâyete da-
vet etmek, onları ıslah etmek, hak düşmanla-
rıyla mücadele bulunmak onların vazifesidir. 
Bu bağlamda onlar en ağır denemelerden geç-
mişler, ağır yükler taşımışlardı.

Allah (cc) her bir peygamberi farklı bir şeyle 
denemiş, imtihana tabi tutmuştu. Söz gelimi 
Hz. Âdem yasak ağaçtan yemekle ve dünyaya 
ayak basmakla, Nûh (as) inadı yüzyıllar süren 
kaba ve inatçı kavimle, Hz. İbrahim ateşle ve 
oğlunu kurban etmekle, Hz. İsa canını Allah 
yolunda verebilmekle, Hz. Musa tarihin kay-
dettiği en azgın ve zalim bir diktatörle, ser-
keş, nankör ve uslanmaz İsrailoğulları ile, Hz. 
Muhammed hicretle, münafıkların ihânetiyle 
ve en yakınların yapılan iftira ile ve daha pek 
çok şeyle denenmişti.

3 Kur'an, En’am 6/165
4 Kur'an, Maide 5/48
5 Kur'an, Kehf 18/7. Bir benzeri: Enbiya 21/35
6 Kur'an, Enfal 8/28. Teğabun 64/15
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Ama onlar sabırla, tahammül ile denemenin 
gereğini yaptılar. Niçin imtihana uğradıkla-
rının farkında olarak, Allah’ın emrine teslim 
oldular. Hiç bir yılgınlık göstermediler, geri 
adım atmadılar, yorulmadılar ve korkmadılar. 
İmtihanın şekli ne olursa olsun, deneme ne 
kadar zor olursa olsun; nedenini sormadılar.

Bazı peygamber de dünyalıklar ve onları kullan-
ma tarzıyla, kimileri yönetim emanetiyle denen-
diler. Bunun tipik örneği Hz. Davûd ve onun 
oğlu Hz. Süleymandır. Özellikle hz. Süleymana 
verilen imkanlar insanı şaşırtacak boyuttadır.

Sonunda hepsi de kazandılar ve insanlığın 
imamları  (önderleri) seçildiler.

Yanız onlar değil, onlara tabi olan mü’minler 
de çeşitli denemelerden geçirildiler. Onlar da 
peygamberlerin uğradığı benzer bir çok sıkın-
tıya ve zorluğa uğradılar, işkence ve zulüm 
gördüler. Evlerini, işlerini, mallarını, ülkele-
rini ve hatta canlarını bile uğurda feda etmek 
zorunda kaldılar. 

Kur’an bütün bunları deneme olduğunu bil-
diriyor:

“Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tara-
fınızdan gelmişlerdi; gözler de kaymış, yürekler 
hançereye (boğaza) gelip dayanmıştı ve siz Allah 
hakkında da (bir takım) zanlarda bulunuyordunuz.

İşte orada, iman etmekte olanlar, denemeden ge-
çirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı.”7

Allah (cc), kendi yolunda mücadele edenleri ve, 
bu işte yan çizenleri de bilmek istemektedir: “An-
dolsun, biz, sizden mücahit olanlarla sabreden-
leri bilinceye (belli olup ortaya çıkıncaya) kadar, 
sizi deneyeceğiz…”8

- Hz. Süleyman da denendi 

Şüphesiz Hz. Süleyman da peygamberlik 
gerçeğinin dışında değildi. Ona verilen nebi-
lik görevi bir deneme olduğu gibi, armağan 
edilen bütün nimetler, mülk ve hükümdarlık  

7 Kur'an, Ahzâb 33/10-11. Bekara 2/155-156
8 Kur'an, Muhammed 47/31

birer sınav sebebiydi. Hz. Süleyman bunu 
bizzat Sebe’ kraliçesinin tahtı çok kısa bir za-
manda yanına getirilince itiraf etmektedir:

“…Derken (Süleyman) onu (kraliçenin tahtını) 
yanında durur görünce dedi ki: Bu Rabbimin 
fazlındandır. O’na şükredecek miyim, yoksa nan-
körlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu 
için (bu olağanüstü olay gerçekleşti)…”9

Hz. Süleyman bu olağanüstü olay ile Allah’ın 
kendisini denediğinin farkında idi. O, -âyetin 
devamında söylendiği gibi- bilmektedir ki 
şükreden kendisi için şükreder, nankörlük 
eden de yine kendi aleyhine nankörlük eder. 

Hz. Süleyman, Allah’a dua ederek, O’ndan 
hiç kimseye verilmeyen, ya da hiç kimseye 
nasip olmayacak büyük bir mülkü, mal ve 
yöneticiliği istedi:

“Andolsun, biz Süleyman’ı denemeden geçirdik, 
tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra (eski du-
rumuna) döndü.

Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kim-
seye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. 
Şüphesiz sen, karşılıksız armağan edensin.”10

Âyetlerin devamından Hz. Süleyman’ın bu 
duasının kabul edildiğini ve kendisine hiç 
kimseye verilmeyen çok farklı armağanlar, 
büyük bir mülk ve maddi güç verildiğini an-
lıyoruz. 

Hz. Süleyman sanki şöyle dua etmişti: “Rab-
bim! Bana, bana öyle bir mülk ve yönetim 
gücü ver ki, ben ona kavuşup ve onu kullanıp 
öleyim. Benden sonra gelen insanlar desinler 
ki; bakınız, dünya malının ve saltanatının bir 
vefası ve kalıcılığı olsaydı, bu önce Süleyman’a 
nasip olurdu.  Dünya mülkü Süleyman’a bile 
yâr olmadığına, o da bütün varlığı terkedip 
gittiğine göre kimseye yâr olmaz desinler. 
Dünya zenginliğine, mülküne saltanatına faz-
la rağbet etmesinler. Onlara takılıp da gaflete 
düşmesinler.”  

9 Kur'an, Neml 27/40
10 Kur'an, Sâd 38/34-35
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Dünya lezzetlerinden sakınmak gerçekten 
zordur. Zira bu lezzetler insanın karşısında 
hazır olduğu için âhiret mutluluğunu unut-
turabilir. Hz. Süleyman bunca zenginlik ve 
yönetim gücüne rağmen, onlara fazla rağbet 
etmemeyi dünya işleriyle kalb ile değil, ne-
fis ile meşgul olmanın gereğini ve bu mülkle 
beraber Hakka hizmet etmeyi göstermek is-
temişti.11

Hz. Süleyman (as) ordusu ile Karınca Vadisi-
ne geldiği zaman, karıncaların lideri  diğerle-
rine yuvalarına girmelerini söyledi. Zira Hz. 
Süleyman’ın ordusu bilmeden onları ezebilir-
di. Bu olay karşısında   Hz. Süleyman şöyle 
dua etti: “…’Rabbim! Bana, anne- babama ver-
diğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih 
bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni 
rahmetinle salih kullarının arasına kat.”12

Bu ifade, Hz. Süleyman’ın, kendisine verilen 
nimetlere karşı nasıl duyarlı olduğunu, nimet 
verene karşı kalbinin ve duygularının nasıl 
harekete geçtiğini gösterir. O bir peygamber 
olmasına  ve kendisine bunca nimet verilme-
sine rağmen, hakkıyla şükretmemekten, ilahî 
rahmeti hak edememekten korkuyordu. Rab-
bine, hakkıyla şükredici olabilmek, ya da sa-
lih amel işleyebilmek üzere yalvarıyordu. 

İşte takvanın en hassas şekli budur. İlâhî te-
cellinin görüldüğü anlarda bile, hep Allah’ı 
hatırlamak, O’nun yardımını istemek, O’nun 
rızasından başka bir sey düşünmemek…13

Abdullah ibn Amr (ra) anlatıyor:Rasûlüllah 
(sav)’dan şöyle işittim: “ Hz. Süleyman ibni 
Davud Allah’tan (cc) üç şey istedi: Kendisin-
den sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir 
zenginlik ve hükümdarlık. Allah (cc) bunu 
ona verdi. 

11 F. Razi, et-Tefsiru'l-Kebir, 26/210
12 Kur'an, Neml 27/18-19
13 Seyyid Kutub, fi-Zılali'l-Kur'an, (Beyrut: 1402-

1982), 5/2636-2637

Allah’ın adaletine uygun düşecek, adil bir 
şekilde hükmetme gücü. Allah (cc) bunu da 
ona verdi.

Yine mescidine (Mescid-i Aksa’ya) ibadet ni-
yetiyle girecek herkesin anasından doğduğu 
gündeki gibi günahlardan arınmasını dile-
miş.14 (Hadisin başka rivâyetlerine göre Hz. 
Süleyman bu duayı Mescid-i Aksa’yi inşa 
ettikten sonra yapmış ve ilk iki dileği kabul 
edilmiştir. Hz. Peygamber; “Sonuncu dileğin 
bize (İslâm ümmetine) verilmesini umarız” 
demiştir.15

Peygamberden gelen bir başka rivâyet onun 
duasının kabul edildiğine işaret etmektedir. 
O şöyle demiştir: “Cinlerden bir ifrit dün 
gece namazımı bozmak için ansızın üzerime 
hücum etti. Fakat Allah (cc) beni ona galip 
getirdi de hemen onu boğdum. Sabah olunca 
hepiniz göresiniz diye onu mescidin direkle-
rinden birine bağlamak istedim. Ancak kar-
deşim Süleyman (as)’ın şu duasını hatırladım: 
“Ya Rabbi! Beni bağışla ve bana, benden sonra 
hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ver. 
Şüphesiz bütün dilekleri kabul eden Sensin, 
Sen.”16

Şüphesiz Allah’ın (cc) kullarına iyilikleri, ba-
ğışları ve nimetleri sayılmayacak kadar çok-
tur. Hz. Süleyman’a verilenler ise, bir pey-
gamberin hayatında bu nimetlerin genişliği-
nin ve Allah’a ait gaybın garipliklerinin gös-
terilmesidir. 

-  Hz. Süleyman’ın denenme araçları

1-Hz. Davud’a mirasçı olması

Kur’an şöyle buyuruyor: “Süleyman, Davud’a 
mirasçı oldu ve dedi ki: ‘Ey insanlar! Bize kuş-
ların mantığı (konuşma dili) öğretildi ve bize her 
şeyden (bol bir nimet) verildi. Hiç şüphesiz bu, 
apaçık bir üstünlüktür.”17

14 Nesaî,Sünen, Mescid/6
15 İbni Mace, Sünen, Salat/196 no:1408
16 Buhari, Sahih, Salat/75. Müslim, Sahih, Mesâcid/39, 

no: 541
17 Kur'an, Neml 27/16
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Hz. Davud’tan miras alınan şeyin dünyalık 
mal veya mülk olmadığı açıktır. Çünkü pey-
gamberler dünyalık miras bırakmazlar.18

“… Alimler peygamberlerin varisleridir. Çünkü 
peygamberler dinar veya dirhem (mal) miras 
olarak bırakmazlar. Kim, o mirastan bir şey alır-
sa, çok pay almış olur.”19

Belliki Hz. Süleyman babasına nübüvvet (pey-
gamberlik) ve hükmetmekte mirasçı oldu.20  
Kimilerine göre bu miras, Hz.Davud’a verilen 
ilim ve hükümdarlıktır. Hz. Süleyman bu iki 
konuda babasının makamına geçmiştir.21

Yukarıdaki âyette ona ihsan edilen nimetler 
sayılırken hükümdarlık değil ona bağışlanan 
ilim söz konusu ediliyor. Çünkü ona verilen 
özel ilmin yanında hükümdarlığın fazla bir 
önemi yoktur. Bu bakımdan “Hz. Süleyman 
babasına ilimde mirascı oldu” denmesi daha 
isabetli görünüyor. Nitekim Hz. Süleyman 
bunu çevresindeki halka şöyle açıklıyor:

“…Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize ni-
metlerden bolca verildi.”

Allah (cc), Hz. Davud’u yeryüzünde, hak ve 
adaletle hükmetmesi için halife yapmıştı.22   
Hz. Süleyman da insanlar arasında hak ve 
adaletle hükmetmek üzere babasının yerine 
geçti. Böylece o ilimde, iyilik yapmakta, ha-
kimiyet ve siyasette, halifelikte babasını takip 
etti, bu konularda babasına mirascı oldu.23

2-İlim ve hükmetme

Hz. Süleyman’a bağışlanan en önemli üstün-
lük şüphesiz ki, hiç kimseye verilmeyen bir 

18 Buhari, es-Sahih, Meğazi 14. Müslim, es-Sahih, 
Cihad 51 no:1758. Ebu Davud, Sünen, İmâret 19 
no: 2963

19 Ebu Davud, Sünen, İlim/l no: 3641. İbni 
Mace, Sünen, Mukaddime/17 no: 223 
Darimi, Sünen, Mukaddime/32 no: 349

20 Kurtubi, el-Camiu li-Ahkam, 13/110-111. İbni 
Kesir, Muhtasar Tefsir, 2/666. M. Meraği, Tefsir, 
19/127. F. Razi, Tefsiru'l-Kebir, 24/187

21 Taberi, Tefsir, 19/87. Ebussuud, Tefsir, 4/190
22 Kur'an, Sâd 38/26
23 H. Yazır Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 6/131

ilimdir. Burada söz konusu edilen ilim elbette 
sıradan bir bilgi değildir. Böyle bir ilmi, bir 
ilim adamından veya bir okuldan da almak 
mümkün değildir. Eğer öyle olsaydı Kur’an 
bunu özellikle söylemezdi veya bu, Hz. Sü-
leyman hakkında olağanüstü bir şey olmazdı. 
Halbuki Kur’an onun bu özelliğini bir farklı-
lık olarak vurguluyor. Bunu onun hakkında 
bir peygamberlik belirtisi, ona ait bir mucize 
olarak sunuyor.

“Andolsun, biz Davud’a ve Süleyman’a bir ilim 
verdik….”24

Bir başka âyette ise her iki peygambere de 
ilim ve hüküm verme gücü bağışlandığı ha-
ber veriliyor.25 Âyette her iki peygambere 
verilen ilmin cinsi belirtilmiyor. Konusu da 
açıklanmıyor. ‘ilim’ kelimesinin belirlilik ta-
kısı olmaksızın (nekre olarak) gelmesi bunun 
olağanüstü bir ilim olduğuna işarettir.

Hz. Süleyman (as) ve babası bu konuda da 
insanlara örnek oldular. Kendilerine verilen 
bu ilim üstünlüğüne hamdettiler. İlmin geldi-
ği kaynağı itiraf ettiler. Bunu da insanlara açık 
bir şekilde söylediler.

Hz. Süleyman’ın sahip olduğu ilim, onu Rab-
bine yaklaştıran, şükrünü artıran, hamdini 
çoğaltan bir ilimdi. Bu ilimle o peygamberlik 
görevini yapmış, halkının sorunlarını adaletle 
ve isabetli kararlarla çözmüş, Allah’ın hük-
müne uyarak takva örnekleri göstermiştir.

3-Kuş (dili) mantığı

Hz. Süleyman’a verilen  bir başka mücize de 
onun ‘kuş mantığını-dilini (mantıku’t tayr)’ 
bilmesidir. Neml Sûresi onaltıncı âyette Hz. 
Süleyman; “…Bize kuşların dili öğretildi…” di-
yerek bu ilâhî lütfu dile getirmektedir.

Hz. Süleyman bu sözüyle hem verilen muci-
zenin büyüklüğünü anlatmış, hem bunun bir 
ilim olarak üstünlüğünü vurgulamış, hem de 
‘bize öğretildi’ diyerek, bunun Allah (cc) ta-

24 Kur'an, Neml 27/15
25 Kur'an, Enbiya 21/79
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rafindan kendilerine bağışlandığını belirtmiş 
olmaktadır.

Hz. Süleyman bunu aynı zamanda kendisi-
ne verilen bir nimet olarak açıklamaktadır. 
Allah’ın ona sunduğu bu ihsanı dile getirmek-
te, Rabbinin geniş nimetlerine ve sonsuz gü-
cüne dikkat çekmektedir. Dikkat edilirse Hz. 
Süleyman bunu, insanlara karşı bir övünme 
olarak, ya da onları imrendirecek tarzda da 
anlatmıyor.

Hz. Süleyman’a öğretilen yalnızca kuş dili de-
ğildi. Karınca Vadisinden geçerken karınca-
nın söylediklerini anlaması, onların anlaşma 
dillerini de bildiğini gösterir. Ancak ona ve-
rilen mucize, insanların çalışmakla ve araştır-
makla ulaşabilecekleri bir şey değildi.

Hz. Süleyman’a öğretilen şey bu gibi sıradan 
bir ‘kuş dili’ değil, kuşların dilindeki mantığı 
anlamadır. Önemli olan kuşların bir şeyi ken-
di özel yapıları gereği seslerle, şekillerle dile 
getirmeleri değil, Hz. Süleyman’ın bütün bu 
şekil ve seslerin arkasındaki mantığı kavra-
ması, işin gizli ilâhî sırlarını bilmesidir. Hz. 
Süleyman (as) kendisine verilen bu yetenek 
ile, onların dilini, daha doğrusu sesler ve ha-
reketlerle dile getirdikleri şeyin arkasındaki 
mantığı kavrıyordu.  

Bu açıdan Hz. Süleyman’a Kur’an’da geçtiği 
gibi, ‘kuş dili-lisanı’değil, ‘kuş mantığı’ öğre-
tildi demek herhalde daha isabetli olacaktır.26

Görünen o ki Hz. Süleyman’ın emrine ve-
rilenler arasında kuşların ayrı bir yeri bu-
lunmaktadır. Bu gerçek, onlardan birinin 
(Hüdhüd’ün) Sebe’ halkının durumunu, çok 
akıllı bir insanın idrak edip anlayacağı şekilde 
anlayıp, sonra da Hz. Süleyman’a mantıklı bir 
şekilde bildirmesiyle daha da belirginleşiyor.27

4- İlginç bir rüzgâr

Hz. Süleyman’ın emrine verilen ilginç şeyler-
den biri de rüzgârdır. 

26 H. Yazır Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 6/131-133
27 Seyyid Kutub, fi-Zılali'l-Kur'an, 5/2634

“Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgâra 
(boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bere-
ketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi 
bilenleriz.”28

Bir başka âyette ise şöyle deniliyor:

“Böylece biz, rüzgârı onun buyruğu altına verdik. 
Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.”29

Âyet tekil olarak ‘rüzgâr’ kelimesini kullandı-
ğına göre, ona mülk olarak verilen şey, 

bizim tanık olduğumuz rüzgârlar değil, 
çok daha özel bir şeydir.30 Bu rüzgâr Hz. 
Süleyman’ın emriyle gündüz veya akşam bir 
aylık mesafeye eser giderdi.

“Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam 
dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgâra (boyun 
eğdirdik)….”31

Rüzgârın Hz. Süleyman’ın emrine verilmesi, 
Allah’ın izniyle takdir edilen bir mucizedir. 
Ancak bunun nasıl olduğunu Hz. Süleyman’ın 
ona nasıl emir verdiğini bilmenin imkanı yok-
tur.

5- Hizmetçi cinler ve şeytanlar

Ona verilen benzersiz mucizelerden biri de 
cinlerin ve şeytanların ona hizmetçi kılınma-
sıdır. Kur’an’ın ifadesine göre Allah (cc) bazı 
cinleri ve şeytanları onun emrine vermişti. O 
da onları çeşitli işlerde ve sanatlarda çalıştır-
mıştı.

Burada bir başka olağanüstü manzara ile kar-
şı karşıyayız. Allah (cc), bambaşka bir yapıda 
yarattığı bazı kullarını bir peygamberin emri-
ne veriyor, o da onları çeşitli işlerde çalıştırı-
yor. Onlara, insanların kullanabileceği eşyala-
rı yaptırıyor.

Sâd Sûresinde Hz. Süleyman’ın duası dile ge-
tirildikten sonra şöyle deniliyor:  “Şeytanları 

28 Kur'an, Enbiya 21/81
29 Kur'an, Sâd 38/36
30 F. Razi, Tefsiru'l-Kebir, 15/247
31 Kur'an, Sebe’ 34/12
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da; her bina ustası ve dalgıç olanı da (onun emri-
nin altına verdik) 

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kement-
lerle birbirine bağlanmış olan diğerlerini de.”32

“Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan 
başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de 
(emrine verdik). Biz onların koruyucuları idik.”33

Bir başka âyette şöyle deniliyor:

“…Onun eli altında Rabbinin izniyle iş görmek-
te olan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim 
bizim emrimizden çıkıp sapacak olsa, ona çılgın 
ateşin azabından taddırdık. Ona (Süleyman’a) 
dilediği şekilde mihraplar (evler veya mescitler), 
timsaller (nakışlar-süsler), havuz büyüklüğün-
de çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar 
yaparlardı…”34 

Hz. Süleyman’ın emrine cinlerin ve şeytanla-
rın verilmesi de tıpkı rüzgârın verilmesi gibi-
dir. Bu konuda da Kur’an ayrıntıya girmiyor 
ve ona bu gibi nimetlerin ve hizmetçilerin 
verildiğini hatırlatıp geçiyor. Enbiya 91. âyet, 
Hz. Süleyman için dalgıçlık ve bundan başka 
işler de gören kimselerin şeytanlardan oldu-
ğunu söylüyor. Sâd 38. âyet ise bukağılarla 
bağlı olanların ve onlardan başka diğerlerinin 
de onun buyruğuna verildiğini anıyor.  

Hz. Süleyman’ın emrine bütün cinler değil, 
âyetin ifadesine göre bazı cinler verilmişti. 
Yine âyet, bu işin Hz. Süleyman’ın gücüyle 
değil, Rabbinin izniyle olduğunu, eğer onlar-
dan biri emirden dışarı çıkarsa Allah tarafın-
dan azaba uğratıldığını vurguluyor.35

Hz. Süleyman’ın emrine verilen cinler bel-
li ki sanatkâr kimselerdi. Çünkü onun için 
mihrablar (mâbetlar veya kaleler), timsallar 
(şekiller veya nakışlar), topraktan veya başka 
madenden havuz büyüklüğünde kazanlar ve 
tencereler, yemek kapları ve sahanlar yapıyor-
lardı.

32 Kur'an,  Sâd 38/36-38
33 Kur'an, Enbiya 21/81
34 Kur'an, Sebe’ 34/12-13
35 Kur'an, Sebe’ 34/12

6- Aynu’l-kıtr 

“… Erimiş bakır pınarını (aynu’l kıtr’ı) ona sel 
gibi akıttık…”36  Hz. Süleyman’ın emrine veri-
len önemli bağışlardan biri de ‘aynu’l kıtr’dır. 
Müfesirler bunu ‘erimiş bakır madeni’ şeklin-
de anlamışlar.37

Ancak bu madenin nasıl aktığına, nereden 
geldiğine, akmasının ne kadar sürdüğüne 
dair elimizde bir bilgi yoktur. Kur’an, böyle 
bir kolaylığın onun emrine verildiğini söylü-
yor ve başka bir bilgi vermiyor. Bu konuda 
söylenenler tahminden öteye geçmez.38

Müfesir F. Razî bu işi mucize olarak değil de 
demir ve bakırı ateşte eritip çeşitli aletler icat 
etme diye değerlendirenleri kınar ve bu gibi 
yorumların bozuk, zayıf inancın ve Allah’ın 
kudretine güvensizliğin sonucunda ortaya 
atılmış olduğunu, Allah’ın gücünün bunun 
gibi her şeylere yettiğini ekliyor.39

7- Eşi görülmemiş bir ordu

Yöneticilerin, hükümdarların, devletlerin bir 
orduya sahip olması tarihten beri bilinen bir 
şeydir. Hatta pek çok peygamberin bile or-
dusu vardı. Nice Rabbanî inanmış insan pey-
gamberlerin yanında, Allah yolunda savaşa 
çıkmışlar, ya da kendilerini düşmandan koru-
maya çalışmışlardır.40

Herkes tarafından bilinen bu gerçeğin pek 
olağanüstü bir tarafı yoktur. Ancak Kur’an 
Hz. Süleyman’ın eşi ve benzeri görülmemiş 
ordusundan bahsetmektedir. Onun askerleri 
de diğer hükümdarların sahip olduğu asker-
ler gibi olsaydı, bu askerlerin kendisini değil 
de faaliyetlerini anlatırdı. Hz. Davud’un için-

36 Kur'an, Sebe’ 34/12
37 Taberi, Tefsir, chap. 22/48. Kurtubi, el-Cami’ul-

Ahkam, 14/173. Kadı Beydavi, Tefsir, 2/257. İbn 
Kesir, Muhtasar Tefsir, 3/133. H. Tabatabai, el-
Mizân, 16/386. M. Esed, Kur'an Mesajı, , 2/872

38 Sa'lebi, Kasasu'l-Enbiya, 305. İbn Kesir, Muhtasar 
Tefsir, 3/133

39 F. Razi, Tefsiru'l-Kebir, 25/247
40 Kur'an, Âl-i İmran 3/146



23

Kur’ani Hayat
MART’13
SAYI 28

HÜSEYİN K.
ECE

Hz. SÜLEYMAN ve  
GÜÇ AHLÂKI

de bulunduğu ordunun Calût’un ordusuyla 
savaşması gibi.

Onun ordusu çok daha özel bir ordu idi. 
Böyle bir ordu şimdiye kadar görülmemişti 
ve bir daha görülmeyecekti. Bu yalnızca Hz. 
Süleyman’a verilen bir mucize idi.

Hz. Süleyman demişti ki; “…Ve bize her şeyden 
bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.”41 
İşte bu lütuflardan biri de bu değişik ordu idi: 
“Süleyman’ın cinlerden, insanlardan, kuşlardan 
orduları toplandı. Hepsi de bir arada (onun tara-
fından) düzenli olarak sevkediliyorlardı.”42

Âyette geçtiğine göre onun bu ordusu, gâyet 
düzenli, disiplinli,  hedefi belli, kontrol al-
tında olan, Hz. Süleyman’ın emriyle hareket 
eden bir ordu idi. Bir peygamberin komutuy-
la düzenli bir şekilde bir yerden bir yere sev-
kediliyordu.

8- Anlayış derinliği ve isabetli karar verme 
yeteneği

Kur’an, Hz. Süleyman’a hüküm (karar) ver-
menin öğretildiğini haber veriyor:

“Davud ve Süleyman da; hani kavmin hayvanla-
rının içerisine girip yayıldığı ekin-tarlaları hak-
kında hüküm yürütüyorlardi. Biz onların hük-
müne şahitler idik.

Biz bunu (hükmü) Süleyman’a kavrattık. Her bi-
rine de hüküm ve ilim verdik…”43

‘Hüküm’ kelimesi, yargı, karar verme, hikmet, 
doğruyu yanlıştan ayıran ölçü, yönetimde 
yetki gibi geniş anlamlara sahiptir.

İlim ise burada Allah’tan gelen vahiy’dir. Ni-
tekim bu âyetlerden geçen bir başka âyette; 
“Lût’a da hüküm ve ilim verdik…”44 deniliyor. 
Kur’an bir çok âyette ilmi, peygamberlere gön-
derilen vahiy anlamında kullanmaktadır.45

41 Kur'an, Neml 27/16
42 Kur'an, Neml 27/17
43 Kur'an,, chap. Enbiya 21/78-79
44 Kur'an, Enbiya 21/74
45 Kur'an, Bekara 2/145. Âl-i İmran 3/19, 61, 66. 

A’raf 7/52. Hûd 11/14. Ğâfir 40/42. v.d.

Allah (cc), Hz. Süleyman’ın böyle isabetli ka-
rar vermesini ‘bunu ona kavrattık’ diyerek öv-
mektedir.  

Âyetin sonunda “…Biz onların hükmüne şahit-
ler idik” deniliyor. Bu ifade, onların hükümle-
rinin doğru olduğunu gösterdiği gibi, isabetli 
hüküm vermenin onlara Allah’ın bağışı oldu-
ğunu da ortaya koymaktadır. Öyleyse, diğer 
insanlardan farklı olarak isabetli ve doğru 
hükmetmek, her meselede en uygun çözü-
mü bulmak, kararlarında yanılmamak her iki 
peygambere verilen bir özelliktir.

Âyet aynı zamanda bu her iki peygamberin 
birer insan olduklarına dikkat çekmektedir. 
Onların sahip olduğu her türlü güç ve üs-
tünlük Allah’ın onlara birer bağışıdır. İnsan 
olarak onların, peygamber de olsa olağanüstü 
hiç bir güçleri bulunmamaktadır. 

- Hz. Süleyman ve güç ahlâkı

Hz. Süleyman’ın hayatında zenginlikten ve 
iktidardan kaynaklanan gücün nasıl hayır ve 
iyilik uğrunda, kulluk ve şükür yolunda yo-
lunda kullanıldığını görüyoruz. O bütün ser-
vet ve iktidar, güç ve imkan sahiplerini ken-
dilerine emanet olarak verilen bu gibi seyleri 
nasıl kullanacaklarını öğretti. 

Onun sahşında ve uygulamalarında servetin 
ve iktidar gücünün nasıl şükre ve salih ame-
le, adalete ve hizmete dönüştüğünü, bunla-
rın davet yolunda nasıl kullanıldığını, hayırlı 
olan sonuçları kazanmak için nasıl değerledi-
rilmesi gerektiğini öğreniyoruz. 

Onun güç ahlâkıyla ilgili özelliklerini şöyle 
özetleyebiliriz:

1- Âdil bir yönetici

Her peygamber aynı zamanda kendi kavmi-
nin veya kendine inananların yöneticisiydi. 
Her biri zaman içerisinde bir toplum oluştur-
muş, o toplumu yönetmiş ve sorunlarıyla biz-
zat ilgilenmiştir. Hiç bir peygamber insanları 
İslâm’a davet ettikten ve bir kısmı da müslü-
man olduktan sonra onlara; ‘Gidiniz, başınızın 
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çaresine bakınız, benim işim ve yetkim buraya 
kadardı’ dememiştir.  Onların davetinde düa-
lizm -din ve hayat ayrılığı- yoktu. 

Kur’an’a göre Hz. Süleyman, yetkin, adaletli, 
dikkatli, disiplinli ve merhametli bir yönetici 
idi. İyi bir yönetici halka merhametle mua-
mele eder, onlara adaletle davranır. Herkesin 
hakkını kendisine verir. Yönetim yetkisini çı-
karı için kullanmaz. Bu yetki ile şımarmaz ve 
kimseye tahakküm etmeye kalkmazdı.

Kur’an, Hz. Süleyman’a ve babasına ilim ve 
hüküm (isabetli karar verme yeteneği) bağış-
landığını haber veriyor. Kendilerine verilen 
ilim ve doğru karar verme yeteneğiyle her iki 
peygamberin de adaletli bir yönetim uygu-
ladıklarını, karşılarına gelen davaları adalete 
uygun çözdüklerini ve herkesin hakkını ver-
diklerini söyleyebiliriz.

2- Hayrı amaçlayan bir siyaset

Hz. Süleyman (as) ülkesiyle ve kendisine bağ-
lı olan halkıyla ilgili siyasetini bir peygamber 
olarak kendisine vahyedilen İslâmî ölçülere 
dayandırdığını söylemeliyiz. Zaten bir pey-
gamberin başka türlü davranması da bekle-
nemez.

Onun bütün siyaseti, bütün faaliyetleri gö-
revinden ayrı değildi. Bilakis o, kendisine 
verilen nimetleri, mucizeleri, mülkü ve hü-
kümdarlığı; insanları Allah (cc) yoluna davet 
amacı doğrultusunda kullanmıştı.

O insanları kendi hükümdarlığına itaata, güç-
lü ordularına teslim olmaya, kuvvetli devle-
tine boyun eğmeye davet etmiyordu. Yani 
daveti kendine değil, Allah’ın dinine, O’nun 
hükmüne teslim olmaya idi.

Nitekim bu gerçeği Sebe’ kraliçesi, ‘Ben 
Süleyman’la birlikte âlemlerin Rabbi Allah’a 
teslim oldum’ diyerek ortaya koymuştu. Hz. 
Süleyman, emri, hükmü ve ölçüyü kendisine 
peygamberlik gelen makamdan alıyordu. Bu-
nun için onun kendi hevasına (keyfine) göre 
iş yapması mümkün değildi.

Hz. Süleyman’ın siyasetinin temelinde bütün 
bir hayatı, hayata ilişkin bütün faaliyetleri 
Allah’ın çizdiği ölçülerle pratize etme şuuru 
vardı. Onun siyaseti dünyalık hedefler, kuru 
üstünlük davası değil; Allah’ın kulu olma bi-
lincine dayanıyordu.

3- Nimetleri vereni bilen bir kul      

Hz. Süleyman, kendisine bunca mülkü (ser-
veti ve yöneticilik emanetini) verenin Allah 
olduğunu sadece diliyle değil; hayatıyla ve 
uygulamalarıyla itiraf etmişsti. O biliyordu ki 
kendi çabasıyla bu üstün nimetlere ulaşması 
mümkün değildi.  Verirse ancak O verir. O 
izin vermezse kimse bir şeye sahip olamaz. 
İnsan ister az, ister çok şeye sahip olsun; so-
nunda her şeyini asıl sahibine yani emanet 
aldığı makama teslim ediyor. 

4- Servet fitnesi ve inancın direnişi

“Bilin ki, sizin mallarınız ve çocuklarını ancak 
bir denemedir (bir fitne konusudur). Allah ise, 
şüphesiz büyük sevap (karşılık) kendi katında 
olandır.”46

Hz. Süleyman (as), mal imtihanı karşısında, 
bütün insanlara örnek olmak üzere, imanî bir 
tavır takınmıştı. Mal fitnesine aldanmadı, nef-
sinin ve arzularının peşine gitmedi, imanının 
gereğini yaptı. Ya da imanın verdiği müjdele-
ri, malın getirdiği geçici mutluluğa ve üstün-
lüğe tercih etti.

Kendisine değerli hediye getiren Sebe’ krali-
çesinin elçisine anlamlı bir cevap verdi:

“Siz bana mal ile mi yardımda bulunmak istiyor-
sunuz? Halbuki Rabbim bana sizin sundukları-
nızdan daha hayırlısını verdi. Siz belki elinizdeki 
mallarla, eşyalarla övünebilirsiniz; ancak benim 
için müslümanca yaşamak her şeyden daha de-
ğerlidir, övünç kaynağıdır” diyordu. Üstünlüğü, 
fazileti, büyüklüğü malda, servette, iktidarda 
ve maddi araçlara sahip olmada gören zihni-
yete anlamlı bir cevaptır bu. Mal ile şımarıp, 
kendini ‘bir şey oldum’a kaptıran şaşkınlara 

46 Kur'an, Enfal 8/28 



25

Kur’ani Hayat
MART’13
SAYI 28

HÜSEYİN K.
ECE

Hz. SÜLEYMAN ve  
GÜÇ AHLÂKI

bilinç kazandıracak bir güzel bir karşılıktır 
bu.

Hz. Süleyman hayatı boyunca mala karşı ta-
kındığı tavrıyla iki önemli şeyi vurguluyordu: 

Birincisi; malın, servetin, iktidarın, yani mad-
di güçlerin karşısında imanın, Allah’a bağlılı-
ğın zaferini, 

İkincisi, mal fitnesinin ancak ve ancak iman 
ile, inancın aşkıyla, Allah sevgisiyle kazana-
bileceğini.

Mal, servet ve maddi güçler arızîdir, geçicidir. 
İman ve onun öngördüğü ameller kalıcıdır, 
Allah (cc) katında değerli olacak olan da bu-
dur.

5- Servete ve güce hâkim olma izzeti

Allah’ın insana emanet ettiği bütün zenginlik-
ler, mallar, paralar, eşyalar, iktidar ve bu yolla 
elde edilen güçler, makamlar ve rütbeler yal-
nızca dünyalık geçimliklerdir. Hayatın deva-
mı için bunlara ihtiyaç vardır. Ancak sonunda 
herkes bunları terkediyor ve aynı toprağın 
kucağına dönüyor. 

Paradan, maldan, zenginliklerden daha kut-
sal bir şey tanımayanlar ve hayatın merkezine 
geçinme idealini koyanlar -bir hadiste geçtiği 
gibi-  dinarın yani servetlerinin kölesi olurlar. 
Makamları, saltanatları, maddi planda yüksel-
meyi, köşe dönmeyi, zenginliklerle insanlara 
hükmetmeyi amaç haline getirenler hayatın 
amacını unutabilirler. Malı kendisine hizmet 
ettirmek yerine, servetine hizmet edenler kah-
redici bir tutsaklığa düşerler. Geçimliklerin ve 
çıkarın uğruna delicesine koşmak insanı zil-
lete düşürebilir, kişiliksiz hale getirebilir. Zira 
fazilet, üstünlük ve önde olmak malda, güçte, 
dünyalıklara sahip olmakta değil, ahlâk ve 
takvadadır.  

İnsan için özgürlük en büyük şereftir ve en 
önemli mutluluk kaynağıdır. Dünyalık ge-
çimlikler ve mal karşısında özgürlüğü kaza-
bilen, ona hak ettiği değerden daha fazlasını 

vermeyen, onu bir emanet olarak değerlendi-
ren kişiler, özgürlüklerini de kazanırlar.

Malın ve eşyanın mahkûmu ve tutsağı değil, 
hâkimi olmak, eşyanın peşine sürüklenen aç 
gözlü bir doymaz olmak yerine; mala hükme-
den, eşyayı iyi amaçlar uğruna kullanabilen, 
maldan diğer kulları da yararlandıran cömert 
bir kişi olmak insana izzet ve şeref kazandıran 
bir erdemdir.

Hz. Süleyman’ın kişiliğinde bu izzeti görüyo-
ruz. O, eline emanet verilen mülkü ve dün-
yalıkları yerinde ve hayırlı amaçlar için kul-
landı. Malın hakimi oldu, eşya karşısında in-
sanlık onurunu ve seçilmiş kul olma izzetini 
korudu.  

O bunun da ötesinde, kendisine verilen bu 
mülkü, peygamberliğinin, ilâhî davetin uğru-
na, insanlara hidâyeti ulaştırma amacına yöne-
lik olarak kullandı.

6- Dünya ve ahiret beraberliği

Hz. Süleyman’a dünyalık olarak her şey veril-
di. Pek çok kişinin hayal dahi edemediği mal, 
zenginlik, hükümdarlık, hükmetme gücü, 
köşkler, saraylar, emrinde çalışan güçler, onu 
istediği yere götüren rüzgâr, karıncanın dilini 
anlayan bir ilim… İnsanların dünyalık olarak 
hoşuna giden daha pek çok şey verildi.

Bütün bunları Rabbimiz ona emanet olarak 
verdi, denemek için armağan etti. Buna karşın 
Hz. Süleyman bütün bu emanetleri hakkıyla 
korudu. İsraf etmedi, kötü yolda kullanmadı. 
Bunlarla kimseye tahakküm etmeye kalkma-
dı, mülkünü genişletme uğruna  ve nefsinin 
aşırı isteklerini karşılama, doymaz iştahları 
tatmin için harcamadı.

Dünyalıklara sahip olmasına rağmen, dünya-
lıklar uğruna yaşamadı. Hayatının hedefi mal 
ve servet biriktirmek, saltanata ve iktidara ka-
vuşmak, bunlarla insanlar üzerinde hakimi-
yet kurmak değildi. 

Onun için dünya-ahiret ayrımı yapmadı, her 
ikisini de bir dengede tuttu. Çünkü biliyordu 
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ki mü’minin hayatında dünya-ahiret çatışma-
sı ve ayrımı yoktur. Ne ahiret hesabını unu-
tanlar gibi şükürsüz yaşadı, ne de Allah’ın ni-
metlerinden meşru bir şekilde yararlanmak-
tan yüz çevirenler gibi yaptı. Allah’ın kendisi 
için nasip ettiği dünyalıklarla Allah’ın rızası-
nı kazanmaya çalıştı, dünyadan da nasibini 
unutmadı.47

7- Tevazu ve kanaatkârlık

Hz. Süleyman, karıncanın kendisi ve ordusu 
hakkında söylediğini duyduğu zaman, gü-
lümsedi48 ve Allah’tan bu nimete şükredebil-
me gücü istedi. Hüdhüd, ‘senin henüz ulaşa-
madığın bir habere ulaştım’ dediği zaman, ona 
karşı kızmadı, kibirlenmedi. Kendisinin de 
bilmediği şeyler olabileceğini düşündü. Sebe’ 
kraliçesinin tahtını göz açıp kapayıncaya ka-
dar yanına getiren ilim sahibi hakkında da 
aynı tavrı gösterdi. Allah (cc) dileseydi, krali-
çenin tahtını Hz. Süleyman (as) eliyle getire-
bilirdi. İlimden nasibi olan birinin getirmesi, 
hem ilme teşvik hem de Hz. Süleyman hak-
kında bir tevazu göstergesidir.

Kur’an, Hz. Süleyman’ın Allah (cc) katında 
güzel bir yeri olduğunu haber veriyor.49

Çünkü o, kendisine emanet olarak verilen bu 
büyük servet ve hükümdarlıkla şımarmadı, 
kibirlilik göstermedi, hiç kimseyi tahakküm 
etmeye, insanlar üzerinde padişahlık taslama-
ya kalkmadı.  

Sebe’ kraliçesinin sultanlar (krallar) hakkın-
da, ‘‘Onlar bir ülkeye (zorla) girdikleri zaman, 
orasını tahrip ederler, halkın ileri gelenlerini 
zillete (aşağılığa) düşürürler.”50 diyordu. Hz. 
Süleyman bu gibi sultanlardan değildi. O bir 
ülkeye, o ülkenin topraklarını kendi devleti-
nin topraklarına katmak için girmedi. Şerefli 
insanları da intikam duygusuyla aşağılamadı.

47 Kur'an, Kasas 28/77
48 Kur'an, Neml 27/17-19
49 Kur'an, Sâd 38/40 
50 Kur'an, Neml 27/34 

Bazı kaynaklarda geçtiğine göre bunca serve-
te ve mülke sahip olmasına rağmen, vaktinin 
elverdiği kadar eliyle sepet örer  ve günlük ge-
çimini onunla sağlardı.51

8- Cömertlikte örnek bir insan

Kur’an’nın bildirdiğine göre cinler/görünmez 
varlıklardan  bazıları Hz. Süleyman’ın 

emrine verilmişti. Bu varlıklar onun için fark-
lı aletler, mabetler ve bu mabetler için süsler 
yapıyorlardı. Bunların bazıları bina ustaları ve 
dalgıçlar idi.52

Bu görünmez varlıklar  Hz. Süleyman ne is-
terse onu yaparlardı. Bunlar arasında top-
raktan veya başka madenden yapılan havuz 
büyüklüğünde yemek kazanları ve tencereler, 
yemek kapları ve sahanları da bulunmakta-
dır. Kur’an’ın ifadesine göre onların yaptığı 
kazanlar veya tencereler yerinden kolaylıkla 
kaldırılmayacak kadar büyüktüler.

Demek ki Hz. Süleyman’ın emriyle çok ye-
mek pişiriliyor,  geniş sofralar kuruluyor ve 
insanlara hesapsız ikramlar yapılıyordu. Bu 
da Hz. Süleyman’ın cömert olduğunu, sofra-
sının herkese açık olduğunu ve elindeki im-
kanlardan insanları faydalandırdığını göster-
mektedir.  

■

51 İbni Esir, el-Kamil fi't-Tarih, 1/229. D. Walker, MEB 
İslam Ansiklopedisi, Süleyman mad. 11/174

52 Kur'an, Sâd 38/35-38. Enbiya 21/81. Sebe’ 34/12-13
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evlet, sınırları çizilmiş bir toprak parça-
sında, ortak bir yönetime ve kanunlara 

bağlı bir şekilde yaşayan insanların meydana 
getirdiği, topluluk, ülke, hâkimiyet ve siyasî 
teşkilatlanma gibi temel unsurlardan teşekkül 
eden siyasî bir kurumdur. 

Sosyolojik açıdan baktığımızda “devlet”, mille-
tin teşkilatlanmış siyasî mekanizmasıdır. Dola-
yısıyla devlet idaresi, toplumun bütün fertleri-
ni ilgilendiren bir konudur. Başka bir ifade ile 
devlet, milletin siyasî, sosyal ve ekonomik teş-
kilatlanma ile ortaya çıkardığı siyasî kişiliğidir.

Devletin varlığı, toplumlar için kamu düzeni-
ni sağlama, birlik ve dirlik içinde yaşama gibi 
hayatî ve sosyal bir temele sahiptir. Bu itibar-
la devlet, tarihin ilk dönemlerinden bu yana 
toplumlar için hayatın vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur.  

Devlet kelimesi önceleri “zafer, güç veya 
hâkimiyetin dönüşümlü olarak el değiştirmesi” 
anlamında kullanılmaya başlanmış, daha son-
ra bu kelime “hâkimiyete dayalı süreklilik arz 
eden siyasî otorite ve yapı” anlamını kazanmış 
ve nihayet çağdaş kullanımdaki içeriğine ka-
vuşmuştur.  

Her toplum kendi tarihî ve sosyal şartlarına 
özgü bir siyasî iktidar modelini ortaya koy-
muştur. Bu bağlamda devlet teşkilatlanmasının 
İslâm Tarihi içerisindeki seyrini kısaca şöyle 
özetlemek mümkündür: 

Hz. Peygamberimiz (s), Medine’ye hicretten 
sonra Medine’deki Müslüman olan ve olmayan 

D

İ N C E L E M E

Devlet Felsefesi Açısından  
Siyasetnâmeler

SİYASETNÂMELER, 

KUR’AN, SÜNNET, AHLÂKÎ 

DEĞERLER VE TARİHÎ 

TECRÜBELERİ REFERANS 

GÖSTEREREK DEVLET 

BAŞKANINDA BULUNMASI 

GEREKEN VASIFLARI VE 

SALTANATIN ŞARTLARINI 

SIRALAMIŞTIR.

Mehmet DERİ
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bütün unsurların benimsediği bir anayasal 
belge “Medine Vesikası” hazırlayarak İslâm’ın 
öngördüğü ilke ve hedeflerle uyumlu bir 
siyasî yapı oluşturmaya başlamış ve bu istika-
mette Medine toplumunu kendi meşrû siyasî 
otoritesi altında toplamıştır. Gerek bu dönem 
ve gerekse siyasî yapılaşmanın daha da geliş-
tiği Hulefâ-yı Raşidîn dönemi, İslâm toplum-
larının devlet, yönetim ve siyasî hâkimiyetle 
ilgili telakkilerinin temelini oluşturan ideal 
bir model ve örnek olmuştur.   

Emevîler ve Abbasîler dönemiyle birlikte 
devletin müesseseleştiği, devrin şartları, kül-
tür ve gelenekleri istikametinde belli bir yapı 
kazandığı görülür.  

İlk hicrî asırlarda, özellikle Emevî ve Abbasî 
iktidarları döneminde sergilenen yönetim 
tarzı, siyasî iktidara karşı gösterilen direnç 
ve isyanlar İslâm siyasî düşünce tarihi içinde 
önemli bir yer tutar.

İslâm dünyasında devlet yönetimi ve hüküm-
darlara yol göstermek, öğüt vermek maksa-
dıyla yazılan eserlere genel olarak Arapça 
“siyaset”, Farsça mektup anlamına gelen 
“nâme” kelimelerinden oluşan bir terim olan 
“siyasetnâme” adı verilmektedir. 

Siyasetnâme, sözlük manası olarak, “hüküm-
darlara ve büyük devlet adamlarına, devlet iş-
lerinde ve halka adaletli davranmaları yolun-
da öğüt veren, mensur ve manzum didaktik 
eser”ler olarak tanımlanmaktadır. 

Her şeyden önce siyasetnâmeler dinî, siyasî, 
ahlâkî ve idarî tavsiyeleri ihtiva eden; yöne-
tenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi dü-
zenlemek, adaletin hâkimiyetini sağlamak, 
devlet adamlarına yol göstermek gayesiyle 
yazılan eserlerdir.  

Siyasetnâmeler, İslâmiyet’in devlet olarak ge-
nişlemesinden sonra siyaset ve devlet yöneti-
mi hakkında bilgi ve nasihatler içeren, daha 
iyi bir devlet yönetiminin sağlanması için hü-
kümdar ve devlet adamlarına öğüt ve telkin-
lerde bulunan eserlerdir. Yazıldığı dönemin 
siyasî, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında 
bilgiler içermesi; devrinin devlet ve yönetim 
anlayışını, değerlerini yansıtması sebebi ile 

siyasetnâmeler, tarihî ve sosyolojik açıdan 
çok önemli kaynaklardır.

Siyasetnâmelerde her prensip öncelikle 
Kur’an-ı Kerim, Hadisler, ahlâkî değer yargı-
ları ve tarihî tecrübelerden hareketle delillen-
dirilmeye çalışılmış, devlet başkanında bu-
lunması gereken vasıflar, saltanatın esasları,  
şartları sıralanmıştır. Zamanın yönetim biçi-
mine ve anlayışına göre en uygun siyasî, idarî 
ve sosyal teşkilatların nasıl olması gerektiği, 
bu teşkilatlanmanın nasıl gerçekleştirileceği, 
vezirlerin, memurların, toplumun durumu ve 
yönetimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Siyasetnâmelerde toplumdaki gelenek ve gö-
renekler, inançlar, fikrî cereyanlar, hayat tar-
zı, idare edenlerle idare edilenlerin karşılıklı 
durumları, devlet ve hâkimiyet düşüncesi, 
iktisadî durum, mâlî yapı, eşraf, reâya, ordu, 
memur, elçi ve istihbarat servisinin durumu 
gibi toplum hayatını yakından ilgilendiren 
pek çok konu ile ilgili orijinal malzemeler su-
nulmuştur.  

Siyasetnâmeler, hükümdarda ve devlet adam-
larında bulunması gereken özellikler hakkın-
daki tespitleri, devlet yönetiminin şartlarını 
ve esaslarını irdelemeleri, çağlarının toplum-
sal hayatını ve kurumlarını, sosyal değerleri-
ni ortaya koymaları, ele aldıkları sosyal yapı 
ve problemlere eleştirel bir yaklaşımla eğilip 
çözüm önerileri getirmeleri, hükümdarların 
ve devlet adamlarının sahip olmaları gereken 
özellikleri belirlerken; sosyal yapıdaki prob-
lemlere çözüm önerileri getirirken ortaya 
koydukları sosyal değerler ve ilkeler ile bu-
güne de ışık tutmaları açısından son derece 
önemli kaynaklardır.

Siyasetnâmelerde devlet yönetiminin şe-
refli, fakat güç bir sanat olduğu açıkla-
nır. Hükümdar ve vezirler için yazılan 
siyasetnâmelerin dışında, genel konuları ihti-
va eden siyasetnâmeler de bulunmaktadır. Bu 
tür siyasetnâmelerde genellikle, siyaset sana-
tı, teşrifat, insanların mensup olduğu sosyal 
gruplar, adalet, cesaret vb konular işlenmek-
tedir.

Siyasetnâmeler yazıldıkları çağın anlayışı-
na göre, devlet ve devlet yönetimiyle ilgili 
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öneriler sunan, iyi bir idarenin ve yönetimin 
nasıl olması konusunda yol gösteren eserler-
dir. Bu bağlamda Eflatun’un Devlet isimli ese-
ri de, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i de, 
Montesquieu’nun Kanunların Ruhu isimli ese-
ri de siyasetnâmedir. Bu eserlerin aralarındaki 
fark ise; her biri yazıldığı dönemin dinî, siyasî, 
sosyal ve ekonomik anlayışının çerçevesinde 
en ideal devleti ve yönetimi şekillendirmiş ve 
bu yönde öneriler sunmuş olmalarıdır.

Siyasetnâmelerde, iyi ve âdil bir yönetimin 
sağlanması için devlet başkanına nasihatler-
de bulunulmuş, kötü yönetimin dünya ve 
ahiretteki zararları ele alınmıştır. Bir anlamda 
siyasetnâmeler, İslâm’ın “iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırmak” veya “din nasihattir” 
anlayışıyla kaleme alınan 
nasihatnâme türünden 
eserlerdir.  

Siyasetnâmeler üzerine 
yapılan incelemeler sonu-
cu hükümdarların, devlet 
adamlarının, yöneticilerin 
sahip olmaları gereken şu 
özellikleri tespit edilmiş-
tir: Hükümdar veya devlet 
adamı âdil, bilge, cesur, öl-
çülü, akıllı, tevazu sahibi, 
cömert, dürüst, zulmü ön-
leyen, istişare ederek karar 
veren ve liyâkati esas alan bir yöneticidir. 

Siyasetnâmelerin yazılış sebeplerini ve gaye-
lerini daha âdil ve daha iyi bir yönetim iste-
ği, devlet teşkilatında ve devlet yönetiminde 
görülen eksik ve kusurların tespit edilerek 
bunlara döneminin şartlarına göre siyasî çö-
züm öneriler sunmak, halkın ya da belli bir 
sınıfın arzu ve isteklerini devlet idarecilerine 
iletmek… vb. olarak sıralamak mümkündür. 
Bunların yanı sıra başka kültür ve medeniyet-
lerin etkileriyle ya da dönemin hükümdarının 
isteğiyle ve birden fazla hükümdarın mücade-
lesinde bir tarafın haklılığını ortaya koymak 
amacıyla da siyasetnâmeler yazılmıştır.

Devletin toplumsal temellerine atıfta bulun-
maları, devlet felsefesi, siyaset-toplum ilişki-
leri, devletin bekası için gerekli olan siyasî 
ve sosyal şartlar gibi konularda içerdikleri 

bilgiler, yazıldıkları dönemlerin sosyal, kültü-
rel, siyasî ve ekonomik durumları ve olayla-
rına dair sundukları bilgilerle siyasetnâmeler, 
tarihî birer belge gibi yazıldıkları toplumun 
mazisinin, sosyolojik çözümlemesini yapma-
mızda bize oldukça yararlı veriler sunmakta-
dır.

İslâm Tarihinde Siyasetnâmeler

Tarihin ilk çağlarından itibaren devlet ve dev-
let yönetimi, düşünce ve fikir adamlarının 
zihnini meşgul eden bir konu olmuş; bu alan-
da birçok eserler yazılmıştır. 

İslâm Tarihi içerisinde yaklaşık iki yüzden faz-
la siyasetnâmenin, teşekkül edişinin teorik ve 
pratik arka planı vardır. Bunlardan bir kısmı 
üslûb, bilgi ve tasnif açısından mihver olup, 

sonrakileri etkilemişler-
dir. Dönemin hükümdar 

ve diğer devlet ricâlinin 
müracaat kaynağı olma 
niteliğindeki bu klasikler, 
çeşitli dillere tercüme edi-
lip, şerhedilerek ilmî ve 
kültürel zenginliğe de kat-
kıda bulunmuşlardır.

İslâm Tarihinde gerek fiilî, 
gerekse nazarî siyaset, 
Müslüman dünyanın haya-
tına ilk andan itibaren gir-

miş ve bu alanda, zamanla literal bir gelenek 
vücut bulmuştur. İslâm siyasî düşüncesinde 
devlet ve siyasete dair yazılan eserler, genel-
likle fıkıh, kelam, felsefe, tarihî-sosyolojik ve 
siyasetnâme türündeki eserler olarak sınıflan-
dırılmıştır.

Fıkıh merkezli eserlerde, devletin oluşturul-
ması hukukî bir zorunluluk olup, devlet ve 
kurumlar belirli bir hukukî yaklaşım içerisin-
de ele alınıp, var olan siyasî gerçekliğin meş-
ruiyet zemini ele alınmakta, yorumlanmakta 
ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu tür eser-
lerde devletin esas idarî fonksiyonları, asker, 
hazine ve adalet temellerine dayanan İslâm 
devlet anlayışına paraleldir. Maverdi’nin el-
Ahkâmu’s-Sultâniyyesi ile İbn Teymiye’nin es-
Siyâsetü’s-Şer’iyye’si bu geleneğin tipik örnek-
lerindendir.

SİYASETNÂMELER, 
İSLÂM’IN “İYİLİĞİ 

EMREDİP KÖTÜLÜKTEN 
SAKINDIRMAK” VEYA 
“DİN NASİHATTİR” 

ANLAYIŞIYLA KALEME 
ALINAN NASİHATNÂME 

TÜRÜNDEN 
ESERLERDİR.
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İslâm siyasî düşüncesinde, İslâm filozofları ta-
rafından kaleme alınan eserler de önemli bir 
yere sahiptir. Siyaset felsefesinin yapıldığı bu 
eserlerde devlet ve idarî kurumlar, tarihî pra-
tik, siyasî gerçeklik ve tecrübeden uzak, teo-
rik bir anlayışla değerlendirilmektedir. İslâm 
filozofları Müslüman da olsalar, sistemlerini 
genelde Eflatun ve Aristo’nun görüşleri ışığın-
da kurmuşlardır. Bu nedenle de ilimler tasni-
finde üstatları gibi siyasete de yer vermişler 
ve onu amelî ilimlerin alt bölümünde ahlâk 
ile beraber düşünmüşlerdir. Kindî, Razi, Fara-
bi, İbn Sina, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, 
Sühreverdi, Kutbuddin-i Şirazi bu alanda eser 
veren İslâm düşünürlerinden bazılarıdır.

Devlet ve kurumlarını ta-
rihi tecrübe ve sosyal ge-
lişmeler ışığında ele alan 
eserler ise tarihî-sosyolojik 
olarak nitelendirilebile-
cek kaynaklardır. Bu tü-
rün en önemli örneği İbn 
Haldun’un Mukaddime 
isimli eseridir.

Ayrıca burada şunu da 
özellikle belirtelim ki, 
Siyasetnâme türünde-
ki eserler, Nasihatnâme, 
Pendnâme, Âdâbu’l-Mülûk, Nasihatü’l-Mülûk 
gibi isimlerle de anılmışlardır; bu eserler, aynı 
zamanda ahlâkî ve edebî eserler olarak da de-
ğerlendirilmişlerdir.

İslâm dini ve medeniyetinde, gerek Kur’an’da 
gerekse Hadislerde siyasî konularla ilgili pek 
çok işaretler vardır. Bu iki temel kaynağın dı-
şında, Hz. Peygamberimizin (s) siyasî icraat-
ları, yazdığı diplomatik mektupları, Hulefa-i 
Râşidîn (İlk Dört Halife)’nin kendi dönemin-
deki idarecilere, komutanlara yazılı veya söz-
lü nasihatleri ve sahabenin halifelere yaptık-
ları tavsiyeler, İslâm siyasetnâme geleneğine 
temel teşkil eden ilk örneklerdir. Daha son-
raki dönemlerde kaleme alınan siyasetnâme 
ve nasihatnâmelerde bu kaynaklardan bolca 
alıntılar kullanılmıştır. Özellikle Dördüncü 
Halife Hazreti Ali’nin Mısır’a vali olarak atadı-
ğı Malik bin Haris el-Eşter’e göndermiş oldu-
ğu emirnâme, İslâm siyasetnâme geleneğinin 

ilk örneklerinden biri olarak kabul edilebilir. 
Zira bu emirnâme aynı zamanda devlet yö-
netimiyle ilgili esasları içeren bir siyasetnâme 
özelliği de taşımaktadır.

İslâm siyasetnâme geleneğinin oluşmasında, 
İslâm dini ve medeniyetinin yazılı ve sözlü 
kaynakları dışında, Kadim Hint, İran ve Yunan 
medeniyetlerinin de önemli etkileri olmuştur. 
Bu etkiler ilk olarak Emeviler döneminde baş-
lamıştır. Emeviler devrinde yönetimin hane-
danlık şekline dönüşmesinde Bizans yönetim 
şeklinin tesiri görülmektedir. Çünkü Emevi 
hükümeti eskiden Bizans’ın hâkimiyetinde 
bulunan topraklar üzerinde kurulmuştu. 
Emevi Halifesi Hişam (724-743) geniş boyut-

lu İslâm fetih hareketin-
den sonra devleti kurmak 
ve organize etmek ama-

cıyla, İran ve Bizans gibi 
kadim devletlerdeki yöne-
tim metotlarına ilgi gös-
terdi. Emevi küttabları bu 
konuda faydalı olabilecek 
kitapları onun kullanımı 
için tercüme ettiler. Döne-
min önde gelen bürokra-
tı Mevlâ Ebû’l-Alâ Sâlim, 
Aristo’nun İskender’e yaz-
dığı zannedilen risaleleri 

tercüme etti. O’nun Horasan’da artış gösteren 
yönetim zorluklarına çözüm bulmak ama-
cıyla Emevi valilerine yazdığı pratik amaçlı 
“Kitâb fi’ssiyaseti’l-âmmiyye” adlı risalesi özel-
likle çok önemlidir. Bu dönemde İran kralla-
rının hikâyelerini içeren eserlerinde Arapça’ya 
çevrildiği bilinmektedir. 

Daha sonra bu devirde Ebû’l-Alâ Sâlim’in 
halefi ve Emevilerdeki Dîvânu’r-Resâil’in 
meşhur bürokratlarından Abdülhamid b. 
Yahya el-Kâtib, Son Emevi Halifesi Mervan 
b. Muhammed’in (744-750) veliahdını tayin 
için uzun ve detaylı bir risale yazdı. Bu risale, 
adaletli bir yönetim oluşturabilmek için ge-
rekli ahlâkî yeterlilikleri içeren, siyasî ahlâk 
bölümü ile askeriyenin organizasyonu üzeri-
ne ayrıntılı pratik bilgilerden oluşmaktaydı.

Abbasiler döneminde İslâm kültür ve medeni-
yeti üzerinde, İran Medeniyeti’nin etkisi ziya-

HZ. ALİ’NİN MISIR’A 
VALİ ATADIĞI MALİK 
EL-EŞTER’E VERDİĞİ 
EMİRNÂME, İSLÂM 

SİYASETNÂME 
GELENEĞİNİN İLK 
ÖRNEĞİ OLARAK 

KABUL EDİLEBİLİR.
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desiyle görülmeye başlanmıştır. Abbasi Dev-
leti  Eski İran’ın, Büyük İmparatorluğu’nun 
kurulduğu yerde kurulmuştu ve Abbasileri 
zafere ulaştıranlar Fars kökenliydiler. Bu se-
bepten, aydın zümre ve siyasî düşünürler 
İran’ın siyasî mirasına yöneldiler ve onlardan 
esinlendiler. Bu süreçte İran asıllı vezir aile-
si Bermekiler’in, şüphesiz çok büyük etkisi 
olmuştur. Abbasiler’in iktidara gelişinden, 
Me’mûn’un halifeliğine kadar (750–813) 
geçen sürede Farsça, Hintçe ve Yunanca kay-
nakların çevirileri yapılmıştır. Bu çeviriler 
arasında siyasetnâmelerin yeri şüphesiz çok 
önemlidir. Bu dönemde İran kültür ve me-
deniyetinin etkilerini taşıyan birçok tercüme 
ve te’lif siyasetnâme tü-
ründe birçok eser kale-
me alınmıştır. Cahız’ın 
Kitabu’t-Tâc’ı, Muhammed 
b. Turtûsî’nin Sirâcü’l-
Mülûk’ü, Abdurrahman 
b. Nasr es-Seyzerî’nin 
Nehcü’l-Mesbûk fi Siyâseti’l-
Mülûk’u, İbn Mukaffa’nın 
Kelile ve Dimne çevirisi, 
Keykavus’un Kâbusname’si 
ve Marzuban b. Rüstem’in 
Marzubannâme’si bunların 
en önemlileri arasında yer 
almaktadır.

İslâm medeniyetinde seç-
kin bir yere sahip olan 
siyasetnâme geleneği Türk siyaset düşünce-
sinde de önemli bir yere sahiptir. Türklerin 
İslâm’ı kabulünden sonra gerek tercüme ge-
rekse te’lif olmak üzere birçok siyasetnâme 
kaleme alınmıştır. İslâmiyet’in kabulünden 
sonra yazılan Türk siyasetnâmelerinde İslâm 
siyasetnâmelerinde görülen İran-Hint ve Yu-
nan medeniyetlerinin etkilerinin yanı sıra 
İslâm öncesi Türk gelenekleri ve töresinin 
izleri ziyadesiyle görülmektedir. İslâm kül-
tür çevresine girmiş olmakla beraber Uygur 
kültürünü kuvvetle temsil ve devam ettiren 
Karahanlı Devleti döneminde kaleme alınmış 
olan ve İslâmî dönem ilk siyasetnâme eserleri 
olarak kabul edilen Yusuf Has Hacib’in Kutad-
gu Bilig’inde, Yüknekli Ahmed’in Emir-i Dad 
Muhammed Bey namına hazırladığı Atebetü’l-

Hakâyık’ında ve Batı Karahanlı hükümdarla-
rından II. Mesud adına hazırlanan Ağrâdü’s-
Siyâse fî İlm’ir-Riyâse’de bu gelenek ve törele-
rin izlerini görmek mümkündür. 

İslâmiyet’in kabulünden Osmanlı 
Devleti’ne kadarki dönemde yazılan Türk 
Siyasetnâmeleri’nde iki eser öne çıkmakta-
dır. Bunlar Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i 
ve Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnâme’sidir. Türk 
Siyasetnâmeleri’nin şaheserleri olarak kabul 
edilen her iki eser de, kendinden sonra yazı-
lan Türk-Osmanlı siyasetnâmelerini derinden 
etkilemişlerdir.

Osmanlılar döneminde de siyasetnâme 
türü eserlere büyük önem verilmiştir. 

Siyasetnâmelerin, Os-
manlı coğrafyasına ilk 

girişi tercüme eserlerle 
olmuş, daha sonra bu ter-
cüme eserlerinde etkisiyle 
birçok te’lif siyasetnâme 
yazılmıştır. Osmanlı dö-
nemi siyasetnâmeleri Os-
manlı siyasî düşünce gele-
neğinin teşekkülü, gelişi-
mi, kaynaklarının tespiti, 
ilkelerinin belirlenmesi, 
sosyal, iktisadî ve teşkilat 
yapısı bakımından önemli; 
siyaset ve yönetim tartış-
maları açısından da ince-

lenmesi zaruri eserlerdir.

Şeyhoğlu’nun Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-
Ulema’sı, Ankaravî’nin Enisü’l-Celis’i, Hacı-
oğlu Hüsameddin’in Miftahü’l-Adl’i, Şeyh 
İbn İsa’nın Rumûzü’l-Kunûs’ü ve Derviş 
Mehmed’in Risalesi ilk dönem Osmanlı 
siyasetnâmelerindendir.

Yine Ahmedî’nin İskendernâme’si, Tursun 
Beg’in Tarih-i Ebu’l-Feth’i, Sultan 2. Murad’ın 
Nasihatü Sultan Murad’ı, Gelibolulu Musta-
fa Âli’nin Nasîhatü’s-Selâtin’i, Lütfi Paşa’nın 
Âsafnâme’si, İdrîs-i Bitlisî’nin Kanûn-ı 
Şehinşahî’si belli başlı siyasetnâme türü eser-
lerdir. 

DİNÎ, SİYASÎ, AHLÂKÎ 
VE İDARÎ TAVSİYELER 

İHTİVA EDEN 
SİYASETNÂMELER; 
YÖNETENLERLE 
YÖNETİLENLER 

ARASINDAKİ 
İLİŞKİYİ DÜZENLEME 
KONUSUNDA DEVLET 

ADAMLARINA 
YOL GÖSTERİR.
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Belli Başlı Siyasetnameler 

a) İslâm/Doğu Dünyasında Siyasetnâmeler: 
İslâm dünyasında bugüne kadar 200’den faz-
la siyasetnâme tespit edilmiştir. Başlıcalarını, 
isimleri ve yazarlarıyla birlikte aşağıda veriyo-
ruz:

- Maverdi, “el-Ahkamu’s-Sultaniye”  

- İbn Teymiye, “es-Siyâsetü’s-Şer’iyye”

- Farabî, “el-Medinetu’l-Fâzıla”

- İbn Sina, “Kitâbü’s-Siyâse”

- N i z a m ü l m ü l k , 
“Siyasetnâme” 

- Yusuf Has Hacib, “Ku-
tadgu Bilig”

- Cahız, “Kitabu’t-Tâc”

- Muhammed b. Turtûsî, 
“Sirâcü’l-Mülûk” 

- Keykavus, “Kâbusname”  

- Gelibolulu Mustafa Âli, 
“Nasîhatü’s-Selâtin”

- Lütfi Paşa, “Âsafnâme”

b) Batı dünyasında 
Siyasetnâmeler: Burada bir 
şeyi özellikle belirtelim ki Batı dünyasında 
İslâm dünyasındaki gibi siyasetnâmeler mev-
cut değildir. İslâm dünyası, Batı dünyasına 
göre bu alanda hem kemiyet hem de keyfiyet 
itibariyle oldukça ileridedir.  

- Eflatun (Platon), “Politeia” (Devlet) 
siyasetnâme türünde ilk eser

- Thomas More, “Ütopya”

- Montesquieu, “Kanunların Ruhu”

- Tommasso Campanella, “Güneş Sitesi”

- Machiavelli, “Prens”

- Francis Bacon, “Nova Atlantis” (Yeni Atlantis)

Sonuç olarak; siyasetnâmeler, İslâmiyet’in 
devlet olarak genişlemesinden sonra telif ve 
tercümelerle yayılan; hükümdarlara ve diğer 
önde gelen devlet adamlarına uyarıcı, nasihat 
edici ve yol gösterici olarak yazılmış didaktik/
öğretici eserlerdir.

Dinî, siyasî, ahlâkî ve idarî tavsiyeleri ihtiva 
eden siyasetnâmeler; yönetenlerle yönetilen-
ler arasındaki ilişkiyi düzenlemek, adaletin 
hâkimiyetini sağlamak, devlet adamlarına yol 
göstermek gayesiyle yazılmışlardır. 

Siyasetnâmeler, hükümdarda ve devlet adam-
larında bulunması gereken özellikler hakkın-
daki tespitleri, devlet yönetiminin şartlarını 
ve esaslarını irdelemeleri, çağlarının toplum-
sal hayatını ve kurumlarını, sosyal değerlerini 
ortaya koymaları, ele aldıkları sosyal yapı ve 
problemlere eleştirel bir yaklaşımla eğilip çö-

züm önerileri getirmeleri, 
hükümdarların ve devlet 
adamlarının sahip olma-

ları gereken özellikleri be-
lirleyerek; sosyal yapıdaki 
problemlere çözüm öneri-
leri getirirken ortaya koy-
dukları sosyal değerler ve 
ilkeler ile bugüne de ışık 
tutmaları açısından son 
derece önemli kaynaklar-
dır.

■
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SAİT HALİM PAŞA VE 
“İSLAMLAŞMAK”

Giriş

Kökü Osmanlı’ya kadar uzanan, Müslü-
manları fikri ve siyasi yönden daima etkileyen 
tartışmalardan biri de İslamcılık tartışmalarıdır.  
Her zaman güncelliğini koruyan “İslamcılık” 
düşüncesi, Said Halim Paşa’nın ortaya koydu-
ğu “İslamlaşmak” görüşüyle İslam düşünce ta-
rihinde ve fikri hayatında çok önemli bir boyut 
kazanmıştır.

Devlet adamlığının yanında, çok önemli bir 
fikir adamı olan Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Pa-
şanın torunudur. 1864 yılında Kahire’de doğ-
muş, 6-7 yaşlarından itibaren ailesiyle birlikte 
İstanbul’a yerleşmiştir. Arapça, Farsça, Fran-
sızca ve İngilizce’yi iyi derecede öğrenmiştir. 
Şura-yı Devlet Azalığından Hariciye Nazırlığı-
na birçok önemli görevde bulunmuştur. Batı-
yı çok iyi tanımış, aynı zamanda da Osmanlı 
devletinin sorunlarını iyi analiz etmiş, siyasal 
ve toplumsal sorunların çözümünü kendi tari-
hinden ve İslam anlayışından bulmaya çalışmış 
önemli bir fikir adamıdır. 

Sait Halim Paşa, yazdığı eserler ile ülkenin 
sorunlarını çözmeye yönelik fikirler ortaya 
koymuş, İslam medeniyetini, İslam’ın siyasal 
sistemini, İslam medeniyetinin geri kalma se-
beplerini ve yeniden yükseliş için çıkış yolla-
rını sorgulamıştır. Biz bu yazımızda Said Ha-
lim Paşa’nın ‘İslamlaşmak, Hürriyet ve Eşitlik, 
İslam’ın Siyaset Anlayışı, İslam’ın Gerileme Sü-
recine Girişi ve Bu Süreçten Çıkış Yolları’ çerçe-
vesinde ortaya koyduğu düşünceleri üzerinde 
durmaya çalışacağız. 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Sait Halim Paşa 
ve “İslamlaşmak”

İSLAMLAŞMAK 

İSLAMİYET’İN İNANÇ, 

AHLAK, YAŞAYIŞ 

VE SİYASETE AİT 

ESASLARININ TAM 

OLARAK HAYATA 

TATBİK EDİLMESİDİR.

Talip AKBAŞ 

İstanbul Soğanağa Camii İmam-Hatibi 
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İslamlaşmak

Said Halim Paşa “İslamlaşmak” kavramını; 
“İslamiyet’in inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait 
esaslarının tam olarak hayata tatbik edilmesi” 
şeklinde açıklamaktadır. Bu esaslar, zaman 
ve çevrenin ihtiyaçlarına en uygun şekilde 
yorumlanmalı, daha sonra da uygulama saf-
hasına geçilmeli önerisinde bulunmaktadır.1 
Müslüman olduğunu söyleyen kişi, kabul 
ettiği dinin ilkelerine göre hissetmek, dü-
şünmek ve hareket etmek zorundadır. Kişi, 
İslam’ın ahlak, toplum ve siyaset prensipleri-
ni tümüyle benimseyip uymadıkça, salt Müs-
lüman olduğunu söylemesi, ona bir şey ka-
zandırmayacağı gibi onu hiçbir şekilde mutlu 
da edemez.2

Görüldüğü gibi Said 
Halim Paşa için “İslam-
laşmak” demek; İslam’ın 
inanç, ahlak, toplum ve 
siyasete ait esaslarını mut-
lak manada kabul etmek, 
zamanın ve şartların de-
ğişmesiyle bu değerleri yo-
rumlayarak muhtevalarını 
genişletmek ve bunları tam ve bir bütünlük 
içinde tatbik ederek Müslümanlaşmak; yani 
her yönüyle iyi bir Müslüman olmak demektir. 
Bu yaklaşım, onun içtihat hürriyetini ne ka-
dar önemsediğini ortaya koymaktadır.3

Hürriyet ve Eşitlik

Sait Halim Paşa, İslam ahlakının temel kay-
nağını Allah’a iman olarak ifade etmektedir. 
Allah’a iman ise insana, hakikati araştırma 
sorumluluğu yüklemektedir. Bunun için ise 
bir takım imkânların ve vasıfların bulunması 
gereklilik arz etmektedir. Paşa, bu vasıfları, 
hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma-dayanışma 
olarak sıralamaktadır. “Hürriyet, Müslüman-
lara inandıkları dinin yüklemiş olduğu bir 
görevdir.” diyen Paşa, İnsanların kullanıp 
kullanmamakta özgür olduğu veya kanun 

1 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri (nşr. 
M. Ertuğrul Düzdağ), İstanbul 1991, s.184.

2 Said Halim Paşa, Aynı eser, s.184-185.
3 Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşünce’nin 

Yeniden Doğuşu, trc. N.Asrar, İstanbul 1984, s.213.

koyucunun istediği zaman alıkoyacağı is-
tediği zaman sınırlandıracağı bir siyasi hak 
olmadığını belirtmektedir. Said Halim Paşa, 
Müslüman’ın en kutsal görevinin, özgür ol-
mak olduğunu; insan hür olmadıkça, onun 
için gerçek mutluluk ve ilerlemenin mümkün 
olamayacağını belirtir.4

Paşa’ya göre, herkesin özgür olması, aynı za-
manda herkesin eşit olması anlamına gelmek-
tedir. Dolayısıyla hürriyet ve eşitlik, sevgi ve 
yardımlaşmayı da beraberinde getirmektedir.

İslam’ın Siyaset Anlayışı

Said Halim Paşa’ya göre, İslam’ın siyaset ilke-
leri, İslami ahlakın yönlendirdiği bir toplum-

sal çevrede geliştiği için 
kin, rekabet ve düşman-
lık gibi kötü duygulardan 

arınmıştır. Bu nedenledir 
ki, sınıf kavgaları ve ge-
çimsizlikler İslam toplu-
muna yabancıdır. Müslü-
manlıkta siyasi egemenlik 
ve siyasi müesseseler (ku-
rumlar), sosyal dayanış-
madan çıktıkları için, her 

ikisi de bu dayanışmanın birer temsilcileridir. 
Şu halde İslam toplumunda siyasi kurumlar, 
İslami ahlakın en mükemmel şekilde uygu-
lanması ve toplum nizamının sağlanması için 
kurulur.

Siyasi egemenliği elinde bulunduran şahıs ve 
kuruma, yerine getirmekle yükümlü bulun-
duğu hizmetin gerektirdiği bütün haklar ve 
yetkiler verilir. Bu hak ve yetkileri kullananla-
rın, İslami sınırları ihlal etmedikçe, toplumun 
da onlara itaat ve bağlılık göstermesi istenir. 
Paşa’ya göre, bu geniş hak ve yetkiler devlet 
başkanına halk tarafından, toplum çıkarına 
en uygun yönetme şartı ile verilir. Bu yetki, 
doğru kullanılmadığı zaman millet tarafından 
geri alınır. Dolayısıyla asıl egemenlik, milletin 
elindedir.

4 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, 
s.188-189, 225.

HÜRRİYET, 

MÜSLÜMANLARA 

İNANDIKLARI DİNİN 

YÜKLEMİŞ OLDUĞU 

BİR GÖREVDİR.
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SAİT HALİM PAŞA VE 
“İSLAMLAŞMAK”

Siyasi egemenliği elinde bulunduran devlet 
başkanının ve idari kurumun, üç önemli gö-
revi bulunmaktadır:

1- İslam hukukuna uygun hareket etmek,

2- İdaresi altında bulunan bireylerin hürriyet 
ve eşitliğine saygı duymak ve bu hakları ko-
rumak,

3- Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı 
yaygınlaştırmak.

Bu ana ilkeleri yerine getirmekte kusuru bulu-
nan devlet başkanı ve kurumlar, hem üstün-
lüğünü ve hem de meşruluğunu kaybeder.5

Said Halim Paşa, zaman içinde İslam ilkele-
rinin tatbik edilmesiyle 
ilgili olarak, ne tür zaaf 
ve sapmaların oluştuğu-
nu ve bunların sonucunda 
Müslümanların zihniyet 
dünyasında ne tür değişik-
liklerin meydana geldiğini 
şu tespitleriyle ortaya koy-
maktadır. 

“Osmanlı Türkleri maddi 
ve manevi birçok üstünlüğe 
sahip bir millettir…” “Müs-
lümanlığı kabul eden millet-
ler arasında, İslam’ın esaslarını en iyi anlayan 
ve en güzel şekilde tatbik eden millet Türkler-
dir. Bu durum, onlara büyük bir devlet kurarak 
İslam’a, diğer Müslüman milletlerden daha fazla 
hizmet etmek imkânını verdi… Fakat Türkler, 
hüküm sürdükleri memleketler içinde azınlıkta 
olduklarından zaman içinde onların tesirlerin-
de kaldılar”. Osmanlı Devleti, iki ayrı kültürü 
tatbik ettiği için İslam’dan uzaklaşmaya baş-
ladı. Bunlardan birincisi, ilk zamanda Arap ve 
İran kültürüdür. İkincisi ise Avrupa’yı taklide 
kalkışmalarıdır. Bunun sonuncunda ise öteki 
İslam Devletleri gibi gerilediler. 

Said Halim Paşa’ya göre, Batı Medeniyetinin 
etkisiyle hareket etmek, İslam’dan uzaklaş-

5 Said Halim Paşa, Aynı eser, s.194-196; Toplumsal 
Çözülme, s.163-164; Kara, “Said Halim Paşa’nın 
Hayatı ve Görüşleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 
11-12, s.21-22.

maktan başka bir şey değildir. Osmanlı Dev-
leti, İslam’dan, önceleri bilmeyerek ve iste-
meyerek uzaklaşıyordu. Hatta bu uzaklaşma 
sırasında, daha çok İslamlaştığı kanaatindey-
di. Tanzimatla birlikte ise bilerek ve isteyerek 
İslam’dan uzaklaşmaktadır. Önceden milletçe 
geri kalmamıza sebep olarak, “İslamiyet’i daha 
çok anlayıp daha iyi tatbik edemeyişimizi” gös-
teriyorduk. Kusuru kendimizde buluyorduk. 
Bugün ise geriliğimizin sebebini kusur ve ih-
mallerimizde değil, “Dinimizin bizi bağladığı 
esasların noksan oluşunda” arıyoruz, diyerek 
bu anlayışın temsilcileri tarafından sürüklen-
diğimiz buhrana dikkat çekmektedir.6

Gerileme Süreci ve Çıkış Yolu

Said Halim Paşa, iki 
asırdan beri “İslam 

Medeniyeti’nin niçin gerile-
me süreci içinde olduğunu 
şu şekilde ifade etmekte-
dir: “Müslümanlar, yükseliş 
devirlerinde olduğu gibi, yine 
dinlerine bağlı bulunuyorlar; 
fakat eskisi gibi yükselmek 
şöyle dursun, gerileyip alça-
lıyorlar. Demek aynı sebep-
ler, aynı neticeyi vermiyor.” 
Bu duruma sebep olan ise 

Müslümanların İslami sorumluluklarını ye-
terince yerine getirmemeleridir. Dolayısıyla 
çöküşün sebebi, zihniyet ve ahlak değişikli-
ği, bunun yanı sıra iktisadi hayatın bozulması 
olarak belirtiliyor. Kurtuluşun ise Müslüman-
ların büyük bir gayret ve azimle çalışarak “ta-
biatın sırlarını” keşfetmelerinin şart olduğunu, 
çünkü Müslümanların “Şeriat’ın kendilerine 
sağladığı sosyal ve ahlaki saadetin yanında, ona 
uygun ve yardımcı bir maddi mutluluk da elde 
etmeleri” gerektiğini kaydediyor. Maddi kud-
ret ve saadet için tabiatta bulunan nimetler-
den faydalanılmasını, bunun da ancak“tabiatı 
idare eden kanunları tanımak ve bu kanunlardan 
çıkan ilimlere sahip olmakla” gerçekleşebilece-
ğini vurguluyor.7

6 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, 
s.196-208; Toplumsal Çözülme, s.165-172.

7 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, 
s.245–251; Kara, “İslam Dünyasının Gerileme 

MÜSLÜMAN’IN EN 
KUTSAL GÖREVİ 

ÖZGÜR OLMAKTIR; 
İNSAN HÜR 

OLMADIKÇA, ONUN 
İÇİN GERÇEK 

MUTLULUĞU ELDE 
ETMEK VE İLERLEMEK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR.
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Said Halim Paşa, İslam dünyasının geri kal-
ma sürecinden kurtulması ile ilgili olarak şu 
çareyi öneriyor: İslam Dünyasının, “kendisinde 
bulunmayan ve bulunmaması gerileme ve çök-
mesinin biricik sebebini teşkil eden ilim ve fenleri 
durmadan kazanmaya ve elde etmeye” çalışması 
şarttır. Bu ilim ve fenlerin bugün Avrupa’da 
olduğunu, bunları almamız gerektiğini vur-
guluyor. Bizim Batıdan almamız gereken şey-
lerin bunlarla sınırlı olduğunu, onların “ikti-
sadi ilkelerini, çalışma ve sermaye teşkilatına ait 
usullerini ve bunlar arasındaki münasebetleri 
tıpkı orada olduğu gibi kabul etmeye taraftar 
olmak manasının” anlaşıl-
mamasını istiyor. Kendi 
iktisadi ilkelerimizi orta-
ya koymak için yapılacak 
işin; fıkha başvurmak ol-
duğunu açıkça ortaya ko-
yuyor.

Yine Paşa, İslam 
Dünyası’nın kurtuluş yo-
lunun “bütün sosyal ve si-
yasi hayatını, İslamiyet’in değişmez ve ebedi ha-
kikatleri üzerine kurmaktan ibaret” olduğunu, 
bunun dışında takip edilecek herhangi bir 
yolun “İslam dünyasını devamlı olarak Batı’nın 
hücumları altında ve netice olarak da devamlı bir 
esaret ve zillet içinde yaşamaya mahkûm” ede-
ceğini kaydediyor.8

Sonuç

Said Halim Paşa, İslamcılık fikir hareketi için-
de çok önemli bir yere sahip olan düşünür-
dür. Fikirleri, günlük olayların etki alanının 
dışında, çatışmacı üsluptan uzak, geniş bir 
bakış açısına sahiptir. O, tahlilci bir zihni 
temsil etmektedir. Devlet adamlığı tecrübesi 
ve olaylara belli bir perspektiften bakabilme 
yeteneği, onu farklı kılan özelliklerindendir.9

Sebepleri”, Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı 14 
(İstanbul – Nisan 1980), s.20–24.

8 Said Halim Paşa, Aynı eser, s.228, 255-256, 264; 
Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, c.I, s.94,102.

9 Kayalı, “Said Halim Paşa”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Fasikül 41, 
s.1304.

Sosyolojik bir bakış açısıyla, olaylara getirdi-
ği çözüm önerileri evrensel bir görünüm arz 
etmektedir.10 Said Halim Paşa, bireylerin ve 
toplumların İslamlaşmasının, ancak İslami 
gayelerle gerçekleşebileceğini düşünmek-
tedir. Müslüman milletlerin batıdan alacağı 
yeni bir şey olmadığını ifade ederek, bu dü-
şüncesini yaptığı sosyolojik yorumlarla ortaya 
koymaktadır.11 

Said Halim Paşa, hürriyet ve eşitlik kavram-
larına, İslami perspektiften yeni açılımlar ge-
tirmiş, bunların İslam toplumunda, Batı’da 
olduğu gibi olumsuzluk ve karışıklık ifade 

etmediğini belirtmiştir. 
Paşa, Muhammed İkbal’in 

deyimi ile “hürriyet, eşitlik 
ve dayanışmanın esas haki-
katlerini yeniden keşfetme-
ye” çalışmıştır.12

Sonuç olarak; Said Halim 
Paşa, İslam dünyasının 
büyük mütefekkirlerinden 
olup,13 bu alanda topluma 

yön verecek düzeyde kültürel birikime, İsla-
mi bilgi donanımına ve idari tecrübeye sahip 
biridir. İslam toplumuna rehberlik yaptığı za-
man da, onlara tavsiyesi “Avrupalılaşmak değil, 
İslamlaşmak” olmuştur.14

■

10 Kudret Bülbül, Said Halim Paşa, Ankara 2006, 
s.258.

11 Özcan, “İslamcılık”, TDVİA, XXIII/63.
12 Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşünce’nin 

Yeniden Doğuşu, trc. N.Asrar, İstanbul 1984, s.213.
13 İsmail Hakkı Şengüler, Mehmet Akif Külliyatı, c. VI, 

İstanbul 2000, s.449.
14 Said Halim Paşa, Aynı eser, s. 228, 255-256, 264.
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Fehmi Altın İle 
Siyaset Üzerine

evlet ve siyaset konulu 28. sayımızda 
söyleşi köşesine, Alman disipliniyle 

akademik süreci tamamlamış ve Türkiye’ye 
dönerek üniversitelere iş başvurusu yapar-
ken tanıştığımız, aramızda geçen birkaç kısa 
sohbette devlet ve siyasete ilişkin özgün fi-
kirlerine muttali olduğum Siyaset Bilimci, 
Sosyolog ve Türkolog  Dr. Fehmi Altın’ı ko-
nuk ettik.

Fehmi Altın, 1961 yılında Çorum’da doğdu. 
İlk ve ortaokulu Çorum’da, liseyi Ankara’da 
okudu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eği-
timini Almanya’nın Frankfurt kentinde, J.W. 
Goethe Üniversitesi’nde tamamladı. 

İslam dünyasının demokrasiyi geç kavrama-
sının nedenini totaliter-otoriter siyasi İslam 
ve halk İslam’ı anlayışında sultanın Allah’ın 
gölgesi kabul edilmesi, liyakat ve adalet yeri-
ne hanedanlığın esas alınması, fikir hürriye-
tinin kısıtlanması, bilimsel araştırma ve eği-
timin ihmal edilmesi ve toplum kalkınması-
na kadının katkılarının engellenmesi olarak 
tespit eden söyleşimizi ilgiyle okuyacağınızı 
ümit ederek sunuyoruz. 

Fehmi bey, öncelikle söyleşi teklifimizi 
kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İslam 
dünyasının bilim ve teknolojide, siyaset 
ve ekonomide, sosyal ve kültürel alanlar-
da, insan hakları alanında gelişme tren-
dine geçememesinin nedeni nedir sizce? 

Tarihe baktığımızda, İslam yeni yorumlara 
açık görünse de, İslam dünyasında ataerkil 
sosyal hayat anlayışıyla yetişmiş dindar-

S Ö Y L E Ş İ

Siyasetbilimci Dr. Fehmi ALTIN ile  

totaliter-otoriter siyasi İslam’ın toplumun 

gelişimine olumsuz etkisi üzerine...

Totaliter-

otoriter siyasi 

İslam aktörleri 

ve radikaller 

tarih boyunca 

dini politikaya 

alet ettiler!

Dr. Fethi GÜNGÖR D
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lar tarafından yapılmış yorumlara uymayan 
açıklamaların, otoriter siyasi İslam aktörleri 
ve radikaller tarafından sürekli İslam dışı sa-
yıldığını görürüz. Oysa Kur’an uygarlığa, an-
cak eğitim ve bilimle ulaşılabileceğini öngö-
rür. Bunu da insanın bizzat kendisi, çalışarak, 
eğitimini geliştirerek 
ve bilimle uğraşarak, 
siyasi, sosyal, kültürel 
tüm sistemleri sürekli 
geliştirerek gerçekleş-
tirecekti. Ne var ki, 
İslam dünyası hazırcı-
lığı seçti ve hep hazırı 
aradı, olmayan hazırı 
bulamayınca çıkış yo-
lunu da bulamadı. 

Bu değerlendirmeyi 
yükseliş döneminden 
sonrası için daha mü-
nasip görebiliriz bence. 
Peki, ne olmalıydı, şim-
di ne yapmak gerekiyor 
sizce?

Evet, asırlarca zirvedeydi-
ler, ama, daha sonra eği-
tim ve bilimle toplumun 
önünü açacak bilginlerden 
yoksun kalışlarından, İslam dünyası gelişme-
leri devam ettiremedi. Bugün artık, olayları, 
metinleri, kontekstleriyle birlikte disiplinler 
arası kapsamlı analizlere tabi tutarak toplu-
mun önünü açmak mümkün olabilecektir. 
Teologların tek başına ve bilinen klasik yo-
rumları sürekli tekrar ederek nesiller boyu 
aynı bilgileri vermesiyle varılacak bir yer 
yoktur. Fikir özgürlüğü sağlanmalı, farklı fi-
kirler ve yorumlarla topluma farklı ve detaylı 
bilgiler sunulmalıdır. Yoksa, bilimsellikten 
uzak, duygusal ve klasik yorumları tekrar 
eden grupların hükümranlığı sürer gider. Bu-
gün yaşanan da budur zaten.

Fehmi bey, Kur’an tüm insanlığın önüne 
fikir özgürlüğü konusunda olabildiğince 
geniş bir alan açtı, ama siz Müslümanların 
bunu hakkıyla anlayıp değerlendiremedi-
ğini mi düşünüyorsunuz? 

Evet. İslam dünyasını oluşturan farklı top-
lumlar uzun süre Kur’an üzerine yorum yap-
maya bile cesaret edemediler. Bırakın yoru-
mu, Yüce Kur’an’ın yüzyıllar boyu tercüme 
edilmesi bile günah sayıldı. Ne dediğini an-
lamadan sadece yüzünden veya ezbere oku-

makla yetindiler. Fel-
sefi yorum yapılırsa, 
yanlış olur ve yanlış 
yorum yapan, ‘dinden 
çıkmış sayılır’ düşün-
cesiyle felsefi yorum 
ve görüşler şiddetle 
sakıncalı sayıldı. Zen-
gin bilgi ve düşünce 
birikimi olan Gazali 
gibi bir düşünür ve 
alim bile Kur’an’ın 
tercüme edilmesini 

ve felsefi yorumlarının 
yapılmasını büyük günah 
saydı, bu yorumların yan-
lış olması halinde de, fel-
sefi yorumu yapan şahsın 
dinden çıkacağı türünden 
açıklamalarda bulundu. 

Maalesef, Gazali bu ya-
nılgıda yalnız değil...

Maalesef. Gazali başta olmak üzere felsefi 
ve sosyal konularla uğraşan, eli kalem tutan 
din alimleri, Batı’da gelişen felsefi konu ve 
yorumların kendilerine zarar verdiği gerek-
çesiyle, dönemlerinde yapılan felsefi çalışma-
lara sırt çevirdiler. Bu tür açıklamalar ve fet-
valar, o dönemdeki gelişmeleri çok derinden 
etkilemiştir. İslam dünyasında okumuş-yaz-
mış insanlar, güncel hayata dair sorunlar için, 
felsefi çözüm yorumları yapmaktan korkar 
hale geldiler, özgüvenlerini kaybettiler, yanlış 
yorum yapmaları halinde büyük günahlara 
girecekleri düşüncesinden kurtulamadılar. 
Bu sürecin sonunda İslam dünyasında felse-
fi ve düşünce alanında adeta bir kaos ortamı 
oluştu. Dönemin İslam alimleri, Batı’daki ge-
lişmelerden uzak kalmakla, kendi gelişmele-
rini aksattıklarını, dahası toplumlarının geri 
kalmalarına neden olduklarını düşünemedi-
ler. 

İSLAM 
TOPLUMLARINDAKİ 

SOSYOKÜLTÜREL 
DEĞİŞİM ATAERKİL 

SOSYAL YAŞAM 
ANLAYIŞININ ETKİSİYLE 

YAVAŞ GELİŞTİ. 
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Geri kalmanın sebebini düşünce özgürlü-
ğünün kısıtlanmasıyla izah ediyorsunuz...

Evet, diğer birçok sebep yanında en önem-
li sebep bu. Tarih boyunca dini yorumlarla, 
toplumda özgür düşünmeye ve bireyin öz-
güvenini geliştirmesine, anlamsız şekilde kı-
sıtlamalar getirildi. Bugün de İslam dünyası 
özgürlüklerin en çok kısıtlandığı yerler ola-
rak karşımıza çıkmakta. Müslüman ülkelerin 
hiçbirini tümüyle özgür olarak tanımlayamı-
yoruz. Hal-i hazır İslam ülkelerinde otoriter 
siyasiler tarafından özgürlüklerin kısıtlanma-
ya devam edildiğini, kendi ülkelerinin ve top-
lumlarının geleceklerini hiçe sayarak kendi 
statükolarını korumak için her yola başvur-
dukların esefle görüyoruz. Yanı başımızda acı 
bir örnek olarak Suriye’yi gözünüzün önüne 
getirin yeter. 

Düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına 
rağmen tarihte parlak şahsiyetler ve fikir-
ler ortaya çıkmamış mıdır? 

Doğrudur. Ama, genel olarak İslam dünyası 
düşünürleri, bilimsel olmayan duygusal dü-
şüncelere yönelerek analitik düşünme anlayı-
şından uzaklaşmışlardır. İbn Rüşd ve İbn Tu-
feyl gibi cesaretli, içe kapanmaya karşı çıkan 
düşünürlerin yeni yorumları ve fikirleri ise 
din dışı sayıldı. Sonuç olarak, bu katı radikal 
anlayış, İslam dünyasını sürekli olumsuz yön-
de etkiledi. 

Buna somut bir örnek verebilir misiniz?

Mesela, radikalleşmenin etkisiyle ataerkil top-
lum anlayışının daha da kökleşmesi ve adeta 
kutsallaştırılması sebebiyle, kadının toplum-
sal gelişmeye yaratıcı katkısı uzun süre toplu-
ma yansımadı. Eğitimli kadınların toplumsal 
gelişmelerde sosyal dinamizme, yeni nesille-
rin sosyal açıdan gelişmesine ve toplumun 
uygarlaşmasına önemli katkılarının olacağı, 
yüzyıllar boyu fark edilmedi. Oysa Batı’nın 
kısa sürede atılım yapmasında, eğitimli kadı-
nın payı büyüktür. Buna direnen radikaller, 
kadını sosyal ortamdan uzak tutmayı adeta 
dini bir görev olarak gördüler. Bütün bunlar, 
toplumun yüzyıllar önce ulaşabileceği uygar-
lığa; aydınlanma, refah ve sosyalleşmeye; in-
san haklarının, özellikle de kadın haklarının 
gelişmesine ne kadar olumsuz etki yaptığını 

ve Müslümanların geri kalmasına neden ol-
duğunu izah etmektedir. Bu tespitler günü-
müzde yeni yeni anlaşılabilmektedir.

Fehmi hocam, 14 asırlık İslam tarihi bo-
yunca İslam’ın evrensel ilkelerinin yete-
rince anlaşılamadığını, dinin özüne uygun 
yaşanamadığını mı düşünüyorsunuz? 

Durkheim’a göre din, kendiliğinden değil de 
toplum katkılarıyla oluşan tablonun yansıma-
sı veya toplum üyelerinin oluşturduğu kat-
kıları insanların bir sistem içerisinde kendi 
kendilerine tanıtmaları şeklinde oluşuyor. Bu 
aynı zamanda dini kavramların, açığa çıkan 
toplumsal etkilerin yine toplum tarafından 
oluşturulanlarla birlikte sunulmaları şeklinde 
gelişiyor. Kısaca ‘toplum dini kendisi oluşturu-
yor.’ Hz. Peygamber’den sonra İslam dünyası 
din anlayışını gelenek anlayışından yeniden 
türeterek kendisi oluşturdu.

Sosyal değişim bazen hızlı ama çoğu zaman 
yavaş gelişir. Ancak, İslam’la başlayan deği-
şim kısa sürede oldukça geniş alanlarda yankı 
buldu. Ne var ki, Hz. Peygamber’den sonra, 
hata yapma korkusuyla değişimlerin deva-
mı konusunda inisiyatifi ele alma cesaretini 
gösterebilen fazla şahsiyet göremiyoruz. Top-
lumda henüz yeterli sayı ve nitelikte bilginler 
yetişmemişti; ayrıca cesaret eden de yoktu; 
yeni düzenlemeleri yapmak için özgüven çok 
azdı... 

Ama ilk asırlardan itibaren birçok müçte-
hit ve onların görüşlerini takip eden taraf-
tarlar ortaya çıktı. 

Zaten, İslam tarihi boyunca değişimlerin en 
etkili olanları, mezheplere dönüşen bu içtihat 
çabalarının ortaya çıkmasıdır kanaatime göre. 
Bu da her bölgenin, her toplumun coğrafi ve 
kültürel şartlarına uygun olarak yaygınlık ka-
zandı. Aradan bin yıl geçti, günümüzde şart-
lar olabildiğince değişti, ama o günün şart-
larında konan ve zamanla kutsallaştırılarak 
günümüze kadar gelen içtihat ve fetvalar hâlâ 
o günkü haliyle günümüzde  uygulanmaya 
çalışılıyor. Oysa bunların büyük çoğunluğu-
nun dinin özüyle ilgisi yok. Bunlar insanla-
rın ortaya koyduğu, farklı bölge, toplum ve 
kültürlerin doğurduğu oluşumlardan ibaret. 
Durkheim’ın “toplum dini kendisi oluşturu-
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yor” derken işaret ettiği husus da budur ben-
ce. 

Ulema ve fukahanın, hak ve hürriyetleri sa-
vunan, gelişmeyi teşvik eden İslam’ı ve dev-
rim niteliğinde değişimlere öncülük eden 
Hz. Peygamber’in 
dönemini hakkıyla 
analiz edemediğini, 
böylece toplumun 
Kur’an’ın hedeflerine 
uygun şekilde inşası-
na öncülük edemedi-
ğini mi düşünüyor-
sunuz?

 

Evet. Peygamber dö-
nemi Mekke’sini ha-
tırlayın. Gücün hüküm 
sürdüğü, güçsüzlerin, ka-
dınların, dul ve yetimlerin 
toplumda çok zor şartlar 
altında varlığını sürdüre-
bildiği, hak ve hukukun 
tanınmadığı, insanlık dışı 
bir hayatın hüküm sürdü-
ğü Mekke halkına yardım 
etmeye çalışıyordu Efen-
dimiz. Peygamber’in on-
lardan tek istediği, Kur’an’a uymalarıydı. Ni-
tekim Kur’an, kullara değil, Allah’a inanmaya 
çağırıyor, insan ve toplum ilişkilerini düzelt-
meye, yardımlaşmayı, sosyal barışı ve adale-
ti, herkes için eşit olarak gözetmeye yönelik 
düzenlemeler getiriyordu. 4. surenin 59. aye-
ti de düzenleme yapılmamış konularda nasıl 
davranılacağını öğretiyordu: “... anlaşamadığı-
nız bir durumda … en doğru olan iyi bir karar 
alınız/sonuca varınız.” (Rudi Paret’in Almanca 
Kur’an çevirisi, 1980). Kur’an’da sonsuza ka-
dar geçerli olan birçok konu ve hüküm var 
elbette; ama aklımızı kullanarak doğruyu bir-
likte bulmamızı da öneriyor. Kısaca söylersek;  
Kur’an insanlık değerlerine önem veren bir 
toplum haline gelmeyi öğütlemiş, Peygamber 
de (s), kendisinden sonra insanların bizzat 
kendi çabalarıyla gelişme yolunu katetmeleri 
gerektiğini göstermiştir. Bu da ancak eğitim, 
bilim ve araştırmayla, doğru ve dürüst çalış-

mayla mümkün olacaktır. Fakat İslam top-
lumu Allah’ın ve Peygamberinin işaret ettiği 
değişimi gerçekleştiremedi, bunun için gayret 
de etmedi; sürekli hazır bilgiyi istedi ve her 
şeyi Kur’an’da aradı. Yeni oluşan Müslüman 

toplumunun önünü 
açacak bilginler henüz 
yetişmeden, otoriter 
siyasi İslam’la ‘hane-
danlık’ uyumlu gös-
terilerek, daha baştan 
İslam’ın temeli olan 
“liyakat” ve “adalet”  
prensipleri terkedil-
miş oldu.

Özetle, asırlar bo-
yunca dinin politi-

kaya alet edildiğini mi 
düşünüyorsunuz?

Maalesef, Müslüman top-
lum, düşünceyi geliştire-
cek olan fikir özgürlüğünü 
hiçe sayan totaliter-otoriter 
siyasi İslam anlayışının et-
kisinde yüzyıllar boyu ya-
şadı ve bu yönetim şeklini 
de İslam’a uygun zannetti. 
Otoriterler kendi hege-
monyalarını sürdürmeleri 

ve halkı istedikleri gibi idare etmeleri için, 
devamlı dini kullanmışlardır. Toplumu yetiş-
tiren kadının, toplumda birey olma hakkını 
elinden aldılar. Üstelik bunu dini hayat şekli-
nin bir kuralı olarak gördüler. Otoriter siyasi 
İslam ile radikal İslam, birlikte dini kavramla-
rı kendileri oluşturuyordu. İslam toplumu da 
bunlara inanıyor ve sesini çıkarmadan onaylı-
yordu. Otoriter yönetimin oluştuğu yerde öz-
gür düşünen bilginlerin yetişmesi imkansız-
dı. Eli kalem tutup yazı yazanlar vardı elbet, 
fakat ya otoriteye dokunmadan veya otoriteyi 
destekleyen ve her dediklerini onaylayan me-
tinler yazıyorlardı. Bu kısır döngü İslam dün-
yasının gelişme ve ilerlemesini yüzyıllar boyu 
engellemiştir. 

Fehmi bey, tekrar ilk düğmeye dönüp ner-
den itibaren yanlış iliklediğimize bakacak 

FARABİ, İBN RÜŞD 
GİBİ DÜŞÜNÜRLERİN 

FİKİRLERİNİ 
YÜZYILLAR BOYU 

YASAKLAYAN OTORİTER 
VE RADİKALLER 

GÜNÜMÜZDE DE 
DEMOKRASİYE KARŞI 

ÇIKMAKTALAR.
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olursak; ilk dört halife döneminde temel 
ilke ve hedefler gözetilmişti, değil mi?

Hz. Peygamber’den sonra yönetime gelen 
Halifeler sadece devlet yönetimi görevini üst-
lenmişlerdir. İslam’da, dini herkes öğrenir ve 
yaşar, kimse kimseyi zorlayamaz, isteyen öğ-
rendiği bilgiyi öğretebilir; ama dini sembol-
leştirerek ruhban sınıfı oluşturmak yasaktır. 
Politik çıkarlar için dine eklemeler yapılamaz. 
Doğrudur, ilk başta devlet yönetimini üstle-
nenler, Peygamber’in işaret ettiği “liyakat” 
prensibine göre seçimle geldiler. İlk dört Hali-
fe dönemi, kurulan ümmet birliği ile İslam’ın 
birey ve toplum odaklı bakışı; renk ve ırk ay-
rımı yapmayan, eşitliğe dayalı, haksızlık ve 
adaletsizliğe karşı, kimsesiz, zayıf, dul ve yeti-
mi koruyan, sosyal yardımlaşmaya önem ve-
ren, kadını koruyan ve haklarını veren, buna 
karşılık insan öldürmeyi, yalan söylemeyi, 
başkalarını küçümsemeyi ve dışlamayı, hır-
sızlığı, ahlaki olmayan hareketleri, “cahiliye-
deki” insani olmayan düşünce ve davranışları 
yasaklayan, sosyal barışı kurmayı hedefleyen 
yeni sosyal toplum anlayışı ile başarılı yük-
selişi ve gelişmeyi yakalamıştır. Peygamber 
döneminde olduğu gibi hemen sonrasında da 
asıl amaç İslam’ı yaymak ve esaslarını herkese 
öğretmekti. 

İlk dönemde İslam’ın hızlı yayılışı bu yüz-
den müyesser oldu diyebilir miyiz?

Elbette. İslam’ın hızla yayılmasının sebebi 
askeri başarılar değildir. Bilakis, İslam’da zor-
lama olmadan bireye tanınan, kendi dinini 
seçme hakkı ve toplumun can güvenliğini 
koruma anlayışıdır. Peygamberden sonra, 12 
yıl gibi kısa bir sürede imparatorluk seviyesi-
ne gelip Kuzey Afrika, Suriye, Irak ve İran’a 
ulaşmışlardır. Bu başarının diğer bir sebebi 
de, Bizans ve Perslerin diktatörlük yönetim-
lerine karşı olduklarından dolayı bölge halk-
larının, halifelerin İslam anlayışı ile bireye 
ve topluma sağladıkları güven ve rahatlıkları 
tercih etmeleridir. Ancak, kısa sürede geniş 
alana yayılan İslam dünyası, aydınlanmayı da 
beraberinde getirecek kapsayıcı gelişme aşa-
masına geçemedi. Yeni dine inanan insanlar, 
Peygamber’in başlatmış olduğu reformlar ve 
Kur’an’daki esaslar doğrultusunda bir  sos-

yokültürel hayat inşa edemediler. İslam ön-
cesi kabile kültürünün devamına dönüşerek, 
bunu da İslami hayat tarzı zannederek yolları-
na devam ettiler. Kur’an’ın hedefleri doğrultu-
sunda toplumu değiştirmesi gerekenler, kendi 
politik pozisyonlarını sürdürmeyi yeğlediler.

Günümüzle bağlantısını kuracak olursak...

Günümüzde Müslüman ülkelerin, dini anla-
yışlarla şekillenen yönetim sistemleri bütü-
nüyle sorunludur. İslam dünyasında şunun 
artık iyice bilinmesi gerekiyor: Hz. Peygam-
ber  birçok görevi birbirine karıştırmadan 
yürütüyordu. Allah’a iman etmeleri için in-
sanlara yeni bir dini, İslam’ı anlatıyordu. O 
dönemde, çoğunluğu henüz göçebe hayatı 
yaşayan Araplar bir devlet olmamışlardı. Pey-
gamber aleyhisselam bir taraftan da yeni bir 
devlet kurup bizzat kendisi yönetti. Toplu-
mun ona güveni tamdı ve yeni oluşan ümmet 
toplumunda sorunlar ortaya çıkınca, çözümü 
için kendisine başvuruyorlardı. İslam dün-
yasında, Peygamber’den sonrası için benzeri 
şekilde bu görevleri bir halifenin yapması du-
rumunda aynı başarının devam edeceği düşü-
nüldü. Fakat böyle olmadı, sadece “Peygam-
berlik” vasfına sahip olan bir insanın yaptığı 
bu görevi, bir başkası yapamazdı. Hızla ilk 
iki halife sonrası istikrarsızlıklar baş gösterdi. 
Dördüncü halifeden hemen sonra da dikta-
törlük-hanedanlık sistemi oluştu. Sebebi ise, 
radikallerin sürekli savundukları, “İslam’da 
sonsuza kadar geçerli tek bir devlet sistemi-
nin olduğu” yanılgısı ve sadece Peygamber’e 
has bir görevi  din-devlet-yargı erklerini tek 
elden yürütmek gerektiği inancıydı. Oysa, her 
şeyin tek elden yapılmasının totaliter-otoriter 
yönetimleri doğuracağı tahmin bile edileme-
di. Böylece geleceği olmayan düşüncelerle İs-
lam dünyası yüzyıllarını geçirdi. 

Bu yaklaşım doğal olarak diktatörler üret-
miş oldu...

Elbette. Tarihi gelişmelere bakıldığında açık 
şekilde görülür ki, günümüzdeki aciz duru-
ma gelineceği, bu anlayışın sonunun diktatör-
lüğe gittiği görüldüğü halde, her zaman etkili 
olan radikaller, ısrarla bu düşünceleri savuna-
rak İslam dünyasının değerli yıllarını boş yere 
harcadılar. İnsanların “deneme-yanılma-dü-
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zeltme” metoduyla çalışarak geliştirdiği “kuv-
vetler ayrılığı” dengesi, iyi şekilde işlemesi ha-
linde, demokrasinin halkın yararına işleyecek 
bir yönetim biçimi olduğu açıktır. Ne var ki, 
günümüzde bile İslam dünyası bu kuvvetler 
ayrılığını anlamaktan hâlâ uzak! İslam dünya-
sı, batıda gelişti diye demokrasiye sıcak bak-
madı, ‘İslam’la bağ-
daşmıyor’ diye kesip 
attı. Oysa layıkıyla bir 
inceleme yapılsa böyle 
olmadığı anlaşılacaktı. 
Din ile yönetim şek-
li birbirine karıştırı-
lınca mesele içinden 
çıkılmaz hale geldi. 
İslam dünyasının bü-
yük çoğunluğu hâlâ 
bunu kavramış değil. 
Aydınlanma sürecini ya-
şamamış olan toplumdan 
sadır olan, sadece ezbere 
öğrenilmiş dini bilgilerle 
radikal bir anlayışın dini 
kendilerine uyarlayarak, 
toplumun dine olan say-
gısından yararlanarak dini 
istedikleri şekilde kullan-
maları olmuştur. İslam 
dünyasının bu analizleri 
yapabilecek sosyal/toplum bilimcilere hayati 
derecede ihtiyacı vardır.

Bu anlattıklarınızı bir arada düşününce, 
totaliter-otoriter siyasi İslam’ın ortaya çıkı-
şını dört halife döneminin hemen bitişiyle 
mi başlatıyorsunuz? 

          

Esasında, miladi 644-656 yılları arasında ikti-
darı elinde tutan üçüncü Halife Hz. Osman’ın 
kendi akrabalarını (Emevileri) önemli pozis-
yonlara getirmesiyle, İslam anlayışındaki “li-
yakat” prensibinin terk edilmeye başlandığını, 
bununla paralel olarak da dönüşü olmayan 
kargaşalara doğru hızla yol almaya başlandı-
ğını görüyoruz. Halife Hz. Osman zamanın-
da Kur’an metinlerinin bir düzene konması 
ve nüshalarının çoğaltılması, Kur’an’ı ezbere 
bilen hafızları, toplum içindeki itibarlarını ve 

refahlarını kaybetme kaygısıyla ayaklanma-
ya itmiş oldu. Bu karışıklığa kabileler arası 
üstünlük kurma düşünceleri de eklenince, 
kargaşalar hızla yayıldı. Hafız  isyanlarının 
ilk olarak Hz. Ali’nin yaşadığı Kûfe’den çık-
masından dolayı, daha sonra diğer yerlerden 
Medine’ye kadar devam eden ayaklanmalar... 

üçüncü Halife Hz. 
Osman’ın öldürül-
mesinden dördüncü 
Halife Hz. Ali’nin so-
rumlu tutulması so-
nucunu doğurdu. Bu 
kargaşalar daha da 
derinleşti ve iş çatış-
malara kadar gitti. Bu 
çatışmalardan en ağır 
olanı, dördüncü Hali-
fe Hz. Ali ile Şam Va-

lisi Muaviye (üçüncü Ha-
life Hz. Osman’ın yeğeni) 
arasında 657 yılında geçen 
Sıffin Savaşı’dır. Kur’an 
sayfalarının Muaviye’nin 
askerleri tarafından savaş 
taktiği olarak mızrakların 
ucuna takılması ve sonra-
sında gelişen ’Hakem Ola-
yı’, bunların hepsi, Arap 
kabileleri arasında devam 

eden kin-düşmanlık sonucu ortaya çıkan bir 
kabile savaşıdır ki, bu hâlâ İslam Tarihi’nde 
bilimsel olarak aydınlatılmış değildir. ‘Kim, 
nerede, nasıl yanlış yapmış’, açıklığa kavuş-
muş değil. Olayı kuralına göre doğru tespit 
ederek sonuçlandırmak yerine, duygusallık 
ve gurur karışımı izahlarla yetinilmiştir. Bu 
yetersiz değerlendirmelerden çıkan sonuçla 
İslam toplumunun geleceği de şekillenmiş 
oldu. Kurulan hanedanlıktan dolayı “Halife-
Hanedanlık-İslam sistemi” doğru gibi algı-
landı. “Adalet ve liyakat“ anlayışıyla gelişen 
yönetim şekli hanedanlığın kontrolüne gi-
rince eski otoriter cahili gelenek devam etti. 
Bununla birlikte, eski geleneksel hayat, İslami 
hayat tarzının oluşumunu da şekillendirmiş 
oldu.

FARKLI FİKİRLERE 
KAPALI, HOMOJEN 

VE MONOTON İSLAM 
ANLAYIŞI, TOPLUMSAL 

HAYATI UZUN SÜRE 
AYNI GÖRÜŞ YÖNÜNDE 

ETKİLEMİŞTİR. 
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Hz. Ali haklı ve güçlü olduğu halde, Müs-
lüman kanı akıtılmasın diye sulhü tercih 
etmekle doğru yapmamış mıdır sizce?

Muaviye, bir komutan olarak, halifeye ve aynı 
zamanda kendisinin de devlet başkanı olan 
Hz. Ali’ye baş kaldırmıştır. Cezalandırılacağı 
yerde ödüllendirildiği için, Kur’an’da 4. sure-
nin 58. ayetinde emredilen ve yürütmenin te-
melini oluşturan “liyakat” ve “adalet” kavram-
ları çoktan terk edilmiş oldu. Bunun sonucu 
olarak, Muaviye bulduğu ilk fırsatta, kendisi-
ni “halife” ilan etti, daha sonra halifeliği hane-
danlığa dönüştürdü. ‘Hakem olayı’nda alınan 
bu yanlış kararın sonucunda, İslam diniyle 
başlayan “liyakat” ve “adaletin” terk edilmesi 
sürecinin hep birlikte hazırlayıcısı oldular. 

Aslında, Muaviye’nin askerleri Kur’an 
yapraklarını mızraklarının ucuna taktık-
larında, Hz. Ali bunun bir hile olduğunu 
haykırarak, askerlerinin çarpışmaktan ve 
isyancıları cezalandırmaktan geri durma-
maları gerektiğini emretmişti. Ama, asker 
bu emre itaat etmedi, Hz. Ali yalnız kaldı.

Her nasıl olduysa da, statüsü oldukça zede-
lenmiş olarak Kûfe’ye dönen Halife Hz. Ali, 
kendisini destekleyen -henüz göçebe hayatı 
yaşayan geleneksel muhafazakar- Hariciler, 
kutsal kitap Kur’an’a yapılanın kabul edile-
mez olduğunu beyanla, buna yeterince tepki 
göstermediği gerekçesiyle Hz. Ali’ye karşı sert 
eleştiriler yöneltmeye başladılar. Bu tepkiler 
zamanla büyüyerek devam etti; sonunda 661 
yılında dördüncü Halife Hz. Ali, Hariciler 
tarafından öldürüldü. Bunu fırsat bilen Mu-
aviye hemen harekete geçerek kendini halife 
ilan etti. Böylece 661’den 750’e kadar sürecek 
olan Emeviler Hanedanlığı kuruldu. Bununla 
da kalmadı, yeni halife Peygamber’in siyasi 
temsilcisi anlamını yetersiz bularak kendisini 
yer yüzünde “Allah’ın temsilcisi” olarak değiş-
tirdi. Hz. Peygamber, kimsenin Allah’ın tem-
silcisi olamayacağını bildirdiği halde, Emevi 
Hanedanları yer yüzünde “Allah’ın temsilcisi” 
olarak bu unvanı kullanmaya, böylece ken-
dilerini Peygamber’den üstün görmeye cüret 
ettiler. 

Ama, bu yanlış gidişe şanlı başkaldırılar da 
olmuştu.

Doğrudur, ama genel olarak hanedanlıklar 
döneminde toplumda içe kapanma süreci ya-
şandı. Böyle sesini çıkarmayan uslu bir top-
lum hanedanlığın da işine geliyordu. Böyle-
likle İslam’la başlayan gelişme ve uygarlaşma 
süreci durduğu gibi cahiliye geleneği tekrar 
ortaya çıkmaya başladı. Bilginlerden yoksun 
toplum, güçlüklerle karşılaşır ve eski gelenek-
lerden daha fazla etkilenerek geriye düşüşler 
başlar. Yürütmenin sahibi hanedanlıklar bil-
ginlerin yetişmesi için çalışması gerekirken, 
dini koruma bahanesiyle kendi otoritelerini 
güçlendirdiler. Oysa Kur’an, dinin korunması 
güvencesinin Allah’a ait olduğunu açıkça be-
lirtmiştir. 

Fehmi hocam, toparlarsak, tarih boyun-
ca oluşan İslami siyaset tecrübesini nasıl 
özetlersiniz? 

Özetle; totaliter-otoriter siyasi İslam’ın ken-
disini Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olarak 
sunması temel bir sapma olmuştur. Böyle bir 
otoriter yönetimle tekel hakimiyetin olduğu 
yerde, ne liyakat ve adalet ilkesinden, ne fikir 
özgürlüğünden, ne insan/kadın haklarından, 
ne de demokratikleşmenin temeli olan ’kuv-
vetler ayrılığının’ ortaya çıkmasından bahse-
dilebilir. Gelişmenin temelini oluşturan bu 
tür düşünceler, yüzyıllardır İslam dışı olarak 
görüldü maalesef. Toplum ise, sahip olduğu 
İslam inancı nedeniyle, cennete gidecek tek 
inanç grubunun kendisi olduğunu düşüne-
rek, kendilerini diğerlerinden üstün tek top-
lum olarak gördüler. İslam toplumu bu üstün 
görme psikolojisiyle çalışma ve kendilerini 
geliştirme, başka toplumlara eşit insan olarak 
bakma gereğini bile duymadılar. İslam inancı-
nı yayma düşüncesiyle, -öncelikle kendi ülke-
sinde adaletin olmadığı yerlere adaleti götür-
mesi gerekirken-, başka ülkeleri işgal ederek 
kendi hanedanlık hegemonyalarını güçlen-
dirmeye devam ettiler. Bu anlayışla İslam’a 
hizmet ediliyor imajı da oluşturularak, bu tür 
hanedanlıklar dini ve din bilginlerini de ken-
di hükümranlığını sürdürmek için kullanmış-
lardır. 
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Demokrasiyi İslam’la telif ediyorsunuz, bu 
konuyu yeterince incelediniz mi, kısaca 
konuya bakışınızı özetler misiniz? 

Bu konuda uzun bir akademik makale hazır-
ladım. Yüksek lisans ve doktora tezimde de 
yer yer inceledim. İslam ile demokrasi birbi-
rinin alternatifi değildir. Zira, İslam bir din-
dir, demokrasi ise halkın yönetime katılma ve 
yürütme (hükümet) üzerinde sürekli kontro-
lü devam ettirme şeklidir. Asıl sorun, böyle 
farklı olan konuları 
birbirine karıştırma-
nın bizatihi kendisi-
dir. İslam dünyasında, 
bilhassa değişimi etki-
leyen radikallerin yap-
tığı hata; demokrasiyi, 
batıda geliştiği için 
önyargıyla red etmele-
ri ve İslam’a rakip gör-
meleridir. Sorunun en 
derin çıkmazını oluş-
turan husus ise, “İslam’da 
sonsuza kadar geçerli tek 
bir devlet sistemi” oldu-
ğunu iddia etmeleri. Daha 
düne kadar, Kur’an’ı ter-
cüme ettirmeyen, sadece 
ezberlettiren, yanlış bir 
açıklamada cehennemlik 
olma korkusunu topluma 
yayan, özgüvenden yok-
sun sığ düşünceleriyle, far-
kında olmadan toplumsal gelişmelerin önü-
nü tıkayanlar, Müslüman toplumlarda hâlâ 
çok etkililer. Bu düşünceleri doğrulayacak 
“mükemmel bir sistem” tarihte hiçbir zaman 
görülmedi. Peygamber dönemine baktığımız-
da, İslam’ın geliştirmek istediği yönetimin 
demokrasi ile birebir örtüştüğünü ve hatta o 
dönemin şartlarında başlatılan ve gerçekleş-
tirilen reformlara bakılınca, bölgenin önceki 
geleneksel hayatına kıyasla, bu yenilikler sa-
yesinde Arap Yarımadası’nın kendi reformla-
rını, yani bugünkü demokrasiye benzer (hal-
kına önem veren yönetimi) başlattığını söyle-
yebiliriz. Fakat Peygamber  sonrasında zama-
nın şartları nedeniyle reformları sürdürecek 
ve temel prensipleri tespit ederek toplumu 

aydınlatacak “bilginler” henüz yetişmediğin-
den, toplumun kendisi, sahip olduğu gele-
neksel erkek egemen kültürünü sadece İslami 
sosyal hayat tarzı olarak değil, aynı zamanda, 
İslam anlayışına uyarlayarak değişimler so-
nucu kutsal statüyle değişmez hale getirerek 
günümüze kadar taşıyabilmiştir.

O şartlarda Müslüman toplum ne yapabi-
lirdi sizce? Nasıl bir çıkış yolu düşünüle-
bilirdi?

Hanedan-halife sıfa-
tıyla hem dini, hem 
de devleti temsil ettiği 
için, kimsenin muhalif 
olma durumu ve şansı 
yoktu esasında. Zira 
hem maddi hem de 
manevi ağır bir baskı 
söz konusuydu. Bun-
dan dolayı şark top-
lumlarında muhalefet/
eleştiri kültürü oluşa-

madı. Dini temsil eden 
şahıs, Allah’ın yer yüzün-
deki gölgesi olarak algı-
landı. Toplumun dine olan 
büyük saygısından dolayı 
bu şahıslar hata yapsa bile 
hiç ses çıkarılmadı. Ce-
saretle muhalefet ederek 
farklı fikirler beyan eden-
ler de kabul görmediği gibi 

din dışı (dinsiz) olarak sayıldılar; çünkü ha-
nedanlıklar toplumu o kadar sindirmişlerdi 
ki, toplum onu tek mutlak güç olarak görü-
yordu. Hanedanların ve radikallerin bakışları 
örtüşünce hiç tereddüt etmeden gelişmelere 
karşı beraberce direnmeye devam etmişlerdir.

İslam tarihinde yaygın olmakla birlikte tek 
yönetim biçimi hanedanlık değil bence. 
Mısır’da Memluk diye isimlendirilen Çer-
kes sultanları hanedanlık sistemiyle değil, 
liyakat ve adalet ilkesine göre seçimle gel-
miştir mesela. 

Haklısınız. İslam dünyasında seçimle yöne-
time gelen ilk dört halifeden sonra, ilk defa 
yönetimde hanedan sisteminden farklı bir 
anlayış ortaya çıktı. 1250’de Mısır’da kurulan 

TOTALİTER-OTORİTER 
SİYASİ İSLAM TARİH 

BOYU SOSYOKÜLTÜREL, 
EKONOMİK VE DÜŞÜNCE 
ALANLARINDA KADININ 
TOPLUMDAKİ YARATICI 

KATKILARINI GÖZ 
ARDI ETMİŞTİR.
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Memluklu Türk Sultanlığı hanedanlıkla baş-
ladı. Ancak, Çerkes sultanların başa geldiği 
ikinci yarıda, yani 1380’de Sultan Berkuk ile 
başlayıp Osmanlı İmparatorluğu’nun saldırı-
sıyla 1517’de yıkılana kadar yönetimde ha-
nedanlık sistemi kaldırılmış ve en ehil olan 
şahıs, yani sultandan sonra gelen en dona-
nımlı komutan sultan olarak seçilir olmuştu. 
Seçimle gelmesine rağmen sultan ölene kadar 
görevde kalmıyordu, yönetimi zayıflayınca, 
yine seçimle en ehil olan yeni sultan olarak 
seçiliyor ve yönetim yenileniyordu. Ne var 
ki, köle anlamına gelen memluk kelimesiyle 
yaftalanan bu kıymetli model hâlâ hakkıyla 
araştırılmayı beklemektedir. Bu konu müsta-
kil olarak ele alınmalıdır. 

Son bir soru olarak, Türkiye’deki geliş-
meleri konumuz bağlamında bir cümleyle 
özetlemenizi rica etsem nasıl ifade edersi-
niz?

Türkiye, demokratikleşmenin anahtarı olan 
cumhuriyeti doksan yılda kavrayabildi. Çok 
eksik olmasına rağmen son yıllarda demokra-
sisini geliştirmeye çalışıyor. Ancak, daha uzun 
bir süreçten sonra kendi toplumunun ihtiyaç-
larını karşılayan, kendi değerler sistemi üzeri-
ne oturan, kendine özgü demokrasisini keşfe-
debilecek diye düşünüyorum.

Fehmi hocam, söyleşimizi sonlandırmadan 
önce, bazı yanlış anlamaların önüne geç-
mek için “totaliter-otoriter siyasi İslam, ra-
dikaller, demokrasi” gibi kavramları nasıl 
anladığınıza ilişkin kısa bir açıklama yap-
manızda yarar var. Zira, bugün Türkiye’de 
siyasi İslam, radikallik denince anlaşılan-
lar sizin anladığınızdan çok farklı.

Haklısınız. Biz siyaset ve devlet konusunu 
sosyo-politik açıdan ele aldık, kısa bir konuş-
ma içinde tüm sorunları detaylı analiz etmek 
mümkün değil. Geniş bir bilimsel makalede 
demokrasi kavramını detaylı şekilde ele al-
maktayım, yayınlanırsa ilgilenen okuyucular 
oradan okuyabilir. Politikacılar kurumların 
günlük siyasi uygulamalarında bazı temel ge-
reksinimleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
Devlet bireyin temel haklarını, insan haklarını 
devlete karşı, sosyal gruplara karşı ve bireye 
karşı koruma garantisini yerine getirmelidir. 

Bu sadece bireye verilen önemin kısa bir ifa-
desi. Henüz bir asırdır gelişen bu birey mer-
kezli demokrasi anlayışı, İslam toplumunda, 
daha başta bireye verilen değerle, bu günkü 
gelişmeye benzer görünmekte. Hz. Peygam-
ber dünyevi düzenlemelerinde birey merkez-
li, güçsüzü, zayıfı, dul ve yetimi korumayla 
haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkarak yeni-
den düzenleme yapılmasını sağlamıştır. İcra-
atlarının temelinde “liyakat ve adalet” ölçüsü-
nü esas almıştır. Bu da bireye verilen önemin 
açık göstergesidir. Oysa Peygamber sonrası 
dönemde, özellikle ilk dört halifeden sonra, 
liyakat ve adaleti terk eden “dini yönetim” gö-
rüntülü yönetici sınıfın geliştirdiği siyasal İs-
lam, yani, hanedanlık, sultanlık ve bu günkü 
dini totaliter rejimlerin hepsi, Peygamberimi-
zin başlattığı gelişmeyi devam ettiremediler. 
Radikallerden kastım gelenekçi ve rivayetçi-
lerdir. Onlar, kendileri gibi düşünmeyenin fi-
kirlerini şiddetle reddederler, dini korudukla-
rını zannederek, din adına baskı oluşturarak 
başka düşüncelerin ortaya çıkmasına engel 
olurlar. Her değişim ve gelişmeye karşı çıkan 
gelenekçi radikaller ile din adına yönetimi yü-
rüten otoriter siyasi İslam, toplumsal gelişme-
nin önünde sürekli engel oluşturmuştur. Her 
şeyi kendi kontrollerinde ve istedikleri şekil-
de yönlendirdiler. Bu yüzden, İslam dünya-
sında fikir özgürlüğü gibi toplumda gelişme 
trendini oluşturacak akımlar gelişemedi. 

Günümüzde dini değerlere ve inanç hürriye-
tine önem veren partileri “siyasal İslam” diye 
isimlendirmek uygun olmaz. Dini değerlere 
saygılı davranan, inanç hürriyetini sağlamak 
isteyen partiler demokrasinin gereğini yapı-
yorlar. Bunların hepsine genel anlamda ba-
karsak, demokrasinin İslam dünyasında da 
gelişmesine bir engel yoktur. Bu söyleşiden 
çıkarmamız gereken anlam, farklı bakış ve 
görüşleri anlamak ve kendi düşüncelerini ye-
niden geliştirmek olmalıdır. 

Fehmi hocam, zaman ayırdığınız için te-
şekkür ederim.

Rica ederim. Bu fikirlerimi kamuoyuyla pay-
laşma imkânı tanıdığınız için ben de çok te-
şekkür ediyorum. 

■
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usa (as) ile bilge adam arasında geçen 
kıssa Kur’an’da önemli bir yere sahip-

tir. Kıssada yaşanan olaylar insan yaşamına 
farklı bir perspektif sunması açısından ders-
lerle doludur. Fakat birçok yorumun kıssa-
nın vaki oluşundan hareketle yapılması, söz 
konusu kıssanın vermek istediği mesajın geri 
plana atılmasına yol açmıştır. 

Oysa bu kıssa, gerçekliğinde tereddüde yer 
bırakmayan diğer Kur’an kıssalarıyla muka-
yese edildiğinde, temsili bir anlatıma sahip 
olduğu görülecektir. Bu konuda sadece ön 
plana çıkan iki hususa değinmek istiyorum.

Birincisi, bu kıssada olayın geçtiği zaman di-
limi belirsizdir. Yani bu olay ne zaman yaşan-
dı? Bu sorunun cevabını bir yerlerde bulmak 
mümkün görünmüyor. Bu olaydaki başlıca 
aktörün Musa peygamber olduğu noktasın-
da bir ihtilaf yoktur. Oysa Musa peygambe-
rin tüm yaşamında bu olayların olduğuna 
dair Tevrat’ta bir ize rastlanmaz. Bu kaynağın 
sıhhat derecesi tartışmalı da olsa, Musa pey-
gamberin yaşamında yer alan böyle önemli 
bir kesiti atlamaları imkan dahilinde görün-
müyor. Bu konuda İslam geleneğinin vakiliği 
üzerine öne sürdüğü tezlerin veya yapılan 
spekülasyonların da gerçeği yansıttığı söyle-
nemez.

İkincisi, kıssadaki olaylar doğal yasalara ay-
kırıdır. Yani bu dünyaya ait denebilecek tabii 

İ N C E L E M E

Bilge Adam, Musa Peygamber 

ve İlâhi İradenin Tecellisi

KISSALARIN TAŞIDIKLARI 

AHLÂKİ DEĞERLERİN 

TESPİTİ VE SOSYAL HAYATTA 

EYLEME DÖKÜLMELERİ 

ÖNCELİKLİ ÖDEVDİR.

Ahmet ŞAT M
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bir olay yoktur. Sepette bir balık -ki büyük 
olasılıkla ölüdür- denize kaçıp yolunu bu-
luyor, bir adam ileride yapması muhtemel 
suçlar için bir çocuğu öldürüyor, vs… Bir 
peygamberin bile yapmayacağı eylemleri, bil-
ge bir adam kalkıp yapabiliyor. Üstelik Allah 
adına… O zaman haklı olarak şunun sorul-
ması gerekmez mi; neden ileride günahkâr 
olması muhtemel diğer insanlar, böyle bir 
ayrıcalığa sahip olamıyor? Sonucunun cehen-
nem olduğu düşünüldüğünde, ilâhi adalet 
bunu gerektirmez mi?

Mistik öğelere sahip bu kıssa gerçek kabul 
edildiğinde, bilge adamın yaptığı eylemlerden 
yola çıkarak, bugün şeyh veya veli adı altın-
daki zatların doğal/tabii yasalara aykırı olan 
ve yapabildiklerini iddia ettikleri eylemleri 
eleştirmede zorlanacağımız kesindir. Keramet 
adı altında -Allah’tan aldıklarını iddia ettikleri 
yetkiyle-  ürettikleri hikâyelerle, İslam dinini 
bu kadar yozlaştırmışken, örnek aldıkları bu 
kıssanın gerçekleştiğini kabul ederek, zımnen 
Hızır menkıbesini onamak olmayacak mıdır? 
Bu yaklaşım, mitoloji ürünü olan bazı düşün-
celere teolojik bir zemin hazırlamaz mı? 

Bilge adama ister “âlim kul” densin, isterse de 
Hızır. Kur’an’da anlatılanın vuku bulduğunu 
kabul ettikten sonra hiçbir önemi kalmaya-
cağı açıktır. Öyle ki, İslam dünyasının iki 
büyük düşünce ekolünden biri olan Şia’nın 
bile, imamet teorisinin ana ekseni olan gaip 
imamın varlığı ve bir gün geri geleceği (ric’at) 
tezini Ehl-i Sünnet’in Hızır inancı ile savun-
ması manidardır. Sonuçta bu olayın gerçek-
leştiğinin kabulü ile bu tür menkıbelere kapı-
nın aralandığını kabul etmek gerekir.

Bu kıssanın sembolik olup olmadığına dair 
nesnel bir kriter öne sürmenin güç olduğu-
nu kabul ediyorum. Çünkü din algımıza yön 
veren önemli unsurlardan biri de, vahiy dili-
ne yönelik genel bakış açımızdır. Felsefi ba-
kışımızın da etkisinde olan bu olgu, metnin 
anlaşılma ve yorumlama merhalelerine açık 

müdahalede bulunur. Vahiy metninin üzerine 
bina edildiği dile yönelik tutumlar, bu süreci 
etkisi altına alır. Nesnel kriterlerin bulunma-
ması, sürecin insanın felsefi bakış açısı tara-
fından yönlendirmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu konuda vahiy dilinin beşerî tecrübelerin 
ürünü olduğuna inanmaktayım. Yani dil, in-
sanın hayal dünyası ile sınırlıdır. İnsan ancak 
hayal edebildiği dünyaya ait kavramlarla in-
sana hitap ederken, yine o dilin tüm sanat-
sal unsurlarını kullanmaktan da çekinmez. 
Nitekim sembolizm, bir yandan insan ufku-
nun sınırlı olması diğer yandan dilin kendi 
estetik yapısının bir paçası olması nedeniyle, 
Kur’an’da sıklıkla kullanılmıştır. Bunun için 
sembolizm ışığında daha önce kaleme al-
dığım aşağıdaki yazıyı, bu kıssaya farklı bir 
perspektif kazandırma umuduyla sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Sembolizm

Sembolizmi, anlatımında bir takım problem 
yaşanan olay ya da tanımlamaların yerine işa-
ret, simge, remiz, rumuz, timsal, nişane… vs. 
gibi araçlarla anlatımın yeniden düzenlenme-
si ya da daha etkili bir mesaj vermek için, bir 
olay ya da düşüncenin sunumunda sahnenin 
yeni bir dekorla yeniden tasarlanması olarak 
tanımlayabiliriz. 

Vahyin, sembolizmi kullanma nedeni daha 
çok insanın algı probleminden kaynaklanır. 
İnsan idrakinin sınırları ötesinde yer alan 
(beşerî boyutun ötesinde) bir takım konular 
ya da beşerî dilin tanımlayamayacağı ve aklın 
algılayamadığı bazı bilgi ve haberler Yaratıcı 
tarafından, beşerin dili kullanılarak beşerin 
idrak sahasına kurgusal (dolaylı ya da benzer 
şeyle anlatma) bir motifle yansıtılıp indirge-
nir. Yani ontolojik nedenlerle yaşanan algıla-
ma problemi, alegori ile giderilmeye çalışılır. 

Diğer yandan vahiy metinlerinde bazen de 
birtakım olay veya formların içeriğinin daha 
iyi kavranması, ya da kendi güncelliğini sü-
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rekli koruması için, olguların yeni bir formla 
muhataba sunulması olarak da karşımıza çı-
kar.

Kullanılan bu dil, beşerin uzak olmadığı bir 
anlatım üslubunu içinde barındırır. Anlatıl-
mak istenen olgular, bu dilin yardımcı kay-
nakları olan; metaforlar (istiare), analoji (kı-
yas), tecsim, tasvir… gibi edebî sanatlar vası-
tasıyla muhataba sunulur. 

Dilin yetersizliği ya da anlatılmak istenen ol-
guların zihinlere daha iyi nüfuz etmesi için 
edebi sanatların aracı olarak kullanılması, 
anlama ve yorumlama konusunda görüş ay-
rılıklarının oluşmasına neden olabilmektedir. 
Çünkü sembolik dilin kullanıldığı anlatılar 
ilk etapta açık gibi görünmesine karşın, kap-
sadıkları konu/alan itibari ile yoruma ihtiyaç 
duyarlar.

Vahyin anlaşılırlığı; insan idrakini aşan konu-
larla onun idrak sahasında yer alan konuların 
bir bütünlük içinde, dilin tüm imkânlarının 
etkin bir şekilde kullanılarak zihinlere sunul-
ması ile mümkün olur.1

Semboller ve kurgu

Hz. Musa ve yardımcısının yaşadığı bazı 
olayların anlatıldığı âyet grubu (18/60-82) 
tartışmalı kıssalardan biridir. Metin dilinin 
olayı dar bir çerçevede anlatıp ağırlığı mesaja 
vermesinden ötürü, bu hikmetli olayın vuku 
bulmasına yönelik iki teoriyi/ihtimali öne sü-
rebiliriz. 

1- Metinde geçen anlatılar Musa’nın (as) ya-
şadığı dinsel bir tecrübe olabilir. Ruhsal ola-
rak yaşadığı bu deneyim, Musa’nın eğitimine 
katkı sağlayan hikmet yolculuğudur. Aynı 
tecrübeyi Hz. Muhammed İsra/miraç yolculu-
ğunda yaşamıştır. Bu “hikmet” yolculuğunun 
ne zaman ve kimin talebi üzerine gerçekleş-
tiği belirtilmeksizin, hayata dair çok önemli 

1 Şat, Ahmet; Vahiy Öğretisi ve İslam,  İşrak Yay. İst. 
2011, s.39.

“ahlâki mesaj”lar sunmaktadır. Musa pey-
gamber bu dinsel tecrübeyi yaşarken, ona kı-
lavuzluk eden bilge adam “İlâhi iradenin nasıl 
tecelli” ettiğini ona öğretecektir. 

2- İkinci olasılıkta; Musa’nın (as) yaşam mü-
cadelesi böyle bir olayla sembolize edilerek; 
Musa’nın (as) şahsında yaşadığımız olaylara 
karşı semavi bir pencereden bir görüntü ak-
settirilmiş olabilir. Yaşama dair bu kesitler, 
inananlara öğüt ve ahlâki mesajlar sunar. 
Neredeyse hepimizin yaşantısında karşılaş-
ma olasılığı olan bu karelerde, beşerî irade ile 
ilâhi irade arasındaki ince çizginin, hikmet 
perspektifinden yorumlanmasına tanık ol-
maktayız. Böylece kavrayamadığımız olaylar 
karşısında, tevekkül sahibi olup ilâhi iradeye 
teslimiyetimiz istenmekte; hayır ve şer arasın-
daki bağlantıya dikkat çekilerek, bize yaşama 
dair güzel bir öğüt tablosu sunulmaktadır. 
Bu olayda gerçekleşen her sahneye karşılık 
Musa’nın (as) yaşantısından bir kesiti vererek 
sembolizm ile gerçek yaşam arasındaki bağı 
da kurmaya çalışacağız. Musa peygamberin 
‘yardımcısı’nı Harun peygamber; ‘bilge adam’ı 
ise “vahiy öğretisi” olarak yorumlayacağız.

Bu kıssanın nedeni olarak yukarıda ortaya 
koyduğumuz iki teori, aynı zamanda sembo-
lizmin kullanım amaçlarını nasıl yansıttığını 
da göstermektedir. Bu deneme yazısında her 
iki teoriyi de harmanlayarak, bu hikmet yol-
culuğunu yorumlayıp günümüze indirgeme-
ye çalışalım. 

Hikmet yolculuğu ya da Musa’nın hikâyesi

“Hani Musa yardımcısına ’iki denizin birleştiği 
yere kadar devam edeceğim‘ demişti. (Bu yolda) 
yıllar harcamam gerekse bile…” 

İki deniz ile, iki ayrı toplumsal yapı ve şeri-
at anlatılmış olabileceği gibi, iki ayrı bilginin 
temsilî anlatımı da olabilir. Beşerin idrak sı-
nırları içinde yer alan realiteye ilişkin bilgi ile 
ilâhi iradenin lütfu olan sezgisel ya da mistik 
bilginin kavşak noktası olan “hikmet yolcu-
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luğunun” başlangıç noktasına doğru ilk adım 
atılmaktadır. 

Aynı zamanda Musa ve Harun peygamberin 
risalet görevi için iki toplumun (İsrailliler ve 
Mısırlılar) iki ayrı hukuka tabi tutuldukları 
(adalet ve zulüm) bölgede verdikleri mücade-
lenin temsili hikayesidir.

”Fakat iki (denizin) birleştiği yere vardıklarında 
balıkları bütünüyle akıllarından çıktı ve denize 
dalıp gözden kayboldu.” 

Eski dönemlerde balığın dinsel bir sembol 
olma ihtimalini öne süren bilginler, benzer 
sembolün Yunus peygamberin kıssasında da 
anlatıldığını belirtirler. Muhtemelen vahyin 
metinsel olarak algılanmasını ve yorumlan-
masını sağlayan hikmet ve irfan boyutuna 
işarettir. Bu aynı zamanda insanların vuku 
bulan olayların arkasındaki mutlak gücün Al-
lah olduğuna ve görünürdeki her olayın bilin-
meyen bir arka sahnesinin olduğuna yönelik 
inanç ve bilgiyi de temsil ettiği söylenebilir. 
Hikmet sahibi bireyler olayları yorumlarken 
hep bu arka sahnenin varlığını düşünerek 
Allah’a tevekkülü ve olayların hayırlara vesile 
olması için duayı ön planda tutarlar. 

Balığın kaybedilmesi, Musa ve Harun pey-
gamberin İsrailoğullarının eğitim sürecinde 
hikmet-irfan boyutunu ihmal etmeleri netice-
sinde, denetimin/hikmetin kaybedilmesinin 
temsili olarak okuyabiliriz. 

”Ve biraz uzaklaştıktan sonra (Musa) yardım-
cısına ’öğlen azığımızı çıkar‘ dedi. ’Doğrusu bu 
yolculuk bizi hayli yordu.’”

Mısır’dan ayrıldıktan sonra toplumun ruhi 
açıdan ıslah edilmesi için; eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başlanması gerekiyordu. Zorlu 
bir Mısır dönemini atlatan toplumun, vahyin 
onlara sunacağı azık ile yolculuklarına devam 
etmesi hedeflenmekteydi. 

”(Yardımcısı) ‘olacak şey mi bu?’ dedi. ‘Bu kaya-
nın yanında dinlenmek için durduğumuzda nasıl 

olduysa balığı unutmuşum. Bunu olsa olsa bana 
şeytan unutturmuş olacak tuhaf şey. Nasılda yol 
bulup suya ulaştı.’ (Musa) ‘Demek aradığımız 
yer orasıydı’ diye bağırdı. Ve izleri üzerine hemen 
geri döndüler.” 

İsrailoğullarının Mısır’da, yüzyıllar boyunca 
edindikleri kültürel yapının katılığı ve içsel-
leştirdikleri kölelik psikolojisi; eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerinin sonuçsuz kalmasına yol 
açıyordu. Toplumun eski inanç ve kültüründe 
ısrar etmesi, yaşadıkları eski hayata sık sık öy-
künmeleri, kendilerine yapılan onca yardımın 
ve verilen nimetlerin unutulduğunu gösterir. 
Yardımcının (Harun) balığı unuttuğuna dair 
sözü, yaşanan bunca olayın arkasındaki hik-
metin kavranamadığını anlatır. Yine âyette 
tasvir edilen kaya, bizlere Tur dağının etek-
lerinde yaşanan isyan olayını ve bu konuda 
Harun peygamberin etkisiz kalışını da hatır-
latmaktadır. 

Balığın suya girip geriye doğru yol alması 
ise, İsrailoğullarının akıllarının hala Mısır’da 
olduğuna yönelik eleştirel bir temsildir. Ken-
dilerine sunulan nimetlere ve vaat edilen top-
raklara rağmen toplumun hala bir yol alama-
mış olması sıkıntı yaratmaktadır. 

Musa (as) vahiy üzerindeki duruşunu sür-
dürerek bu çıkmazdan kurtulmak için tek-
rardan toplumun ıslahına dönük çalışmalar 
için, vahyin kaynağına doğru yolculuğa çıkar. 
Bu yolculuk, Allah ile olan sözleşmesi gere-
ği adamları ile çıktığı Tur yolcuğu olabileceği 
gibi manevi olarak ’balığı bulmaya’”  yönelik 
çıktığı hikmet yolcuğu da olabilir. Nitekim 
kıssayı “dinsel tecrübe” olarak değerlendir-
diğimizde bu yolculuğun sonunda onu elde 
ettiğini görürüz.

Musa’nın sert ve sinirli mizacını düşündüğü-
müzde, toplumun eğitiminde sadece vahiy 
bilgisi ve disiplinin yetersiz kaldığı açıktır. 
Bunun için Musa peygamber,  toplumun eği-
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timine katkı sağlayacak ruhsal bir yolculuğa 
çıkar. 

”Ve orda kendisine katımızdan üstün bir bağışta 
bulunarak (özel) bir bilgi ile donattığımız kulla-
rımızdan birine rastladılar…”

Musa’nın ihtiyaç duyduğu bu manevi yolcu-
lukta kendisine, ilâhi iradenin nasıl tecelli 
ettiğine dair bir eğitim verilecektir. Yaşadı-
ğı olaylara karşı gösterdiği tepki, birçok olayı 
kavramamasına; bu da, hem kendi hem de 
toplum üzerindeki denetimi kaybetmesine 
neden olmaktadır. 

Gerçek yaşamda ise, yaşanan sorunlar karşı-
sında Allah yol gösterici olarak kendi kela-
mını Musa ve Harun karşısına çıkarmakta ve 
bilge adam’ın şahsında bunu sembolize ede-
rek, gerçek bilginin kaynağının Allah oldu-
ğuna yönelik mesajı vermektedir. Mısır’dan 
çıkan topluma yol gösterecek ilâhi bir bilgiye 
gereksinim duyulduğu andır. Nitekim Tevrat 
bildirimleri bu anda topluma rehberlik etme-
ye başlayacaktır. 

”Musa ona, ’Neyin doğru olduğu konusunda sana 
verilen bilgiden bana da öğretmen için senin pe-
şinden gelebilir miyim?’ dedi.” 

Musa yaşadığı birçok hadiseden sonra ‘gerçek 
doğru’nun ne olduğu üzerine bir arayışa gi-
rer. Bu hikmet yolculuğunda, olayların arka 
sahnesini aydınlatan hikmet ve irfan ilmini 
keşfetmek üzere, semavi bir desteğe ihtiyaç 
duyduğunu itiraf eder. ’Doğru ya da gerçek 
olanın’ sadece zahiri olarak cereyan edenin 
olmadığını deneyimlerinden anlamış durum-
dadır. 

Allah’ın dilemesiyle eşyanın kendi doğası 
içindeki ince bağlantıyı keşfedebilme arzusu 
yani her eyleminin hikmet ve irfan boyutu ile 
kavranması; insanın kendi beşeri kimliğinden 
sıyrılıp onu aşabilmesi veya ilâhi olanın bi-
linmek istenmesi; insanın Adem (as)’den beri 
süregelen bir merakın ve arayışın hikayesidir. 

Musa’nın bu talebini de bundan ayrı düşün-
mek mümkün değildir.

”(Öteki) ‘Sen benimle birlikte (iken olacak olan-
lara) katlanamazsın’ dedi. Çünkü tecrübe alanı 
içinde kavrayamayacağın şeye nasıl katlanabi-
lirsin ki?” 

Âyet kesin bir üslupla, ilâhi olan ile beşerî 
olan arasına set çekmektedir. Ontolojik ne-
denlerle insan, ilâhi iradenin nasıl tecelli etti-
ğini kavrayamaz. Sadece öğrenilmesi istenen 
şey kavranabilir. İnsan zahiri olanın ötesine 
geçemez. Biçimlerin sunduğu ile yetinmek 
zorundadır. Özellikle vahiy dilinde Allah’ın 
veya uhrevi konuların sembolik dil kullanı-
larak anlatılması bu kapsamda değerlendiril-
melidir. Çünkü beşerî tecrübe, ilâhi alana asla 
nüfuz edemez. 

Allah’ın muradı bu sebeple çoğu zaman gizli-
dir. Her eylemin ardında ilâhi iradenin kud-
retini görebilmek ve tecrübe sahamızın dışın-
daki alanlar için sabır gösterebilmek gerekir. 
İnsanın varoluşsal farklılığı, ilâhi iradenin 
muradını ve oluşan eylemin neleri tetikleye-
ceğine vakıf olmaya engeldir.2 Vahyin “Hayır 
bildiğiniz bir eylemin/olayın şer, şer bildiğiniz 
sizler için hayır olabilir.” yaklaşımı bunu an-
latmaya yöneliktir. Bu açıdan hikmet arayışı; 
boyutsal sınırları aşmaya kalkışmadan, kendi 
sahamızda ilâhi iradeye mutlak bir teslimiye-
ti, olayların sebep-sonuç ilişkisine takılmadan 
ahlâki mesajı algılamayı ve tüm bunların ya-
nında derin bir sabrı gerektirir.

”(Musa) ‘Allah dilerse, beni sabırlı biri olarak bu-
lacaksın’ dedi. “Ve ben hiçbir konuda sana uyum-
suzluk göstermeyeceğim.

(Bilge kişi:) ‘Pekala’ dedi. ‘O halde eğer benim pe-
şimden geleceksen (yapacağın şeyler hakkında) 

2 Aslında bu konuda Hawking’in “kelebek etkisi” 
teorisinin okunmaya değer olduğunu belirtmek 
isterim. Yeryüzünde gerçekleşen en ufak bir olayın, 
peşi sıra nelere yol açabileceğinin anlatan bu teori;  
ilâhi yasalarda hiçbir boşluğun bulunmadığını 
gösterir.
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bu hususta ben sana bir açıklamada bulununca-
ya kadar bana hiçbir şey sormayacaksın.’”

Bir olayın vuku bulduğu ana tanık olmak, 
onu anlamaya yeterli değildir. O olayın ger-
çekleşmesine neden olan nedenlerin de bi-
linmesi gerekir. Bu nedenle insanın içyüzünü 
bilmediği veya vakıf olamadığı olaylara karşı 
verdiği hükümler, ahlâki olmadığı gibi insanı 
yanılgıya da sevk eder. Nitekim aşağıdaki ge-
lişmeler bu uyarıyı haklı çıkaracaktır.

”Bu ikisi böylece yola koyuldular. Sonunda (bir 
kıyıya vardılar ve onları karşı kıyıya taşıyan) 
tekneden inecekleri zaman, bilge kişi teknede bir 
delik açtı. (Musa bunu görünce) ‘içindekileri boğ-
mak için mi onu deldin? Doğrusu, çok vahim bir 
şey yaptın!’ diye çıkıştı.” 

Normal şartlar altında yani beşerî bir görüş ve 
bilgi akışı içinde Musa (as) çıkışı hem doğru 
hem de adildir. Eğer bu kıssayı temsili bir an-
latım değil de bir vaka olarak kabul edersek, 
Musa peygamberin tutumu, vicdanın zulüm 
karşısında alması gereken duruşunu göste-
rir. Bu durumda bilge adamın ikazı anlamsız 
kalır. İnsan adalet duygusu ile zulüm olarak 
nitelenen her eyleme karşı sesini yükseltme-
li ve gücü oranında müdahale edebilmelidir. 
Nitekim Musa’nın yaptığı da budur. Bu ne-
denle söz konusu olayın gerçek dünyaya ait 
olma ihtimali çok düşüktür. Çünkü âyetteki 
bilge kişi, beşerî bir kimliği temsil etmesi ge-
rekirken, eylem ve söylemleri ile bu dünyaya 
ait bir varlık olarak davranmaz. Dolayısıyla 
bu sadece ona verilen ilmin sonucu olamaz. 
Yer yer ruhani bir varlık olarak davranan bilge 
adama baktığımızda, bu kıssanın bir vakıadan 
öte dinsel bir tecrübe sonucu yaşanan bir olay 
ya da gerçek dünyada yaşanan bir hikayenin 
temsili anlatımı olduğu kanaatini daha da pe-
kiştirmektedir. 

Bu hadiseden önce Musa’nın uyarılmış olma-
sı, aynı zamanda insanın fıtri yapısında barın-
dırdığı zaafı da anlatır. Gerçekleşen olaylara 

karşı beşeri bakışın oldukça kısıtlı ve sınırlı 
olduğu görülür. Diyalektik yaklaşım bir vakı-
ayı ancak beşerî boyutta çözebilir. Ama ilâhi 
bakış açısı, görünen ve görünmeyen tüm se-
bepleri hesaba katar. 

Bu olayla İsrailoğullarının Musa’nın (as) yok-
luğunda buzağı ile sınanarak, içinde bulun-
dukları toplum(sal teknenin) ve değerlerinin 
yara alması hadiseleri arasında bir bağlantı 
kurulabilir. Musa (as), toplumsal disiplini sağ-
ladığını düşündüğü dönemde, toplum böyle 
bir sınanmadan geçerek yara alır. Oluşan bu 
toplumsal yara, Musa’da şok etkisi yaratır. 
Öyle ki kendisine verilen kutsal levhaları yere 
atıp,3 sorumluların peşine düşer. Bu imtihan 
ile toplumsal yapıda gemideki deliğe benzer 
bir yara, oluşur. Toplumun neden böyle bir 
şeyle sınandığına ilerde değinmeye çalışaca-
ğız. Böylelikle şer gibi görünen bir hususun 
ilâhi iradenin hükmü gereği nasıl hayra vesile 
olabileceğine dair ilâhi yasanın tecelli ettiğine 
tanık olacağız.

”Beriki ben sana, bana asla katlanamayacağını 
söylememiş miydim?’ dedi.” 

Vahyi uyarılara rağmen insanın hep bildiğini 
okuması, hatalar zincirine her gün bir yenisi-
nin eklenmesine neden olur.

”(Musa, ‘kendimi) kaybettim diye beni paylama 
ve beni yaptığım işten dolayı zora koşma! dedi.”

İnsanın uyarılara rağmen içine düştüğü du-
rumu izahta zorlandığını görüyoruz. Ama her 
zaman için insanın öne sürebileceği bir baha-
nesi vardır. 

”Böylece yeniden yola koyuldular; sonunda genç 
bir adama rastladılar: (Bilge kişi) onu öldürdü. 
(Musa bunu görünce) ‘Bir başka cana karşılık ol-

3 Kutsal levhaları duyduğu öfkeden ötürü yere 
atarak, bu ilâhi bildirimleri hak etmediklerine 
yönelik sembolik bir tavır sergilemiş olabilir. 
Bunun yanında bu hareketin farklı bir anlamı da 
olabilir. Nitekim Yahudi teologlar bu hareketin 
akabinde Musa’ya (as) daha hafif yükümlülükler 
bulunan yeni levhaların verildiğini söylerler. 
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maksızın masum bir cana kıydın, öyle mi?’ diye 
çıkıştı. ‘Geçekten de korkunç bir iş yaptın sen!’ ” 

Gerçekten de başka bir cana karşılık olmak-
sızın (kısas) bir insanı öldürmek korkunç 
bir eylemdir. Tekne olayında olduğu gibi bu 
olayı da sembolizmin dışına çıkardığımızda 
Musa’nın tavrı ve söylemi tamamen doğru-
dur. Normal şartlar altında böyle bir tepkinin 
konulması gerekir. Vahyin bunun aksi yö-
nünde bir mesajı vermediğini belirtelim. Bu 
olayın hikmeti anlatıldığında, zaten konunun 
ana eksenide ortaya çıkacaktır.

”Beriki ‘Ben sana asla katlanamayacağını söyle-
memiş miydi?’ dedi. (Musa)  ‘Bundan böyle sana 
soru soracak olursam benimle artık yoldaşlık 
yapmazsın: (çünkü artık) benden yana yeterince 
özür işittin’ dedi. 

Bunu üzerine yeniden yola koyuldular; derken, 
bir kasaba halkıyla karşılaştılar;  onlardan yi-
yecek bir şeyler istediler; ama bu ahali onlara 
konukseverce davranmaya hiç yanaşmadı. Ve bu 
(kasabada) yıkılmak üzere olan bir duvar gör-
düler; (bilge kişi) onu hemen onarıverdi: (Musa 
bunu görünce) ‘Eğer dileseydin, (hiç değilse, yap-
tığın) bu iş için bir ücret alabilirdin‘ dedi.” 

Yapılan bir yardımın karşılığının beklemesi 
üzerine ince bir vurgu yapılmaktadır. Beşerî 
ilişkiler açısından ele aldığımızda, karşılık 
beklemek doğal gibi gözükse de, ileride gö-
rüleceği üzere yapılan her salih amelin, ne tür 
sonuçlar doğurabileceği üzerine ilâhi pence-
reden bir izah sunulacaktır.

”Bilge, ‘işte böylece seninle yol ayrımına gelmiş 
olduk’ dedi. ‘Şimdi sana, sabır gösteremediğim 
(bütün o olayların ) iç yüzünü açıklayacağım.’” 

Bilge kişinin yol ayrımına gelindiğine yönelik 
uyarısı, Musa’nın yaptığı manevi yolculuğu 
tamamladığını gösterir. Yolculuk boyunca ya-
şananlar ve bunlara karşı Musa’nın itirazları, 
insanların yaşamları boyunca karşılaştıkları 
olayların kısa bir özeti gibidir…

Konuya Musa (as) yaşam perspektifinden yö-
neldiğimizde bence bu son sahne daha çok 
sonraki kuşaklara yönelik bir mesaj sunmak-
tadır.

İsrailoğullarının Musa ile beraber yaşadıkla-
rı dönemde karakter ve kültürel yapıların-
dan dolayı çıkardıkları sorunları sıralamak 
mümkün değildir. Buna rağmen Allah kendi 
lütfunu sürdürmüş ve onlara sunduğu nimet-
lerle (ruhsal ve bedensel) donatmıştır. Onları 
arınması ve doğru yolu bulmaları için, yıkıl-
mış ve harap olmuş kalplerini vahyin aydın-
latıcı nuru ile onarmıştır. Toplumun isyan ve 
bozgunculuğuna karşın, Musa ve Harun’un 
toplumu ıslah için gösterdikleri irade, övgüye 
değerdir. Buna karşın toplum nimetlere şük-
retmek yerine, her defasında asi kesilmiştir. 
İsrail toplumuna bu kadar çok hem de ısrarla 
yardım edilerek vahiyle desteklenmesi, insan 
zihninde sorular oluşturur. Neden bu top-
lum üzerinde bu kadar çok durulmuş, tole-
rans gösterilmiş ve kalplerinin onarılması için 
bu kadar çaba sarf edilmiştir? Bizleri meşgul 
eden bu sorunun cevabı sanırım bu hikmet 
dolu sahnede bulunabilir. 

Yolculuk bittiğine göre şimdi bu yolculuğun 
hikmet çerçevesinden nasıl yansıdığını göre-
lim. 

”O tekne geçiminin denizden sağlayan yoksul in-
sanlara aitti; ona hasar vermek istedim. Çünkü 
peşlerinde her (sağlam) tekneye zorla el koyan 
bir hükümdar oldu(ğunu biliyordum…).”

Kıssada anlatılan tekne ile rızık konusu işlen-
mektedir. Yani tekne insanın dünyada sahip 
olduğu mal, mülk veya benzeri servetlerle ör-
tüşmektedir. Teknenin delinmesi ise, insanın 
maddi mal varlığı ile denenmesini ve yaşanan 
kayıpları çağrıştırır. 

İnsanın mal varlığını yitirdiğinde veya zarar 
gördüğünde, gösterdiği tepki veya çektiği 
acının tanımı güçtür. Buna karşılık vahiy yi-
tirilen ya da zarar görülen bir varlığın ya da 
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benzer şeyin arkasındaki sebebe yönelik bir 
örnek vermektedir. Daha büyük bir zararın 
önlenmesi adına Allah’ın rahmeti ile müda-
halesine tanık oluruz. Böylelikle bir kaybın 
süreç içinde, insanın nasıl lehine dönüşüp 
başka bir olayı tetikleyebileceğine yönelik 
teselli edici bir mesaj vermektedir. Yaşanan 
olumsuzluklara sabır göstermek ve ilâhi ira-
deye teslim olup hayır dileğinde bulunmak; 
Allah’ın lütfuna mahzar olmamızı sağlaya-
caktır. Şer gibi görünen bir olay, hayır kapı-
sını aralayabilir. Uğradığımız maddi kayıplara 
üzülmek yerine, ilâhi iradeye teslim olmak, 
dayanma gücümüzü artıracağı gibi yaşantımı-
zı daha da güzel kılacaktır.

İnsanın “namaz ve sabır” ile Allah’tan yar-
dım dilemesinin istenmesinde de aynı vahiy 
öğretisi yatmaktadır. Her ne olursa olsun ya-
ratıcıya güvenip ona teslim olmamız bizleri 
ve çevremizi (gemimizi)  kurtuluşa (karaya) 
ulaştıracaktır. 

Musa’nın yaşam cephesine döndüğümüzde; 
zulme uğramış ve yıllarca köle olarak kulla-
nılmış bir toplumun yolculuk esnasında Allah 
tarafından denenmesi sadece onları arındır-
mak ve varacağı yere emin bir şekilde ulaştır-
mak içindi.

Eğer toplum buzağı ya da değişik faktörler-
le denenmemiş olsaydı, içlerindeki isyankâr 
(kişi ve duygu)lar, toplumu vahye doğru al-
dıkları yolculuktan alıkoyacaklardı. Böylelik-
le toplum asla (zihinsel olarak) özgür olma-
yacak ve vaat edilen menzile ulaşamayacaktı. 
Allah’ın bir toplumu başka bir toplum ile yok 
etmesi, sınaması ya da ıslah etmesinin görün-
meyen yönü bu olmalıdır. Bu ilâhi yasa yeryü-
zünün korunmasını sağlamaktadır. Toplum 
ıslah edilmeden uzun ve yorucu bir yolculuğa 
dayanamayacakları; içlerinde kötülük ve is-
yan duygusu barındıran insanların yolculuk 
esnasında bütün bir toplumu kışkırtarak, 
onları kontrolleri altına alabilecekleri gerçeği 
göz ardı edilemezdi. Buzağı hadisesine ben-

zer birçok sınanmadan4 geçen İsrail toplumu, 
vaat edilen topraklara biraz geç ulaşmış olabi-
lir. Ama sonuç itibariyle şer gibi görünen bu 
olaylar, Allah’ın lütfu ile hayırlı bir şekilde so-
nuçlanmış ve nefislerine hükmetmeye çalışan 
(şeytani) güçlerin kontrolüne girmekten kur-
tulmuşlardır. Böylelikle sonraki kuşaklar vaat 
edilen topraklara girmeyi başarmıştır. 

”O genç adamdan ki anası babası mümin kimse-
lerdi. Taşkınlıkları ve inkarcı eğilimleriyle onlara 
çok derin acılar vereceği yolunda kaygı verici be-
lirtiler görmüştük. (Onu öldürürken) Rablerinin 
o ana babaya onun yerine ondan daha temiz se-
ciyeli ve merhamette ondan daha ileri (başka bir 
çocuk) vermesini istedik.”

Tekne olayında anlatılan mal kaybından son-
ra bu seferde ders konusu olarak “ecel” (ölüm) 
seçilmiş. Beşerî bakış açısı, ecel konusunda 
hiçbir zaman bir bilgi sahibi olamamış ve tat-
min edici bir cevap bulamamıştır. Bazı insan-
lar daha çocukken ölmelerine karşın, neden 
bazı insanlar bu kadar uzun yaşayabilmekte-
dir?

İlâhi yasalar çerçevesinde cereyan eden her 
konu gibi burada da, beşerin algıdaki yeter-
sizliği anlatılırken, ufkumuzu genişletecek 
bir pencere sunulmaktadır. İlâhi iradenin 
ecel konusunda nasıl tecelli ettiğine yönelik 
yaşamdan bir kesit vererek, insanın sabır ve 
teslimiyet duygusunu pekiştirmeyi hedefle-
mektedir.

Musa’nın hikmeti bulmaya yönelik manevi/
ruhsal yolculuğunda insanların çocuk, genç 
veya yaşlanınca ölmeleri yani ecel konusun-
da, vahyin getirdiği bir izaha tanık olmak-
tayız. Hikmet yolculuğu bize bununla ilgili 
sadece bir örnek vermekte ve ölüm olayının 
arkasındaki muradı hikmet penceresinden 

4 İsrail tarihinde vuku bulan önemli bir sınanma 
olayı da Talut ile Calut arasındaki savaş öncesi 
yaşanır. İnsanlığın temel yaşam kaynağı olan su 
ile sınanan Musevilerden, ancak çok azı imtihanı 
geçmiş ve büyük bir zafer kazanmışlardır.  
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anlatılmaktadır. Bir ölüm hadisesi ve yaşanan 
trajedi gözler önüne serilmektedir. Bir ebe-
veyn küçük yaştaki çocuklarını kaybetmekte-
dir. Yaşanan hüznün tarifi mümkün değildir. 
Ama bu olayın görünmeyen yüzü ve hayırlara 
vesile olacak başka bir olayı nasıl tetiklediği 
bilgisi verilir.

Böylece ölüm karşısında insanların duydukla-
rı keder, üzüntü veya isyankâr tutumlara va-
hiy, ecel konusuna farklı bir pencere açarak; 
insanı teselli etmekte ve bu süreçte psikolojik 
destek sağlamaktadır.

Musa’nın yaşam öyküsüne baktığımızda da, 
bu temsili sahnenin İsrailoğullarının çölde ya-
şamaya mahkum oldukları kırk yıllık serüve-
ni çağrıştırdığı söylenebilir. Bu süre zarfında 
Mısır’dan çıkan nesil -iki kişi dışında- yerini 
başka bir nesle bırakarak bu dünyadan göç-
müştür. Yaratıcının o nesli neden cezalan-
dırdığını bugün biliyor olabiliriz. Ama böyle 
bir cezanın o gün ne anlama geldiği ve ne tür 
sonuçlar doğuracağı belirsizdi. Yeni neslin 
eski neslin yerine geçip mirası teslim alması, 
Allah’ın muradının ne olduğunu ortaya çıkar-
maktadır. Yeni nesil vahyi öğretiden beslene-
rek, vaat edilmiş kutsal topraklara olan yolcu-
luğu tamamlar.

Görünürdeki bir olayın gerekçesi her zaman 
farklı olabilir. Yaşanan bir olayda zahir olan-
la yetinileceğine, ilâhi iradeye güven/teslimi-
yet gösterilmesi önemlidir. Kayıplara hayıf-
lanmak, isyan etmek ya da kendimizi heder 
etmek yerine, sonucun hayırlı olması için 
Allah’a dua ederek, bize merhamette bulun-
masını dilemeliyiz.

”Ve duvara gelince; duvar o kasabada yaşayan iki 
yetim oğlan çocuğuna aitti ve altında (hukuken) 
onların olan bir hazine (gömülüydü) Onların ba-
bası dürüst ve erdemli biriydi; bunun içindir ki, 
Rabbin onların ergenlik çağına eriştiklerinde o 
hazineyi Rabbinden bir bağış olarak kazıp çıkar-
malarını irade etti.

(Dolayısı ile) ben (bütün) bunları kendiliğimden 
yapmadım. Senin sabır göstermediğin  (olayla-
rın) iç yüzünün gerçek anlamı işte budur.”

Bu üçüncü olayda seçilen ders konusu “salih 
amel” gözükmektedir. Yapılan bir hayır eyle-
minin nelere vesile olacağını önceden kesti-
remeyiz. Vahiy bizden karşılık beklemeden 
sadece salih amelde bulunmamızı talep eder. 
Bir karşılık beklemeden içimizdeki vicdan 
duygusu ile yaptığımız her eylemin, bir gün 
mutlaka karşılığının alınacağının teminatını 
verir. Bu kıssa aynı zamanda yapılan bir salih 
amelin, neleri tetiklediğini anlatan ilginç bir 
örnek verir. Kısaca insanlar güçleri oranında 
ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve güçsüzlere 
yardımda bulunmanın ahlâki zorunluluğunu 
hissetmelidir. Emanuel Levinas’ın ifadesiyle, 
karşımızdakinin maddi ihtiyaçlarını kendi 
manevi sorumluluğumuz olarak görmeliyiz. 
Böyle hissettiğimiz an zaten hikmet yolculu-
ğunun gereğini yapmışız demektir.

Konuya yine Musa (as) hayat mücadelesine 
değinide bulunarak bitirelim.

Bu sahnenin ilk bölümünde, hepimizin zih-
ninde yer alan bir sorudan bahsetmiştik. 
Neden bunca lütuf İsrail toplumuna sunul-
maktadır? Bu sembolik anlatımı, bu sorunun 
cevabına uyarlayalım: Yetim iki çocuk yani 
Musa ve Harun peygamber ki babaları/ataları 
Yakup peygamber5 Allah’ın salih kullarından-
dı. Kendilerine verilen vahiy mirasını saklayıp 
korumaları ve bu mirasın sonraki nesle gü-
venle devri için; Allah İsrailoğullarına nimet 
verip yardımda bulunmuş, kutsal toprakları 
da bu mirasın korunması karşılığında onlara 
sunmuştur. Allah bu topluma vahiyle mü-
dahalede bulunarak, yıkılmaya yüz tutmuş 
kalplerini (Mısır’daki yaşam koşullarından 
ötürü) onarmış, onları desteklemiş ve onların 

5 Yahudi teologlar Musa ve Harun’un Yakup 
peygamberin mirasını korumakla görevli 
olduklarını söyleyip onları Yakup’un çocukları 
olarak adlandırırlar. 
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üzerine güven duygusunu (sekine) indirmiş-
tir. Yeniden dirilen bu toplum, vahyin mesa-
jını taşıma onurunu kazanmıştır. Bu onurla 
bölgelerinde hiç kimseye muhtaç olmadan 
ve hiç kimsenin sahip olamayacağı bir güçle 
uzun bir süre hüküm sürmüşlerdir. 

Sonuç olarak

Musa ve bilge adam etrafında cereyan eden bu 
kıssa, imtihan bağlamında; ecel, rızık ve sa-
lih amel olgularını işleyerek, bu yönde ahlâki 
mesajlar vermektedir. Yine bu bağlamda, in-
sanın sürekli merakını celbeden “ilâhi irade-
nin nasıl tecelli ettiğine” yönelik sorulara bir 
cevap olması açısından, Kur’an’da önemli bir 
yere sahiptir.

Anlatılan bu kıssaların pratik yaşantımızda 
bire bir gerçekleşme olasılığı zahiren müm-
kün değildir. Yani hiçbir insan bilge adam gibi 
suçsuz yere bir çocuğu öldüremez. Ki, “bilge 
adam” metaforunu kimi zaman vahiy öğretisi, 
kimi zamanda ilâhi iradenin tecellisi olarak 
tanımlamayı tercih ettik. Zaten insana böyle 
bir eylemi gerçekleştirmek için bu kıssa anla-
tılmadığı gibi böyle bir yetki de verilmemiştir.

Bu kıssayı Musa peygamberin yaşadığı dinsel 
bir tecrübe olarak okuduğumuzda, bu eğitim 
süreci sonunda üstlendiği görevi hakkıyla ye-
rine getirdiği ve bunun sonucunda İsrailoğu-
larına vahyi öğretiler ışığında bir şeriatı miras 
olarak bıraktığını söyleyebiliriz. Bu yaşadığı 
deneyimin şeriatına etkisi muhakkak ki bü-
yük olmuştur. Bu konuda Musa peygamberin 
şeriatında ilginç gelebilecek örnekler de var-
dır.6

6 Bu kıssada Musa peygamberin tanık olduğu en 
ilginç olay bir çocuğun anne ve babasına karşı olan 
muhtemel tutumundan ötürü cezalandırılmasıdır. 
Tevrat’a baktığımızda bunun yansıması olarak 
okuyabileceğimiz Musa’nın şeriatına tanık oluruz. 
Tevrat’taki şeriata göre anne ve babasına karşı 
asi harekette bulunan çocuklara ölüm cezası 
getirilmiştir. Çocuğunun asiliğinden ötürü anne 
ve babaya, çocuğu ölüm ile cezalandırma yetkisi 
verilmesi ilginç bir uygulamadır.  …«Kim annesini 

Kıssaya sembolik açıdan baktığımızda ise, 
sembolizmin kullanıldığı âyetlerde kelimeler-
den öte, sunulan mesajın ön plana çıkarılması 
gerektiği hatırda tutulmalıdır. Beşerin kullan-
dığı kelimelerin beşer kadar yetersiz ve prob-
lemli olduğu bir gerçektir. Tarihte yapıldığı 
gibi, sembolik âyetlerin varlığını yok saymak 
da, içinde boğulmak da doğru bir yaklaşım 
türü olmayacaktır. Kıssaların taşıdıkları ahlâki 
değerlerin tespiti ve sosyal hayatta eyleme dö-
külmeleri öncelikli ödevdir. Fakat vahiy dili 
ya da üslubu hakkında gerekli bakış açısını 
yakalanmadan, vahiyden gerekli istifadenin 
sağlanması da güç görünmektedir. 

Gerçekleşen bir olayın ilerde ne tür olayları 
tetikleyebileceğini (kelebek etkisi) kestirebil-
mek, gayb boyutundan ötürü güçtür. Bu kıs-
sa, insanın sebep - sonuç ilişkisine dayanarak 
yaptığı yorumların her zaman isabetli ola-
mayacağını, buna karşı ilâhi iradenin olaylar 
üzerinden daima kuşatıcı olduğunu ve vahyi 
öğretinin insanın kılavuzu olduğu mesajını 
ön plana çıkararak hayatın içinde verdiği ke-
sitlerle de örneklendirmektedir.

■

ya da babasını döverse, kesinlikle öldürülecektir. 

…«Annesine ya da babasına lanet eden kesinlikle 
öldürülecektir. Çıkış 21/15,17

…«Eğer bir adamın dik başlı, başkaldıran, annesinin 
ve babasının sözünü dinlemeyen, onların 
tedibine aldırmayan bir oğlu varsa, annesiyle 
babası onu tutup kent kapısında görev yapan 
kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle 
diyecekler: `Oğlumuz dik başlı, başkaldıran bir 
çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve 
içkicidir.' Bunun üzerine kentin bütün erkekleri 
onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü 
ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailliler bunu 
duyup korkacaklar.» Yasanın Tekrarı (Tesniye) 
21/18–21(Şat, s.284).
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İman edenler! Kendinizi ve ailenizi 
yakıtı insanlar ve taşlar olan 
cehennem ateşinden koruyun. (Tahrim, 6).

Kur’an’dan ilk indirilen beş ayet içinde on 
beş kelimeden sekizi eğitimle ilgilidir. “Oku” 
iki defa, “Rab” iki defa, “kalem” bir defa, 
“ilim” üç defa geçmiştir. 

Eğitim sistemimiz, II. Mahmut’tan bu yana 
hep devrim üstüne devrim geçirir. Fakat, 
hikmetinden sual olunmaz, üzerinden han-
diyse 200 yıl geçtiği halde hala bir türlü 
oturmaz. Bırakınız oturmasını, gün geçtikçe 
daha da berbat hal alır. Ömrünün en değerli 
yıllarını okullarda harcayan üniversite öğ-
rencilerine bakıyorum; istisnaları bir yana, 
bilgi, kültür, dil, bilinç düşünce açısından 
gerçekten acınılası bir durum söz konusu. 
Yürürlükteki eğitim sistemi, insanların dü-
şünme mekanizmalarını hadım ediyor. Kim 
bilir, belki de sistemin daha başlangıçtan beri 
üretmeye çalıştığı ‘ideal insan tipi’ buydu!?1

Kur’an’ın eğitim modeli,  özgürlüğü, sürek-
liliği, paylaşmayı, bütünleştiriciliği, iki dün-
yalılığı, değer üretmeyi ve yaşatmayı, ahlakı 
önceleyen ilkelere sahip iken; egemen güçle-
rin dayattığı bugünkü eğitim sistemi, insanı 
köleleştiren, sürekliliği ve geleneği olmayan 
yazboz tahtası, bireyselleştirici, ayrıştırıcı, 

1 Mustafa İslâmoğlu, Eğitim Yazıları, s.198. 
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dünyevileştirici, tüketen ve maddeci bir ya-
pıya bürünmüştür. Bu; kalbi durmuş, sinir 
sistemi çökmüş, görme ve işitme yetisini kay-
betmiş, bedeni çürümeye yüz tutmuş bir in-
sanı çağrıştırmaktadır. 

Bir ağacın türünün devamı için çekirdeği 
neyse, insan neslinin devamı içinde çocuk 
aynı şeydir. Yetişmiş bir nesil, yaklaşık 40 
yıl ülkeye verimli şekilde hizmet etmektedir. 
Geleceği inşa etme iddiasında bulunanların 
çocuklar üzerine ciddi programları olması 
gerekmez mi?  Unutmayalım ki, Tolstoy’un 
dediği gibi, “Bir neslin kaderini, bir evvelki 
nesil tayin eder.” Şu anda çektiğimiz sıkıntıla-
rı, önceki neslin sorumluluklarını yerine ge-
tirmemesi olarak yorumlamak, sanırım yanlış 
olmaz. Bugün insanlığı esir alan her türlü şer 
ve şer odaklarının temelinde dün eğitilmeyen 
çocuklar vardır. Ebeveyn çocuğun dünya-
ya gelmesine vesile olduğu gibi, ona insanı 
kâmil olma mertebesini hedef göstermesi ve 
bunun için sorumluluğunu yerine getirme-
lidir. Her insanın geleceği, çocuklukta aldığı 
terbiyeye bağlıdır.

Kur’an Rabbani terbiyenin müfredatıdır. 
Kur’an insanı aklen, kalben ve amelen üç 
hususta eğitmeyi hedefler. Lokman’ın oğlu-
na nasihati çocuğun din eğitiminde bir ma-
nifesto niteliğindedir. Kur’an’ın eğitimdeki 
hedeflerini de kapsamaktadır. 1 ve 2. madde 
aklı eğitmeyi, 5 ve 6. madde kalbi eğitmeyi, 
3,4,7,8. maddeler de ameli eğitimi hedefle-
mektedir. Oğulcuğum diye başlayan merha-
met yüklü bir hitabın yanında, nasihatlerin 
sıralamasındaki harikalık ayrı bir kuvvet ka-
tıyor. Söz konusu nasihat çocuğun (geleceğin 
yetişkininin) dini eğitiminde sekiz esası içer-
mektedir:

1. Allah’a ortak (şirk) koşmamak

2. Allah tasavvuru ve ahiret bilinci

3. Namazı hakkıyla eda etmek 

4. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındır-
mak

5. Hayatta karşılaşacaklarına karşı sabır 

6. Büyüklük taslayarak insanlardan yüz çevir-
memek

7. Kibirlenerek yürümemek 

8. Yüksek sesle konuşmamak

Lokman Suresi’nin 13-19. Ayetleri

13. Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle ko-
nuştu: “Ey Benim sevgili oğlum! Allah’tan 
başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böy-
le (düzmece) ortaklık yakıştırmalar, gerçek-
ten büyük bir zulümdür!

14. (Allah diyor ki:) ‘Biz, insana, anne baba-
sına karşı iyi davranmasını emrettik: annesi 
onu nice acılara katlanarak karnında taşıdı ve 
çocuğun annesine bağımlılığı iki yıl sürdü; 
(öyleyse, ey insanoğlu,) Bana ve anne baba-
na şükret, (unutma ki) bütün yollar sonunda 
Bana ulaşır.

15. (Allah diyor ki:) ‘(Anne babana saygılı 
ol;) ama eğer senin aklının (ilahlık) yakıştı-
ramayacağı bir şeye Benimle birlikte ilahlık 
yakıştırman için zorlarlarsa onlara uyma; (o 
durumda bile) onlara bu dünyada iyilikle 
davran ve Bana yönelenlerin yolundan git. 
Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz; ve o 
zaman (hayatta iken) yapmış olduğunuz her 
şeyi (gerçek şekliyle) size göstereceğim”.

16. (Lokman,) “Ey yavrucuğum!” (diye de-
vam etti) “Ortada yalnızca hardal tanesi ka-
dar bir şey de olsa, (yaptıklarınız) bir kaya-
nın içinde (saklı) da bulunsa, yahut gökler(in 
tepesin)de ve yer(in derinliklerin)de de olsa 
Allah onu aydınlığa çıkarır: çünkü Allah, 
kuşkusuz, akıl-sır ermez bir (hikmet Sahibi)
dir ve her şeyden haberdardır.

17. Ey yavrucuğum! Namazında kararlılık 
göster, doğru ve yararlı olanı emret, kötü ve 
eğriden vazgeçir, başına gelebilecek her (bela-
ya) sabırla katlan: bu, azim ve kararlılık gös-
terilmeye değer bir şeydir!
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18. “(Yersiz) bir gurura kapılarak insanlara 
üstünlük taslama ve yeryüzünde küstahça 
gezip durma: unutma ki Allah, böbürlenerek 
küstahlık yapanları sevmez. 

19. “Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, se-
sini yükseltme: çünkü, unutma ki, seslerin en 
çirkini eşeğin anırmasıdır...”

1. Allah’a Ortak Koşmamak

Allah, peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla 
insanlardan ilk olarak şirkin yerine tevhidi 
ikame etmelerini istemiştir. Kur’an’ın iki he-
definden (tevhid ve adalet) ilki de budur. Bu 
yüzden şirk hemen her surede yerilmiş ve 
yerine tevhid inancının yerleştirilmesi amaç-
lanmıştır. Yani adeta şirkle kirlenmiş bir inanç 
ortamında diğer ahlaki ilkelerin yerleşemeye-
ceği için önce şirkin ortadan kaldırılması sün-
netullah olmuştur. Mecellede de bu gerçek, 
“Def-i mazarrat celb-i menfaatten evladır.”  
şeklinde geçer. Hz. Lokman da sünnetullaha 
uygun hareket ederek bu ilkeyle başlamıştır.

Bugün eğitim yuvalarının  “öğütüm yuvası” 
olduğu tartışmasız bir gerçektir. Hz. Lokman 
oğluna nasihatine Allah’a şirk koşmaktan ka-
çınması ile başlıyor.  Bu peygamberlerin teb-
liğlerine başlarken takip ettikleri ilk prensip-
leridir.

Gerçek şu ki, Biz Nûh’u kendi toplumuna gönder-
dik: “Ey kavmim!” dedi, “yalnızca Allaha kulluk 
edin: Ondan başka tanrınız yok çünkü. Doğru-
su, dehşet ve azabıyla büyük bir Günün gelip sizi 
bulmasından korkuyorum ben!” (A’raf, 59).

Ve ‘Âd (toplumuna da) kardeşleri Hûd’u (gönder-
dik). “Ey kavmim!” dedi (onlara), “yalnızca Al-
laha kulluk edin: Ondan başka tanrınız yok. Hal 
böyleyken yine de Ona karşı sorumluluk bilinci 
duymayacak mısınız?” (A’raf, 65).

Ve Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih’i (gön-
derdik). “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a 
kulluk edin; Ondan başka tanrınız yok. Rabbi-
nizden işte apaçık bir kanıt geldi size: “Allah’a ait 
olan bu dişi deve bir nişanedir sizin için: öyley-

se bırakın onu Allah’ın arzında otlasın ve sakın 
dokunmayın ona; yoksa çok can yakan bir azap 
yakalar sizi. (A’raf, 73).

Ve Medyen (halkına) kardeşleri Şuayb’ı (gönder-
dik), “Ey kavmim!” dedi, “Yalnız Allah’a kulluk 
edin; sizin Ondan başka tanrınız yok! Rabbiniz-
den işte apaçık bir duyuru geldi siz. Öyleyse (bü-
tün işlerinizde) ölçüyü tartıyı tam olarak gözetin, 
hukuken onların olan şeyden insanları yoksun 
bırakmayın; ve iyi bir düzene kavuşturulduktan 
sonra kalkıp yeryüzünde bozgunculuk yapma-
yın: (bütün) bunlar sizin iyiliğiniz için; tabii, eğer 
inanırsanız. (A’raf, 85).

Oysa, Biz senden önce de peygamberleri yalnız-
ca: “Benden başka tanrı yok, öyleyse (yalnızca) 
Bana kulluk edin!” diye vahyederek gönderdik. 
(Enbiya, 25).

Lokmân’a verilen hikmetin çerçevesi çizilir-
ken tevhid inancının başta geldiği görülmek-
tedir. Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır; 
bu sebeple Lokman, kendisi Allah’ın birliğine 
inandığı gibi oğluna da şirkten uzak durma-
yı öğütlemiştir. Âdil olmayan hakîm olamaz; 
adalet, “her şeyi yerli yerince yapmak, herkese 
hakkını vermek”tir. Herhangi bir şeyi Allah’a 
ortak koşan yani Allah’tan başkasına tanrılık 
nitelikleri yükleyen kişi, Allah’ın hakkı olan 
tanrılığı başkasına vermiş, böylece haksız-
lık (zulüm) yapmış demektir; üstelik bu tu-
tum, haksızlıkların en büyüğüdür. Bu sebep-
le âyette “O’na ortak koşmak çok büyük bir 
haksızlıktır” buyrulmuştur. Esasen İslâm’ın 
en başta şirki ortadan kaldırmayı hedeflemesi 
de Allah’a ortak koşmanın, bütün kötülükle-
rin başında geldiği ve diğer birçok kötülüğün 
temel sebebi olduğu anlayışına dayanır.2

İnsanlığın ezeli problemi dinsizlik değil, şirk-
tir. Demek ki mümin nesiller yetiştirmek için 
çocuklarımıza önce insanı şirke düşüren söz 
ve eylemlerin neler olduğu öğretilmelidir. Şirk 

2 Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof.Dr. Mustafa 
Çağrıcı, Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof.Dr. 
Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu: IV/309-310.
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insanı ayakta öldüren sinsi bir zehirdir. Onun 
farkına ancak ilimle varılır. Allah; “Onların 
çoğu, Allah’a ortak koşmadan inanmazlar.”3  bu-
yurarak imanımıza bulaşan şirk unsurlarına 
karşı şirk taraması yapmamızı işaret etmek-
tedir. 

2. Allah Tasavvuru ve Ahiret Bilinci

Çocuk eğitiminde temel tasavvurları inşa et-
mek de çok önemli hususlardandır. Temel 
tasavvurlar; Allah, ahiret, peygamberlik, va-
hiy, Kur’an, adalet, sorumluluk, hilafet vb. 
tasavvurlardır. Bu kavramlar çocukların algı 
dünyalarına indirgenerek, başta Kur’an kıssa-
ları olmak üzere diğer hikayelerle işlenmeli-
dir. Bu onu gelecekteki şirkin türevleri olan 
bütün tevhit dışı düşüncelere karşı aşılamak 
mesabesindedir.

Tüm şirkler  “uzak tanrı” tasavvurundan ne-
şet ederler.4  Eğitim yuvalarında (!) Allah ile 
ilimler arasındaki bağ koparılarak; Allah göğe 
inanç ise kalplere hapsedilmeye çalışılmakta-
dır. Müslümanlar kendi alternatif eğitim sis-
temlerini kurgulamalıdır.

Ahiret inancı toplumsal hayatın sigortasıdır. 
Bugün toplumsal hayatın sigortası atmış du-
rumdadır. Hapishanelerin ağzına kadar dolu 
olması, suç oranlarının günden güne artma-
sı, intihar vakalarının ciddi sayılara ulaşması, 
yoksulluğun, alkol tüketiminin artması bu 
hakikatin hayata yansımasıdır. 

Ahret bilinci insana çocuklukta verilme-
li ki onu bir hayat boyu korusun. Aşağıdaki 
ayetlerinin koridorlarında gezmeyen bir zih-
ni münkerden içsel bir yaptırım hariç hangi 
kuvvetle koruyabilirsiniz. 

Ve (o Gün, herkesin dünyada yapıp-ettiklerine 
dair) sicil(ler) önlerine konduğunda, suçluların 
orada (yazılı) olanlardan irkildiklerini görürsün; 
“Vah bize! Nasıl bir sicilmiş bu! Küçük, büyük 
hiçbir şey bırakmamış, her şeyi hesaba geçirmiş!” 

3 Yusuf, 106.

4 Mustafa İslâmoğlu, Özlü Sözler, s.215.

derler. Ve yapıp-ettikleri her şeyi (kaydedilmiş 
olarak) önlerinde bulurlar; ve Rabbinin kimseye 
haksızlık yapmadığını (anlarlar). (Kehf, 49).

De ki: “Size, yapıp-ettiklerinde en büyük kayba 
uğrayan kimseleri haber vereyim mi?”  “Bunlar, 
güzel işler yaptıklarını zannettikleri halde, dün-
ya hayatının peşinde tüm çaba ve koşuşturmaları 
eğri ve çarpık olan kimseler(dir): Rablerinin me-
sajlarını ve O’nun huzuruna çıkarılacakları ger-
çeğini inkar yolunu seçen kimseler işte böyleleri-
dir. Bunun içindir ki, böylelerinin bütün yapıp-
ettikleri boşa gitmektedir: Çünkü Kıyamet Günü 
onlara hiç değer vermeyeceğiz. (Kehf, 13-105).

Âhiret inancını farklı bir açıdan ele alan bu 
ayet (16. ayet), Lokman (as)’ın oğluna verdi-
ği ikinci öğüdü içermektedir. Hz. Lokman ilk 
öğüdünde oğluna şirkten uzak durmasını ve 
şirkin büyük bir zulüm olduğunu söylemişti. 
Böylece şek ve şüpheye yer olmayan bir iman-
la Allah’a inanmasını amaçlamıştı. Bu öğütle 
de bütün mekan ve zamanlarda işlediği amel-
lerin kaydedildiği ve bunlardan sorumlu tu-
tulacağını haber vermiştir. 

Allah’ın işlediği ameli insanın karşısına getir-
meye güç yetireceğini bildirdiği bu öğütle oğ-
lunun hayaline Allah’ın güç ve kudretine dair 
bir tasavvur yerleştiriyor. Buna göre Allah’ın 
varlığı ve birliği, insana verdiği sayısız nimet-
leri hatırlatılarak kalbine iman sevgisi yerleş-
tiriliyor. Böylece muhatapta, Allah’a bilinçli, 
içselleşmiş bir duyguyla yöneliş yerleştirilme-
ye çalışılıyor.

16. ayet derin düşünme (Tefekkür), kendini 
gözetleme (Murakabe), kendini sorgulama 
(Muhasebe) melekelerini gerçekleştiriyor. Za-
ten eğitimden amaç da bu değil mi?

3. Namazı Hakkıyla Eda Etmek 

Kur’an’ın az söz ile çok şey ifade etmesine en 
güzel örneklerden birisi de Lokman Suresi’nin 
17. ayetidir. Bir mü’minin üç büyük özelliği 
bu ayette zikrediliyor. Namaz Allah’a kullu-
ğu, emri bil maruf ve nehyi anil münker 
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(iyi olanı emredip kötü olana karşı koymak) 
yeryüzündeki halifelik sorumluluğunu, sabır 
ise hem namaza devamda hem de emr bilma-
ruf ve nehy anilmünkeri yerine getirirken her 
türlü engele direnmektir. Ayetin son cümlesi 
ise daha dikkat çekicidir.  “İşte bunlar, kararlı-
lık gerektiren işlerdendir” 

Sana vahyedilen bu ilahî kelâmı (başka insan-
lara) ilet, ve namazında dikkatli ve devamlı ol: 
çünkü namaz (insanı) çirkin fiillerden ve akla ve 
sağduyuya aykırı olan her türlü şeyden alıkoyar; 
Allah’ı anmak gerçekten en büyük (erdem ve iyi-
lik)tir. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. (Ankebut, 
45).

Namaz insan için adeta bir koruyucu hekim-
liktir. Namaz bizi eğer fahşa ve münkerden 
alıkoymuyorsa; bu Kur’an’ın emrettiği namaz 
değil bizim ritüelimizdir.  “Namaz kişinin 
kendine duası, emri bilmaruf ve nehyi anil-
münker kişinin topluma duasıdır.”5 Gerçek 
namaz, insanın Allah ile sözleşmesini yenile-
mesi olduğundan, insanı şahsiyet sapmasın-
dan koruyacaktır.

4. İyiliği Emretmek ve Kötülükten  
Sakındırmak

İnsanın kendi ve kendi soyunun varlığını de-
vam ettirmesi emr bilmaruf ve nehy anilmün-
kerle ancak mümkün olabilir. Çünkü akıl, 
can, mal, nesil ve ve dinin korunması ancak 
bu ilke ile olur. Bu ilke bireysel anlamda iş-
letilebileceği gibi devlet eliyle de işletilebilir.

Kur’an emri bil maruf ve nehyi anil münker 
görevini yerine getirenleri övmüş, getirme-
yenleri de kınamıştır. “Onlar birbirlerini yap-
tıkları iğrenç şeylerden vazgeçirmeye çalışmadı-
lar: yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi! (Maide, 
79). 

Hz. Peygamber (as), “Sizden biri, bir kötülük 
gördüğünde onu eli ile değiştirsin. Eğer buna 
gücü yetmiyorsa dili ile, buna da gücü yetmi-
yorsa kalbi ile buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf 

5 Mustafa İslâmoğlu, Özlü Sözler, s.149.

derecesidir.”6 buyurarak meselenin pratiğine 
vurgu yapmıştır. Bu görevi yerine getirmek 
kolay olmadığı için Hz. Lokman öğüdüne sa-
bırla devam etmiştir.

İyiliği emredip kötülükten sakındırmak için 
önce kişinin kendisi nefsinde bunları uygula-
malı ve sonunda da başkalarını uyarmalıdır. 
Nefsini olgunlaştırmak için mücadele etme-
yenin başkaları üzerinde etkisi olmaz. Nite-
kim peygamberler ve âlimler emir ve nehiyle-
re kendileri uymuşlar ve ardından başkalarını 
uyarmışlardır.7

5. Hayatta Karşılaşacaklarına Karşı Sabır 

Sabır, omuzladığı hayat emanetini sahibine 
zayi etmeden ulaştırmak için götürürken, rüz-
gar tersinden esmeye başladığında geri adım 
atmamak, yükü atmamak, yolu satmamak, 
yola yatmamaktır.8 Sabır insanın yetiştiril-
mesinde çok önemli bir yere sahiptir.  Sabrın 
iyiliği emir, kötülükten sakındırmadan sonra 
gelmesi çok anlamlıdır. Önder bir toplulu-
ğun yetişmesi, şahsiyetli bireylerden geçer. Bu 
topluluğun yol azığı sabırdır.

Sabır, her hayırlı iş için gerekli ahlaki bir ilke-
dir. Bir işte başarılı olmak, ibadetlere devam 
etmek ve daveti omuzlamak ancak sabırla 
mümkündür. Sabırla ilgili ayetlerde de bu 
hususlara dikkat çekilmektedir.

… ve (gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde 
sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında 
sabredenlerdir… (Bakara, 177).

Onlar ki, ne zaman Allah’tan söz edilse kalpleri 
saygı ve sakınmayla titrer; (onlar ki) başlarına 
gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs gererler… 
(Hac, 35).

Düşün zamanın akıp gidişini! Gerçek şu ki, insan 
ziyandadır; meğer ki imana erip doğru ve yarar-
lı işler yapanlardan olsun, ve birbirlerine hakkı 

6 Müslim, Ebu Davut, Nesai, İbni Mace, Ahmed bin 
Hanbel

7 Razi.

8 Mustafa İslâmoğlu, Özlü Sözler, s.175.  
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tavsiye edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye 
edenlerden... (Asr, 1-3).

(Unutmayın ki) Allah’ın arzı geniştir, (ve) elbette 
sıkıntılara göğüs gerenlere mükafatları hesapsız 
verilecektir!” (Zümer, 10). 

3, 4, 5. öğütler birbiriyle bağlantılıdır. Namaz 
kılmak kişinin kendisini maneviyat alanında 
yetiştirir. İyiliği emredip kötülükten sakın-
dırmak muhatapları kemale erdirmek içindir. 
İyiliği emredip kötülükten sakındıran kimse-
lerin başına bir kötülük gelmesi muhtemeldir. 
Dolayısıyla iyiliği emredip kötülükten sakın-
dıran kimse başına gelene sabretmeyi bilme-
lidir.9

“Başına gelene sabret” nasihati genel manada 
tüm başa gelene sabretmek olarak anlaşıla-
bileceği gibi, özel olarak iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırma sonucu karşılaşılacak 
sıkıntılara sabretmek manasına da hamledi-
lebilir.10 

Sabır, sabredilen hususlar itibariyle beşe ay-
rılır:

a) İbadet ve taatleri yerine getirmeye sabır 
(Meryem 19/65).

b) Masiyet veya yasaklara karşı onları terk et-
mek sûretiyle sabır (Yusuf 20; A’raf 201).

c) Takdir edilene yani başa gelene sabır (Ba-
kara 155-156).

d) Dünyanın çekiciliğine karşı onlara aldan-
madan istikameti korumada sabır (Furkan 
20).

e) Zaman isteyen işleri sona erdirmede sabır 
(Ahkaf 35).

6. Büyüklük Taslayarak İnsanlardan Yüz 
Çevirmemek

Ayetteki sa’r develerin tutulduğu boyun has-
talığıdır. Deve bu hastalığa tutulduğu zaman 
boynu yukarı kalkık olarak hep aynı tarafa 

9  Alusi,

10 Zemahşeri

doğru bakmak zorunda kalır.11 Mümin insa-
nın, lisanı hali dahi bir şeyler anlatır. Kuran 
Hz. Lokman’ın dilinden müslümanın topluma 
karşı takınması gereken tavrını ders veriyor. 
Toplumsal ilişkileri devam ettiren en önemli 
hususlar samimiyet ve bunun beden diline 
yansımasıdır. Aslında burada ebeveyne de 
ders verilmektedir. Çocuk anne-babasından 
gördüğünü işlemektedir. Eğer ebeveyn; kibir, 
alay ve hakir görme gibi davranışları işleyip 
de çocuktan bunları yapmamasını beklemek 
ham bir hayaldir. “Niçin yapmadığınız şeyleri 
söylüyorsunuz.” ayetine masadak olmaktır.

Kur’ân’da ayetleri alaya almak, yürürken bö-
bürlenerek ve çalım satarak yürümek, kibrin-
den dolayı yüzünü bir tarafa çevirmek, kaş ve 
gözüyle birtakım işaretler yapmak suretiyle 
insanları alaya almak gibi davranışlar birer 
kibir göstergesi olduğundan yasaklanmıştır 
(Lokman, 6, 7, 18; Hümeze, 1).

Kur’ân, “Yeryüzünde haksız yere büyüklük tas-
layanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar 
her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru 
yolu (rüşd yolunu) da görseler, yol olarak benim-
semezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu 
yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi 
yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayı-
sıyladır.” (A’raf 7/146). ayetiyle  kibri yermiş ve 
kötü neticesini açıklanmıştır.

7. Kibirlenerek Yürümemek

Kibir, İblis’in huzurdan kovulmasına sebep 
olmuştur. “Ve meleklere: “Adem’e secde edin” 
dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diret-
ti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu. (Ba-
kara, 34)12 Hz. Lokman oğluna kibirlenerek 
yürümemesi gerektiğini; Allah’ın bu davranışı 
sevmediğini hatırlatarak nasihat etmektedir. 
İnsan üzerinde bir tesir meydana getirmek 
için insanın kalbine vicdanına hitap etmeye 
bu ayette işaret ediliyor.

11 Taberî,  en-Nesefî,  Zemahşerî,

12 Ayrıca bakınız: A’raf, 7; İsra 61; 
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“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne 
yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin.” 
(İsra, 37).  Allah Kur’an’da kibirlenen ve ken-
disiyle övünenleri sevmediğini bildirmiştir.13 
Hz. Peygamber (as) “Kalbinde zerre ağırlığınca 
kibir bulunan kimse cennete giremez.”14 diyerek 
terhibte bulunmuştur. Allah örnek alınacak 
yürüyüşü “O Rahman (olan Allah)ın kulları, 
yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler 
ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman 
“Selam” derler. (Furkan, 63) ayetiyle bildirmiş-
tir. Hz. Ali, “Bilgisizliğin en büyüğü, kendini 
beğenmektir.” der. Kibir, içinde bütün şerle-
rin bulunduğu bir odanın anahtarı gibidir.

8. Yüksek Sesle Konuşmamak

Hz. Lokman’ın oğluna yaptığı öğütlerden biri 
de konuşurken gereksiz yere sesini yükselt-
memesidir. “…sesini yükseltme: çünkü, unutma 
ki, seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır...”

Bu bir kimsenin daima alçak sesle konuşması 
ve asla sesini yükseltmemesi anlamına gel-
mez. Eşeğin anırması zikredilerek, konuşur-
ken hangi tür ses ve tondan kaçınılması ge-
rektiğine açıkça işaret edilmektedir. Sesin ve 
tonun bir alçak ve yüksek, sert ve yumuşak 
şekli vardır ki tabii ve gerçek ihtiyaç anların-
da ihtiyaç hissedilir. Mesela yakın mesafeden 
veya küçük bir topluluğa konuşan bir insan 
alçak sesle konuşur; uzak mesafeden veya ka-
labalık bir topluluğa konuşan insan ise yüksek 
sesle konuşmak zorundadır. Aynı şekilde şart 
ve duruma bağlı olarak ses tonu da zorunlu 
olarak farklı olur. Dua ederken sesin tonu, bir 
şeyi tel’in ederken ki tondan; iyi dilekte bulu-
nurken ki ses tonu, öfke anındakinden farklı 
olmak zorundadır. Bunda itiraz edilecek bir 
şey yoktur. Aynı şekilde Lokman’ın öğüdü de, 
bir insanın durum ve lüzumu gözetmeksizin 
sesi daima alçak, tonunu daima yumuşak tut-
mak zorunda olduğuna dair bir anlamı ihtiva 
etmez. Karşı çıkılması gereken ses bir insanın 

13 Nisa, 36; Nahl, 23; Hadid, 23

14 Müslim, İman: 149

başkasının gözünü korkutmak, küçük dü-
şürmek ve kabadayıca sindirmek için eşeğin 
anırması gibi bir ses çıkarması ve anırır gibi 
bağırmasıdır.15

Hz. Lokman’ın oğluna öğüdünde müslü-
manlara şu mesajlar veriliyor:

1. Allah’a ortak koşmak, büyük bir zulümdür. 
Varlığın itaatine karşı kör olmaktır.

2. Ana-babaya itaat edip onlara iyilikte bu-
lunmak, ilahi emirlerdendir. Ancak Cenâb-ı 
Hakk’a karşı insanı asi ve günahkar kılacak 
konu larda ana-babanın emirlerine uyulmaz. 

3. Sonunda, dönüş mutlaka Allah’a olacak-
tır. Uzak olan ahiret ya da ölüm değil, bizim 
bilincimizin bunlara uzaklığıdır. Uzak tanrı 
tasavvuru aklın tuzağıdır. Kalbi dinlemek ve 
uyandırmak gerekir. Mülk O’nundur. O’nun 
mül künde, O’nun istediğine itaat gerekir.

4. Allah’ın bize şah damarımızdan daha yakın 
olduğunu unutmamamız bizi iç ve dış disip-
linine kavuşturur, hayatımızı düzen ve den-
gede tutar.

5. Namazımızı bizi içte ve dışta koruyan bir 
kalkan şekline getirmeliyiz.

6. Dine, akla ve sağlam örfe uygun olanı em-
redip, bunlara ters dü şeni menetmek Allah’ın 
emridir. İyiliği emir, kötülüğü nehy toplumun 
sigortasıdır.

7. Hayat hep tek düze akıp gitmez.  İnişi de 
vardır yokuşu da. Her türlü musibeti sabırla 
karşılamalı ve inancımız yolunda zorluklara 
direnmelidir.

8. İnsanları küçük görmemeli, onlara karşı 
büyüklük taslamamalı. Böylesi bir tavır ve 
düşünce in sanı dünyada da, ahirette de kü-
çük düşürür. Allah yanında değersiz kı lar. 

15 Tefhimu’l-Kur’an, Mevdudi.
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Kibir ve gurur ise cehaletin tabii ürünü dür. 
Tanesiz başaklar dik durur.

9. Yeryüzünde tevazu ile yürümeli. Çünkü 
iman, kibir ve gururla hiçbir zaman bağdaş-
maz. 

10.  Cadde ve sokaklarda edep ve terbiyeyle 
yürüme pek çok musibetten bizi korur. 

11. Konuşurken, muhatabı rahatsız edecek 
şekilde sesi yükseltmemek, işitilmeyecek ka-
dar alçak sesle hitap etmemek gerekir.

Ebeveynler görevini yerine getirmeyip kurum-
lardan çok şey beklemektedir. Hatta kendi so-
rumluluklarını da kurumlara havale etmekte-
ler. Müslümanlar, Kur’an’ın bu çağrısına (Hz. 
Lokman’ın öğüdü) kulak vermelidir. Eğitim 
yuvalarının(!) modern ulus devlete muti kul-
lar yetiştirdiğini hatırlarından çıkarmamalılar. 
Kendi alternatif eğitim yuvalarının ve anlayış-
larının Kur’an’ın ve peygamberi çizginin çok 
olmasa da uzağında olduğunu bilmeli, insan 
kaynakları için yüreklerini, yatırım ve finans 
bakımından da kollarını sıvamalıdırlar.

Bu ayetlerden Kur’ani eğitim sisteminin 
temel özellik ve hedeflerini şöyle formüle 
edebiliriz:

1. İlim edinmek: İlk öğüt buna işarettir. Şirk-
ten ancak ilimle arınılır.

2. İlmi öğretmek: Hz. Lokman’ın nasihati 
buna işarettir. Öğrenmek ve öğretmek hayat 
boyu devam etmelidir. Hayat devam ettikçe 
şirkin değişik şekillerde servis edilecektir.

3. Ahlakî değerleri davranış haline getirmek:  
3,4,7,8. öğütler buna işarettir. Ahlak pratiğe 
dökülmelidir. Pratik ahlak imandır.

4. Şahsiyet oluşturmak: 13-19. ayetlerin hep-
si buna işarettir.

5. Sorumluluk bilinci kazandırmak: Amelle-
rin ahirete karşımıza çıkarılacağı ifade eden 
15. ayet buna delildir.

Modern devlet teorileri, dünya derin güçleri 
tarafından kendine uygun bireyler türeterek 

toplumu inşa etme kaygısıyla tarih sahnesine 
çıktığı andan itibaren, eğitimi ekonomiyi ve 
hukuku tekeline geçirdi. Yeniden yapılanma 
için, işbu gerçeğin evvelen bilinmesi gerekir. 
Dünyayı, özellikle de İslam dünyasını için-
de bulunduğu konuma getiren paradigmalar 
iflas etmiştir. Müslümanlar kabuğuna çekil-
mişken, dünyanın büyük zihinleri(!), kendi 
referanslarıyla bu dünya nasıl özgürleşecek ve 
nasıl sivil olarak yeniden kurulacak sorusunu 
tartışıyorlar. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, din hayatın bü-
tünü ile ilgilidir, tek başına ve ayrı bir yaşam 
alanı değildir. Eğitim anlayışımız, dinin belli 
bir yorumu veya bir ideolojinin dayatmasın-
dan kurtarılmalıdır. Bu süreç, dini yaşayan ve 
dünyaya bütüncül bir görüş açısıyla bakan 
insanlarla başlar. Sekülerleşme, bu irtibatı ko-
parmıştır. Tek yönlü bakış açıları, toplumda 
fanatizmlerden başka bir şey oluşturmaz.

■
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ir konunun nasıl anlaşıldığını ve nihaî 
anlamda ne demeye geldiğini tespit 

ederken onun, önce Kur’an bütünlüğün-
de çerçevesini belirlemek lazımdır. Çünkü 
âyetin birinde ifade edilen herhangi bir hu-
susun Kur’an bağlamında ne anlama geldi-
ğini tespit etmeden o âyetin kastını belirle-
mek doğru olmayacaktır. Zira bilindiği gibi 
mevzular ancak Kur’an bütünlüğü içerisinde 
gerçek anlamlarını bulurlar.

Bu prensibe uyulmadığında kişinin kendi ön 
kabullerini Kur’an düsturu diye kabul etmek/ 
ettirmek gibi bir yanlışa düşmesi ve kendini 
Kur’an’ı, hâkim değil, mahkûm, kendisiyle 
istidlal edilen değil, kendisi ispatlanmaya 
çalışılan düşünceler haline getirmek yanlı-
şına düşmekten kurtaramamış olacaktır. Bu 
sebepten her halükârda şu veya bu konuda 
öncelikle Kur’an’ın vermek istediği mesajın 
ne olduğuna bakılması lazımdır. Bu itibarla 
Kur’anî ilkelerin anlaşılmasında izlenecek sa-
hih metotların bilinmesi ve Kur’an’ın parça 
parça değil, bir bütün olarak yorumlanması 
gerektiği açıktır. Değilse herkesin kendi arka 
planında saklı peşin yargılarını Kur’an’a söy-
lettirmesi ve geçmişte olduğu gibi Kur’an’ın 
ihtilaftan ibaret olduğunu iddia etmesi müm-
kün olacaktır.

E L E Ş T İ R İ

Amelin Makbul Olması 
İçin İman Şart mıdır?

BİR AMELİN ALLAH 

NEZDİNDE SALİH/

MAKBUL OLABİLMESİ 

İÇİN ONU ÖNCELEYEN 

BİR SAHİH İMANIN 

BULUNMASI ELZEMDİR.

Mustafa AKMAN B
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Muhammed Esed’in (1900-1992) ifadesiyle 
Kur’an mesajını tam olarak anlamak isteyen 
kimse, “aceleci yaklaşımlardan”, yani âyetleri 
ait oldukları umumi anlam örgüsünden so-
yutlayarak onlardan aceleci sonuçlar çıkar-
maktan sakınmalı, Kur’an’ı bir bütün olarak 
ele almalı, münferit meseleleri bu bütün için-
de değerlendirmelidir. Zira Kur’an’ın, bir bü-
tün olarak anlaşılması gerekmektedir.

Sözgelimi Kur’an, şiddet hareketini meşru 
görmez. Mü’minin, “Rabbimiz Allah’tır” şuur 
ve tavrını esas almasını ön görürken “şiddet”e, 
yalnızca dinî özgürlüklerin savunulması ve 
hasmın tutumuna karşılık, o da yine adale-
ti ikame amacıyla cevaz 
vermektedir. Böyle iken 
Kur’an’da geçen kimi ifa-
delerden hareketle Kur’an 
düşüncesinin savaştan ve 
cihadın da saldırganlık-
tan ibaret olduğunu iddia 
etmek, bir vehim olarak 
ortada kalacaktır. (bkz. 
Mustafa Akman, Kur’an 
Mesajı’nda Muhammed 
Esed, Çıra Yayınları, İstanbul 2007, s.16).

Keza kader ve meşiet konusundaki âyetlerin 
bir kısmı, insan iradesini yok sayan veya bu 
düşünceyi ihsas eden; bir kısmı ise kişinin 
başına gelenlerin tamamen kendi iradesiyle 
oluştuğunu işaret eden kontekstte geldiğin-
den bunların arasında tezat varmış gibi gö-
zükmektedir. Ne var ki iki ayrı boyuttan bah-
seden bu âyetler Kur’an bütünlüğünde değer-
lendirildiğinde durumun hiç de öyle olmadı-
ğı anlaşılacaktır. (bkz. Akman, age., s.217). 
Çünkü ilgili âyetlerin mahiyeti kombine bir 
halde gözden geçirildiğinde bunların, hiçbir 
surette insanın ahlâkî sorumluluğunu yok 
etmeye mahal vermediği rahatlıkla görüle-
cektir. Sonuç itibariyle âdemoğlunun şöyle 
veya böyle yapıp etmelerinden mesul tutula-
cağından, konuyla alakalı bütün âyetlerin bu 
perspektifle yorumlanması gerektiği anlaşıl-
maktadır.

Esed, zürriyet kaynaklı seçilmişliği red sade-
dinde ‘Rasul (s) kendi soyuna ayrıcalık tanın-
sın istememiştir. Zaten kelimede (el-kurba) 
mülkiyet zamiri, yani nispet olmayışı bunu 
gösterir. Kaldı ki Kur’an bütünlüğü de bunu 
gerektirir’ demektedir (bkz. Akman, age, 
s.151).

Kur’an bütünlüğüne vurguyu, Murat Sülün 
“Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama 
ulaştırır.” (İsra 17/79) ayetini şefaat ile ilişki-
lendiren geleneksel anlayışa yönelik itirazla-
rını dile getirdiği ‘Makâm-ı Mahmûd Ayetine 
Farklı Bir Yaklaşım’ (Ankara Ünv. İlahiyat 
Fak. Dergisi, 50:2, 2009) başlıklı makalesin-

de ilgili ayet bağlamında 
şu isabetli ifadelerle dile 

getirir:

Kutsal ya da seküler her-
hangi bir ifadenin doğ-
ru anlaşılmasını sağlayan 
birtakım kurallar vardır. 
Kur’an-ı Kerim de bir an-
lama objesi olduğuna göre, 
onun da bir usul çerçeve-
sinde anlaşılması beklenir. 

Ayet ya da surelerin, tarihî/ tabiî ortamların-
dan soyutlanmadan, hem kendi bütünlükleri 
hem de Kur’an bütünlüğü içerisinde anlaşıl-
ması Tefsir ilminin en önemli ilkesidir. Şüp-
hesiz, ayetlerin doğru anlaşılmasında Pey-
gamber ve davâ arkadaşlarına isnat edilerek 
aktarıla gelen sözler de büyük rol oynamakta-
dır; anlam, onlar sayesinde belirginleşmekte, 
kapsam onlar sayesinde daralıp genişlemek-
tedir. Bununla birlikte, Kur’an’ın nüzul döne-
mine ait tarihî veriler daha önemlidir; bunlar 
söz konusu rivayetlere göre daha kesindir. 
Meselâ, Hicretin gerçekleşip gerçekleşmedi-
ği tartışılabilir mi? Buna karşılık, Kur’anî bir 
terkibin ne anlama geldiğine ilişkin bir riva-
yet pekâlâ tartışılabilir: Bu söz gerçekten söy-
lenmiş midir, aktaran kişi güvenilir, mazbut 
biri midir, ilgili ifadeyi doğru anlamış mıdır, 
ne kadar doğru anlatabilmiştir, çıkan anlam 

SOSYAL TEZAHÜRÜ 

OLMAYAN SAF BİR 

DİN OLAYINDAN 

BAHSETMEK, HELE 

İSLÂM ÖZELİNDE 

OLASI DEĞİLDİR.
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Kur’an’ın makâsıdı ve tarihî gerçeklerle ne ka-
dar uyumludur?

Bütün kelimelerde olduğu gibi, dinî kelime-
lerde de zamanla bu tip daralma ve genişle-
meler olabilmektedir. Kur’an kelimelerinin 
aslî anlamları da çeşitli ilimler tarafından 
genişletilmiştir ki bu, Kur’an’daki ayet ve 
kavramların anlamını yönlendiren rivayetler-
de, özellikle de sebeb-i nüzul rivayetlerinde 
vâkidir. 

Makâm-ı mahmûdun Peygamber’in uhrevî 
şefaat yetkisi ile ilişkilendirilerek anlaşılma-
sında Hadis koleksiyonlarındaki rivayetlerin 
etkisi yadsınamaz. Zira Kur’an kavramları ile 
ilişkili rivayetlerin Kur’an tefsirleri üzerinde 
olumsuz etkiler yapabildiği ortadadır Şüphe-
siz, ba’s kelimesinin anlamının Ahiretteki ye-
niden diriliş’le sınırlandırılması ve makâmın 
Kur’an bütünlüğü içerisindeki ‘vatan/ toprak’ 
anlamı dururken tamamen ‘manevî, uhrevî 
bir rütbe’ olarak anlaşılması da söz konusu 
anlayışta etkili olmuştur; ancak müfessirlerin 
anlayışını, asıl bu tip rivayetlerin etkilemiş 
olduğu aşikârdır. Bilindiği gibi, ilk asırlarda 
tefsirde dirayet değil rivayet esas alınmakta; 
dirayet ve rey esaslı tefsir neredeyse küfre 
eşdeğer görülmekteydi. Oysa ilgili ayete; bi-
limsel bir yaklaşımla; mezhep görüşlerinden 
bağımsız, anlamın kavramsal araçları ışığında 
bakıldığında bu cümle ile şefaat yetkisi ara-
sında ikna edici bir alâka kurulamamaktadır. 
Çünkü ayette, Peygamber’e; kendisinin öyle 
bir yere gönderilebileceği müjdelenmektedir 
ki o sayede muazzam bir kıyam gerçekleşti-
recek, İslâmiyet açısından hemen her şeyin 
bittiği zannedilen bir noktada iş yeniden baş-
layacak ve bu sayede dost-düşman herkes ta-
rafından övülecektir. 

İmdi makâm-ı mahmûd uhrevî şefaat yet-
kisi olarak anlaşılınca, ayetin ilgili kısmı da 
‘Umulur ki, Rabbin seni kıyamet günü di-
riltip makâm-ı mahmûda oturtur’ şeklinde 
açıklanmıştır. Böylece, ba’s ve makâm-ı mah-
mud tabirleri tamamen ahiretle ilgili birer 

vâkıa olarak tefsir edilmiş olmaktadır. Hatta 
daha da ileri gidilerek, bu makamın “kıyamet 
günü Peygamber’in Allah’la birlikte otura-
cakları! taht” olduğu söylenmiştir. Bu yak-
laşımın kaynaklandığı temel zaafın Kur’an’a 
geleneğin etkisi altında kalarak parçacı yak-
laşmak olduğu söylenebilir. İnzal sonrası 
dönemde oluşan kâinatın, şerefine yaratıldı-
ğı, Nûr-ı Muhammedî ve şefâat-i uzmâ sa-
hibi, Cebrail’in dahi fevkindeki yüce varlık’ 
perspektifinden yaklaşılmıştır. Yani, realite 
göz ardı edilerek Peygamber’le ilgili sonra-
dan oluşan algılar, gerçeğin yerine geçmiştir. 
Kur’an yorumcusuna düşen, öncelikle, ayetin 
ne dediğini yani gerçek anlamını tespit etmek 
olmalıdır. (Sülün, agm., s.14, 24, 28-30, 34, 
36-37).

Bu bağlamda Kur’an’ın iman ve amel mevzu-
una dair âyetleri bütünsel bir yaklaşımla in-
celendiğinde bunların, kurtuluş ve mükâfat 
açısından birbirinin mütelazımı oldukları, bi-
rinin olmadan ötekinin işlevini göremeyeceği 
anlaşılmaktadır. 

Bunlardan “iman”ın kendi başına bir değer 
ifade etmekle beraber süreç içerisinde amelsiz 
haliyle anlamını yitireceğini söylemek müm-
kündür. Zira imanın/dinin insanın tutum 
ve davranışlarını, insanlar arası ilişkileri ve 
toplumsal hayatı belirleyen temel bir kurum 
olması ve topluma bir zihniyet ve değerler 
sistemi ile bilinç düzeyi kazandıran bir ku-
rum olması hasebiyle bunun (dinin) neşet et-
tiği inancın da topluma yansıması gereği söz 
konusudur. Sosyal tezahürü olmayan saf bir 
din olayından bahsetmek, hele İslâm özelinde 
olası değildir. Şu halde bir dine mensup olan 
fert, dinin dünya hakkındaki değerler man-
zumesini kabul etmek ve davranışlarını buna 
göre ayarlayarak kendisine sağladığı formu 
pratize etmek durumundadır.

Bunlardan “amel” ve bu arada “topluma ya-
rarlı iş” boyutu ise daha farklı bir mahiyete 
sahiptir. Kur’an bütünlüğü açısından amelin 
kendisini önceleyen bir iman olgusu olmadan 
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necata/ kurtuluşa ve bu arada mükâfata vesile 
olamayacağı olanca açıklığıyla ortadadır. 

Topluma yahut insanlığa yararlı iş veya bir 
Müslümandan sadır olursa salih amel olarak 
nitelenmesi icap eden gayr-ı müslim kimse-
lerin yaptıkları yararlı işlere gelince, bunlar 
böylesi amellerinden ötürü bir karşılık bula-
mayacaklardır.

Fatma Candan Günaydın’ın konuya dair 
İman-Amel İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Kur-
tuluş Kavramı (Ekin Yayınları, İstanbul 2004) 
isimli çalışmasında belirt-
tiği gibi, necat için kuru 
bir imanın yetmeyeceği, 
hayata yansıyan bir imana 
ihtiyaç olduğu ifade edilir-
ken (s.31, 43-46, 53-54, 
60, 63, 70-78, 100, 148-
149, 180), imansız amelin 
ise vesilet’un-necat olama-
yacağı şöylece belirtilmek-
tedir: “Kur’an, bir amelin Allah katında değer 
taşıyabilmesi için sahih bir iman temeline 
oturmasını öngörür. Kişi ne kadar iyi, faydalı 
iş yaparsa yapsın, sağlıklı bir iman zeminin-
den hareket etmedikçe bu yaptıkları onu kur-
tarmayacaktır. Âyetler bu hususu açık ve net 
bir şekilde ifade etmektedir.” (s.67).

Hal böyle iken Prof.Dr. Murat Sülün, “Kur’an-ı 
Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi: İnanış ve 
Davranış İfade Eden Kavramların Tefsir ve Tah-
lili” (Ekin Yayınları, İstanbul 2000) isimli, 
konu itibariyle bir önceki kaynağı çağrıştıran 
çalışmasında, “İman etmemiş kişinin hayırlı 
amelinin kendisine fayda vereceğini” (s.401, 
406) iddia etmektedir. Yazar, “Kişinin amel-i 
salihten alacağı karşılığı iman şartına bağla-
yan (Nisa 4/124, Taha 20/112, Enbiya 21/94) 
Kur’an, kâfirlerin amellerinin hiçbir işe yara-
mayacağını (Furkan 25/23, İbrahim 14/18, 
Nur 24/39) ifade ediyorsa da, yine Kur’an’a 
göre herkes yaptığı zerre kadar hayrın bile 
karşılığını (Zilzal 99/7) alacaktır; hiç kimseye 
haksızlık (Nisa 4/49, 124, İsra 17/71, Baka-

ra 2/281, Al-i İmran 3/25, 161, Yunus 10/54, 
Nahl 16/111, Meryem 19/60, Mü’minun 
23/62, Zümer 39/69, Casiye 45/22, Ahkaf 
46/19) edilmeyecektir.” demektedir. 

Ancak bu iddia, hem çeliştiği genel geçer 
Kur’an mantığına/ bütünlüğüne binaen hem 
de Esed’in ifadesiyle “B’as ve ahireti inkâr gü-
nahı salih amellerine ağır basacak ve Allah’ın, 
kâfirin amelini kabul etmeyecek” (bkz. Ak-
man, age.,17,110) olması sebebiyle kabul 
edilemezdir. Kaldı ki, Sülün’ün gönderme 
yaptığı Zilzal 99/7 âyeti ödül ile ilgili değil-

dir. Çünkü siyak sibakta 
yerahu  (onu görecek) 
ifadesi yüczebih  

(karşılığını görecek) mana-
sına alınamaz. (bkz. Mus-
tafa İslâmoğlu, Hayat Ki-
tabı Kur’an: Gerekçeli Me-
al-Tefsir, 3. baskı, Düşün 
Yayınları, İstanbul 2009, 

Zilzal 9. not)

Daha da önemlisi burada tıpkı Kur’an’ın irşa-
dıyla gerçeği görüp “Rabbimiz! Sen rahmet ve 
bilgi bakımından her şeyi kapladın.” (Mü’min 
40/7) gibi âyetlerin genel kapsamı içerisi-
ne her insanın, her milletin dâhil olduğunu 
kesinlikle bilirim. En merhametli olan Allah 
Teâlâ’nın son derece geniş mutlak rahmetinin 
kapılarını insanların yüzüne kapamamak için 
‘bütün insanlık âleminin kurtulacağına’ hük-
mederim. Bu meseledeki inancım budur. Bü-
tün insanlarla güzel bir şekilde geçinmek için 
elbette ki ‘ilâhî rahmetin herkesi kapsadığına’, 
‘kıyamet gününde tüm insanların kurtulaca-
ğına’ inanmak gerekir.” diyen Musa Carullah 
Bigiyef’in (1875-1949) yeni bir versiyonu 
gibi (bkz. Mustafa Akman, Musa Carullah 
Bigiyef’i Okumaya Giriş, Çıra Yayınları, İstan-
bul 2007, 81-134) kendisinin de işaret ettiği 
(Sülün, s.289, 294-295) Kur’an bütünlüğünü 
göz ardı ettiği anlaşılmaktadır. İlgi ve alaka-
sından olacak ki, Sülün’ün bu iddiası bana 
Ahmet Şahin’in Zaman Gazetesi’nde (http://
arsiv.zaman.com.tr/2000/04/17/yazarlar/14.

SAĞLAM BİR İMANA 

DAYANMAYAN 

İBADET VE AMELLER, 

ALLAH TARAFINDAN 

KABUL EDİLMEZ.
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html) yayınlanan makalesindeki “Dikkatli-
ce bakıldığında görülecektir ki ehl-i kitapla 
temel noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur 
ifadesiyle amentüde ittifakımız vardır.” söz-
lerini hatırlattı. İkincisinde amel ve duruştan 
mücerret, salt iman düzeyinde bir birlik be-
raberlik yani “dinlerin birliği”; ki bu kendini 
sırıtacak denli ızhar etmektedir. Birincisinde 
ise müşahhas amel ve faydadan ibaret ve an-
cak düşünce ve amaçtan (dinî değerlerden) 
yoksun bir insanlığın birliğini (insanlık dini) 
ihsas eder gibi durmaktadır.

Sülün’ün bahis konusu “sav”ını makale, kitap 
vs. başka bir çalışmasında tekrarlayıp tekrar-
lamadığını tespit etmek mümkün olamadı. 
Lakin Kur’ani Hayat Dergisi’nin İman konulu 
21. sayısında (Kasım-Aralık 2011)  Güngör’ün 
kendisiyle “İman-Amel İlişkisi üzerine…” 
adıyla yaptığı söyleşide de Güngör’ün atlama-
sından mı yoksa müellifin yol vermeyişinden 
midir bilinmez bu konuya hiç temas edilme-
miştir. Oysa takdire şayan bir emek mahsulü 
olan kitabın önemli vurgu noktalarından biri, 
bu konuydu. Maalesef yazarın, bu konuyu 
sıradan görmesinden midir -belirleyemedik-, 
başka da mesela bir konferans ile açıklama 
ve değerlendirmeye gerek görmediği anlaşıl-
maktadır.

Bu arada yayınlarında kendi “anlayış”larından 
farklı bir söyleme geçit vermeyen yayıncının, 
anlayış ve duruşlarından farklı, imanı adeta 
anlamsızlaştıran ve bir bakıma gereksiz kıl-
mayla eşdeğer hale getiren böylesi iddialara 
nasıl yol verdiği de ayrı bir muammadır. Esa-
sen bu, konunun tek örneği de değildir; adı 
geçen yayınevinin ürettiği bir diğer eserde ise 
bu kez çelişkiler yumağı halinde şu ifadelere 
rastlanmaktadır: 

“Kur’an, peygamberimizden bize kalan; vah-
yi bilgileri (ilim) içeren, tek kaynaktır. Başta, 
peygamberimizin namaz ve hacla ilgili uygula-
malarını içeren mütevatir sünneti olmak üzere; 
ondan geldiği iddia edilen hadisler ile onun 
yakın arkadaşı olan sahabeden geldiği iddia 

edilen görüşler kesinlik ifade etmemektedir.” 
(Mustafa Siel, Tevhid ve Şirk, Ekin Yayınları, 
İstanbul 2012, s.41.) “Kur’an ve mütevatir 
sünnetle kayıtlı olarak...” (s.45.) “Bu fikir-
ler tartışılır, delaleti açık nassa ve mütevatir 
sünnete uygunluğu konusunda kalbin doğ-
ruluğuna kanaat getirilenlerden yararlanılır, 
kabullenip uygulanır.” (s.48). “Kur’an’dan 
ve nebevi sünnetten anlaşıldığı kadarıyla...” 
(s.243). “Allah Rasulü’nün mütevatir sünne-
tinde, Ramazan ve Kurban Bayramı dışında 
hiçbir bayram, özel gün ve gece yoktur.”, “Al-
lah Rasulü’nden bu geceyle ilgili olarak gelen 
herhangi bir kutlamaya dair mütevatir sünnet 
uygulaması yoktur.” (s.309). 

Ancak satır aralarında bulunabilen bu ifadele-
rin önceki metinle telifi kolay olmasa gerektir. 
Zira burada “başta, peygamberimizin namaz ve 
hacla ilgili uygulamalarını içeren mütevatir sün-
neti... kesinlik ifade etmemektedir.” denilmekte-
dir. Hem de bu kadar açık ve net bir şekilde. 
Artık bugün bizlerin namaz ve haccı nasıl ve 
neye göre ifa ettiğimizin/edeceğimizin cevabı, 
ne/nerede olduğu bir diğer meçhul ve muam-
madır.

Öte yandan salt insan ve onun daha çok 
uhrevî kurtuluşu gayesine matufen ele alınan, 
ferdin genelde doğduğu çevrede bulduğuyla 
tedeyyün ettiği, vahyin ise evrensel olduğu ve 
bu çerçevede kişinin, tahrif edilmiş bile olsa 
bağlandığı bu dinden dolayı, hak mesajla ta-
nışma olanağı bulamadıkça (fetret) ilahî ada-
let icabı cezaya müstahak görülmemesi gerek-
tiği esprisinden hareketle, böylesi durumdaki 
bir insanın kurtuluşa ermesi gerektiği ya da 
esasen hakikat üzere olduğu tezleri de söz 
konusudur. Cehaletin hangi durumlarda ma-
zeret teşkil ettiğiyle ilgili olan bu husus, gü-
nümüzde “Dinî Çoğulculuk” bağlamında ele 
alınmaktadır. 

Kanaatimizce gerek Muhammed aleyhisse-
lamdan önce gerek sonra nerede ve kim olur-
sa olsun gönderilen ilâhî mesaja (bilgi) bihak-
kın vakıf olamamış kimseler, uyarıcı olmadan 
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azap edilmeyecekleri (İsra 17/15) kaidesi 
gereğince mazur görüleceklerdir. Elbette bu 
vukûfiyetle kastedilen bilfiil malikiyet olma-
yıp, sağlıklı olarak ulaşılabilen bilgidir.

Özetle Âdem’den (a) bu yana tek olan hâk 
(İslâm) gelmiştir ve bundan,o dönemden bu 
yana habersiz olanlar haberdar olasıya dek 
-uhrevî cihetle- mazur olmuşlardır. Çün-
kü Allah’tan mesaj almayan/alamayan ya da 
kendisine mesajın ulaşmadığı insanların, 
üzerinde bulundukları hale binaen sorum-
lu tutulmaları ilâhî adalete uygun düşmeye-
cektir. Esasen Allah (c) kendisi hakkındaki 
doğru bilgiye (tevhid), insanların akıllarıyla 
yapacakları muhakeme sonucu ulaşmalarını 
şart koşmamış yahut mükellefiyeti sırf buna 
yüklememiş; aksine elçiler de göndermiş ve 
mesuliyeti bunların risaletlerinden haberdar 
olup olmamaya bağlamıştır. Zaten risaletten 
habersiz bir toplum bırakılmamıştır. Ancak 
süreç içerisinde tahrifatın yapıldığı da bir re-
alitedir. İşte bu tahrifatın yapıldığı bölgelerde 
doğan/yaşayan ve bu tahrifata varis olan kim-
selerin çevrelerinde bulduklarından ötürü 
sapıklıkta olmaları, -bu sapıklıklarının ken-
dileri için “doğru” kabul edildiği anlamında 
değil; fakat sorumluluğun şartları olan akıl 
ve risaletten ikincisinden sağlıklı bir şekilde 
haberdar olamadıkları için- kendilerini ahiret 
ahkâmı açısından sorumlu kılmamaktadır. 
Ancak yine de bu, Sülün’ün iman olmadan 
amelin fayda vereceği iddiasından daha fark-
lı bir zaviyededir. Zira buradaki vaziyet amel 
değil, iman merkezli bir mütalaa olarak gö-
rülmektedir. 

Şimdi de Kur’an’ın, “ameli değerli kılan, onu 
önceleyen imandır” kuralını ortaya koyan, 
yerden tasarruf amacıyla uzatmadığımız an-
cak siyak sibakına da bakılmasını arzuladığı-
mız bir kısım âyet meallerine bakalım:

Kim de bu mesajı inkâr ederse, işte kaybedenler 
onlardır. (Bakara 2/121).

Sizden her kim dininden döner ve kâfir olduğu 
halde ölürse, onun bütün yapıp ettiği ameller 

dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. (Bakara 
2/217).

İşte dünyada ve ahirette yaptıkları iyiliklerin 
hayrını görmeyecek olan onlardır. (Al-i İmran 
3/22)

Ama erkek olsun kadın olsun, imanlı olarak salih 
amel işleyen herkes cennete girecek, zırnık kadar 
da haksızlığa uğratılmayacaktır. (Nisa 4/124).

Kim imanı inkâr ederse işte onun ameli boşa git-
miştir. Üstelik o ahirette zarara uğrayanlar ara-
sında yer alacaktır. (Maide 5/5).

Onların bütün çabaları boşa gitmiştir; sonuçta 
kaybeden onlar olmuştur.(Maide 5/53).

Bakın, kim Allah’a şirk koşarsa kesinlikle Allah 
ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateş-
tir. (Maide 5/72).

Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış olduk-
ları her şey kesinlikle boşa gitmiş olurdu. (En’am 
6/88).

Nitekim âyetlerimizi ve ahret buluşmasını yalan-
layan kimselerin yapıp ettikleri boşa gidecektir. 
(A’raf 7/147).

Allah’ın mescidlerini ziyaret edip onarmak 
Allah’a ortak koşanlara düşmez. Onlar, yaptıkla-
rı boşa gidecek olan kimselerdir; zira onlar ateşte 
yerleşip kalacaklardır. (Tevbe 9/17).

Onların hayır için harcadıklarının kabulüne tek 
engel, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne ısrarla nankör-
lük etmeleridir. (Tevbe 9/54).

Onların burada yaptıkları (yatırım, orada) işe 
yaramayacaktır; yapa geldikleri her şey ise zaten 
batıldır. (Hud 11/16).

Rablerini inkârda direnenlerin yapıp ettikleri (iyi 
şeyler), fırtınalı bir günde rüzgârın haşince saçıp 
savurduğu küle benzer; onların eline kazandıkla-
rından hiçbir şey geçmez. (İbrahim 14/18).

Kim imanlı olarak bir iyilik ortaya koymuşsa; 
-erkek ya da kadın (fark etmez)- kesinlikle ona 
güzel bir hayat yaşatacağız. (Nahl 16/97).
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Ama kim de iman eder ve erdemli davranırsa, 
işte onu da karşılık olarak güzel bir akıbet bekle-
mektedir. (Kehf 18/88).

Bunlar, Rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı 
ısrarla inkâr eden kimselerdir. Bu yüzden onların 
tümü yapıp ettikleri boşa gitmiştir; çünkü onlara 
Kıyamet Günü hiç kıymet vermeyeceğiz. (Kehf 
18/105).

Neticede kim iman etmiş olarak o imanla uyum-
lu davranışlar göstermeye gayret ederse, onun bu 
gayreti asla görmezden gelinmeyecektir. (Enbiya 
21/94).

Onların yapıp ettikleri çölde (görülen) serap gibi-
dir: Susuzluktan yanmış olan onu su sanır; fakat 
ona yaklaştığında orada (sudan) hiçbir iz bula-
maz. (Nur 24/39).

Biz (o gün) yapıp ettikleri ne varsa hepsinin üze-
rini çiğneyeceğiz ve onu yel savurmuş küle çevi-
receğiz. (Furkan 25/22-24).

Küfreden kişi küfrünün sorumluluğunu sırtla-
nır; imanıyla uyumlu ıslah edici eylemlerde bu-
lunan ise kendi yararına iyi bir hazırlık yapmış 
olur; sonuçta (Allah), iman edenleri ve o imanla 
uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunanları kendi 
lütfuyla ödüllendirmiş olur. Kuşku yok ki Allah 
inkâr edenleri asla sevmez. (Rum 30/44-45).

İnkârda direnen ve (insanları) Allah yolundan 
alıkoyanların yaptıklarını, O boşa çıkaracaktır. 
(Muhammed 47/1 Ayrıca bkz. Secde 32/18-
19; Muhammed 47/32; Neml 27/4-5; Taha 
20/112; İsra 17/19; Nisa 4/116).

“Acaba iman olmadan, salih amelin bir fay-
dası olabilir mi? Her şeyden önce şunu ifade 
edelim ki, iman olmadan, salih amelin kişiyi 
kurtaracağını söylemek yanlıştır. Zira amel, 
imansız kabul edilmez. Salih amelin mutlaka 
dayanması gereken köklü bir dayanağı olma-
lıdır ki, bu da imandır… İman olmadan salih 
amelin hiçbir faydası olmamaktadır. Hatta bir 
amelin, salih olabilmesi için, imana bağlı ola-
rak yapılması gerekir… İman olmadan ibadet 
olmaz. Yani yapılan ibadetlerin Allah katında 
kabul edilmesi için sağlam ve sahih bir iman 

şarttır. Sağlam bir imana dayanmayan ibadet 
ve ameller, Allah tarafından kabul edilmez. 
Bundan dolayı da Kur’an’da nerede salih 
amelden bahsedilse mutlaka imanla birlikte 
zikredildiğini görmekteyiz.” (Mehmet Soysal-
dı, İman, İbadet ve Ahlâk Bütünlüğü, Kur’ani 
Hayat, sayı: 21/2011, s.37).

“Hiç şüphesiz takva da dâhil Allah katında 
kıymet ifade eden her türlü amelin olmazsa 
olmaz şartı imandır. İman olmaksızın takva-
dan söz etmek mümkün olmadığı gibi sair ha-
senatın da bir değer ifade etmesi söz konusu 
değildir. Bu nedenle İslâm dini insanların iyi 
amellerini makbul ve makbul olmayan amel-
ler olarak kategorize eder ve imanla beraber 
yapılan iyilikleri makbul, iman olmaksızın 
yapılan iyilikleri ise makbul olmayan kate-
gorisine dâhil etmektedir.” (Mahmut Çınar, 
İman ile İslam Aynı Hakikate İşaret Etmekte-
dir, Kur’ani Hayat, sayı: 21/2011, s.46; ayrıca 
bkz. Siel, s.30).

Sonuç olarak, yukarıya meallerini aldığımız 
âyetlerin aşikâr ettiği gibi bir amelin Allah 
nezdinde salih/ makbul olabilmesi için onu 
önceleyen bir sahih imanın bulunması elzem-
dir. Sahih imanın mahiyet ve vücûd şekli ise 
ayrı bir konudur.

Allahu a’lem.

■
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Aybaşı Halinde 
Kadına İbadet Yasağı

ybaşı/regl halinde kadının, sonra kaza 
etmeksizin namaz kılmaktan ve kaza 

etmek şartıyla Ramazan’da oruç tutmaktan 
muaf olduğu kabul edilir. Fıkhın görüşü bu 
yönde olduğu gibi toplumun anlayışı ve uy-
gulaması da bu şekildedir. Aybaşı halinde ka-
dının namaz, oruç ve tavaf ibadetini yapma 
yasağının yanında, camiye de giremeyeceği 
gibi Kur’an’ı eline alamayacağı ve okuyama-
yacağı, okuyabilmek için ayrıca başının ör-
tülü olması gerektiği anlayışı da egemendir.1 
Bu yasağın gerekçelerini ve hikmetini açık-
lamaya çalışırken, bütün emir ve yasakların 
bir hikmete mebni olarak teşri edildiğini an-
lamayacak kadar bağnaz gelenekçi bazıları, 
bunun Hz.Peygamber tarafından taabbudi/
hikmetinden sual olunamaz olarak konuldu-
ğunu savunur2. Bu duruma bakılırsa, aybaşı 
halinde müslüman kadına ibadet açısından 
bir nevi aforoz uygulaması yapıldığını söyle-
mek herhalde yanlış olmaz.  

Hemen belirtelim ki bozgunculara karşı dini 
koruma refleksiyle dine ilişkin her yeni de-
ğerlendirmeyi modernizm, yıkıcılık ve tahrif,  
son iki yüzyılda Müslüman toplumda yaygın 
bir kanaattir.  Bu kanaat üzerinde  icma edil-
diği ve bugüne kadar yapılan uygulamaya 
daha önce kimsenin itiraz etmediği görül-

1 -Bakınız. Hayrettin Karaman, Kur’an Okumak 
İçin Abdest Ve Başörtüsü Gerekli Midir, Yeni 
Şafak, 08 Nisan 2012

2 -Talha Hakan Alp, Âdetli Kadının Orucu Meselesi 
Ve Modern Fetvalar, Rıhle, 123, yıl 4, sayı 15, 
Temmuz-Aralık 2012
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mektedir.  Aybaşı halinde kadının ibadet edip 
etmemesi konusunu gündeme getirmenin de 
bazı kesimler tarafından böyle bir refleksle 
karşılanacağını biliyoruz. Müslüman insan 
kendiliğinden din üzerinde düşünemez, de-
ğerlendirme veya eleştiri yapamazmış gibi 
bunu yapanlara da oryantalistlerin dümen 
suyunda gitme suçlamasının yapılacağını bi-
liyoruz3.  Bilgisizlik, taklit ve bağnazlıkla ya-
pılan suçlamaları sahiplerine iade ederken, 
dini koruma adına iyi niyetle gösterilen du-
yarlılığa ise saygımız sonsuz olup yapanlara 
teşekkür ediyoruz.

Şüphesizbir tartışma kötü niyetle yapıla-
bileceği gibi, iyi niyetle de yapılabilebilir. 
Amellerin değerinin niyetlere göre olduğu4 
akla getirilmeden geleneğin şurasını burasını 
değerlendiren veya eleştirenler hemen kötü 
niyetle suçlanır. Bu konuyu gündeme geti-
rirken niyetimizin elbette din binasında bir 
gedik açmak ve bozguncuların ekmeğine yağ 
sürmek değil, sadece kadın ve erkek olarak 
dini doğru anlamak ve yaşamak olduğunu 
belirtmek gerekiyor. 

Herşeyi açığıyla, gizlisiyle bilen Allah’tır. Ola-
ya “kalemler kurumuş ve defterler dürülmüştür” 
mantığıyla yaklaşmanın doğru bir yol olma-
dığını düşünüyoruz. Nitekim müslüman ka-
dının aybaşı halinde ibadet yasağı meselesi-
nin daha önce de tartışıldığını yasak tarafında 
yer alan bir akademisyen şöyle anlatır:

“Bilindiği gibi günümüzde adetli kadının 
ibadeti etrafında birtakım tartışmalar ya-
pılıp farklı görüşler ortaya konulmaktadır. 
Kaynaklarına baktığımız zaman sözkonusu 
hükümlerle ilgili tartışmaların bugüne ait 
olmadığını ve çok erken dönemlere kadar 
uzandığını görmekteyiz. Burada mezkur tar-
tışmaların bir kısmına Nevevi’nin tespitiyle 
yer vermek istiyoruz.

3 -Mesela bakınız. Ebubekir Sifil, Rıhle, 104, yıl 4, 
sayı 15, Temmuz-Aralık 2012 

4 -Buhari, bed’u’l-vahyi, 1, iman, 41, nikah 5, talak 
11, eyman, 23, hiyel, 1, ıtk, 6, Müslim, imara, 
155, Ebu Davud, talak, 11, Tirmizi, fadailu’l-
cihad, 16, Nesai, taharet, 59, talak, 24, eyman, 
19, İbni Mace, zühd, 26, İbni Hanbel, 1/25, 42

Sözkonusu hükümleri Nevevi, bağlayıcılık ve 
çelişki açısından incelemeye tabi tutmaktadır. 
Bu hükümlerin dayandığı hadislerin ruhsat 
ifade edip etmeyeceğini, elinde olmadığı hal-
de içinde bulunduğu özel durum sebebiyle 
ibadete ehil olmayan kadının sonradan bunu 
(orucu) kaza etmesinin bir çelişki oluşturup 
oluşturmayacağını sorgulamaktadır.”

Nevevi, sözkonusu hükmün bağlayıcılığı 
noktasında, “Hadiste, adetli kadının oruç tut-
masının haramlığına dair bir delil bulunma-
maktadır. Hadis, sadece adetli kadının orucu-
nu bozmasının/tutmamasının caiz olduğuna 
işaret etmektedir. Dolayısıyla, yolculuk duru-
munda olduğu gibi, adetli iken oruç tutmak 
vacip değilse de, tutması niçin caiz olmasın?” 
şeklindeki bir itirazı da “Sahabi kadınların 
ibadet konusunda içtihad etmeye aşırı gayret 
gösterdikleri ve mümkün olan ibadet mese-
lelerinde içtihadı gerçekleştirmeye çok istek-
li oldukları bilinmektedir. Şâyet adetli iken 
oruç tutmak caiz olsaydı bir kısmı bunu mut-
laka uygulardı. (Nevevi, el-Mecmu’, 2/385, 
krş. Suyuti, el-Eşbah, 639)” diyerek cevap-
landırdığı gibi,  elinde olmayan bir sebeple 
ibadeti yapamayan bir kadını onu sonra kaza 
etmekle yükümlü tutmanın bir çelişki oluştu-
rup oluşturmayacağı yolundaki itirazı da şu 
şekilde neticelendirir:

“Kadının kendi elinde olmayan bir sebeple 
oruç tutması yasaklandığı halde nasıl olur 
da bunu (sonra) yerine getirmesi/kaza etmesi 
emredilir? Cuveyni, Gazali ve başkaları bunu 
şöyle açıklamışlardır: “Hayız halinde iken ka-
dına oruç farz olur, ancak onu erteleme ko-
nusunda mazur olur. Zira adetli iken namaz 
gibi oruç da farz olmasaydı sonradan orucu 
kaza etmesi de gerekmezdi (Nevevi, Mecmu’, 
2/384). 

Ancak hayızlı kadın oruçla muhatap değil-
dir. Onun orucu kaza etmesi ayrı bir emirle 
gerekli olmaktadır”(Nevevi, Şerhu Muslim, 
4/266; Ayrıca bkz. Baberti, el-İnaye, 1/165)”5. 

5 -Abdullah Kahraman, İslam Hukukunda Değişim 
Ve İbadetler, 313-314, Ensar Neşriyat, İstanbul 
2012 
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Konunun daha önce de tartışıldığını ve 
Nevevi’nin  konu ile ilgili verdiği cevapların 
tatmin edici olmadığını söyleyen yazar, şöyle 
devam eder:

“Görüldüğü gibi, gerek başkasından alın-
talayarak gerek kendi bilgisinden hareketle 
Nevevi, adetli kadının ibadeti ile ilgili olarak 
bugün tartışılan bazı hususları sözkonusu 
etmiştir. Ancak onun bu konudaki sorulara 
verdiği cevap pek tatmin edici değildir. Hatta 
yine Nevevi’nin kaydettiğine göre, böyle so-
ruların faydasız olduğunu söyleyen bilginler 
bile olmuştur (Nevevi, Mecmu’, II, 386). Bu 
anlayışın bir sonucu olmalıdır ki asırlar boyu 
İslâm geleneğinde müslü-
man kadınlar bu hükmü 
taabbudî/tartışılamaz ola-
rak kabul etmiş ve olduğu 
gibi uygulamışlardır. Çün-
kü tabi oldukları mezhep 
müçtehidleri, konunun 
ibadet alanına dahil olup 
esası itibariyle içtihada 
açık olmaması dolayısıyla, 
onlara farklı bir alternatif 
sunmamıştır. Şâyet sözko-
nusu rivâyetlerden ruhsat 
hükmü çıkarmak, kolay 
ve kesin olsaydı bunu en 
iyi geçmiş dönemdeki fukaha yapardı. Çünkü 
lafızları en ince noktasına varıncaya kadar in-
celeyen, bütün ihtimalleri sayıp döken, hatta 
bu yüzden aşırı lafızcılıkla itham edilen fu-
kahanın bu ihtimali düşünmesi zor olmazdı. 
Ancak gerek müçtehid imamlar döneminde 
gerekse daha sonraki devirlerde, bu konuda 
farklı çözüm gerektirecek kadar talep olma-
mış olabileceği gibi, ilk dönemlerden itibaren 
sözkonusu hükmün icma ile sabit olduğunun 
ifade edilmesi, icmanın otoritesine teslimiyeti 
doğurmuş da olabilir. Günümüzde de müslü-
man hanımların bu konuda büyük bir prob-
lemi olduğu ve farklı bir çözüm için güçlü ta-
leplerin bulunduğu kanaatinde değiliz”6.

6 - Abdullah Kahraman, Age. 314,

Görüldüğü gibi olaya hep taabbudi/hikmetin-
den sual olunmaz nazarıyla bakılmış, kılı kırk 
yaran, ilmi bitiren ve söylediklerinin üstüne 
artık söz söylenemeyen (!) önceki âlimlerimiz 
bu konuda son sözü söyleyerek icma ettikleri 
için de konu kapanmıştır, mantığıyla yakla-
şılmaktadır. Oysa bu ve buna benzer konular 
İİslâm tarihi boyunca tartışma konusu olmuş-
tur. 

Bu girişten sonra, kadının aybaşı halinde iba-
det etmesi yasağının ne derece doğru olabile-
ceğini  maddeler halinde görmeğe çalışalım:

1-Kur’an’da aybaşı halinin kadınlar için 
bir eziyet olduğunun belirtilmesi ve bu du-

rumda iken erkeklerin 
onlarla cinsel ilişki kur-

masının yasaklanması (2 
Bakara/222) dışında, na-
maz kılmamaları, oruç tut-
mamaları, Kur’an’ı ellerine 
almamaları ve okumama-
ları, tavaf yapmamaları ko-
nusunda bir açıklamanın 
yapılmamış olması çok 
önemlidir. Çünkü her şey-
den önce din Kur’an’dır ve 
Kur’an’da bu yasakla ilgili 
hiçbir açıklama yoktur. 
Nitekim dolaylı haberler 

dışında, Hz.Peygamber’in aybaşı halinde ka-
dının ibadet etmesini doğrudan yasaklayan 
bir açıklaması da olmamıştır.

“(Ey Peygamber!) Sana aybaşı halini soruyor-
lar. De ki aybaşı hali kadınlar için bir eziyet/
sıkıntıdır. Aybaşı halinde kadınlarla cinsel ilişki 
kurmayınız ve temizleninceye kadar onlara iliş-
meyiniz. Temizlenince onlara Allah’ın emrettiği 
meşru yoldan yaklaşınız. Şüphesiz Allah çok tev-
be edenleri ve temizlenenleri sever”(Bakara/222) 
âyeti,  aybaşı halinin daha önce Resulullah’a 
sorulduğu halde cevap vermediğini, onun ye-
rine yüce Allah’ın “kul=söyle” diyerek soruya 
kendisinin cevap verdiğini ve bu cevapta bir 
ibadet yasağının bulunmadığını görüyoruz. 

Hz. Peygamber’in, cevap vermediği bir soruya 
âyet indikten ve soruyu cevapladıktan sonra 

KUR’AN’DA AYBAŞI 
HALİNDE KADINLARIN 
NAMAZ KILMAMALARI, 
ORUÇ TUTMAMALARI, 

KUR’AN’I ELLERİNE 
ALMAMALARI VE 
OKUMAMALARI 
KONUSUNDA 

HERHANGİ BİR 
AÇIKLAMA YOKTUR.
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Kur’an’ın ibadetle ilgili hükmünü geçici de 
olsa askıya alacak şekilde ayrıca bir cevap ver-
diğini düşünmek makul ve mantıklı olmasa 
gerektir. Sadece bu gerçeği düşündüğümüz-
de yasağın Resulullah’a nispet edilmesinin 
ne kadar haksız ve tutarsız olduğunu anlarız.  
Çünkü önce cevap vermediği bir soruya âyet 
geldikten ve durumu açıklığa kavuşturduk-
tan sonra aykırı bir cevap vermesi âyetle çe-
lişmektedir.

2-Diğer taraftan, aybaşı halinde kadına ibadet 
yasağı uygulamasının İslâm  öncesi Yahudi 
toplumunda rastladığımız bir algıdır. Cahiliye 
Arap toplumu da  büyük ihtimalle bu uygu-
lamayı onlardan almıştır. 
Nitekim hicretten önce 
de müslüman kadınların 
bu halde namaz kılması, 
söz konusuyken, yasağın, 
Medine döneminde ko-
nulması bu uygulamanın  
İslâmın getirdiği bir uygu-
lama olmadığına dair bir 
işaret sayılır.

 Çünkü konu ile ilgili 
hüküm Medine’de inen 
Bakara suresinde verilmektedir. Cahiliye top-
lumundaki birçok uygulamanın ve tedvin dö-
neminde kitaplara girmiş birçok bilginin ya 
İsrailiyat kaynaklı veya cahiliyye kültürünün 
bir uzantısı olarak girdiğini gözönünde bulun-
duracak olursak ,  konu ile ilgili rivâyetlerin 
de aybaşı halinde kadınlarla yalnız cinsel iliş-
kiyi yasaklayan Bakara/222. ââyetin inişinden 
önceki uygulamanın vakıanın tespiti olarak 
rivâyetlere girdiğini, böylece mevcut kültürün 
yansıtıldığını söylemek yanlış olmaz. İslâma 
göre bu durumda ibadetlerinde ne yapacağını 
bilmeyen müslüman hanımların Resulullah’a  
sormalarına karşın cevap alamamaları üzerine 
Yahudi kadınlarının uygulamasını taklit et-
tikleri ve rivâyetlerin bu uygulamayı Resulul-
lahın hükmü gibi değerlendirip yansıttıkları 
anlaşılmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar her-
halde bunu ortaya koymaktadır:

“Bazı kültür ve medeniyetlerde, hatta dinlerde 
âdetli kadınların evden uzaklaştırıldığı, yanla-

rına yanaşılmadığı, pişirdiklerinin yenilmediği, 
yani dışlandığı bize gelen bilgiler arasındadır. 
Kur’anın indiği cahiliye toplumunda da durumun 
bundan farklı olmadığı anlaşılmaktadır”7. 

“Cahiliye dönemi Araplarının da benzer bir an-
layışa sahip olduğu ve adetli kadınların putlara 
yaklaşmadığı ve Kabe’yi tavafa katılmadıkları 
nakledilmektedir8.

“Cünüp, hayızlı ve lohusaya ibadetler açısından 
getirilen kısıtlamalar konusunda Yahudilik’le 
İslamın yakın görüşler belirttiği bir gerçektir. 
(Yahudilikteki hükümler için bakınız: Tevrat, 
Levililer, 11/26-40, 12/2-5, 15/1-13, 16-18, 19-
24, 25-28, 22/4-7). Aralarında önemli görüş 

farkı bulunmakla birlik-
te, bu durumdaki kişilerin 

Yahudilikte mukaddes şey-
lere dokunmama ve Beytü’l-
Makdis’e girememeleri9, 
İslamdaki namaz kılmama 
ve mescide girememe gibi hü-
kümlere paralel görebiliriz. 
Bu hükümlerde dinin aslına, 
insan fıtratına, onur ve şere-
fine uygun düşmeyen unsur-
ları ayıkladıktan sonra her 

iki dinin ortak görüşte olmasında yadırganacak 
bir durum olmamalıdır”10.

 “İslam’daki namaz kılmama ve mescide gireme-
me gibi hükümlere  paralel görebiliriz” değerlen-
dirmesini yaparak bu yasağı her iki dinin or-
tak hükmü olarak görenler, bu ortaklığı veya 
paralelliği Yüce Allah’ın  hükmüne aykırı ola-
rak, neden Peygamber’in yaptığını düşünme-
leri gerekmez mi? Tevrat’taki hükümler Allah 

7 - Abdullah Kahraman, Age. 301, Mehmet Şener, 
agm, II, 212-213; Yunus Vehbi Yavuz, Hayız, DİA, 
XVII, 51’den naklen

8 - Ali Osman Ateş, Cahiliye Ve Ehli Kitap Örf Ve 
Adetleri, 41; A.Kahraman, Age. 337, dipnot, 113

9 -Kur’an’a abdestsiz el sürme ve aybaşı halindeki 
kadının camiye girme yasağının kaynağı bu 
yahudi uygulaması olsa gerektir.

10 - Abdullah Kahraman, Age. 336; Yine bakınız: 
Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin 
İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, 181-191, 
Kitabiyat, Ankara 2002 

AYBAŞI HALİNDE 
KADINA İBADET YASAĞI 

UYGULAMASI İSLÂM 
ÖNCESİ YAHUDİ 
TOPLUMUNDA 

RASTLADIĞIMIZ 
BİR ALGIDIR. 
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tarafından konulduğuna ve bütün vahiylerde 
hükümler ortak olduğuna göre, aynı hüküm 
sürdürülmek istenseydi yemek içmek, evlen-
mek ve aybaşı halinde kadınlarla ilişki kur-
makla ilgili yasaklar korunduğu gibi  bunun 
da Allah tarafından Kur’an’da da korunması 
ve sürdürülmesi gerekmez miydi?  Yoksa yüce 
Allah bu hükmü Kur’an’da da belirtmeyi-
hâşâ-unutmuş veya ihmal mi etmiştir?

Oysa Kur’anın, Yahudilerin/Tevrat’ın aybaşı 
halindeki kadınla cinsel ilişki kurma yasağını 
ve cünüplükten yıkanmayı koruduğu halde 
ibadet etmesine değinmediğini görüyoruz. Bu 
da Kur’an’ın böyle bir amacının olmadığını 
gösteriyor olsa gerektir. 
Ayrıca yasağın, Tevrat’ın 
hükmü olarak değil 
de, dolaylı rivâyetlerde 
Resulullah’ın yaptığı bir 
yasaklama olarak dilegeti-
rildiği  unutulmamalıdır.

Kaldı ki Tevrat’ın hükmü 
olan bazı uygulamaları 
Kur’an’ın korumadığını 
biliyoruz. Mesela doğan 
çocuğu 8.günde sünnet et-
tirmek Yahudiliğin olmaz-
sa olmazlarından ve ayı-
rıcı özelliklerinden (bkz. 
Tekvin, 17/11-15) sayıldığı halde, Kur’an 
ona hiç değinmemiş veya aybaşı halindeki 
kadınla cinsel ilişkiyi yasakladığı gibi sünnet-
sizliği haram olarak niteleyip yasaklamamış-
tır. Onun için sünnet olmak, fıtrattan veya 
Hz.İbrahim’in sünneti olduğu belirtilen11 beş-
on şey bağlamında görülmüş veya haramın 
karşılığı olan farz değil, halkımızın adlandır-
dığı gibi sadece nafile anlamında ‘sünnet’ ola-
rak nitelenmiştir. Zaten rivâyetlerde fıtrattan 
veya Hz.İbrahim’in sünneti olduğu belirtilen 
sakal bırakmamanın, tırnak ve bıyıkları kes-
memenin....haram olduğunu kimse söyle-
memiştir. Aksine İslâm alimlerinin geneli, 
sayılan bu şeyleri yerine getirmeyi müstehap 

11 - Buhari, libas, 63, 64, isti’zan, 1, Müslim, taharet, 
49, 50,  Ebu davud, teraccul, 16, Nesai, zînet, 1, 
Muvatta, sıfatu’n-nebi, 3. 

veya Hanefilerin söylediği gibi sadece sünnet 
olarak kabul etmiştir12.

Aynı şekilde namaz, oruç, hac, kurban, evlen-
me, boşanma, evlatlık, tesettür, içki, zinanın 
cezası, savaş, kadın, kölelik-cariyelik ve helal 
haramla ilgili pek çok konuda Yahudilikte ve 
cahiliyye döneminde yapılan birçok uygula-
mayı Kur’an’ın kaldırdığını yahut ıslah ederek 
koruduğunu bildiğimize göre, aybaşı halin-
de kadına ibadet yasağı getirmeyen Kur’anın 
bunu da kaldırmış olabileceğini düşünmek 
yanlış mı olur? Değilse, Kur’an diğerleri gibi 
onu da söyler ve yasağı sürdürürdü.

3-Gerek vaktinde yapılmayan ibadetler olsun, 
gerekse aybaşı halinden  
dolayı yapılmayan ibadet-

ler olsun, ibadetin vaktin-
den sonra başka bir vakit-
te kaza edilmesi anlayışı, 
Arap dilinde ve Kur’an’da 
“yapılması gereken işi zama-
nında yapmak, yerine getir-
mek, eda etmek” anlamında 
kullanılan “kadâ” fiilinin 
yerel kültürü dinselleştiren 
anlatımların yönlendirme-
siyle çığırından çıkarılarak 
“daha sonra yapmak” an-
lamında yanlış kullanılma-

sıyla oluşturulmuştur. 

Kur’an’da geçen ‘kadâ’ kelimelerinin hepsine 
baktığımız zaman, bir işe karar vermek, za-
manında yapmak, anlamında olduğunu görü-
rüz. Mesela, Bakara/117, Âli İmran/47, Mer-
yem/35, Fâtır/68 âyetlerinde yüce Allah’ın bir 
işe karar vermesi, Nisa/65’de Resulullah’ın 
hüküm vermesi, Enam/2’de bir süre belir-
lemesi, İsra/23’de yalnız kendisine ibadet 
edilmesini ve anne babaya iyi davnanılma-
sını kararlaştırması, Kasas/15’de Musa’nın 
vurduğu adamın işini bitirmesi/öldürmesi, 
Kasas/28-29’da Musa’nın kararlaştırılan sü-

12 -Sayılan şeylerle ilgili ulemanın görüşleri için  
mesela bakınız. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i 
Müslim Tercüme Ve Şerhi, 2/355-365, Sönmez 
Neşriyat, İst.1974

BAZI KÜLTÜR VE 
MEDENİYETLERDE, 
HATTA DİNLERDE 

ÂDETLİ 
KADINLAR EVDEN 
UZAKLAŞTIRILIR, 

YANLARINA VARILMAZ, 
PİŞİRDİKLERİ 

YENMEZ, TAMAMEN 
DIŞLANIRLAR.



76

reyi doldurması, Ahzab/23’de süresini dol-
durması, sözünü tutması, Ahzab/36’da yüce 
Allah’ın hüküm vermesi, Ahzab/37’de Zeyd’in 
eşinden boşanmaya karar vermesi/boşanması, 
müminler için böyle durumlarda bir sıkıntı-
nın olmaması, Zümer/42’de kişinin ölümüne 
karar vermesi, Yusuf/68’de Yakub’un içindeki 
arzuyu yerine getirmesi, Fussilet/12’de yedi 
kat göğün meydana getirilmesi, vd. bir şeyi 
yapmak, tamamlamak, karar vermek, hüküm 
vermek vb. anlamında olduğunu görürüz. 
Bütün türevleriyle “kadâ” fiilinin geçtiği hiç-
bir âyette vaktinden sonraya bırakılan bir işi  
sonra yapmak anlamında 
kullanıldığı yoktur. 

Müminler üzerine vakit-
li olarak farz olan namaz 
ibadetini vaktinden sonra 
başka bir zamanda yapa-
rak telafi etme uygulama-
sının bu ibadetin ihmal 
edilmesine veya terkedil-
mesine ne kadar çok se-
bep olduğunu ancak Allah bilir. Çünkü na-
mazın ancak vaktinde kılınabileceğini bilen 
müslümanların onu başka bir vakte bırakma-
mak için daha çok özen göstereceğinde şüphe 
yoktur13.

Durum böyle iken, namazın kılınmamasını 
anlamak mümkün olmadığı gibi, en azından 
elinde olmayan bir sebeple aybaşı halindeki 
kadına tutturulmayan orucun kaza edilmesi 
gerektiğini anlamak hiç mümkün değildir. 

4-Aybaşı halindeki kadına genel bir ibadet 
yasağı getirilmesinin mantığını da anlamak 
zordur. Acaba “Selef-i salihinden bazıları na-
maz vakti geldikçe hayızlı kadına abdest alma-
sını ve kıbleye karşı oturarak Allah’ı zikretme-
sini emredermiş. Bu görüş Ukbe b. Âmir (r.a) ile 
Mekhul’den rivâyet edilmiştir. (...) Hanefilerin 
Münyetu’l-Müfti adındaki eserinde hayızlı kadı-
nın her namaz vakti abdest alarak evinin mes-

13 -Kur’an, namazın müminlere vakitli olarak 
farz olduğunu (4 Nisa/103) söylediği gibi, bu 
namazların muhafaza edilmesi/vaktinde kılınması 
gerektiğini de söylemektedir. Mesela bakınız. 
Bakara/238, Müminun/9.

cidinde (evinde namaz kıldığı yerde) bir namaz 
miktarı oturması, tesbih ve tehlilde bulunması 
müstehabdır” denildiği gibi, ed-Diraye adlı ki-
tapta da “Böyle yapan kadına kıldığı en güzel 
namazın sevabı yazılır”14 anlatımlarında tarif 
edilen ibadet ile normal namaz arasında kı-
yam, kıraat, rüku ve sucud dışında ne fark 
vardır? Aybaşı halinde bunları yapabilen bir 
kadın neden bunun normal ibadet şeklini 
yaparak daha güzel ve mükemmel ibadetini 
yapmasın? 

Yoksa bütün mesele isim ve şekilden ibaret olup 
yapılanın namaz ve oku-
nanın Kur’an adını taşıma-
ması mıdır? Başka bir ifade 

ile, bütün mesele müslüman 
kadının zikir, hamd, tesbih, 
tehlil gibi namazda söyle-
nen şeylerin tümünü içeren 
Kur’anı okumasını önlemek 
ve doğusundan batısına ka-
dar İslâm coğrafyasında gö-
rüldüğü gibi ümmetin yarı-

sını/anasını Kur’an bilgisi ve bilincinden yoksun 
bırakmak mıdır? Konu ile ilgisi olmadığı halde 
56 Vakıa/79.âyeti delil gösterilerek Kur’an’a 
abdestsiz dokunmak yasaklandığı gibi, aybaşı 
halinde de kadınıa Kur’an’ı okuma ve anlama 
yasağı getirerek ümmeti Allah’ın kitabını okuyup 
anlamaktan alıkoymak karanlık üstüne karanlık 
oluşturmaktan başka ne işe yaramıştır? Şüphesiz 
dinin koyduğu her yasak karşısında müslümanın 
boyun eğmesi bir farz olduğu gibi, dinin koyma-
dığı yasakları müslümanlara dayatarak insanla-
rı dinden uzaklaştırmak da haram olsa gerektir.

Tebyîn’le İbadet Yasağı:

5-Yüce Allah’ın koymadığı bir yasağı Resu-
lullahın tebyîn görevi ile koyduğunu söyle-
yerek savunmak da doğru değildir. Çünkü 
Kur’an’da geçen tebyin’in böyle bir anlamı bu-
lunmamaktadır. Bunu görmek için Kur’an’da 
Tebyîn’in anlamına bakalım.

Kur’an’da olmayıp Hz.Peygamber’in verdi-
ği  hükümleri, tebliğ görevinin yanında ona 

14 -Ahmed Davudoğlu, Sahihi Müslim Tercüme Ve 
Şerhi, 2/561, Sönmez Neşriyat, İst. 1974

CAHİLİYE DÖNEMİ 
ARAP TOPLUMUNDA 

DA ÂDETLİ KADINLAR 
PUTLARA YAKLAŞMAZ, 

KÂBE’Yİ TAVAF 
ETMEZLERDİ.
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yüklenen ‘Tebyin’ görevinin gereği olarak 
verdiğini söyleyenler, bunu anlamı umumi/
genel olan âyeti tahsis etmek/özelleştirmek, 
mutlak/sınırsız olan âyeti takyid etmek/sınır-
landırmak,  mücmel/anlamı kapalı olan âyeti 
tefsir etmek/açıklamak suretiyle yaptığını 
söylerler15. Hac yapmanın ve namaz kılma-
nın detaylarının gösterilmesinin, mallardan 
alınacak zekat oranlarının belirlenmesinin, 
evcil eşek ve yırtıcı hayvan etinin, kızın ha-
yatta olan halası veya teyzesi üzerine kuma 
olarak nikahlanmasının, aybaşı halinde kadı-
nın ibadet etmesinin vd. yasaklanmasını, zina 
eden evlilere recm cezası-
nın uygulanmasını buna 
örnek olarak gösterirler. 
Bunun doğru olmadığı-
nı görmek için Kur’an’da 
Tebyin’in anlamına ve 
Hz.Peygamber’in konu-
muna bakmak gerekir.

Kur’an’da Tebyîn’in, “Dün-
ya ve ahireti iyice düşü-
nüp taşınmanız için Allah 
âyetlerini bu şekilde beyan 
etmektedir”(2 Bakara/219), 
“Allah, peygamberleri vası-
tasıyla kitap gönderdiklerinden “onu mutlaka in-
sanlara beyan edecek/açığa çıkaracak ve asla giz-
lemeyeceksiniz” diye daha önce kesin söz almıştı. 
Ama onlar bunu kulak ardı ettiler ve karşılığında 
az bir değeri satın aldılar. Ne kötü bir alışveriş 
yaptılar!”(Ali İmran/187), “İnsanlara indirileni 
beyan etmen için Zikri sana indirdik”(Nahl/44)”, 
“Hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara beyan 
etmek için elçisini gönderir”(16 Nahl/39), “Sana 
kitabı, ancak üzerinde ihtilaf ettikleri şeyleri be-
yan etmen için indirdik”(Nahl/64), “Hakkında 
ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü Allah size 
beyan edecektir”(16 Nahl/92), “Size hikmeti ge-
tirdim ve üzerinde ihtilaf ettiğiniz bazı şeyleri be-
yan etmek için geldim”(43 Zuhruf/63), “Kitaptan 
gizlediğiniz birçok şeyi size beyan etmek üzere  

15 -Mesela muhaddis Şuayb Arnavut’un açıklaması 
için bakınız, Enbiya Yıldırım, Hadisler Ve 
Zihinlerdeki Sorular Büyük Muhaddis Şuayb 
Arnavut’la Söyleşi, 326-327, Rağbet Yayınları, İst. 
2011

elçimiz gelmiştir”(5 Maide/15)   âyetlerindeki 
gibi vahyi gizlememek veya ortaya koymak 
anlamında kullanıldığı açıktır. Yani tebliğ, ge-
len vahyi insanlara duyurmak ve iletmek, tebyin 
ise vahyi gizlememek, üstüne yatmamak, hasır 
altı etmemek, açığa çıkarmak, anlamına gelmek-
tedir. Çünkü örneğin 3/187.âyetteki “tubey-
yinunne” fiilinin Yahudilerin  Tevrat’ı tahsis, 
takyid ve tafsil etmeleri anlamında olmadığı 
açık olduğu gibi,  2/219. âyetteki “yubeyyi-
nu”  fiilinin de yüce Allah’ın indirdiği âyetleri 
ayrıca açıklaması anlamında olmadığı açıktır. 
Çünkü yüce Allah’ın ne Tevrat için Yahudilere 

böyle bir görev vermesi, 
ne de mübin ve âyetlerini 
beyyinat olarak indirdi-

ği kitabı ayrıca açıklaması 
sözkonusudur. 

Nitekim Kur’an kendisi 
“İnsanlara kitapta beyan 
ettikten sonra Allah’ın in-
dirdiği apaaçık âyetleri ve 
hidayeti gizleyenlere Allah 
lanet eder ve lanet edecekler 
lanet eder”(2 Bakara/159) 
âyetinde bunu ortaya koy-
maktadır. Çünkü âyette 

geçen “beyyennâ” fiili, anlamı veya çerçevesi 
bilinmeyen bir şeyi açıkladık, anlamında de-
ğil, bizzat âyetleri ortaya koyduk, belirttik, 
gösterdik, anlamında kullanılmıştır. Onun 
için Kur’an’da beyan etme fiilleri, anlamı veya 
çerçevesi belirsiz olan şeylerin anlamına veya 
çerçevesine açıklık getirmek değil, bizzat o 
şeyleri belirtmek ve ortaya koymak anlamın-
dadır.

Tebyin’in anlaşılmayanı açıklamak anlamında 
değil, bir şeyi ortaya koymak, açığa çıkarmak, 
belirtmek anlamında olduğunu dilimizde 
kullanılan  örneğin “falanın beyanı budur, 
beyanından şu anlaşılıyor, beyanat verdi” 
ifadeleri gösterdiği gibi, vergi mevzuatında 
kullanılan ve terettüp eden verginin belirlen-
mesinde esası teşkil eden “Beyanname” ifadesi 
de bunu göstermektedir. Beyan ve Beyanname 
kelimelerinin anlaşılmayanı anlaşılır kılmak, 
anlamında değil, vergiye matrah olacak gelir-

“KADÂ” FİİLİ, İBADETİN 
VAKTİNDEN SONRA 
BAŞKA BİR VAKİTTE 

KAZA EDİLMESİ DEĞİL, 
“YAPILMASI GEREKEN 

İŞİ ZAMANINDA 
YAPMAK, YERİNE 

GETİRMEK, EDA ETMEK” 
ANLAMINDADIR. 
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gideri ortaya koymak, açığa çıkarmak, anla-
mında olduğu açıktır.

Bu anlayış, “varise vasiyet yoktur”16 
rivâyetleriyle yapıldığı gibi, Kur’an’ın hüküm-
lerini işlevsizleştirmeden veya vakitli kesin 
farz olan namazı aybaşı halinde kıldırmamak 
gibi farzı geçici de olsa  askıya almadan ya-
hut hangi durumlarda kazaya bırakılacağı 
Kur’an’da net olarak belirlenen (2 Baka-
ra/184, 185) orucu Ramazan ayından başka 
bir zamanda tutturmadan, Kur’anın etlerden/
hayvanlardan sınırlandırarak haram saydığına 
başka haramlar eklemeden, namaz, oruç, hac, 
zekat vd. ibadetlerin uygulanmasıyla ilgili de-
tayları kişisel inisiyatifle göstermek, yahut bir 
yönetici, bir komutan, bir 
müftü, bir yargıç, bir aile 
reisi, bir öğretmen vd. sı-
fatıyla yönetimde idari 
birtakım kararlar almak, 
şeklinde olması makul ve 
haklı olabilir, ama  mesela 
Arap dilinde sınırlandırma 
(hasr) belirten “innemâ” 
harfiyle Yüce Allah’ın sı-
nırlandırarak “Rabbim an-
cak şunları haram etmiş-
tir”(2/173, 6/119) dediği 
ve “Bana gelen vahiyde 
kişinin yiyeceklerinden 
bunların dışında hiçbir 
haram görmüyorum”(6 
Enam/145) deyip haramları birer birer saydı-
ğı ve gelen vahiyde bunun dışında bir haram 
görünmediği halde haramları çoğaltmak şek-
linde olması haklı ve makul olmasa gerektir.

Hz.Peygamber’in ayrıca bir şari’ olmadığı ya-
hut helal-haram hükmü vermediği mesela 
Bakara/189’da hilaller, 215 ve 219’da infak 
edilecek şeyler, 217’de haram ayda savaş, yine 
219’da içki ve kumar, 220’de yetimler, 222’de ka-
dınların aybaşı hali, Maide/4’de helal yiyecekler,  
Araf/187 ve  Naziat/42’de kıyametin ne zaman 

16 - Buhari, vesaya, 6, Ebu Davud, vesaya, 6, buyu’, 
88, Tirmizi, vesaya, 5, Nesai, vesaya, 5, İbni Mace, 
vesaya, 6 Darımi, vesaya, 28, İbni Hanbel, 4/186, 
187, 238, 239, 5/267 

kopacağı,  Enfal/1’de ganimetler,  İsra/85’de va-
hiy/melek,  Kehf/83’de Zülkarneyn, Taha/105’de 
dağların mahiyeti veya ne olacağı, Nisa/127’de 
kadınlarla ilgili bazı meseleler (yesteftûneke), 
Nisa/176’da kelâle’nin mirası (yesteftûneke) gibi 
15 konuda kendisine sorular sorulduğu halde Re-
sulullah kendisi cevap vermeyip onun yerine yüce 
Allah’ın “kul=söyle” diyerek cevap vermesinden 
de anlaşılmaktadır. 

Mesela cahiliye döneminden beri haram aylarda 
savaş yapmak bütün toplum gibi kendisi de yasak 
olduğunu bildiği için buna ilişkin soruya kendisi 
de rahatlıkla cevap verebilecekken cevap verme-
miştir. Yine hicretten sonra Yahudilerin uygula-
masına uyarak Kudüs’e dönüp namaz kılmaya 

karar verdiği gibi, yahudi-
lerin veya cahiliye toplu-
munun uygulamasına da 

bakarak ganimetler ve sada-
kalarla ilgili, yine toplumda-
ki uygulamaya bakarak ay-
başı hali ile ilgili sorulara da 
cevap verebilecek durumda 
olduğu halde kendisi cevap 
vermeyip onun yerine gelen 
vahyin (2/222)  cevap ver-
diğini görüyoruz. Bunların 
arasından özellikle 2/222’de 
kadınların aybaşı hali ve 
Maide/4’de yiyeceklerle ilgili 
sorulara kendisi cevap ver-
mediği halde, aybaşı halinde 

kadının ibadet etmesini, yırtıcı hayvanların ve 
evcil eşeklerin etini yemeyi kendisinin ayrıca ya-
sakladığını söylemek bir çelişki olmalıdır.

Resulullah’ın vahyin dışında helal-haram kılma 
yetkisi olduğunu söyleyenlere sormak lazım; aca-
ba içki, kumar, zina, hırsızlık, adam öldürme, 
kız çocuğu utancı ve diri diri toprağa gömülmesi, 
faiz, domuz eti, leş, cahiliyye döneminde uygu-
lanan 9 çeşit cinsel birliktelik/evlenme şekilleri, 
zihar yemini zulmü, kumar, falcılık, büyücü-
lük, yetim hakları, haram aylarda ve Mescidi 
Haram’ın yanında kan dökmek vd. şeylerin ha-
ram olduğunu Kur’an belirtip yasaklayıncaya 
kadar Hz.Peygamber bunların çirkin ve kötü 
şeyler olduğunu bilmiyor muydu? Bunların çir-

KUR’AN’DA BEYAN 
ETME FİİLLERİ, ANLAMI 

VEYA ÇERÇEVESİ 
BELİRSİZ OLAN 

ŞEYLERİN ANLAMINA 
VEYA ÇERÇEVESİNE 
AÇIKLIK GETİRMEK 

DEĞİL, BİZZAT O 
ŞEYLERİ BELİRTMEK 
VE ORTAYA KOYMAK 

ANLAMINDADIR.
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kin ve kötü şeyler olduğunu elbette kendisi de, 
Müslümanlar da biliyordu ve sayılan bu haram-
ların birçoğu Kur’an yasaklayıncaya kadar müs-
lümanlar tarafından işleniyordu. Mesela nerede 
ve ne zaman yasaklandığı ihtilaflı olan Mut’a 
evliliğinin, ne söylediklerinin farkına varınca-
ya/ayık oluncaya kadar müslümanların  namaz 
kılmalarını yasaklayan âyet gelinceye kadar içki 
içmenin, faiz alıp vermenin, zihar uygulamasının 
(58 Mücadele/1-4), domuz eti yemenin, kumar 
oynamanın, falcılığın, büyücülüğün, sınırsız eş-
liliğin, köleleştirmenin, kız çocuğu utancının ve 
diri diri toprağa gömmenin, ölen babanın dul 
eşiyle evlenmenin, yaşayan iki kız kardeşle ev-
lenmenin, metres tutmanın, Kabe’yi çıplak tavaf 
etmenin, putların yanında kurban kesmenin, fal 
oklarıyla kısmet aramanın, 
kumarın, putlara kurban 
kesmenin, haram aylarda 
ve Mescidi Haram’ın ya-
nında savaşmanın  devam 
ettiğini biliyoruz. Buna rağ-
men iddia edilen yetkisi ile 
Resulullah’ın bunlardan bi-
rini  haram ilan ederek ya-
saklamayıp Kur’an vahyinin 
gelmesini beklediğini ve hep-
sini Kur’an’ın yasakladığını 
görüyoruz. 

Yoksa Kur’an yasaklayın-
caya kadar Müslümanların bu haramlarla be-
raber yaşamasına, hatta kötülükler işlemesine 
ve zararlar görmesine Resulullah-haşa-göz mü 
yummuştur? Örneğin, sarhoş iken okuyan kişinin 
okuduğunu karıştırması sebebiyle, ne okuduğu-
nun ayırdına varıncaya kadar namaz kılmasının 
yasaklandığı (4 Nisa/43), cahiliye toplumunun 
çirkin bir alışkanlığı olarak kötü niyetli kişile-
rin sarkıntılık yaptıkları cariyelere benzettikleri 
gerekçesiyle müslüman hanımlara da sarkıntılık 
yapmaya kalkıştıkları ve bunun üzerine tesettür 
emrinin geldiği (24 Nur/31), hatta müslümanlar-
la  yahudi Beni Kaynuka arasında bundan dolayı 
savaşın çıktığı bilindiği halde söylenen yetkisiyle 
Resulullah içkiyi ve tesettürsüzlüğü daha önce 
neden haram ilan etmemiştir? Tıpkı müslüman-
lar arasında uygulanan ‘üçten dokuza boşsun’ 

yemini gibi, Cahiliyye döneminde uygulanan ve 
kadını başkasıyla evlenebilecek şekilde boşanmış 
yapmadığı gibi, evinde kadınlık haklarından da 
yoksun bırakan Zihar uygulamasından mağdur 
olup Resulullaha uzun uzun bundan yakınan  
Havle binti Sa’lebe’nin bütün yakınma ve sız-
lanmasına, haklarını korumasını ve çocuklarına 
acımasını ısrarla isteyip yalvarmasına  karşın, 
Resulullahın bir çözüm önermediğini ve “Koca-
sı hakkında seninle uzun uzun tartışıp şikayette 
bulunarak derdini Allah’a arzeden kadının söy-
lediklerini elbette Allah işitmiştir. Şüphesiz Allah 
ikinizin arasında geçen konuşmaları işitmektedir. 
Elbette Allah her şeyi işitir ve görür”(58 Mücade-
le/1) âyetinde açıklandığı gibi bu haksızlığı ancak 
vahyin gelip düzelttiğini biliyoruz. Yine cahiliyye 

toplumunun çirkin bir uy-
gulaması olarak babaların 
dul kalan  eşleriyle çocukla-

rın evlenmesi, sağlıklarında 
iki kız kardeşle evlenmek, 
üvey kızlarla evlenmek, süt 
kız kardeşlerle evlenmek, ge-
linlerle evlenmek, metres tut-
mak bilindiği halde Kur’an 
bu evlilikleri yasaklayın-
caya kadar (4 Nisa/23-25) 
Hz.Peygamber’in yasakladı-
ğını görmüyoruz. Yoksa bu 
haramlar ve haksızlıklar ay-

başı halinde kadının ibadet edip etmemesi kadar 
önemli değil miydi?

En hayati meselelerde bile kendi başına ka-
rar vermeyip açıklamayı vahye bırakan 
Hz.Peygamber’in mesela Kur’an’ın kadın-er-
kek her müminin üzerinde hem de vakitli/
vaktinde yerine getirilmesi farz olduğunu söy-
lediği ve bunun için temizliğin nasıl yapılaca-
ğını detaylarıyla öğrettiği (5 Maide/6) namaz 
gibi bir ibadetten geçici de olsa muaf tutarak 
15 yaşında namaz kılmaya ve aybaşı olmaya 
başlayıp ortalama olarak 55 yaşında âdetten 
kesilen bir kadını bu süre içinde toplam 10 
yıldan fazla namazsız ve Kur’an’sız yaşama-
ya mahkum etmek, Kur’an’ın yolculuk veya 
hastalık sebebiyle tutulmadığı taktirde başka 
zaman tutulacağını veya her zaman tutmakta 

TEBYİN’İ, HZ. 
PEYGAMBER’E, 

KUR’AN’IN DIŞINDA 
İKİNCİ BİR TEŞRİ 

ALANI AÇARAK KUR’AN 
VE SÜNNET İKİLİĞİ 

MEYDANA GETİRMEK 
ŞEKLİNDE ANLAMAK 
DOĞRU DEĞİLDİR.
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aşırı zorlananların tutmayıp fidye verebile-
ceklerini (2 Bakara/184) söylediği orucu hem 
de elinde olmayan bir sebeple, kadına zama-
nında tutturmayıp sonra ona kaza ettirmek, 
yiyeceklerden sınırlandırarak saydığı haram-
lara  haramlar eklemek ne derece doğru olur? 

Bu bakımdan Tebyin’i, eksiğini tamamlaya-
rak dine hükümler eklemek veya hükümle-
rini geçici de olsa askıya almak yahut  Hz. 
Peygamber’e, Kur’an’ın dışında ikinci bir teşri  
alanı açarak ayrı teşriler gibi Kur’an ve Sünnet 
ikiliği meydana getirmek, anlamında anla-
mak, Kur’an’ın mufassal, mübin ve âyetlerinin 
beyyinat olması, Kitapta her şeyin belirtilmiş 
ve dinin tamamlanmış 
olması gerçeğiyle bağdaş-
mamaktadır. Hele bunun 
Peygambere sorulduğu ve 
hakkında cevap vermediği 
Kur’an’la sabit olan aybaşı 
hali konusunda yapmak 
gerçekle hiç bağdaşma-
maktadır.

Nitekim İslâm’a karşı 
amansız bir düşmanlık ya-
pan müşriklerin Kur’an’ın 
kelimelerindeki bir kapalılığa itirazlarının ol-
duğunu yahut herhangi bir  kelimesini anla-
madıklarını söylediklerini, Hz.Peygamber’in 
de onlara manasını açıkladığını görmedi-
ğimiz gibi, Kur’an kelimelerinin lügat an-
lamını müslüman topluma açıkladığını da 
görmüyoruz. Sadece rivâyetler doğru ise, 
örneğin, Fatiha’da geçen ‘el-mağdûbi aley-
him’ ve ‘ed-dâllîn’inden maksadın, tartışmalı 
da olsa, kimler olduğunu, “İman edenler ve 
imanlarına zulüm karıştırmayanlar için emniyet 
vardır”(Enam/82) âyetindeki zulüm’den mak-
sadın şirk olduğunu söylemesi gibi, içerikle 
ilgili bazı açıklamalar yaptığı anlatılır17. Zaten 
Peygamber’in açıklaması olmasa da kitap eh-
linin gazaba uğrayanlar ve sapıtanlar olduğu 
ve bugüne kadar nice kesimlerin onların du-
rumunda bulunduğu çok sayıda âyetten an-

17 -Geniş bilgi için bakınız, Suat  Yıldırım, 
Peygamberizin Kur’an’ı Tefsiri, Kayıhan Yayınları, 
İst. 1998 

laşıldığı gibi, sözkonusu zulmün şirk olduğu 
da “Şüphesiz şirk çok büyük bir zulümdür”(31 
Lokman/13) ve “Allah’ın indirdikleriyle hükmet-
meyenler zalimlerin kendireleridir”(5 Maide45) 
âyetlerinden de anlaşılmaktadır. Onun için 
bu açıklamalar olmasa da ilgili âyetlerin ne 
anlama geldiği bilinmektedir. Bu bakımdan 
bir ilke olarak kaynağı Kur’an’da bulunmayan 
uygulamaların ve rivâyetlerin kabul edileme-
yeceği açıktır.

Hz.Peygamber’in Kur’anın kelimeleri için 
müşriklere veya müminlere açıklama yapma-
dığını Kur’an’ın dil tefsirini yapan Ebu Ubey-
de Ma’mer b. el-Müsenna (öl.210/825)  şöyle 

açıklar:

“Ne selef, ne de onlar-
dan sonra Kur’an’ın vah-
yine muhatap olanlar inen 
âyetlerin anlamının ne 
olduğu konusunda soru 
sorma ihtiyacı duydular. 
Çünkü Arapça kendi dil-
leriydi. Bildikleri bir dilin 
manasını sormadıkları gibi 
değişik ifade şekilleri ve 
kısa anlatımları için sorma 

ihtiyaçları yoktu. Çünkü Kur’an’daki ifade şe-
killeri, garip anlatımlar ve anlamlar Arap dili-
nin içerdiği şeylerdi”18.

Sonuç olarak, Peygamber’den istenen Tebyin, 
geleneksel olarak anlaşıldığı gibi kelime ola-
rak ne dediği yahut hüküm olarak ne söyle-
diği anlaşılmayanı açıklayarak veya sınırlan-
dırarak helal ve haramlar teşri etmek veya 
Kur’anın hükümlerinde tasarruf ederek ge-
çici de olsa işlevsiz bırakmak anlamında de-
ğil, Bakara/159, 219, Ali İmran/187 ve diğer 
âyetlerde kullanıldığı gibi vahyi gizlememek  
veya ortaya koymak, anlamında olsa gerektir. 

Uygulama Böyle Olmuştur, Söylemiyle İbadet 
Yasağı:

6-Bugüne kadar uygulamanın bu şekilde 
olduğu söylenerek  aybaşı halinde kadının 

18 -Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Müsenna, Mecazu’l-
Kur’an, 1/8, Tahkik, M. Fuad Sezgin, Beyrut 1981

KUR’AN-SÜNNET 
İKİLİĞİ KUR’AN’IN 

MUFASSAL, MÜBİN VE 
ÂYETLERİNİN BEYYİNAT 
OLMASI, KİTAPTA HER 
ŞEYİN BELİRTİLMİŞ VE 
DİNİN TAMAMLANMIŞ 
OLMASI GERÇEĞİYLE 

BAĞDAŞMAMAKTADIR. 
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ibadet etmesinin yasaklığını savunmak da 
doğru olmasa gerektir. Çünkü Allah’ın ser-
best bıraktığını  Peygam-
ber haram kılamayacağı 
gibi, hiçbir uygulama da 
Kur’an’ın hükmünü iptal 
edemez. Kaldı ki dini ya-
şamak açısından her biri 
en az aybaşı halinde ibadet 
yasağı kadar önemli olup 
toplumda bugüne kadar 
İslâm adına yapılan, hatta  
bazıları üzerinde icma ol-
duğu söylenen nice yanlış  
uygulama olagelmiştir.

Mesela, her adı anıldığında 
Hz.Muhammed’e salat ve 
selam okumanın farz olduğunu, henüz aybaşı 
görecek yaşa gelmemiş yahut akil ve baliğ olma-
mış kız çocuğunu velisinin evlendirebileceğini19, 
Kur’an’a ancak abdestli olarak dokunulabile-
ceğini ve okunabileceğini, anlama ve uygulama 
amacı dışında okumanın sevabının olduğunu20, 
ölmüşlerin ruhlarına okunacağını ve bundan 
hasıl olup ruhlarına gönderilen sevabın onlara 
yarar sağlayacağını,  herhangi bir âyetin başka 
bir âyetle veya hadisle neshedilmiş/yürürlükten 
kaldırılmış olduğunu, başka din ve felsefelerde-
ki gibi insanın ruh ve beden olarak düalist bir 

19 -Hanefilere göre baba, dede ve diğer asabeden biri, 
Şafiilere göre baba ve dede, Malikilere göre baba, 
dede, vasî ya da hakim, Hanbelilere göre baba, vasî 
ya da hakim küçük yaştaki çocukları evlendirme 
yetkisine sahiptir. Bkz. Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-
İslami ve Edilletuhu, VII, 180 vd, Dımaşk, 1989

20 -Kur’an’dan okunan her harf için on sevabın verileceği 
ve elif-lâm-mim’in ayrı ayrı birer harf olduğu, 
anlamındaki rivayet sahih ise, geleneksel anlayışın 
aksine, onu anlamak ve yaşamak için okumanın 
sevap olduğunu gösterir. Çünkü bu hitabın 
yapıldığı toplumun dili Kur’an’ın da dili olan 
Arapça idi ve  onlar Kur’anı okudukları zaman 
ne söylediğini anlıyor ve seyledikleriyle amel 
ediyorlardı. Kısaca, her harf için sevabın verilmesi, 
okuyup anlayanlar ve anladıklarını yaşayanlar 
içindir. Değilse Kur’anın azılı düşmanları Ebu 
Leheb ve Ebu Cehil de okuduğunda anlayıp ne 
söylediğini bildiği gibi oryantalistler de en az 
bizim ulema kadar okuduğunda Kur’anı anlıyor 
ve ne dediğini biliyor.  

yapıda yaratıldığını ve Ruh’un ölümsüz oldu-
ğunu, makam-ı mahmud’un dünyadaki zafer ve 

üstünlük olarak anlaşıla-
bildiği halde hemen bütün 
müfessirlerin bunu ahirette 

büyük şefaat makamı olarak 
anlamasını,  kabrin başında 
ölüye telkin/talkın yapılma-
sını, devir-iskat  yaparak 
fidye/endülüjans ile ölünün 
günahlarının bağışlanaca-
ğını21,  Fatiha’nın namaz 
dışında dua niyetine hemen 
her münasebetle okunması-
nı,  kabirlerin mermerle yük-
seltilmesini, üzerine sanduka 
ve kubbelerin dikilmesini, bir 

defada söylenen “üçten dokuza” sözüyle kadının 
üç talakla kesin olarak boşanmış olacağını ve 
caydırıcı bir ceza olmak üzere bu cahiliye uygu-
lamasını Hz.Ömer’in geçerli saydığını, fitne söy-
lemiyle kadının mescide gitmeyip namazı evinde 
kılmasının daha iyi olacağını, namaz kılmayı 
ısrarla bırakan müslümanın ceza veya mürted 
olarak öldürülmesi gerektiğini, müslümanlarla 
savaş halinde olan mürtedler dışında, dinden 
dönen kişilerin öldürülmesi gerektiğini, kadınla-
rının cariye ve çocuklarının da köle yapılacağı-
nı,  yanlışlıkla öldürülen kadının kan diyetinin 
erkeğin diyetinin yarısı olduğunu22, unutma, uy-
kuya dalma, bayılma vb. irade dışı bir nedenle 
olmaksızın vaktinde kılınmayan namazın başka 
bir zamanda kaza edilmesini, bir mezhebe bağ-
lanmadan dinin anlaşılamayacağını ve yaşana-
mayacağını, yabancı kadın ve erkekler arasında 
haremlik-selamlık uygulamasının gerekliliğini, 
bir yerleşim yerinde Cuma namazının ancak bir 
mescitte kılınabileceğini, aksi halde Hanefilerde  
zühr-i ahir namazının kılınmasını veya Şafiilerde 

21 -Hıristiyanlıkta yaşayanların günahları Papa 
tarafından ücret/endülüjans karşılığında kısmen 
veya tamamen bağışlanırken, müslümanlar 
arasında bu bağışlama bid’at olan devir-iskat 
uygulamasıyla ölmüşler için yapılmaktadır. 

22 - Bkz.  Kâsânî, Bedaiu’s-Sanayi’, 6/254, İbni 
Kudame, el-Muğni, 9/532-534, Nevevi, el-
Mecmu’, 22/467-468,  İbni Âbidin, Reddu’l-
Muhtar, 6/574, İbni Kayyim el-Cevziyye, İ’lamu’l-
Muvakkin, 2/168
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HARAM HÜKMÜ 

KOYMAK İÇİN DELİL 
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öğle namazının iade edilmesini, müslümanların 
yönetiminin babadan oğula geçen saltanat gibi 
monarşi yönetimi olmasını, Tevbe/28.âyet sade-
ce putlara tapan ve müslümanlarla savaş halin-
de olup manen necis/pis sayılan o günkü Kureyş 
müşriklerinin artık Mescidi Haram’a yaklaş-
malarını ve orada şirk ibadetleri sürdürmeleri-
ni yasakladığı ama kitap 
ehlinin girişini ise hiçbir 
yerde yasaklamadığı halde 
(mesela bkz. Elmalılı, Hak 
Dini Kur’an Dili, Tevbe/28.
âyetin tefsiri, Süleyman 
Ateş, Kur’anı Kerimin Ev-
rensel Mesajına Çağrı, 70, 
Yeni Ufuklar Neşriyat, İst. 
1990; Mustafa İslamoğlu, 
Hayat Kitabı Kur’an, 1/334, 
Tevbe/28.âyetle ilgili 4.not. 
I.baskı, İst. 2008; Maturidi, 
2/396’dan naklen M. Sait 
Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri,  2/434, 
Beyan Y., İst. 2012) bugüne kadar kitap ehlinin 
de Mekke ve Medine’ye girişlerininin ve Mesci-
di Harama yaklaşmalarının yasaklanmasını23, 
Resulullah zamanında Cuma günü birinci ezan 
öğle vakti girmeden halkı mescide toplamak 
amacıyla okunduğu ve günümüzde hoparlörle  
şehrin her tarafından ezan sesi duyulduğu hal-
de dış ezandan sonra bir de iç ezan okumanın 
sürdürülmesini, cariyenin zorunlu örtünmesinin 
göbek ile diz arası olduğunu, esirlerin köleleşti-
rilmesini, ticaretinin yapılmasını, kişinin esir/ca-
riye kadınlardan müslüman da olsalar nikahsız, 
şahitsiz, mehirsiz ve sınırsız sayıda istediği ka-

23 -Hz. Peygamber’in Yahudileri Medine’den 
çıkarması, dinleri yüzünden değil, müslümanlara 
hıyanetleri, antlaşmalarını bozup kritik 
anlarda müslümanların düşmanlarıyla işbirliği 
yapmalarından ötürüdür. (...) Peygamber’in amacı, 
öncelikle Hicaz bölgesinden şirk dinini kovmak 
iken, sonradan bu konudaki sözleri Kitap Ehline 
de teşmil edilmiş, böylece kitap ehli kimselerin 
de Mekke ve Medine’ye girmeleri yasaklanmıştır. 
Oysa Hz.Peygamber zamanında Hayber’de 
Yahudiler oturmaktaydı. Bunlar Hz.Ömer 
zamanında Hayberden çıkarılmış, kimi Şam’a 
kimi Ezruh’a, kimi de Hire’ye gitmiştir” (Süleyman 
Ateş, Kur’anı Kerim’in Evrensel Mesajına Çağrı, 
70, Yeni Ufuklar Neşriyat 1990).

darla birlikte olabileceğini, kölesini ve cariyesini 
istediği zaman mal gibi başkasına satabileceği-
ni, Kur’an’ın “Allah’ı çokça  zikrediniz” emrinin 
müzik ve dans eşliğinde “Allah” kelimesinin çok 
çok tekrarıyla yapılmasını, kurtuluş piyangosu 
için Mevlid, Reğaib ve Berat gibi birtakım kutsal 
günler ve geceler oluşturulmasını ve  kutlanması-

nı, Kur’anın inmeye başla-
dığı ve tarihte bir kez ger-
çekleşen Kadir Gecesinin 

her yıl tekerrür ettiğini ve 
kutlanması gerektiğini, Ehli 
Sünnet’inden Şia’sına kadar 
yatırlar ve babalar gibi tür-
belere ziyaretler ve seferler 
düzenleyip onlardan medet 
ve şefaat istenmesini Kur’an 
ve Sünnet söylemediği halde 
müslümanlar arasında-hem 
de çoğunda icma ile-anlayış 
ve  uygulama bugüne kadar 

böyle olmuştur. Bu örnekleri çoğaltmak müm-
kündür. Bunların aksini yapan veya söyleyenle-
rin ümmetin uygulamasına muhalefet ettiği, hat-
ta Kur’an ve Peygamber düşmanı ilan edildiği de 
bilinen bir gerçektir. 

İcma’ Söylemiyle İbadet Yasağı:

Bu uygulamanın ameli sünnet olduğu ve üze-
rinde icma meydana geldiği söylemi ile aybaşı 
halinde kadının ibadet etmesinin yasaklığını 
savunmak ne derece doğru olur? Bunu gör-
mek için Resulullah ve ashabı zamanında 
hem de cemaatle günde beş kez kılınan ve en 
başta nasıl kılındığı üzerinde bütün ümmetin 
icma etmiş olması gereken namazın beş farz 
olarak beş vakitte mi, üç vakitte mi kılınacağı, 
niyetin şekli, kolların göğüste bağlanıp bağ-
lanmaması, namazın cemedilip edilmemesi, 
kısaltılarak kılınıp kılınmaması,  Fatiha’dan 
önce  şu veya bu duanın okunup okunma-
ması, besmelenin söylenip söylenmemesi, 
imamın arkasında Fatiha’nın ayrıca okunup 
okunmaması, zamm-ı surenin okunup okun-
maması ve miktarı, rükuya giderken ve rüku-
dan doğrulurken ellerin yukarıya kaldırılıp 
kaldırılmaması,  oturuşta tahiyyatın nasıl ve 
ne kadarının okunması, teşehhüdde parmak-

HASTA VE YOLCU 
RUHSATI KULLANARAK 

RAMAZAN’DA ORUÇ 
TUTMAYI SONRAYA 
BIRAKMAK YERİNE, 

SIKINTISINA 
KATLANARAK 

ORUCU ZAMANINDA 
TUTABİLİR.
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ların  toplanıp toplanmaması ve işaret parma-
ğının kaldırılıp kaldırılmaması, sabah nama-
zında kunut duası yapılıp yapılmaması, vd. 
konularda mezheplere göre kılınış şeklinin 
farklılığına bakmak yeterlidir.

Onun için icma’ söylemiyle bazı konularda 
muhalefetin caiz olmadığı anlatımlarını da 
değerlendirmek gerekir. Çünkü İcma’ın vahiy 
gibi bağlayıcı olduğu an-
layışının dinin değil, ken-
di görüşlerinin haklılığını 
savunmak ve muhalifleri 
susturmak için ulema ve 
mezhep çevrelerinin yaptı-
ğı bir değerlendirme oldu-
ğu bilinmektedir. İcma’ın 
mahiyetini ve dinde ye-
rini görmek için “kesin 
icma”ın vahyin öğretileri 
ve uygulaması üzerindeki 
icma olup bağlayıcı oldu-
ğunu, örfe ve maslahata 
dayalı icma’ın ise illetinin ve maslahatının 
ortadan kalkmasıyla ortadan kalkabileceğini 
belirten Yusuf Kardavi’nin değerlendirmesini 
vermek istiyoruz: 

“Kesin icma” ifadesini kullandım. Çünkü fa-
kihlerin bir kısmı, haklarında başka alimlerin 
ihtilaf ettiği bazı meselelerde icma bulundu-
ğunu nakletmişlerdir. Bunun sebebi şudur: 
Müçtehid alimler ilk asırlarda bölge ve ülkele-
re yayılmış bulunuyordu. Aynı zamanda müç-
tehidler sayıca o kadar çok idi ki bu durum 
her içtihadi meselede onların görüşlerinin bi-
linmesini zorlaştırıyordu. Bu durum, Ahmed 
b.Hanbel’i şöyle demeye sevk etmişti: “İcma 
iddiasında bulunan yalancıdır. O ne bilecek, belki 
insanlar ihtilaf etmiştir ve bu bilgi ona ulaşma-
mıştır. O zaman icma iddiasında bulunmak yeri-
ne, şöyle desin: İnsanların bu konuda ihtilaf etti-
ğini bilmiyoruz veya onların ihtilaf ettiğine dair 
bana bir bilgi ulaşmadı”24.

Fıkıh kitaplarından örnekler vererek, mahke-
mede davalı yerine davacıya yemin ettirilmesi, 
sığırların zekatında nisab miktarı, 46 milden 

24 -Yusuf Kardavi, İslam Fıkıhı Yeniden Okumak, 94

az mesafedeki yolculukta namazı kısaltarak 
kılmanın caiz olmadığı, öldürülen Yahudi ve 
Hıristiyan’ın diyetinin Müslüman’ın diyetinin 
üçte birinden az olmadığı, öldürme olayında 
iki şahidin şahitliğinin yeterli olacağı, gayri 
müslimlere zekat malından verilemeyeceği, 
Haşimoğullarına zekat vermenin caiz olma-
dığı, halifenin Kureyş’ten olacağı, içki içene 

verilecek cezanın şekli 
ve miktarı, Hz.Ömer’in 
Kur’an’da belirlenen 

müellefe-i kulub payını 
yürürlükten kaldırdığı, 
gibi konularda icma iddi-
alarının doğru olmadığını 
söyledikten (Age.95-102) 
sonra Kardavi, Fıkıh Usulü 
alimlerinin icma’ konusun-
daki tavrını da şöyle özet-
lemektedir:

 “Fıkıh Usulü alimlerinin bir 
kısmına göre icmaya muha-

lefet etmekte sakınca yoktur. Bir kısmına göre, 
çağın alimleri bir meselede farklı iki görüş belir-
tirse sonra gelenlerin o meselede üçüncü bir gö-
rüş ortaya atmaları caiz olmaz. Amidi’nin tercih 
ettiği görüşe göre ise, üçüncü görüş iki görüşün 
sağladığı birliği ortadan kaldırmadan iki görüş-
ten birine bir yönden, diğerine bir yönden uygun-
luk arzediyorsa üçüncü görüş ortaya atmak caiz 
olur, çünkü bu icmayı bozmuş olmaz”25.

Onun için bağlayıcı icma’ın ancak vahyin öğ-
retileri ve uygulaması üzerinde yapılan icma 
olduğunu bilmek, diğer icma söylemlerini ise 
ihtiyatla karşılamak gerekir.

Aybaşı Halinde İbadet Yasağının Dayandırıl-
dığı Rivayetler:

7-Muhafazakarlığı dinin kendisi olarak bel-
leyen bazıları, Resulullah’ın ağzından aybaşı 
halinde ibadet yasağını belirten bir rivayetin 
bulunmamasını yasağın herkes tarafından bi-
liniyor olmasına bağlıyorsa26 da, Resulullah’ın 

25 -Yusuf Kardavi, Age. 102. İslam fıkhında icma’nın 
yeri ve değeri konusunda geniş bilgi için bakınız. 
Age. 93-106

26 -Aybaşı halinde kadının oruç tutma yasağına 
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DE SIKINTIYA 

KATLANABİLEN 
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TUTABİLECEĞİNİ 
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ağzından bu yasağı belirten bir rivayet yoktur. 
Bu durumdaki kadının ibadet edemeyeceğini 
belirten dolaylı rivayetler tekrarlarıyla bera-
ber aşağı yukarı şöyledir:

”Kadınların akıl ve dinleri eksiktir, çünkü aybaşı 
günlerinde namaz kılmazlar ve iki kadının şahit-
liği ancak bir erkeğin şahitliği yerine geçer, onun 
için çok sadaka vermeleri gerekir”27. “Ey kadın-
lar, sadaka verin ve çokça istiğfar edin, çünkü 
cehennemliklerin çoğunun sizlerden oluştuğunu 
gördüm. Onlardan aklı ba-
şında/atak bir kadın: Neden 
cehennemliklerin çoğu biz-
dendir ey Allah’ın Rasulü?! 
deyince, Rasulullah şöyle 
dedi: Çokça lanet okursu-
nuz ve eşlerinize karşı çok 
nankörlük edersiniz. Aklı ve 
dini eksik olan sizler kadar 
akıl sahibi kişileri baştan 
çıkaranı görmedim. Kadın: 
Aklımız ve dinimiz neden 
eksik olsun? deyince, Rasulullah şöyle dedi: “İki 
kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliği yerine 
geçmesi, aklının eksikliğindendir, geceler geçer 
namaz kılmaz ve Ramazanda oruç tutmaz. Bu 
da dininin eksikliğindendir”28. 

“Bana  cehennem gösterildi, bir de baktım ki ora-
dakilerin çoğu kadınlardır, nankörlük ediyorlar. 
Allah’a karşı mı nankörlük ediyorlar? denilince, 
eşlerine nakörlük ediyorlar, iyiliğe karşı nankör-
lük ediyorlar, onlardan birine yıl boyu iyilik etsen 

ilişkin açık bir rivayetin bulunmamasının bu 
mantıkla savunulması için bakınız. Talha Hakan 
Alp, Âdetli Kadının Orucu Meselesi Ve Modern 
Fetvalar, Rıhle, 120-128, 

27 - Buhari, hayız, 6, zekat, 44, savm, 41, Müslim, 
iman, 132, hayız, 6, Ebu Davud, sunnet, 15, 
Tirmizi, iman, 6, İbni Mace, Fiten, 19, Darımi, 
vudu’, 104. Benzeri rivayetler Buhari, nikah, 
87, bed’ulhalk, 8, cenaiz, 89, rikak, 42 ve başka 
yerlerde de geçmektedir. 

28 - Buhari, hayız, 6, zekat, 44, Müslim, iman, 132, 
iydeyn, 4 Nesai, iydeyn, 19, İbni Mace, fiten, 19, 
Tirmizi, iman, 6, İbni Hanbel, 2/67. Bu rivayetlerin 
hepsinde Hz. Peygamber’in cennet ve cehennemin 
kapısında durup baktığı ve cehennemdekilerin 
büyük çoğunun veya tamamına yakınının 
kadınlardan oluştuğunu gördüğü anlatılır.  

bile senden olumsuz bir şey gördüğü anda, sen-
den asla hayır görmedim, der”29.

“Hz. Ayşe’den rivayet edilir; Fatma binti Ebi Hu-
beyş  Rasulullah’a sordu: Ey  Allah’ın Rasulü, ben 
temiz kalamıyorum, namazı kılmayı bırakayım 
mı? Rasulullah, “Bu, bir damar kanaması olup 
hayız değildir, hayızlı olduğun zaman namaz kıl-
mayı bırak. Hayız süresi kadar zaman geçince, 
kanı yıka ve namazı kıl” dedi”30. 

“Hayızlı olunca na-
maz kılmayı bırak”31. 
“O ayda hayızlı olduğu 

süre içinde namaz kılmayı 
bıraksın”32.”Hayızlı olduğu 
zaman, namaz kılmayı bı-
raksın, hayız bitince kılmaya 
başlasın”33.

Rasulullah’ın eşlerinden 
Meymune anlatır: “Hayızlı 
olup namaz kılmadığım za-
manlarda Rasulullah hasır 

üzerinde namaz kılarken secde ettiği yerin hi-
zasında uzanırdım. Secde ederken Rasulullah’ın 
elbisesinin tarafları bana değiyordu”34. 

“Bir kadın Hz. Ayşe’ye sordu: Hayız gören ka-
dın temizlendiği zaman o süre içinde kılmadığı 
namazları kılacak mıdır? Hz. Ayşe: Sen Haruri-
lerden (Harici)  misin? Biz Rasulullah’ın yanın-
da âdet görürdük, bize böyle bir şey emretmezdi 
veya böyle bir şey yapmazdık, dedi”35. 

29 -Buhari, iman, 21 

30 - Buhari, hayız, 9, 20, Ebu Davud, taharet, 108 
(h.no. 282).

31 - Buhari, vudu’, 63, hayız, 8, 19, 28 vudu’, 63, 
Müslim, hayız, 62,  63, 66, Ebu Davud, taharet, 
107-110, Tirmizi, taharet, 93, Nesai, taharet, 133, 
134, 137, hayız, 2-6, talak, 74, İbni Mace, taharet, 
104, 115, 116, vudu’, 80, Muvatta, taharet, 104, 
İbni Hanbel, 6/83, 129, 141, 187, 194, 464, 
Darımi, sünnet, 1

32 - Ebu Davud, taharet, 107

33 - Ebu Davud, taharet, 109 

34 - Buhari, hayız, 31, salat, 18, 21, 107; Müslim, 
salat, 273

35 - Buhari, hayız, 21, Müslim, hayız, 67. Buhari ve 
Müslim’de olmayıp Sünen kitaplarında bunlara 
benzer başka rivayetler de vardır.

ORUÇ TUTMAK İÇİN 
HİÇBİR TEMİZLİK ŞARTI 
YOKTUR. DOLAYISIYLA 

AYBAŞI HALİNDE 
OLMASI KADININ 

ORUÇ TUTAMASINA 
MANİ DEĞİLDİR.
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“Muâze, Aişe’ye  “Neden adetli kadın temizlen-
dikten sonra oruç tutuyor da namaz kılmıyor?” 
diye sorunca, “Sen Harûriyye misin?” dedi. “Ha-
yır, Harûriyye değilim ama soru soruyorum” de-
yince, şöyle dedi: ”Bizim başımıza bu olay gelince 
orucu tutmamız emredilirdi ama namazı kılma-
mız emredilmezdi”36.

Rivayetlerin kritiğine geçmeden önce, bazıları 
için ‘zayıf’ değerlendirmesi yapılmasına kar-
şın, yasağı savunanlar tarafından tümünün 
hararetle nasıl savunul-
duğunu bir örnekle gös-
termek istiyoruz.

“Bu hadisleri sıhhat açı-
sından değerlendirmeye 
tabi tutan hadis kritikçi-
leri bunlarla ilgili çeşitli 
açıklamalar yapmışlardır. 
(bkz. Şevkani, Neylu’l-
Evtar, 1/268-273, Zeylaî, 
Nasbu’r-Râye, 1/193-
203). Bu hadislerin sahih 
ve hasen olanları bulun-
duğu gibi, zayıf olanları da vardır. Ancak 
farklı sahabilerden nakledilen bu hadislerin 
hepsi aynı muhtevayı desteklemektedir. Ri-
vayetlerin hiçbirinde adetli kadının namaz ve 
oruç gibi ibadetlerini yapabileceğine dair bir 
ifade yer almamaktadır. O zaman hadislerin 
bir kısmının zayıf kabul edilmesi bu muhte-
veya zarar vermez. Zira buradaki zayıflığın, 
sözkonusu muhtevanın belirtilen lafızla nak-
ledilmiş olma(ma)sına yönelik bir şey olduğu 
düşünülebilir”37.

Haricilerin Ezarika grubu aybaşı halinde kılınmayan 
namazın tutulmayan oruç gibi daha sonra kaza 
edilmesi gerektiğini söylerken (Şevkani, Neylu’l-
Evtar, 1/280), diğer bir grup ise aybaşı halindeki 
kadının namazı kılıp orucu tutabileceğini 
söylemişlerdir. (İbni Hazm, el-Muhalla, 4/189). 
Haricilerin İbadiyye kesiminin ise Ehli Sünnet 
gibi düşündüğü belirtilir. (Şevkani, es-Seylü’l-
Carrar, 1/148). Bu nakiller için bakınız. Abdullah 
Kahraman, İslam Hukukunda Değişim Ve 
İbadetler, 303-304, 

36 - Müslim, Hayız, 67, 69 

37 -Abdullah Kahraman, Age. 307,  

Görüldüğü gibi bu rivayetlerin başında ka-
dınların akıl ve dinlerinin eksik olduğunu 
söyleyerek bundan dolayı cehennemlik ol-
duklarını söyleyen rivayetler gelmektedir.  
Bunların doğru olamayacağını yerinde be-
lirtmiştik38. Ne pahasına olursa olsun malum 
yöntemleriyle rivayetleri savunanlar dışında, 
aybaşı halinde kadına ibadet yasağı getiren 
rivayetleri hem de taabbudi bir nass görerek 
yasağı hararetle savunanların39, işlerine geldi-

ği gibi ayrım yaparak ka-
dını aşağılayan, Buhari ve 
Müslim başta olmak üze-

re dokuz hadis kitabının 
kaydettiği rivayetlerin  ya 
yanlış değerlendirildiğini 
söylediklerini veya onları 
dışlayarak bir kenara koy-
duklarını görüyoruz.  Bu 
çelişkiyi gözler önüne ser-
mek için de bir örnek ver-
mek istiyoruz. 

“Kadının aklının ve dininin 
noksan olduğunu söyleyen rivayetleri bir tarafa 
bırakırsak...”40. “Sözkonusu hadislerin dini bir 
kural olmaktan ziyade, yerel bir söylemin ifa-
desi olduğu ya da özel bir bağlamının bulundu-
ğu söylenebilir”41. “Muhtemelen Hz.Peygamber 
sözkonusu rivayetlerde yer alan ifadeleriyle ba-
sit, mevzii/lokal ve özel bağlamı olan bazı haki-
katleri ifade etmek istemiştir. Ancak daha sonra 
hadis ve fıkıh bilginleri bu rivayetleri mecrasın-
dan çıkarmış, abartarak düzenleyici birer hukuk 
kuralı gibi algılamış ve kendi dönemlerindeki ka-
dının toplumsal statüsünü de gözönüne alarak, 
oluşturacağı çelişkileri de dikkate almadan adetli 
kadının ibadet yasağı konusunda da delil olarak 
kullanmışlardır. Halbuki bu rivayetlerin hukuk 
kuralı gibi değil de, farklı şekillerde yorumlan-
ması mümkündür”42.

38 -Bakınız. Rivayet Kültürü Ve Olumsuz Kadın 
Algısı, (Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011, 2. baskı)  
kitabımız.

39 -Bkz. Abdullah Kahraman, Age. 310-312, 328.

40 - Abdullah Kahraman, Age. 318

41 - Abdullah Kahraman, Age. 302

42 - Abdullah Kahraman, Age. 330

ZORLANARAK 
TUTABİLENLERİN, 
ORUCU TUTMAYIP 

FİDYE VERMESİ YERİNE 
TUTMASI EFDALDİR. 

KEZA, HASTA VE 
YOLCU DA KAZAYA 

BIRAKMADAN İSTERSE 
ORUÇ TUTABİLİR 

(BAKARA/185)
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Bunları söyleyenler aybaşı halinde kadına iba-
det yasağı getiren diğer rivayetlerin de aynı 
şekilde yerel bir söylemin veya uygulamanın 
ifadesi yahut özel bir bağlamla ilgili olabilece-
ğini veya hadis ve fıkıh bilginlerinin onları da 
mecrasından çıkarıp  haram hükmü olarak al-
gıladıklarını yahut başka şekilde de yorumla-
nabileceğini söylemeyip onları ve ibadet yasa-
ğını hararetle savunmalarını anlamak zordur. 

Oysa yumuşatarak geçersiz saydıkları veya bir 
kenara koydukları rivayetler en az savunduk-
ları ve haram hükmünde bağlayıcı teşri olarak 
gördükleri diğer rivayetler kadar meşhur olup 
Buhari, Müslim, Ebu Davud ve diğerleri tara-
fından aynı kriterlerle seçilmiş ve aynı kitap-
larda yer almıştır.  Görüldüğü gibi kimi hadis-
leri eleştirenleri yahut birtakım sebeplerden 
dolayı onlarla ahkam teşri edilemeyeceğini 
söyleyenleri “işlerine gelenleri almak, işlerine 
gelmeyenleri atmak”la suçlayanların kendile-
rinin de aynı nitelikteki rivayetler konusunda 
işlerine gelenleri baştacı etmeleri, ama işlerine 
gelmeyenleri  bir şekilde diskalifiye etmeleri 
tutarlı bir yöntem olmasa gerektir. 

Diğer taraftan, aybaşı halinde kadının ibadet 
yasağının dayandırıldığı rivayetler, Kur’an 
gibi Allah’ın koruması altında olmayan, söy-
lendiği veya işlendiği anda Kur’an gibi yazıl-
mayan, Kur’an gibi harfiyyen ezberlenmeyen, 
harfi harfine değil anlam olarak nakledildiği 
için türlü şekillerde değişikliğe uğrayan ve ge-
neli itibariyle akaid oluşturmak ve helal-ha-
ram hükmü koymak için delil olmaya elverişli 
kabul edilmeyen âhâd rivayetlerdir.  Bu gerçe-
ği mesela İzzet Derveze şöyle belirtir:

“Sîret kitaplarında ve diğer kitaplarda yer alan 
rivayetler geç zamanlarda yazıya geçtiğinden, 
hafızalarda taşındığı sırada güzel korunamama 
ve sağlıklı bir biçimde nakledilememiş olma ihti-
mali bulunduğundan, ayrıca bu rivayetlere heva 
hevesin, önyargıların, kasıtlı müdahalelerin, 
uydurmacılığın ve uzlaşmacı gayretlerin etkisi 
uzanmış olabileceğinden kişinin gönlünde pekçok 
kuşkuya neden olabilmektedir, oysa Kur’an böyle 
değildir”43.

43 -İzzet Derveze, Hz.Muhammed’in Hayatı, I/15, 

Bunlardan kat kat fazlasının hadis ve siyer 
kitaplarında yer almasına rağmen ulema ta-
rafından eleştirilip reddedildiği bilinmekte-
dir. Mesela Mehdi, Mesih ve Deccal’den fırka, 
fiten, şefaat, kıyamet alametleri ve geleceğe 
ilişkin rivayetlere kadar, ibadetlerle ilgili ri-
vayetlerden yönetime ve itaate kadar, hilafe-
tin Kureyşiliğinden yalnız ehli beytin hakkı 
oluşuna kadar, Hz.Peygamber’in büyülenmiş 
olmasından cinlerin peygamberi oluşuna ka-
dar, doğmadan önceki ahvalinden Rahip Ba-
hira anlatımlarına kadar,  Kur’an’ın mushaf 
haline getirilmesinden kıraatlerin mahiyetine 
kadar, burada sayamayacağımız kadar, deği-
şik konularda çok sayıda rivayet eleştirilmiş 
ve kabul görmemiştir44. O rivayetleri sahih 
hadis olarak kitaplarına alanların bunları da 
aynı şekilde sahih görerek kitaplarına aldıkla-
rı unutulmamalıdır. 

Bir örnek olarak meşhur “Üç şeyin ciddisi de 
ciddidir, şakası da ciddidir. Bunlar nikâh/ev-
lenme, talak/boşanma ve ric’at/boşanmış eşe 
dönüştür”(Ebu Davud, talak, 9; Tirmizi, ta-
lak, 9; İbni Mace, mukaddime, 7, talak, 13) 
rivayetlerini birçok alimin eleştirmesinin ya-
nında, sünnet üzerinde titreyen ve nasıl an-
laşılacağını göstermek için “Sünneti Anlamada 
Yöntem”(çeviri, Bünyamin Erul, Kitabiyat, An-
kara)  kitabını yazan Yusuf Kardavi’nin “İşin 
dini yönü, yani şaka yoluyla evlilik ve boşanma 
yapanla Allah arasındaki ilişki açısından bakın-
ca, niyet olmadıkça bu işlemler geçerli olmaz. Biz 
şakacının bir sözüne bakarak aileleri yıkamayız 
ve Allah’ın Kur’an’da “sağlam söz” olarak adlan-
dırdığı bir ilişkiyi bozamayız”45 değerlendirme-
sine bakılabilir.

Başka bir örnek olarak Hz.Peygamber’in diğer 
peygamberlerden üstünlüğüne ilişkin rivayet-

çeviri, Mehmet Yolcu, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 
2011

44 - Mesela Mehdi hadislerinin asılsız olduğuna 
ilişkin geniş bilgi için bakınız: İbni Kayyim el-
Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (el-
Menaru’l-Münif fi’s-Sahihi ve’d-Daîf), 342-366, 
çeviri, Hanifi Akın, Polen Yayınları, İstanbul 2006 

45 -Yusuf Kardavi, İslam Fıkhını Yeniden Okumak, 
80-81,  çeviri, Abdullah Kahraman, Nida Yayınları 
İst. 2012  
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lerin doğru olamayacağını söyleyen Süleyman 
Ateş’in aşağıdaki değerlendirmesine bakılabi-
lir:

“Bana beş şey verildi, benden önceki hiçbir pey-
gambere bunlar verilmemişti: Bir aylık mesafe-
den heybetim duyulmakla bana yardım edildi. 
Yerin her yanı bana mescid yapıldı. Ümmetim-
den kime namaz vakti yetişirse bulunduğu yer-
de namaz kılsın. Bana ganimetler helal kılındı, 
benden öncekilere helal değildi. Bana şefaat veril-
di. Benden önceki peygamberler, özel bir kavme 
gönderildi, ben bütün insanlara gönderildim”46 
hadisine gelince:

Bu hadisin, ayetlere aykırılığı açıktır: Önce 
Hz. Peygamber’in, bir aylık yoldan heybetinin 
duyulduğu, kendi zamanında sabit değildir, 
bunu nereden tespit ediyoruz? Yeryüzü her-
kes için de temizdir. Herkes bulunduğu yer-
de ibadet edebilir? Önceki peygamberler de 
ganimet alırdı. Tevrat, İsrailoğullarının çapul 
yaptıklarına, yani ganimet aldıklarına tanıktır. 
Şefaat meselesi de Hz. Peygamber’e özgü de-
ğildir. Allah, katında makbul kimselere şefaat 
yetkisi verebilir ama bu yetkiyi kime vereceği 
Kur’an’da belirtilmemiştir. Ancak Kur’an’da, 
her Peygamber’in, kendi kavmine, Hz. 
Peygamber’in de kendi kavmine tanıklık ede-
ceği belirtilmektedir (Nisa:41). Peygamber’in 
kendisi, Arap kavmine gönderilmiştir, ama 
davetinin  içeriği umumidir. Öteki peygam-
berlerin davetleri de öyledir. Felsefe akımları 
evrensel olur da Peygamber’in daveti evrensel 
olmaz mı?

Bu mealde başka hadisler de vardır. Bunların 
kiminde üstünlük maddesi beş, kiminde altı, 
kiminde daha çoktur. Lafızlar da değişmek-
tedir. Mesela, Buhari’nin yukarıya kaydettiği-
miz rivayetinde: “Önceki peygamberler belli 
bir kavme gönderilirdi. Ben, bütün insanla-
ra gönderildim” denilirken, Müslim’in, yine 
Cabir’den çıkardığı hadiste: “Önceki peygam-
berler belli bir kavme gönderilirdi, ben her 

46 -Buhari, teyemmüm, 1, salat, 56, cihad, 122, ta’bir, 
11, itisam, 1, Müslim, mesacid, 3, 5-8, Tirmizi, 
siyer, 5, Nesai, Ğusl, 26, cihad,1 ve diğerleri.

kırmızı ve siyah derili insana gönderildim” 
denmektedir (mesacid: 3).

Müslim’in Huzeyfe’den rivayet ettiği hadiste 
ise: “Biz, üç hususta öteki insanlara üstün kı-
lındık. Saflarımız meleklerin safları gibi kılındı; 
yeryüzünün tamamı bize mescid sayıldı, toprağı 
da bize temiz kılındı, su bulamadağımız zaman 
(toprakla teyemmüm ederiz)” (mesacid: 4):

Müslim’in, aynı babda, Ebu Hureyre’den ri-
vayet ettiği hadiste ise: “Ben altı hususta öteki 
peygamberlere üstün kılındım. Bana kapsamlı 
kelimeler (cevamiu’l-kelim) verildi. Korku sal-
makla bana  yardım edildi, bana ganimetler he-
lal kılındı. Yeryüzü benim için temiz kılındı. Ben 
bütün insanlara gönderildim, benimle peygam-
berlik mühürlendi” (mesacid, 5) denmektedir.

Aynı babda Ebu Hureyre’nin bir başka riva-
yetine göre: “Bana kapsamlı sözler (cevamiu’l-
kelim) verildi, heybetle/korku salmakla yardım 
edildi, ben uyurken yeryüzünün hazineleri benim 
elime kondu” (mesacid, 6, 7).

Rivayet sözlerinin nasıl değiştiği, kiminde üs-
tünlük maddesi üç iken kiminde yedi olduğu 
görülmektedir. Bunlar öyle çok sağlam riva-
yetler de değildir. Bir kere bunların sahabiler-
den başlıca kaynağı Cabir ile Ebu Hureyre’dir. 
Hz. Peygamber zamanında Cabir, çocuk dene-
cek yaşta idi. Ebu Hureyre’nin İslâmı da çok 
muahhardır/çok sonradır. Bu ma’nada Hz. 
Ali’den rivayet edilen bir hadis için Abdurrauf 
el-Munavi şöyle diyor: “Musannif, (yani Sü-
yuti), hadisin sahih olduğunu gösteren sem-
bol koymuştur. Bu, doğru değildir. Heytemi 
ve başkası, hadisi ma’lul görmüştür. Çünkü 
ravileri arasında hafızası zayıf olan Abdullah 
ibn Muhammed ibn Akil vardır. Hadis sahih 
değil, hasendir” (Feydu’l-Kadir: 1/564/565). 
Vahid haberi olan bu tür rivayetler, Kur’an’ın 
genel anlamını daraltamaz, sınırlayamaz”47.

8-Bu çelişki, belirtilen kesimde görüldüğü 
gibi, temiz olmadığı için kadının aybaşı ha-
linde namaz kılamayacağını, ama oruç için 

47 -Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim’in Evrensel 
Mesajına Çağrı, 47-49, Yeni Ufuklar Neşriyat, 
İstanbul 1990
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temizlik şartı olmadığından tutması gerekti-
ğini savunan bazılarında da görülmektedir.  
Çünkü namaz kılma yasağını rivâyetlerden 
değil de, ibadet için temizlenmeyi/tetahhu-
ru öngören Nisa/43; Bakara/222 ve Maide/6 
âyetlerinden çıkardıklarını söyleyerek sözko-
nusu rivayetleri itibara almadıklarını belir-
tirler. Bunlara göre aybaşı hali, tuvalette ke-
sintisiz abdest bozar gibi temizliğe aykırı bir 
durum olduğundan temizlenmeyi/tetahhuru 
gerektirir ve kadın aybaşı halinden çıkmadık-
ça/temizlenmedikçe namaz kılamaz. 

Oysa ibadet için temizlik şartını belirten ve 
bunun nasıl sağlanacağını anlatan yukarıda-
ki âyetlerde, aybaşı kesintisiz abdest bozmak 
gibi olup temizlenmeyi gerektirir, öyleyse bu 
temizlik oluncaya/kan kesilinceye veya ondan 
yıkanıncaya kadar kadınlar  namaz kılma-
sın, diye bir ifade bulunmadığı gibi, aybaşı 
halinde kadına ibadet yasağının sözkonusu 
âyetlerle değil, delil olarak görmedikleri ri-
vayetlerle alındığını da unutmuş gibidirler. 
Onun için yukarıda örneğini gördüğümüz 
gibi, rivayetleri mutlak olarak savunanlar ile, 
ibadet yasağı için rivayetleri delil olarak kabul 
etmeyenlerin işlerine geldiği gibi rivayetleri 
değerlendirmelerinin sağlıklı bir yöntem ol-
madığını belirtmeliyiz48. 

Görüldüğü gibi aybaşı halinde kadına ibadet 
yasağının delili ve gerekçesi üzerinde bile bir 
birliktelik mevcut değildir49.

9-Ayrıca aybaşı döneminden fazla süren kana-
ma döneminde yıkanarak namazın kılınacağı-
nı söyleyen rivayetler arasında da bir çelişki 
görülmektedir. Çünkü bazıları her namaz 
için ayrı ayrı yıkanmak gerektiğiğini söyler-
ken, bazıları sabah için 1, öğle-ikindi için 1, 

48 -Geleneği dinselleştirerek muhafaza etmeyi 
dini korumak olarak bellemiş olsa da,  aybaşı 
halinde kadının namaz kılmayıp oruç tutabileceği 
söylemini eleştiren Talha Hakan Alp’in  bu açıdan 
yaptığı eleştiri yerindedir. Bkz. Rıhle, 120-128.  

49 -Aybaşı halinde kadının ibadet etmesinin 
yasaklanması, namaz kaza edilmekten muaf 
tutulurken, orucun neden kaza ettirildiğine ilişkin 
tartışmalar için bakınız. Abdullah Kahraman, Age. 
303-314 

akşam-yatsı için 1 olmak üzere günde üç kez  
yıkanmak gerektiğini, bazıları ise yıkanmak-
tan söz etmeden sadece akan kanın temizle-
nerek namazın kılınacağını söylemektedir50. 

10-Aybaşı halinde olsun, başka zamanlarda 
olsun akan kanın kimyası ne olursa olsun, 
son tahlilde hepsi kan olmasına karşın, biri 
ibadete engel görülmezken diğerinin engel 
görülmesini de anlamak zordur.  Oysa her iki 
kanamanın da kadın için fiziksel ve psikolojik 
bir sıkıntı oluşturduğu yahut benzer bir kirli-
lik meydana getirdiği bir gerçektir.

11-Faiz yasağını, Allah’ın faizi mahvettiği-
ni, faizi bırakmayanların Allah’a ve Resulü-
ne karşı savaştığını, ödeme sıkıntısı içinde 
olan borçluya mühlet verilmesi gerektiğini 
söyleyen “Bakara suresinin faizi yasaklayan 
âyetleri (2/275-280) inince Resulullah onları 
halka okudu ve içki ticaretinin haram olduğu-
nu söyledi”(Buhari, tefsiru’l-Kur’an, 49, 50, 
51, 52) rivayetlerinde belirtildiği gibi, dinin 
bütün öğretilerini yahut helal ve haramla-
rını halka açıkça (alâ melei’n-nâs) duyuran 
Hz.Peygamber’in aybaşı halinde kadının iba-
det edemeyeceği gibi çok önemli bir yasa-
ğı niçin halka ilan ederek duyurmadığını ve 
bu yasağın rivayetlere göre soran bazı kişiler 
tarafından ancak vahid haberle rivayet edil-
diğini de anlamak zordur51. Yoksa bu yasağı 
yalnız Hz.Peygamber’in eşleri ve onlardan işi-
tenler uygularken, toplumdaki diğer hanım-
lar bundan habersiz olarak mı yaşıyordu? Bu 
kapalılığı, aybaşı halini sormaya gelen kadını 
Hz.Aişe’nin terslemesi ve kadının tepki göste-
rerek bu durumu sadece öğrenmek için geldi-
ğini söylemesinde görmüyor muyuz?

50 -Rivayetler arasındaki çelişkileri ve aybaşı dışındaki 
kanama sürelerinde kadının namaz kılması için 
sabah, öğle-ikindi  ve  akşam-yatsı namazları için 
ayrı ayrı üç kez yıkanıp namazları cemederek 
kılması gerektiğini belirten rivayetleri görmek için 
mesela Ebu Davud, 274-306 arasındaki rivayetlere 
bakılabilir. 

51 -Bu hadislerin Ümmü Seleme, Aişe, Urve, Adiy 
b.Sabit, Ebu Said, Muaze, gibi hem erkek hem 
kadın sahabilerden nakledildiği belirtilir.
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12-Aynı şekilde, aybaşı halinin kadınlar 
için eziyet olduğunu söyleyen Bakara/222. 
âyetteki eziyetten maksat, kanama sebebi ile 
kirlenme ve temizlenme eziyeti değil de, be-
densel veya psikolojik bir eziyet/hastalık ise, 
hastalık halinde de ibadet edildiği bilinmek-
tedir. Üstelik fiziksel veya psikolojik hastalık 
oruç tutmaya daha çok  engel olduğu halde  
Kur’an  yolcu veya hasta olan kişilerin tutabi-
lirlerse kazaya bırakmadan, o durumda orucu 
tutmalarının daha hayırlı olduğunu söyle-
mektedir (2 Bakara/184). 

Onun için temizlik şartı bulunmayan orucun 
şu veya bu şekilde hastalık kabul edilen ayba-
şı halinde tutulmasının neden yasaklandığını 
da anlamak zor olduğu gibi, elinde olmayan 
bir nedenle tutturulmayan orucun daha sonra 
kadına kaza ettirilmesinin mantığını/adaletini 
de anlamak zordur. 

Namazın kaza ettirilmemesi, hergün beş va-
kit kılınması, yani çok olmasıyla gerekçelen-
diriliyorsa da, bu gerekçe namazın mümin-
ler üzerinde vakitli olarak farz kılınmasıyla 
(4 Nisa/103) bağdaşmadığı gibi, Kur’an’da 
ve Sünnette namazın kaza edilmesi diye bir 
uygulamanın olmadığı gerçeğiyle de bağdaş-
mamaktadır. Nitekim Haricilerden namazın 
kazasının olduğunu söyleyip aybaşı halinde 
ibadet yasağına katılmayanların adetli ka-
dının kılmadığı namazları kaza etmeyeceği 
hükmüne de karşı çıktığını ve kılmadığı na-
mazları da oruç gibi kaza etmesi gerektiğini 
söyledikleri belirtilir52.

13-Hz.Peygamber’in böyle bir konuda karar 
verme yetkisi olsaydı hem namaz hem oruç 
daha önce kadın-erkek bütün müminlere farz 
kılındığı ve kadınların aybaşı halini bildiği 
halde ibadet etmelerine göz yumarak neden 
baştan beri böyle bir yasak getirmediğini de 
anlamak zordur. Nitekim İsra ve Mirac anla-
tımlarında belirtildiği gibi Mekke döneminde 

52 -Bkz. Abdullah Kahraman, Age. 303-308, İbni 
Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’-Ehvai ve’n-Nihal, 
4/189, Hafidu İbni Rüşd, Bidâyetu’l-Muctehid, 
1/56, İbni Hacer el-Askalani, Fethu’l-Bari, 1/334, 
Şevkani, Neylu’l-Evtâr, 1/280-281, Mustafa Adevi, 
Camiu Ahkami’n-Nisa, 1/168-169’den naklen.

de şu veya bu şekilde namaz ve orucun oldu-
ğunu biliyoruz. Buna karşın yasak rivayetle-
rinin ancak Medine döneminde  müslüman 
olan kişilerden geldiğini görüyoruz.

Bu gerçek karşısında kadınların daha önce 
aybaşı halinde yaptıkları ibadetler söylendiği 
gibi ya boşa gitmiş ya da ibadet yasağını çiğ-
nedikleri için sahipleri ayrıca günah işlemiş, 
yahut orucun kaza edilmesi gerektiğini söyle-
yen anlatıma göre o süre içinde tutmadıkları 
oruçlarını kaza etmeden ölmüşlerse borçlu 
olarak gitmişler demektir53.

14-Rivayetlerde ve fıkıhta, “Hayız dışında ka-
naması olanlar, idrarını veya yellenmesini sü-
rekli tutamayanlar ve benzeri özrü olanlar, özür 
iki namazın arasını kapsıyorsa veya engellene-
miyorsa, her namaz için ayrı ayrı abdest alırlar 
ve özürlü halleriyle kıldıkları namazları sahih 
olur”54 denildiği halde, namaz ve oruç vakit-
li olarak farz olduğuna ve savaşta, yolculuk-
ta, hastalıkta, su bulunmadığında vd. hiçbir 
durumda terkedilmesine veya başka zaman 
kaza edilmesine açık kapı bırakılmadığına, 
mesela hasta olup ayakta kılamayanın otura-
rak, oturamayanın yan veya sırt üstü yatarak, 
konuşamayanın işaretle ve nihayet kalbinden 
geçirerek niyetle55, su bulamayanın teyem-
müm ederek, engel veya sıkıntı sebebiyle 
cem’ederek ve kısaltarak, örneğin idrarı ke-
sintisiz akanın her namaz için abdest aldıktan 
sonra altına bez bağlayıp özürlü olarak  kıl-
ması gerektiğini söylemek ile, aybaşı halinde 
namazın terkedilmesini caiz görmek bir çeliş-
ki olmaz mı?    

15-Hac için çıkılan seferde binlerce kadın 
bulunduğu ve içlerinden belki de yüzlercesi 
o sırada aybaşı olduğu halde hiç biri günde-
me gelmediği ve hiçbiri için “tavaf etmesin/
edemez” anlatımı bulunmadığı, bunun aksini 
söyleyen HzAişe ile ilgili rivayetin de şiddetli 
kanama ve hastalık gibi özel bir durumla ilgili 

53 -Bkz. Abdullah Kahraman, Age. 310

54 -Seyyid Sâbık, Fıkhu’s-Sünne, 1/60.  

55 -Konu ile ilgili rivayetler ve açıklama için bakınız: 
Seyyid Sâbık, Fıkhu’s-Sünne, 1/277-278, Daru’l-
Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 



90

olabileceği ve Hz.Aişe’nin aybaşı olduğu söy-
lenen yerin Mekke’den uzaklarda bulunduğu 
belirtilerek aybaşı halinde bir kadının tavaf 
ve oruç ibadetlerini yapamayacağı rivayeti 
eleştirilmekte ve en azından temizlik şartı bu-
lunmayan hac ve oruç için bunun delil ola-
mayacağı söylenmektedir. Bu da yerinde bir 
istidlal olarak aybaşı halindeki kadının oruç 
tutamayacağını ve tavaf yapamayacağını söy-
leyen geleneksel anlayışın doğru olmadığını 
ortaya koymuyor mu?

16-Rivayetlerde bu yasağı Kur’an’ın koyduğu 
veya Hz.Peygamber’in bu yasağı Kur’an’dan 
çıkardığı söylenmediği gibi, onu savunan 
görüşlerde de böyle bir değerlendirmenin ol-
duğunu bilmiyoruz. Bu durumda yasak daya-
naktan yoksun olmaz mı? Namaz gibi önemli 
bir ibadete aybaşı hali engel olsaydı, abdest 
bozmayı ve cünüplüğü belirterek namaz için 
onlardan nasıl temizleneceğini açıkladığı gibi 
Kur’an’ın onu da belirtmesi gerekmez miydi?

17-Aybaşı halinin cünüplük olduğunu 
Kur’an’ın veya sünnetin, hatta fıkhın söyledi-
ğini görmüyoruz. Cünüplük olmadığına göre 
ancak abdest bozmak gibi bir durum olabilir 
ki bundan temizliğin nasıl yapılacağı ve na-
mazın kılınacağı Kur’an’da açıkça belirtilmiş-
tir. (bkz. 5 Maide/6; 4 Nisa/43). Bu da aybaşı 
halinde kadının yapamayacağı işler sayılırken 
âyetlerde geçmediği halde yasağın gerekçesi 
olarak bu âyetlerin delil getirilmesinin ve se-
bep olarak temizlik şartı koşulmasının doğru 
olmadığını gösterir.

“Âyette sözü edilen kadınların temizlenmesiy-
le, âdet dönemlerinin sona ermesi ve artık 
eşleriyle ilişkiye girebilecekleri kastedilmek-
tedir. Burada da kinayeli bir kullanım vardır. 
Karı-koca münasebeti için bir temizlenmeden 
söz edilmektedir. Yani aybaşı halindeki kadının 
maddi yahut manevi açıdan bir kirlilikten temiz-
lenmesinden söz edilmemektedir. Aybaşı halinin 
bir rahatsızlık, yani bir nevi hastalık olarak ni-
telenmesi, bu durumdaki kadının, manevi yahut 
maddi açıdan kirli olmadığını gösterir”56 açıkla-

56 -Mesela bakınız, M. Sait Şimşek, Hayat Kaynağı 
Kur’an Tefsiri, 1/244. Bakara/222. âyetin tefsiri.  

masına karşın, aybaşı halinin temizlenmeyi 
gerektirdiği için ibadet etmeye engel bir du-
rum olduğunu söylemek makul ve mantıklı 
olabilir mi?

18-Aybaşı hali abdestsizlik, cünüplük, fiziksel 
hastalık, psikolojik hastalık, ne olarak kabul 
edilirse edilsin, bütün hallerde ibadete en-
gel ortak illet/gerekçe ya temiz olmamak ya 
da hastalık görüldüğüne göre, temizliğin  su 
ile yahut su bulunmadığı durumlarda teyem-
mümle yapılarak, fiziksel veya psikolojik has-
talık hallerinde de namaz ve diğer ibadetler 
yapılabildiğine göre  aybaşı halinde de bir 
yolla temizlik yaparak ve hastalığına katlana-
rak ibadet etmek  kıyasın gereği olmaz mı? 

19-Yine ne olarak kabul edilirse edilsin ayba-
şı hali  verdiği sıkıntı dışında en çok, kalıcı 
hastalıktan dolayı idrarını tutamayan ve altına 
bez bağlanan kişinin özürlü haline benzetile-
bilir. Nitekim  rivayetlerde istihaze olan (ay-
başı kanı ile baraber kanaması olan) bir kadı-
nın hayız günleri kadar süre geçtikten sonra 
diğer günlerdeki vakitler için kanı temizleyip 
altına bez bağlayarak namazı kılacağı belirti-
lir57. Kalıcı/devamlı özrü olan kişinin namazı 
terketmesine fıkıhta geçit verilmeyip mutlaka 
bir şekilde kılması öngörüldüğü halde aybaşı 
halindeki kadının da aynı şekilde özürlü ola-
rak mutlaka kılması gerekmediğini söylemek 
tutarlılık olur mu? 

20-Kadının Hac veya Umre için Mekke’de 
bulunduğu sırada başlayan hayız kanı iba-
det süresinin bitimine kadar kesilmezse ve 
sözkonusu kadının Mekke’de kalma süresi 
de bitecekse bazı mezheplere göre kadın ta-
vaf yapmadan ülkesine döner yahut zaruret-
ten dolayı hayızlı halde iken tavafı yapar ve 
ceza olarak bir deve keser, denilmektedir58. 
Nitekim aybaşı  halindeki kadının Kur’an’a 
dokunma, okuma, mescide girme ve oturma  

57 -Mesela bkz. Muvatta, 2/105,

58 -Cünüp, hayızlı, nifaslı olarak tavaf yapanların ve 
Arafat’ta vakfe ile saç tıraşı arasındaki zamanda 
cinsel ilişkiye girenlerin ceza olarak bir deve, 
deve bulamayanların yedi koyun kurban etmeleri 
gerektiğine ilişkin bakınız. Seyyid Sabık, Fıkhu’s-
Sünne, 1/737, 
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yasağı olduğunu söyleyen görüşlerin dinden 
bir dayanağının olmadığı bilinmektedir59.

21-Hasta ve yolcunun ruhsatı kullanarak 
Ramazan’da oruç tutmayı sonraya bırakmak 
yerine, sıkıntısına katlanarak oruç tutabilece-
ği gibi, âyette eziyet olduğu belirtilen aybaşı 
halinde de sıkıntıya katlanabilen kadının oru-
cunu tutabileceğini söylemek kıyasın gereği 
olmaz mı? Çünkü her iki olayda ortak illet/
gerekçe eziyet/sıkıntıdır. Zaten oruç tutmak 
için hiçbir temizlik şartı yoktur. Nitekim zor-
lanarak tutabilenlerin tutmayıp fidye vermek 
yerine tutmasının kendileri için daha hayırlı 
olduğunu (2 Bakara/184), hasta ve yolcunun 
da kazaya bırakmadan isterse oruç tutabile-
ceğini (2 Bakara/185)  âyetler  söylemektedir.

Bu durumda gerekçe ister sıkıntı olsun, ister 
abdest, boy abdesti ve teyemmümle giderile-
bilecek temiz olmamak olsun, ister idrarı tu-
tamamak gibi kalıcı bir özür olsun, gerekçe 
ne olursa olsun sıkıntıyı göze alabilen aybaşı 
halindeki kadının ibadet edemeyeceğini söy-
lemek doğru olur mu?

22- “Elle gelen düğün bayram’ dedikleri gibi, 
çevrede insanların oruç, iftar, Cuma ve Bay-
ram coşkusu  yaşarken, tavaf ibadetini yeri-
ne getirip hac işlerini bitirirken, bu coşkuya 
katılmadan uzaktan bakan öksüz gibi bunun 
dışında kalmak, hele herkesin yiyip içtiği ve 
tavaf yaptığı bir zamandan başka bir zamanda 
yalnız başına sahura kalkmak, oruç tutmak, 
iftar etmek, tavaf yapmak, Kur’an okumak 
ve bunun malum kanın gelmesinden dolayı 
olduğunu çevreye sezdirmek, sosyal açıdan 
kadın psikolojisi için kolay olmasa gerektir.

“Kadınlar genellikle hastalıklarından dola-
yı Ramazan ayında tutmadıkları oruçlarını 

59 -Bakınız. İbrahim Sarmış, Rivayet Kültürü Ve 
Yanlış Din Anlayışı, 244-269, Düşün Yayıncılık, 
İst. 2011; Hayreddin Karaman, Hayızlı Kadının 
Tavafı ve Mescide Girmesi, Yeni Şafak, 11 Ekim 
2009. Örneğin, Ebu Davud’da cünüb kişinin 
mescide girmesinin yasak olduğunu söyleyen 
rivayeti Hattabi’nin zayıf saydığı, çünkü ravisi olan 
el-Eflet’in rivayeti delil gösterilemeyecek kadar 
meçhul biri olduğunu söylediği belirtilir. Bkz.Ebu 
Davud, hadis no, 232 için yapılan değerlendirme.

yerken de gizliliğe riayet ettiklerinden, çoğu 
kez bir şey yemeden iftara kadar oruçluymuş 
gibi davranıyorlar. Ramazan ayından sonra 
bu oruçlarını tutarken de zahmet çekiyorlar, 
çoğu kez de bu oruçlarını ihmal ederek tut-
madıkları için birikiyor. Onun için kolay ola-
nın tercih edilmesi ve kadınların ibadetlerine 
ilişkin fıkhî hükümlerin yeniden gözden ge-
çirilmesi gerekir”60 değerlendirmesini yabana 
atmak gerekir.

Sonuç olarak, aybaşı halinin Resulullah’a so-
rulduğunu, kendisinin cevap vermediğini, 
olayı Kur’an’ın gündeme getirdiğini ve cinsel 
ilişki yasağı dışında kadına bir ibadet yasağı 
getirmediğini gördük. Aybaşı hakkında hü-
küm bulunmadığı için Medine’de müslüman 
kadınların Yahudi kadınlarının uygulamasını 
taklit ettikleri, bunun da rivayetler derlendi-
ğinde Resulullah’ın hükmü gibi nakledildiği 
anlaşılmaktadır.  Kur’an’la çelişen ve ibadet 
yasağı getirdiği kabul edilen bu rivayetler yeni 
bir teşriyi değil, öteden beri Yahudilerde mev-
cut olan uygulamanın kültüre yansıması ve-
Fırkalar, Deccal, Mehdi, Mesih, Şefaat, Kader, 
Kadın vd. rivayetlerinde olduğu gibi-yasağın 
İslâm’a da mal edilmesinden başka bir şey ol-
masa gerektir. Onun için  aybaşı halinde ka-
dının ibadet edemeyeceği söylemini yeniden 
gözden geçirmek ve  o durumdaki kadının 
ibadetlerini yapabileceğini/yapması gerektiği-
ni söylemek yanlış olmasa gerektir. ■

60 -Hüseyin Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar, 
I-III/28, Atay ve Atay Yayıncılık, Ankara 1995
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aman zaman kadın konusu gündeme 
değişik şekillerde gelir ve konuyla ilgili 

değişik görüşler kamuoyunda yer alır. Kadı-
nın “ezilmişliği”, “haksızlığa uğraması”, “ka-
dın istismarları”, “kadın cinayetleri”… gibi.

Bazen de kadının maruz kaldığı durumlar, 
olayın sıcaklığı gündemdeyken haklı olarak 
infiale yol açabilmekte, yazılı, sesli ve görsel 
basında günlerce yer alabilmektedir. Konuy-
la ilgili kitaplar, dergiler çıkmakta, söyleşiler, 
programlar, açıkoturumlar yapılmaktadır. 
Hatta konuyla ilgili sivil ve resmi kurumlarca 
değişik görüşler (feminizm gibi) kamuoyun-
da yer almaktadır.

Kadın istismarı veya haklarının gasp edilme-
sine, insanlar bulundukları zaviyeden baka-
rak ya işi erkek karşıtlığına dönüştürmekte, 
ya da din diyanetle (!) bağlantı kurarak işi 
din karşıtı söyleme dönüştürmekte, ya da 
din adına olmadık yorumlar yapılarak iş çı-
ğırından çıkarılmaktadır.

Mağduriyeti yaşayanlar kendileri veya yakın-
ları olmadığında konuya ilgisiz kalan kimi 
insanlar, kendileri olumsuz bir tablo ile kar-
şılaştıklarında ise sağduyularını kaybetmek-
tedirler.

Konuya farklı bir bakış

1. Temel hak ve özgürlükler açısından 
kadının erkekten hiçbir farkı yoktur. Dola-
yısıyla temel hak ve özgürlükler açısından 
erkeklerin lütfunu beklemeleri gibi bir du-
rum söz konusu olamaz. Böyle bir durum 
varsa, kadınlar hak gaspına uğramışlardır. 
Hak gaspına uğramaları sonucu, bu haksız-
lığın ve mağduriyetin ortadan kaldırılma-
sı için duyarlı erkek ve kadınların vereceği 
her türlü meşru (yasal) mücadele kutsaldır, 

Ö Z E L E Ş T İ R İ
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saygıdeğerdir, desteklenmelidir. Yasal sorum-
luluğu bulunanların (meclisin), hak ihlalleri 
ve hak gaspları konusunda varsa kanunlarda 
eksikliklerin giderilmesi, hak gasplarına yol 
açabilecek tutum ve eylemlere karşı açık kapı 
bırakılmaması, yasaların uygulayıcılarının 
şahsi tercihlerine zemin oluşturmayacak şe-
kilde yasal düzenlemeleri yapmaları görev ve 
sorumluluklarının bir gereğidir.

2. Kadının, siyasi ve toplumsal alanın 
her kademesinde görev alıp almama tercihi-
ne sahip olduğu gibi, dini anlamda da inanıp 
inanmama, inancının gereklerini yerine geti-
rip getirmeme temel inanç özgürlükleri ara-
sındadır. Bu konuda babanın, ağabeyin, ko-
canın, amcanın, dayının, resmi ve gayri resmi 
aktörlerin (türban(!) takıp takmama gibi) ka-
dın adına karar verme veya kadına dayatma 
hakkı ve yetkisi yoktur.

3. Kadınlar her tür-
lü olumsuz yaftalardan da 
uzaktır. “Erkeği ayartan”, 
“âdemin ayağını kaydı-
ran”, “asla reşit olamayan 
(kendi hakkında karar 
verebilme anlamında), 
“aklı ermeyen”, “temsil 
kabiliyeti noksan” gibi yakıştırmalar, kadına 
yüklenilen olumsuz kadın algısının patolojik 
uzantısı olarak varlığını sürdürmektedir.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki, kadına yö-
neltilen olumsuzluklar, sadece karşı cinsle 
ilgili olmayıp hemcinslerinden de kaynakla-
nabilmektedir. Bu hayat algısı; hayat felsefesi, 
hayat anlayışıyla ilgili bir durumdur.

Kadına, kadın olmasından dolayı yüklenen 
olumsuz her şey, insanlık tarihinin fıtrat dı-
şında oluşturduğu (şeytani) kültürün yan-
sımasının günümüze uzantısıdır. Kadın ve 
çocuk mağduriyet ve istismarları kadın ve ço-
cuk olmanın sonucu değil hastalıklı bir aklın 
(şeytani aklın) onlara yüklediği mana, anlam 
ve bakış açısıyla ilgili bir husustur. Neden mi? 
Çünkü çocuk ve kadın olmayan bir insanlık-
tan söz edilemez.

Pekâlâ, kadın kimdir, görev ve sorumlu-
lukları nelerdir?

1. Kadın bir insandır, insan ise (kadın-erkek 
olarak) en mükemmel bir şekilde, şan ve şeref 
sahibi olarak yaratılmıştır. “Biz insanı en güzel 
biçimde yarattık.” (95 Tîn:4). “Biz, hakikaten 
insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık…” (17 
İsrâ: 70). Ayetlerde insan tabiri sadece erkeği 
veya kadını değil, hem kadını hem de erkeği 
kapsamaktadır.

2. Allah’ın vahyi, Adem Aleyhisselam’dan 
itibaren, şan ve şeref sahibi olarak yaratılan 
insanın yaratılış amacına götürecek  -Ben cin-
leri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.  51 Zâriyât: 56)– “ilahi program” 
olmasına rağmen insanoğlu, ya peygamber-
leri yalanlamaya yönelmiş ya da “ilahi prog-
ramı” (peygamberlerin tebliğini) şeytanca de-
ğiştirerek emellerine alet etmiştir. Buna kadın 

açısından en güzel örnek 
“kölelik ve cariyelik” olsa 

gerek. Kimmiş hür olarak 
dünyaya gelen insanları 
kölelik ve cariyelik süto-
tusuna sokan? Bunlara bu 
hakkı ve yetkiyi kimler 
vermiş ve bu yetkiyi nere-
den almışlar?

Şeytanca insanlara iftira etmekten de geri 
durmamışlar (merak edenler Tevrat’ın yara-
tılış bölümünü okuyabilirler). Sanatın birçok 
alanında ve bazı yapıtlarda (roman, hikaye, 
sinema gibi) maalesef kadın olumsuz bir algı 
olarak sunulmuştur. 

Köle ve cariye insan değil mi? Bunların tebli-
ğe ihtiyacı yok mu? Ama ne olmuş, din kötü 
emellerine alet edilerek, bir çok kadın hiçbir 
hakka sahip edilmeden, oluşturulan cariye 
pazarlarında, alınıp satılmış ve cariye adı al-
tında odalık olarak kullanılmıştır. Şimdi bu 
yapı, resmiyet içinde varlığını sürdürüyor, 
burada ismini anmak istemediğim bazı yerler 
bu ahlaksızlığı devam ettiriyor. Hatta geçen 
yıllarda böyle bir yer sahibesi, vergi şampiyo-
nu ödülü bile almıştı.  

İşte peygamberimiz insanları diğer konularda 
olduğu gibi bu konuda da uyarmıştır. Veda 

TEMEL HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLER 

AÇISINDAN KADININ 

ERKEKTEN HİÇBİR 

FARKI YOKTUR.
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hutbesinde Peygamberimiz; “Ey insanlar! Ka-
dınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta 
Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim…” diye 
bu konuya ayrıca dikkat çekmiştir.

3. Kadın yaratılış özellikleri gereği zariftir, 
anne adayıdır. Anne adaylığının gereği şef-
katlidir, merhametlidir, duyguludur, sabırlı-
dır. Bu kadının güçsüzlüğünü ifadesi olmayıp 
anne adayı olmanın fıtri gereğidir. Anneleri-
miz gibi.

4. Kadın (Hava), Âdem (as) gibi Âdem’den 
sonra aynı özden (topraktan) yaratılmış ve 
aynı imtihana tabi tutulmuştur. Âdem gibi 
şeytanın iğvasına (yanıltmasına) kanmış 
Âdem’le beraber mahcup olmuş cennet yap-
raklarıyla örtünmeye ça-
lışmıştır. Âdem gibi töv-
be etmiş, tövbeleri kabul 
edilmiş dünya imtihan 
yolculuğu Âdem gibi baş-
lamıştır. “Ve ey Âdem, sen 
ve eşin cennete yerleş. İkiniz 
dilediğiniz yerden yiyin; ama 
şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa 
zalimlerden olursunuz. Der-
ken şeytan, birbirine kapalı 
ayıp yerlerini kendilerine 
göstermek için onlara ves-
vese verdi ve: Rabbiniz size 
bu ağacı sırf melek/melik olursunuz veya ebedî 
kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi.” Ve 
onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, 
diye yemin etti.” (7 A’raf: 19-21).

Kadın (Hava); Yahudi ve Hıristiyan inanışının 
gereği olan “Adem’i ayarttı” gibi tüm olumsuz-
luklardan uzaktır. Geleneksel anlayışımızda 
kadına yüklenilen yaratılışla ilgili olumsuz 
yüklemeler, Yahudi ve Hıristiyan (anlayışının) 
kültürün bizim içimizde de (Müslümanların 
içinde) yer alması sonucudur. Ortodoks Ya-
hudilikte kadınlar, Sinagoglardaki ibadetlere 
aktif olarak katılamazlar. Tevrat’a göre Havva, 
Adem’in sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır 
ve çıplaktır. (Tevrat yaratılış bölümü). Bu bil-
giler değişik formatlarda Müslüman kültürü 
içinde yer almış, sanki İslâm’ın bir gereği gibi 
sunulmuştur. Tevrat’a göre cennette yasaklı 
meyveyi yediren Havva, onu kandıran yılan-

dır. (Tevrat yaratılış bölümü, ilk günah kısmı). 
Yukarıda görüldüğü gibi Kur’an, tahrif edilen 
şu andaki eldeki Tevrat’ın bu yanlış bilgilerini 
düzeltiyor ve doğrusunu bize bildiriyor. Ne 
yazık ki Kur’an’la dini hayatını yapılandırması 
gereken birçok Müslüman, kitabından haber-
siz, din diye birçok yanlış bilgiyi dindarlığına 
ölçü yapmış ve konuyla ilgili bu yanlış bilgiler 
birçok dini kitapta yer almıştır.  Doğal olarak 
bu yanlış bilgiler mikrop gibi yayılıp gitmiştir.

Bazı örnekler

Kur’an-ı Kerim, konuyla ilgili olumlu ve 
olumsuz kadın örneğinden bahseder. Kadın-
ların yaratılışıyla değil eylemleriyle. Olumlu 
örnek kadınlar, Firavun’un karısı ve Meryem 

validemiz. İffet, hayâ, tes-
limiyet, vakar sahibidir-
ler. Olumsuz örnek ka-

dınlar ise Lut ve Nuh (as) 
peygamberlerin hanımları. 
(66 Tahrim Sûresi: 10-12). 
İnsanı değerli veya değer-
siz kılan cinsiyeti olmayıp 
tavır, eylem olarak duruş-
larıdır:

“Ebu Leheb’in iki eli kuru-
sun; kurudu ya. Ona ne malı 
kurtardı, ne de kazancı. O, 
alevli bir ateşte kızaracaktır. 

Odun hamallığı yapacak karısı da. Üstelik gerda-
nında liften bükülmüş bir ip bulunacaktır.” (100 
Tebbet Sûresi: 1-5)

“Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, 
Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak 
koşan kadınlara azap etmek; mü’min erkeklerin 
ve mü’min kadınların da tövbelerini kabul etmek 
içindir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”  (Ahzap: 73)

“Bütün bunlar Allah’ın; inanan erkek ve kadınla-
rı, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kala-
cakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini 
örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir 
başarıdır. Ve (Allah) ikiyüzlü erkek ve kadınları 
ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran erkek 
ve kadınları (öteki dünyada) azaba uğrat(mayı 
dile)miştir. Bunların tümü Allah hakkında kötü, 
uygunsuz düşünceler taşırlar. Kötülük onları her 
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taraftan kuşatır ve Allah’ın gazabına uğrarlar. 
O, (rahmetinden) onları dışlamış ve onlar için ce-
hennemi hazırlamıştır. Ne kötü bir varış yeridir 
orası!” (48 Fetih: 5,6).

“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman 
kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, 
itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru er-
keklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sab-
reden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan er-
kekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sa-
daka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç 
tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını 
koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadın-
lar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan ka-
dınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve 
büyük bir mükâfat hazırla-
mıştır.”  (33 Ahzab: 35)

“Tevbe edenler, ibadet eden-
ler, hamd edenler, (İslâm 
uğrunda) seyahat edenler, 
rükû edenler, secde edenler, 
iyiliği emredenler, kötülük-
ten sakındıranlar ve Allah’ın 
sınırlarını koruyanlar; sen 
(bütün) mü’minleri müjde-
le.” (9 Tevbe: 112) 

“Mü’min erkeklere söyle, 
gözlerini haramdan sakın-
sınlar, ırzlarını korusunlar. 
Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok 
ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haber-
dardır.” (24 Nur: 30)

“Mü’min kadınlara söyle, onlar da gözlerini ba-
kılması yasak olandan çevirsinler; iffetlerini ko-
rusunlar….”(24 Nur: 31)

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 
Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öl-
dürmek gerçekten büyük bir günahtır.” (17 İsra: 
31). (Dini bir mazeret olmadan kürtaj yaptı-
ran kadınlar ve onları buna teşvik eden er-
keklerde bu kapsama dahildir). 

“Nitekim onlardan birine; “Müjde! Bir kız çocu-
ğun oldu.” Diye haber verilince, öfkesinden deliye 
dönmüş bir halde suratı kapkara kesilir ve kendi-
sine çok kötü olan bu haberden dolayı halkın içi-
ne çıkamaz. Bu arada bu çocuğa bakıp büyütmeli 

mi yoksa diri diri toprağa mı gömmeli?! Diye de 
kara kara düşünüyor. Yazık, ne kadarda iğrenç 
düşünüyorlar! (16 Nahl: 58-59)

“Vaktiyle diri diri gömülen kız çocuğunun, “hangi 
günahından dolayı öldürüldü?” diye hesabı soru-
lacak; amel defterleri açılacak; gökyüzü bir perde 
gibi açılıp ortadan kalkacak; cehennem körükle-
nip alevlendirilecek; cennet (mü’minlere) arz 
edilecek; işte o gün insan,  dünyada iken (doğru 
ve yanlış adına) ne yaptığını gayet iyi anlaya-
cak. (81 Tekvir: 9-14)

Zaman zaman kadın ve çocuklarla ilgili, öl-
dürülen, canlı canlı mezara gömülen… vs. 
haberlerin vakası, cahiliye anlayışının günü-
müze uzantısı.

(Kadın erkek fark etmez, 
mü’minlerin bazı vasıfla-

rı) “Onlar, Allah ile beraber 
başka bir ilâha kulluk etme-
yen, haksız yere, Allah’ın ha-
ram kıldığı cana kıymayan 
ve zina etmeyen kimselerdir. 
Kim bunları yaparsa ceza-
sını bulur.” Nasıl bir ceza; 
“Kıyamet günü onun azabı 
kat kat artırılır ve horlanmış 
olarak orada ebedî kalır.” 
(25 Furkan: 68-69). 

“İçinizden iki kişi, fuhuş yaparsa, onlara eziyet 
edin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlardan 
vazgeçin. Çünkü Allah, tevbeleri çok kabul eden-
dir, çok esirgeyendir.” (4 Nisâ: 16) 

Pekâlâ ya bunları terk eder Allah’a sığınırsa 
durumları ne olacak;

“Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işle-
yenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyi-
liklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok mer-
hamet edendir.”  (25 Furkan: 70). 

Allah kulunun helak olup batmasını istemi-
yor. Sürekli çıkış yolları gösteriyor. Tabi ki 
burada günahı terk etme, iyiye yönelme o in-
sanın yapması gereken bir eylemdir. Allah bu 
eylemi gösteren insanın, sadece günahlarını 
örtmekle kalmıyor, bir de günahlarını iyiliğe 
dönüştürüyor, “Allah işte onların kötülüklerini 
iyiliklere çevirir.” (25 Furkan: 70). Burada ki 

“ÂDEM’İN AYAĞINI 
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KABİLİYETİ NOKSAN” 
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SÜRDÜRMEKTEDİR.
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durum gidin günah işleyin değil, bir şekilde 
bu günahları ve suçları işlemiş olanların iyiye 
yönelme eylemlerini samimiyetle göstermele-
ri, samimiyetle bu yanlışlıklarından dönmele-
rine karşılıktır. (Burada kadın erkek arasında 
bir fark yoktur). Demek burada kadın olma 
özellikleri değil, insan eylemleridir söz konu-
su olan.

“İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) 
habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, 
gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. 
İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, el-
lerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik 
edecekleri günde onlara çok 
büyük bir azap vardır.” (24 
Nur: 23,24). İftirayı atan 
ister kadın ister erkek ol-
sun fark etmez.

Günah anlayışı

Şu anki Hıristiyan inancına 
göre, Adem ve Havva’nın 
yedikleri yasak meyve so-
nucu işledikleri günah, 
kendilerinden dünyaya 
gelen çocukları vasıtasıyla 
devam edip gitmektedir. 
Tanrının yetkisini kulla-
nan din adamları (papazlar) –tabi bu yetki-
yi kim verdi ise(!)- bu “ilk günahla” dünyaya 
gelen çocukları vaftiz ederek günahlarından 
arındırmakta, sonradan Hıristiyan olanları da 
aynı şekilde günahlardan arındırmaktadırlar. 
Günah işleyen Hıristiyanları da, kiliselerdeki 
“günah çıkartma” bölümlerinde günahlarını 
kendilerine söyleterek Tanrı adına bağışla-
maktadırlar. Tabii ki böyle bir durumun ne-
lere yol açacağı ortadadır.

İslâm ise böyle şeylerden uzaktır. İslâm’a göre 
kişi tövbe ve duasını Allah’a sunar, günahla-
rından tövbe ederken de günahlarını tek tek 
sayarak kendini tekrar rezil etmez, samimi 
bir şekilde ölmeden önce hangi günah olur-
sa olsun terk eder, kendini düzeltir ve salih 
amele yönelirse Allah, o kulunu bağışlar, ba-
ğışlamakla da kalmaz günahlarını sevaba dö-
nüştürür.    

Yozlaşan kültür

Maalesef yozlaşmış toplumsal anlayışımızda 
kadına bazen olumsuz nitelemeler yapılabil-
mektedir. Bazen bunlar dini bir motif olarak 
sunulabilmekte dinin gereği gibi anlaşılabil-
mektedir:

“Kadın aklınla”, “saçı uzun aklı kısa”, “sen 
bir dur hele”, “harama sebep olma” (sanki 
erkek harama sebep olmuyormuş gibi), “hişt 
hişt çekil”, “camilerimizde sadece teravih na-
mazlarında gitmeleri uygundur(!)”, “vakit 
namazlarında evdeki kapının arkası daha uy-
gun sevapça(!)”, “camilerde geniş mekânlar 

erkeklere; arta kalan kı-
yılar köşeler kadınlara”, 
“kadın camiye girdiğinde 

kıyılara, yoksa camiden 
çık, güya kenarda kılarsa 
(herkesin gördüğü yerde) 
namaz olmaz.”. (Cennete 
önce erkekler girecek ya, 
boş kalırsa, erkekler mü-
saade ederse, sonra kadın-
lar(!).  “Cuma ve bayram 
namazlarına gelmezler” 
(erkekler öyle buyurdu 
ya). Halen din diyanet adı-

na, kadın yalnız başına (yanında mahremi ol-
madan) yola gidebilir mi?  Hacca gidebilir mi? 
diye ciddi ciddi konuşuluyor.

Bunun doğrusu ne? İslâm akıl mantık dinidir. 
İnsanın aklına hitap eder. Bunun doğrusu, bu 
bir güvenlik meselesidir. Güvenli bir ortamda 
(yani bu ortam var ise, sağlanmış ise) kadın 
her yere gider. Milyonlarca kadın yurt içi yurt 
dışı  değişik amaçlarla (eğitim, öğretim, çalış-
ma, turizm….vs.) seyahat ediyor, tarla-bayır, 
yayla, işine-gücüne gidiyor. Güven ortamı ol-
mazsa bırak kadını, erkek de evinden 10 met-
re ilerisine gidemez.   

Kadına, özgürlük anlamında her türlü olum-
suz telkinde bulunan mantık, kadın kocaya 
muhtaç olmamalı, kadın her türlü hürriyet-
ten(!) kimseye sormadan sonuna kadar ya-
rarlanmalı, kadın özgür(!) olmalı, kadın ezil-
memeli(!) derken, kadının maddi bir değer 
olarak paraya dönüştürülmesine (eğlenme 

KADINA, KADIN 
OLMASINDAN 

DOLAYI YÜKLENEN 
OLUMSUZLUKLAR, 

İNSANLIK TARİHİNİN 
FITRAT DIŞINDA 

OLUŞTURDUĞU ŞEYTANİ 
KÜLTÜRÜN GÜNÜMÜZE 

YANSIMASIDIR.
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aracı, reklam aracı gibi) ses çıkarmamakta 
hatta böyle bir durum gündemlerinde bile ol-
mamaktadır.

Tutarsızlık

Yukarıdaki mantıksal anlayışlar, işine geldi-
ğinde aynı kadını parti, kermes, vakıf, der-
nek-sendika çalışmasında, ev-iş yeri temizli-
ğinde, oy toplamalarında bir mahzur görme-
mektedir.

Arkasından  Panel: “Toplumda kadın, sömü-
rülen kadın, İslâm’da kadının yeri. Sonuç..?

Lafa gelince Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatma, 
Nene Hatun, Kara Fatma.

Şahsiyetli ve dirayetli ka-
dın.

Pekâlâ, sahabe kadın pey-
gamberimizle camide na-
maz kılmıyor muydu? 

İlk vahyin o sıkıntılı gün-
lerinden itibaren vefat 
edinceye kadar Hatice Va-
lidemiz Allah Rasulü’nün 
en büyük destekçisiydi.

Uhut savaşının o sıkıntılı anlarında, kocası-
nın, babasının ve oğlunun şehit olmalarına 
rağmen Muhammed (s) hakkında haber al-
maya çalışan Dinaroğullarından bir kadın, 
“Rasulullah’ın durumunu öğrendikten sonra 
“kendisine isabet edecek her musibetin kü-
çük olduğunu ifade etmiştir”.

Başta Fatma (ra) Validemiz olmak üzere on-
dört sahabi kadın, Uhud Savaşı yaralılarına 
yardım etmişlerdi. Yine Fatma Validemiz, iki 
yol arkadaşına (9 Tevbe: 40) Hira Mağarasına 
tek başına yiyecek götürme görevini üstlen-
mişti.

Muhammed (s)’in halası Safiye (ra),  kardeşi 
Hamza (ra)’ın Uhud’da parçalanmış cesedinin 
yanında duada bulunmuştur.  

Hz. Ömer’e mihirle ilgili bir konuda sahabi 
kadın camide karşı çıkıyordu. Kara Fatma, 
Nene Hatun vatanın zor günlerinde, ön saf-
larda düşmanla savaşıyordu.

Nice kahraman kadınlar İslâm Tarihinde ağır 
sorumlulukları her alanda üstlenmişler ve 
üstlenmektedirler. Allah hepsinden razı ol-
sun.

Kur’an, toplumda yer alması açısından hem 
de devlet başkanlığı gibi ağır bir görevi layı-
kıyla yürüten bir kadından, olumlu anlamda 
bahseder. Bu olay ise toplumda kadının yeri 
açısından çok önemlidir:

Devlet adamlığı ve ileri görüşlülüğü ile 
Kur’an’ın bahsettiği kadın, Sebe Melikesi-
dir (devlet başkanı). Yönetimde istişarenin, 
danışmanın güzel bir örneğini sergilemek-

te, Allah’ta bu özelliğini 
de bize bildirmektedir. 
Danışmanlarının gazına 

gelerek ülkesini felakete 
sürüklemeyip Süleyman 
(as)’la görüşüp ona göre 
karar vereceğini bildirir 
ve olayın iç yüzünü öğ-
renmek için yola çıkması-
nı olumlu bir tavır olarak 
Kur’an-ı Kerim bize güzel 
bir örnek olarak sunar. (27 

Neml: 20-44).

Gerçek olan

Din adına da çağdaşlık adına da ne söylerse-
niz söyleyin burada esas olan durum kanaa-
timce şudur;

Kadın insan neslinin bir parçası mı? 

Evet.

Kadının fert ve toplum olarak sorumlulukları 
var mı?

Evet.

Kadın da erkek gibi olumlu ve olumsuz şey-
lerden etkileniyor mu?

Evet.

Kadın da cennet ümidi ve cehennem kaygısı 
taşıyor mu?

Evet.

Kadın okulda, üniversitede, çarşı-pazarda, 
siyasette, işçi-işveren, amir-memur, köylü-

KADIN (HAVVA), ÂDEM 

(AS) GİBİ ÂDEM’DEN 

SONRA AYNI ÖZDEN 

(TOPRAKTAN) YARATILMIŞ 

VE AYNI İMTİHANA 

TABİ TUTULMUŞTUR.
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kentli, tarlada-fabrikada, sanatta, yolculukta, 
dükkânda, medyada, gazete de toplumun bü-
tün katmanlarında mı?

Evet.

Kadının şahsiyeti, kimliği, onuru, kişiliği, arzu-
su, hayali, eğlenmesi, gülmesi, üzülmesi, hakkı, 
hukuku, beklentisi, gezmesi-tozması, sevmesi-
sevilmesi, korkması, korunması, inanması-inan-
maması, ibadet yerine gitmesi-gitmemesi, sevabı-
günahı insani bir durum değil mi?

Evet.

Gelin,  Allah’ın biz insanlara büyük bir nimet 
olarak verdiği aklı kullanalım. Aklımızı ipo-
tek altına alacak tutum, davranış, eylem ve 
tavırlara fırsat vermeyelim. Okuyalım, yaza-
lım, soralım, soruşturalım, fikir alış-verişinde 
bulunalım, ama son kara-
rı kendimiz, kendi irade-
mizle verelim. Hiç kim-
senin kulu kölesi olmadı-
ğımızı, değerli bir şahsiyet 
olduğumuzu fark edelim. 
Dinimizin ilk kelimesinin 
“eşhedü” (“ben yakinen bi-
liyorum ki” demektir; hem 
bunu söylüyoruz, hem de 
ben anlamam, bilmiyo-
rum, benim aklım ermez 
diyoruz. Bu çelişki değil mi? Mahkemede 
böyle bir tanıklık yapsak, hakim; böyle bir 
tanıklıktan dolayı, bizi sadece kınamakla kal-
maz bir de cezalandırır) olduğunu hatırdan 
çıkarmayalım. 

Birbirimizi “ulaşılmazlar” sınıfına çıkarma-
yalım. Yeni dindarlık şekillerine karşı uyanık 
olalım. Dindarlık konusunda birbirimizle ya-
rışa kalkmayalım. Allah’a sığınalım.

Allah katındaki kurtuluşun ve değerlendir-
menin,

 1- İman: “İman edip salih amel işleyenlere ne 
mutlu. Onların sonunda varacakları yer  ne gü-
zel.”  (13 Ra’d, 29)

2- İmana şirk karıştırmamak: “İman edip de 
imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var 

ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bul-
muş olanlar da onlardır.” (6 Enam: 82) 

3- Salih Amel’e göre olacağını iyi bilelim:  (29 
Ankebut: 58,  103 Asr: 3) 

Salih Amel’in ise; boş, lüzumsuz, kırıcı 
söz, kelam, davranış ve eylemden öte, bir 
Mü’minin yapmış olduğu her türlü güzel söz, 
davranış, eylemdir. Hayır söylemek, dürüst 
olmak, Allah’ın Mü’minler için yarattığı ni-
metlerden yararlanmak, çalışmak, üretmek, 
her türlü israftan kaçınmak, yapıcı olmak, 
hakkı ve doğruyu söylemek, namaz gibi iba-
detlerde dikkatli olmak, haramdan kaçınmak, 
infakta bulunmak; canımızı acıtacak yardım-
larda bulunmak;

Örneğin; düğününü yapamayan bir kişinin 
düğününü yapıvermek, işini kuramayan bir 

meslek sahibi kişiye yar-
dımcı olmak, işçi veya 
işveren isen karşılıklı 

sorumlulukların gereğini 
yapmak, “kiralığın” var-
sa imkân dâhilinde geçim 
zorluğu çeken kiracına 
yardımcı olmak veya bir 
şekilde iflas eşiğine gelmiş 
iyi bir tanıdığına karşılık-
sız yardımda bulunmak, 
yardımlarda da yakın ak-

rabadan başlamak ve başa kakmamak. Bana 
mı kaldı dememek. “Hayır” işlerinde “vergi 
vermede” önde olmalıyız. İsraf etmemeliyiz 
(lüzumsuz harcamalar yapmamalı, “dünya” 
bizden ibaret deyip, altını üstününe getirme-
meli ve gelecek kuşakları da düşünmeliyiz.). 
“Kamu harcamalarında” kılı kırk yarmak, 
bize verilen emanetlere karşı duyarlı olmalı-
yız. Dünyanın sahibi ve maliki olmadığımızı 
iyi bilmeliyiz. İyiliklerin asla boşa gitmediği-
ni, herkesin birbirinden kaçıştığı hesap günü 
bunların arkadaşımız olacağını unutmama-
lıyız. Kur’an okurken konuyla ilgili onlarca 
ayeti görmeliyiz, görüyormuş-biliyormuş gibi 
yapmamalıyız…  

Takva

Allah katında dindarlık ölçüsünün “takva” ol-
duğunu, bunu da takdir edenin ALLAH oldu-

KADIN, YAHUDİ VE 

HIRİSTİYAN İNANIŞININ 

GEREĞİ OLAN “ÂDEM’İ 

AYARTTI” GİBİ TÜM 

OLUMSUZLUKLARDAN 

YARATILIŞ İTİBARIYLA 

UZAKTIR. 
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ğunu unutmamalıyız. Dünyayı terk eden üç 
kuşak öncesi dedemizi nasıl hatırlayamıyor-
sak, bizimde bir gün böyle olacağımızı, evlat 
ve malların bir imtihan aracı olduğunu aklı-
mızdan çıkarmamalıyız.

Allah katındaki dindarlığımızın (dünya ve ahiret 
hayatında kurtuluşun ilkeleri), Allah’ın buyurdu-
ğu ve Resulünün örneklediğidir. Allah’a yaklaş-
mak, içimizi kötülüklerden (dini anlamda günah-
lardan arındırmak) arındırmak, ancak Allah’ın 
buyurduğu ve Rasulü’nün örneklediği şekilde 
olur. Bunun dışındaki yollar batıldır (Allah ka-
tında bir geçerliliği yoktur).

Gelin insanlık kalitemizi hep beraber medeni 
bir şekilde yükseltelim.

Gelin algılarımızı ve doğrularımızı gözden 
geçirelim. Kadının onurlanmadığı yerde in-
san onuru olmaz. Kadın 
itilip kakılmaktan, istis-
marlardan, görsel bir su-
num aracı olmaktan (bazı 
reklam ve ticari malların 
sunum aracı gibi) kurtarıl-
mamışsa burada patolojik 
bir durum var demektir.

O halde “insan insanın 
kurdudur” yaklaşımını 
boşa çıkaracak; tutum, ta-
vır ve eylemler sergileyelim. Tutum, tavır ve 
eylemlerimizi fıtratın gerektirdiği yöne çevi-
relim. “Fıtratın gereği” (yaratılış kanunu ve 
yaratılış amacı) ise “fıtratın gerektirdiği yöne 
yönelmekle” olur.

Bu ise fıtratı mikro plandan makro plana ka-
dar takdir eden (kader), ilahi iradenin, fıtratı 
ve fıtratın yaratılış amacını insanlığa öğrettiği 
ilahi vahyin gerektirdiğine tabi olmakla ancak 
gerçekleşebilir. Bu ise evrensel bir çağrı olup, 
bu evrensel mesaj insanların önderleri (pey-
gamberleri) tarafından sürekli “ilahi iradenin 
rahmeti” gereği insanlara hatırlatılmıştır.

En güzel şekilde yaratılan, yaratılışında da 
bir dâhili olmayan insanoğlu düşünmesi ge-
rekmiyor mu ki, yaratılışını en güzel şekilde 
yaratan Allah, insanın yaratılış amacına yöne-
lecek bilgiden insanoğlunu mahrum bıraksın. 

Böyle bir durum Allah’ın yüceliğine yaraşır 
mı? Elbette yaraşmaz.

Kur’an’ı anlama

İşte bu ve buna benzeyen ferdi ve toplumsal 
yapıdaki olumsuzlukların kaynağında, insa-
noğlunun ilahi mesajı bir kenara bırakmasın-
dan kaynaklanıyor.

Pekala bu mesajla irtibatımız ne kadar? Bu 
mesajı (Kur’an’ı) anlamak için, hatim indir-
menin ötesine, cenaze sonrası Kur’an okuma-
nın ötesine geçerek, bu ilahi vahyin (projenin) 
nasıl bir insan inşası ve nasıl bir toplum inşası 
hedefliyor diye üzerinde düşünüyor muyuz?

- Düşüneceğim ama, sonra.

- Sonra mı?

- Sonra, sonra…..

- Hangi sonra?

- Sonra işte.

...

- Din işi ayrı bilim işi ayrı.

- Kim dedi.

- Batılılar, bilim adamla-
rı(!) (Mü’min bilim adam-
larını ve Kur’an’ı iyi bilen 
tarafsız gayri Müslim bilim 

adamlarını tenzih ederim).

- Batılıların dini ne? Senin bilim adamı dedi-
ğinin “besmeleden” haberi var mı? Batılıların 
diniyle İslâm’ın ne alakası var?

- Neyle meşgulüz? Bu iş mi?

Gelin diğer konularla beraber “kadın” konu-
sunu da ilahi iradenin ilahi mesajıyla “check-
up”tan geçirelim. Oluşan kültürel kabul ve 
anlayışlarımızı (kirlenen suyun filtre edilmesi 
gibi) ilahi iradenin son mesajının önüne kül-
türel kabullerimizi koyarak değil, kabullerin 
olumsuz etkisinden sıyrılarak, ilahi iradenin 
(Allah’ın) istediği ölçü çerçevesinde, Kur’an’la 
yeniden buluşalım ve yapılanalım. 

■

NİCE KAHRAMAN 

KADINLAR İSLÂM 

TARİHİNDE AĞIR 

SORUMLULUKLARI HER 

ALANDA ÜSTLENMİŞLER 

VE ÜSTLENMEYE DEVAM 

ETMEKTEDİRLER.
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“İnsan Denen Meçhul“…  Alexis Carrel’in, kendi 
iç dünyasına uzanan keşfi boyunca, arayış için-
deki insanın özüne ve serüvenine dair içerikten 
dem vurduğu eserinin sadece ismi dahi akılları-
mızdaki meçhule olan ilgi kıvılcımlarını uyan-
dırmaya kâfi gibi…

İnsan’ı anlamak, ruhlarımızın derinliklerine açı-
lan kapıların aralanabilmesi bakımından kilit 
bir hedef, belki de gönül dünyalarımıza doğa-
cak tecelliyatın öncü ışığı… 

İnsanlık tarihi kadar eski bir araştırma alanı 
olan insanın mahiyeti konusunda, birçok düşü-
nür ve araştırmacı, Carrel’in tabirindeki meçhul 
insanı tanımlamaya çalışırken yorumlarını gerek 
bilimsel deliller gerekse metâfiziki tecrübelerle 
temellendirmişlerdir.

Büyüklerimiz bir konunun tam anlamıyla ve 
eksiksiz şekilde açıklığa kavuşturulabilmiş ol-
ması için, “Tarif efradına cami, ağyarına mani 
olmalıdır.” şeklinde ilkesel bir öğreti ifade bu-
yurmuşlardır. Yani öyle bir açıklama yapacak-
sınız ki yaptığınız açıklama konuyla ilgili tüm 
unsurları içerecek, ilgili olmayanları da dışarıda 
tutacaktır.

Ne var ki, insanı anlamaya yönelik yol alırken, 
Bilim Dünyası’nın ve metafizik sahanın ilgi-
li tüm yorum ve açıklamalarına karşın, emin 
olamadığımız husus, meçhul insanın -büyükle-
rimizin ifade buyurduğu anlamda- mutlak bir 
tarifinin ve tanımının olup olmadığıdır. İnsanın 
mahiyeti, her bir bireyin kendi kapasitesi ora-
nında anlayabileceği bir konu mudur? Ya da 
hayat boyu öğrenmeyi gerektiren ve sonu olma-
yan bir süreç midir? Veya mistik bakış açısıyla 
“İnsan hem yol, hem yolcu, hem de varılacak 
menzildir.” şeklindeki tanımdan yola çıkarak 

düşüncelerimizi sınırsız çeşitlilikteki ucu açık 
düşsel yolculuklara mı çıkarmalıyız ? ...

İnsanı anlamaya çalışırken biyoloji bilim dalı-
nın bilimsel verileri bizlere insan bedeninin iş-
leyişi ve insanın fiziksel boyutlarını algılamamız 
konusunda tatmin edici veriler sağlıyor. Ancak 
diğer birçok canlıda olduğu gibi insanda da 
vücuda canlılık ve hareketi sağlayan enerjinin 
çıkış noktasını, ruh ve ruhun vücutla ilişkisini 
anlamayla ilgili yorum ve algılar çeşitlilik arz 
ediyor.  

Benlik şuuruna sahip, akıl yürütebilen bir var-
lığın kendisini diğer canlı türlerinden ayırt 
ederek “ben bir insanım” şeklinde tanımlaya-
bilmesi için kendi cevherinin ne olduğunu an-
lamış olması, ayrıca, insanı insan yapan unsur 
ve özellikleri de sezinleyebilmesi gerekir ki bu 
vasıflara uygun davranışlar geliştirebilsin. Bah-
si geçen anlama ve sezinleme hadisesi, birey 
için kendi türünün ayrımını yapabilmesi bakı-
mından mantıki ön şarttır. Bu itibarla, insanın 
cevheri nedir? İnsan nelerden müteşekkildir? 
İnsana, insan olma hüviyetini kazandıran esas 
etkenler yaratılışımızda mı var edilmiştir; yoksa 
kendi çabalarımızla sonradan mı kazanılmakta-
dır? Kâinat içerisindeki konumu ve sahip oldu-
ğu imkânlar nelerdir? gibi sorular doğru cevap-
lanabilirse insan’ın mahiyetine dair, doğru bir 
farkındalık kazanma imkânı bulunur. Peki, bu 
farkındalık bize ne sağlar? Bu farkındalık varlık 
âlemindeki mevcudiyetimizin tesadüfî mi, yok-
sa bilinçli bir var oluşla mı olduğuna, varlığımızın 
anlamına, nereden gelip nereye gittiğimize dair gi-
zemlerin çözülmesinde isabetli algılar geliştire-
bilmemizi sağlar.

Genel olarak varlık âleminin, özeldeyse insan 
denen meçhul varlığın, mutlak anlamda her yö-
nüyle anlaşılabileceğine inanabilmek zor. İnsan 

D E N E M E

İnsana Dair
Fatih DEMİRCİ
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doğup büyüyor, akli melekeleri ulaşabileceği en 
ileri noktaya gelene dek sürekli kendisiyle ilgili 
algılama, öğrenme, keşfetme ve yanlış algıla-
dıklarını da düzeltme evreleri yaşıyor. Sonra da 
akli melekeler git gide zayıflamaya başlıyor. Be-
den, fonksiyonlarını yitirmeye başlayınca; me-
lekelerin de, etkileri azalarak ortadan kalkmaya 
yüz tutuyor. O halde insanda kalıcı olan nedir? 
Salt, canlı bir organizma şeklinde düşünülecek 
olursa; “İnsan konuşan hayvandır.” ifadesindeki 
insanı, hayvandan ayıran ve bu hayvanı insan 
yapan nedir?

Bundan yirmi yıl önce çekilen bir fotoğrafa bak-
tığımızda, bu fotoğrafta; kendimiz diye teşhis 
ettiğimiz kişi ile şu anki biz aynı biz miyiz aca-
ba? Hücrelerimizin her saniye yenilenmesine ve 
yirmi yıldır milyonlarca kez değişmiş olmasına 
karşın, yirmi yıl önceki ben’i halen ben yapan 
benlik şuurumuzdur denilebilir. Öyle ki, varlığı-
mızın cevherini oluşturan, bize varlık âleminde 
sorumluluklar yükleyen, aynı zamanda öldük-
ten sonra iyi-kötü yaptıklarının hesabını vere-
cek olan yanımız, yine bu benlik şuurumuzdur.

Her ne kadar değişik inanç ve düşünce sistem-
leri farklı farklı kavramlarla ifade etmiş olsalar 
da şuurumuz; akıl, ruh, kalp ve nefs diye isim-
lendirilen insanın kendisiyle mürekkep olduğu 
unsurlarla ilintili bir cevherdir. İnsanı anlaya-
bilmek için bu unsurları ayrı ayrı tanımak ve 
birbirleriyle olan münasebetlerini iyi öğrenmek 
gerekir. İnsanı yaptıklarının sorumluluğunu 
taşıyan bir varlık haline dönüştüren şuurumuz 
aynı zamanda ruhumuza etki eden önemli bir 
haslettir. Ruhumuz, iyi ve kötü yönde geliştire-
bildiğimiz bir cevher olma yönüyle bedenimi-
ze bağlı olarak kalbimiz, nefsimiz ve aklımızla 
mukayyettir.

Beden, akıl, ruh ve kalp gibi insanı meydana 
getiren unsurlarla bunlar arasındaki ilişkiler 
ancak doğru bir şuur ve bu şuurun anlaşılabil-
mesi, tekamülü ve korunabilmesiyle bir anlam 
kazanıyor. Böylece insan fena aleminin kasve-
tinden beka aleminin huzuruna erebiliyor. Bu 
sayede insan olduğumuzun şuurunu her daim 
içimizde yaşıyor, diğer varlıklarla olan müna-
sebetlerimizi de bu şuurun bize kattığı insani 
normlar çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu 
ilişkilerin muhtevası ise en başta ve en önem-
lisi, insanın yaratıcısıyla olan münasebetlerini, 

sonra da kâinattaki hemcinsleri ve diğer tabiat 
varlıklarıyla olan etkileşimlerini içerir. O halde, 
şuurunda olmamız ve muhafaza etmemiz gere-
ken doğru şuur nasıl olmalıdır? Bunun anlaşıla-
bilmesi önem arz eder.

Dünyadaki her insan, nevi şahsına münhasır 
tarzda yaratılmıştır ve bu yaratılış şekli itibarıy-
la da biriciktir. Benzerleri olsa bile, her bireyin 
aynından bir ikincisi yoktur. Bundan dolayı her 
insan kendini özel hisseder ve kendine büyük 
değer atfeder. İnsan, yaratılış itibarıyla çok özel 
ve değerli olmakla beraber, kapasite ve sınırları 
bakımından acziyetleri, noksanlıkları, kusurlar 
işlemeye müsait yönleri bulunan bir varlıktır. 
Bu durum insanın bedensel, duygusal ve dü-
şünsel boyutlarının sınırlı kapasitede yaratıl-
mış olmasının sonucudur. Yaratılmış olmanın 
en belirgin, en kaçınılmaz özelliklerinden biri 
unutkanlık ve hayatlarımızda hata paylarının 
da olabilmesidir. Mutlak anlamda acziyetinin 
farkında olmayan, kendisine kusurlu olmayı 
yakıştıramayan, kendini mükemmel görme şi-
zofrenisine kaptıran ve bilinçaltında ölümsüz 
bir tanrıymış hisleriyle yaşayan insan, hayatın 
doğal akışı içinde karşısına çıkan hastalıklar, 
ölümler, ihtiyarlık, kaza ve ayrılıklar karşısında 
şuurunu baltalayan ruhi hastalıklar yaşayacak-
tır. Her daim büyüklenme eğiliminde olan nefsimizi 
kontrol altına alabilmek için, yaratılıştan kay-
naklı acziyetlerle muttasıf olduğumuz, hatırlardan 
çıkarılmamalıdır ki;  ruhumuz türlü azaplardan 
beri olabilsin.

Şuurunda olmamız gereken diğer bir husus, 
varlığımızın ve gezegendeki tüm imkânların 
imtihan vesilesi olarak, aynı zamanda da hesabı 
sorulmak üzere, emaneten, ömür nimetiyle bir-
likte bahşedilmiş olduğudur. İnsan, bu dünyada, 
ebediyet yolcusu olan bir misafirdir.

İnsan kâinatta esasen özünden kopmuş yalnız 
bir varlıktır ve bu yalnızlık ruhi bir yalnızlık-
tır. Yalnız olan insan fıtraten daima kendinden 
üstün gördüğü diğer varlıklara karşı her zaman 
saygı ve ihtiyaç duyar. Kendini bu ayrılıklar, 
hastalıklar, ihtiyarlık ve yoksulluk gibi daha 
pek çok musibetlerle dolu dünyada, huzur ve 
güvende hissetmek ister. Tutunacağı bir kulp, 
dayanabileceği köklü bir ağaç, sığınabileceği 
güvenli bir liman arar. İçinde hep bir yarım kal-
mışlık hissi ve öyküsüyle soluk alır. Neyi umut 
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ettiğine bir anlam veremez çoğu zaman. Ama 
yüreği her yenilenen anın, her geçen günün, 
kendisine bir ışık getireceğini sezinler. Belki 
somut hayaller, onu oyalayan birer perde olur 
anlam veremediği umutlarına... Ne var ki doğ-
ru bilgiye muhatap olan objektif akıl, bir serap 
özelliği taşıyan fani ve ölümlü varlıkların, insanı 
mutlak anlamda tatmin edemeyeceğini ve onun 
yarım kalmışlığını hiç bir zaman tamamlaya-
mayacağını fark eder. Kalp aklın bu idrakini 
içselleştirir ve şuurumuz geçici varlıklar yerine 
baki olan duygularla hemhâl olmayı tercih eder. 
Böylece salim bir hâl alan şuurumuz, bu farkın-
dalığı ilelebet muhafaza etme gayretine girişir. 
Bu farkındalığı muhafaza edebildiği oranda da 
türlü meşakkatlerle dolu dünyada sükûnetini 
ağırbaşlılıkla koruyabilir. Bu şuuru koruyabilme 
çabası, dünyadaki imtihanımız son bulup ta 
ruhumuzu ait olduğu sahibine teslim edinceye 
dek sürdürülmesi gereken bir sorumluluktur da 
aynı zamanda.

Duyu organlarının hissedebildiği tüm mevcuda-
tın fani ve acziyetlerle muttasıf olduğunu idrak 
eden benlik şuuru, artık yaratılmışlara daha de-
ğişik bir bakış açısıyla bakmaya başlayacaktır. 
Ayet-i kerimenin; 

“Ey itminana ulaşmış nefis! Sen Rabbinden razı 
Rabbin de senden razı olmuş olarak dön Rabbine.” 
(Fecr, 27–28) 

şekliyle vaaz buyurduğu üzere, benliğin tek 
amacı; kendisini yaratan rabbinden razı, onun 
muhabbetiyle mutmain bir halet-i ruhiye ve şuu-
ru, ona tekrar döndürülene dek koruma çabası 
olacaktır. Ne var ki, nefs engeli gerek içimizde-
ki gerek dışımızdaki meşgalelerle, aklımızı ve 
kalbimizi oyalamaya çalışır, ta ki insanlığımızın 
cevheri olan şuurumuzu yitirelim de ruhumuz 
karanlık kuyularda azaplara duçar olsun.

Şuurumuzu oyalayan iç ve dış mihrakları biraz 
açacak olursak; İnsan kalbi sevgi, hoşgörü, ih-
las, cömertlik vefa merhamet gibi insana huzur 
veren olumlu duyguları içeren bir yapıda yara-
tıldığı gibi aynı zamanda yapısında kibir, ben-
cillik, cimrilik, acımasızlık, gösteriş, vefasızlık 
gibi ruhunu esaret altına alabilecek olumsuz 
duyguları da barındırır. Bu olumsuz duygular 
da imtihan icabı kalplerimize yerleştirilmiştir. 
İmtihanın kurgusu gereği; biz de bu olumsuz 

duyguların yol açtığı davranışlarımızı düzelt-
mek için onlarla mücadele etme, onları ıslah 
etme sorumluluğunu taşırız. Bu olumsuz duy-
gular, nefsimizi arıtıp ruhen yükselebilmemiz 
için birer basamak veya vasıta olarak düşünü-
lebilirler. İnsan kalbi, iyilik ve kötülük duygu-
larının birbirleriyle mücadele ettikleri bir savaş 
alanı niteliği taşır. Kalp, vücudun pay-i tahtıdır 
ve hangi duygu, buraya hâkim olursa; o duy-
gu, tüm bedene ve ruha da hâkim olur. Eğer bu 
pay-i taht, aklın ve ilmin ışığıyla aydınlanamaz, 
olumsuz duygular orayı istila ederse; insanı, in-
san yapan tüm unsurlar bozulur, insan zamanla 
şuursuzlaşarak yanlış saplantılara dalar. Bu du-
rum ruhun ebediyen iflasına ve sıkıntı çekmesi-
ne neden olur.

Nefsin olumsuzluklarını ıslah ederek arıtmak ve 
güzelleştirdiği duyguları şuuruna hakim kılmak 
belki de bir insanın gösterebileceği en büyük 
maharet olsa gerektir..!

Dünyada insana sunulan imkânlar konusuna 
gelince; İnsanın hayatta kendine dayanak yap-
tığı mal-mülk, mevki-makam, para, servet, gü-
zellik, evlatlar, gençlik ve sağlık gibi aklımıza 
gelen gelmeyen pek çok husus, insanoğlunun 
hizmetine sunulmuştur. Birer imtihan vesilesi 
olan tüm bu vergiler gelip geçicidir, yok olmaya 
mahkûmdurlar. Kalıcı olanlar ise; ruh dünyası-
na ait niyet ve eğilimlerdir. İşte, asıl olan da şu-
urlarımızdaki bu niyet ve eğilimlerdir. Yoksa ak-
len, ruhen ve bedenen neyi, ne kadar fark edip 
başarabildiğimizin çok da bir önemi yoktur. 
Bizler, fani âlemin geçici imkânlarını, sınırsız 
istek ve gururlarımıza kurban etmek yerine; bu 
imkânları beka âleminin ebedi imkânlarına ula-
şabilmek için birer vasıta etme yolunu tutma-
lı, bu niyet ve eğilimi şuurumuza hâkim kılma 
çabasını her zaman korumalıyız. “Dünya ahretin 
tarlasıdır.” öğretisi, sözün özetidir vesselam…

Dil bilimi açısından ele alınacak olursa, pek 
çok farklı tanım arasından üzerinde durulmaya 
değer bir tanımlamada; “İnsan’’ sözcüğü, nis-
yan kelimesinden türemiştir. Nisyan ise, unut-
kanlık demektir. Unutma özelliği, yaratıcı ta-
rafından insanoğluna ihsan edilmiş hem büyük 
bir lütuf hem de insanın, insan olması hasebiyle 
en büyük kusurlarındandır. Nitekim büyükleri-
miz: “İnsan nisyanla maluldür.” demişlerdir. Ha-
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murundaki ilahi ruhun özelliği ebedilik olan insan, 
unutulma düşüncesinden her zaman ürperir. 
Gelip geçici bir hiçmiş gibi yok olup gitmeyi 
kendine konduramaz. Ebedi olan ruhu, bundan 
her zaman ızdırap duyar. Fani bir varlık olarak 
bedenen yok olsa da; ruhen asla ölmeyecek bir 
ebediyet yolcusu olduğu için; yapıp ettikleriyle 
toplumun ruh dünyasında ve hafızasında, kendi 
varlığını hatırlatacak izler bırakmak ister. İnsan-
ların kendi adından söz etmesini, kadrinin kıy-
metinin takdir edilmesini arzular. Bir de unut-
mama ihtiyacı vardır insanın. Sırf bu yüzden 
her vesileyle kutlamalar yapar, yaşadığı önemli 
anları ölümsüzleştirme çabalarına girişir. Bir 
homosapiens -düşünebilen insan- olarak; il-
kel dönemlerdeki insan, mağara duvarlarına, 
ağaçlara ve kayaların üzerine resimler yapardı. 
Şimdilerdeyse günümüz insanı, fotoğraflar çe-
ker, doğum günü ve evlilik yıl dönümleri gibi 
önem atfettiği, özel bulduğu  kişi ve anlara karşı 
vefa ve minnet duygularıyla, unutmamış olma 
ihtiyacını gidermeye uğraşır. Bu duygu da, insa-
nın güzel gördüğü şeylere karşı, yine ruhunun 
kayıtsız kalmaması, kendi kendine kadirbilmez 
ve vefasız olmayı yakıştıramayışıyla ilgili bir du-
rumdur.

Ancak hey hat ki heyhat! Fâni âlemde her nefis, 
ölümü tadacak. Herkes, hem cinslerini unuta-
caktır. Hatta öyle ki; çoğu zaman insanlar kendi 
kendilerini bile unutmuyorlar mı..? Bir başka 
değişle; zaten, yaşamı anlamlı kılan da “Nefsini 
tanıyan Rabbini tanır.” öğretisinin ihtivasındaki 
bu kendini hatırlama, bilme, şuurunda olma, 
unutmama çabası değil mi?

Ruhu uyanık ve şuurlu insanlar, başka insanlar 
tarafından hatırlanıp hatırlanmama duygusu-
na fazla önem atfetmezler. Onlar için önemli 
olan, Yaratıcının kendilerini unutup unutmadı-
ğı; kendilerinin de onu her daim unutmayarak 
hissedip hissetmedikleridir. Aklıselim sahibi 
bir kimse için, sonsuz zaman dilimine nispetle 
göz açıp kapayıncaya kadarki bir an hükmünde 
olan süre zarfında;  fani, aciz  ve türlü kusurlarla 
muttasıf hemcinsleri tarafından unutulmamanın 
ne kıymeti olabilir ki. Oysaki yaratanının, kendi-
sini asla unutmadığı ve unutmayacağı duygusu 
insana emniyet ve huzur bahşeder.

O halde, hatırlardan çıkarılmaması gereken en 
önemli gerçeklik; ebedi ve ezeli bir yaratıcı tara-
fından yaratılarak, tekrar kendisine döndürülmek 
üzere, dünyaya geçici bir süreyle yerleştirildiği-
mizdir. Tüm mesele bu geçici süreyi nasıl geçirdiği-
mizdir. Ya hiç ölmeyecekmiş gibi kafamızı kumlara 
gömerek, sahip olduğumuz imkânları nefislerimizin 
hevâ ve hevesleri uğrunda harcayarak, ömür ser-
mayemizi tüketeceğiz, ya da; bu imkânları, O’na 
ulaşma, O’nu tanıma ve O’nunla mutmain olup 
Rıza-ı İlâhiye’yi elde etme yolunda birer vasıta ha-
line getirip bu çabayı varlık nedenimizin anlamı 
kılacağız.

 “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara 
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. On-
lar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr, 19)

İnsanın kendisini, dolayısıyla da rabbini bile-
bilmesinin tek yolu, sadece kitabî bilgilerle do-
nanmak değildir. Bilgi sadece bir anahtardır. Bu 
biliş, düşünsel ve ruhsal terakkiler gerektirir. 
Düşünmekten de öte; akletmeyen bir zihin, var 
oluşun gizlerini çözemez, kalbine huzur bahşe-
decek duyguları hissederek yaratıcısıyla doğru 
bir iletişim kuramaz. 

Terakki yoluyla biliş hadisesini biraz açacak 
olursak: İnsanın kitap okuyarak elde ettiği bil-
gilerden başka; bir de kişinin, insanı meydana 
getiren unsurları, kâinattaki varlıkları ve cereyan 
eden olaylar arasındaki ilişkileri, tahlil etme yo-
luyla tahayyülen içselleştirdiği bilgiler vardır ki; 
bu bilgiler çok daha esaslıdır. İşte gerçek biliş 
budur. Zira kitap okurken zihnimiz önümüze ko-
nulanları görür, ancak, yorum ve zihni çıkarımlara 
dayalı akıl yürütmelerle öğrenilenleri kendimize 
mal etmiş oluruz. 

Ruhsal terakki konusuna gelince; insan kalbi, 
korku, zevk, utanma, sevgi, kin, kıskançlık, 
özlem, haset, kibir, vefa, vefasızlık ve öfke gibi 
insanın kendisini tanımasına birer vesile olabi-
lecek olumlu olumsuz pek çok duygu ile do-
natılmıştır. Ayrıca hayatımız, rabbimizin çizdiği 
mukadderat gereği, bu duyguları aktif halde 
hissetmemize sebep birçok olayla doludur. Bu 
olayların bir kısmı gençlik, ihtiyarlık, hastalık, 
sağlık, zenginlik, fakirlik vb. gibi dönemsel; bir 
kısmı ise, kaza diye tabir edilen, her an yaşa-
makta olduğumuz olaylardır. Rabbinden öğren-
diği ilahi vahyin öğretileri doğrultusunda, muhake-
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me yeteneğini geliştirebilen salim akıl, karşılaştığı 
olaylar karşısında, kalpte zuhur eden duyguları 
keşfetmeye ve anlamaya çalışır. Bu keşif ve anla-
ma süreci, aynı zamanda insanın kendini anlama 
çabasıdır da. Gösterilen çaba, insanın kendi nefsi 
üzerinde otokontrol mekanizmasını çalıştırmasını 
sağlar. Böylece akıl, fark ettiği olumsuz duygu ve 
aşırılıkları törpülemesi yönünde, kalbe sürekli tel-
kinde bulunur.

“Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, 
onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems 
9-10)

Nefsini kötülüklerden ve aşırılıklardan arındı-
ran insan kalbi, artık İlahi Tecelliyâta ve sınırsız 
ruhsal terakkiye hazır hale gelmiş demektir.

İnsan bedeni, bir takım kısıtlamalarla fiziki 
olarak, sınırlandırılabilir. Vücut, gücünü aşan 
engellere, karşı koyamayabilir. Duyu organları-
nın, beden üzerinde uygulanan baskılara dire-
nebileceği ve pes edeceği bir sınır, vardır elbet. 
Ancak, beden her ne tepki verirse versin, ne 
kadar sınırlandırılırsa sınırlandırılsın; düşün-
ce, ruh ve şuur sınırlandırılamayan bir yapı arz 
eder. Hastanede ömrünü yatarak geçiren veya 
zindanda müebbet yatan bir kişinin duyu or-
ganları işlevsiz bile kalsa; bu şahıs, isterse dü-
şünme yeteneğini kullanarak ruhunu, evrenin 
en ücra köşesindeki gezegenlerden tutun da en 
yüksek dağların zirvelerine, okyanusların derin-
liklerine ve istediği daha birçok yere taşıyabilir. 
Oralardaki kâinat varlıklarıyla düşünsel anlam-
da bağlar kurabilir, o varlıkların yapısı, işleyişi, 
hayatlarını sürdürmeleri vb. konular hakkında 
düşünebilir. Kâinatın ne kadar kusursuz bir 
denge, sanat ve incelikle yaratılmış olduğunu, 
hepsinden önemlisi, ne kadar üstün bir akıl ta-
rafından, muhteşem bir güzellikte yaratıldığını 
keşfedebilir. Yine, düşünceleriyle, ruhunu geç-
mişe ve geleceğin olasılıklar âlemine götürebilir. 
Bedenini ve duyu organlarını kuşatan olayların 
ızdıraplarından sıyrılarak, kâinattaki varlıkların 
sırlarını ve hikmetlerini çözebilir, ruhen şahitlik 
ettiği âlemlere dair kalbine ve aklına sayısız haz-
lar, hayranlıklar yaşatabilir. Her şeyden öte ve 
en önemlisi; bu varlıklar vasıtasıyla, onları yara-
tan sonsuz ilim ve kudret sahibi yaratıcı ile bağ 
kurabilir. İşte bu bağ yaratılışına ve varlığına bir 
anlam kazandırmış olur. Bu vesile onu, sonsuz 

değerde yaratılmış bir insan olarak niçin yaratıl-
mış olduğunun sırrına mazhar eder.

İnsanoğlunun, ruhen yaşadığı tüm bu güzellik-
lerin zirvesi; bu eşsiz âlemi, eşsiz güzellikte ve 
eşsiz hikmetlerle yaratan yaratıcıya karşı kal-
binde uyanan derin saygı, meftun oluş ve aşktır. 
İşte ancak, bu duyguları hissedebilen bir kalp, 
Allah’ın kâinattaki tecellilerine şahitlik edebilir. 
Bu şehadet, ruhumuzun yaşamımıza anlam ka-
tan en tatmin edici etkinliğidir.

“İyi bilin ki; Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur.” (Rad 32.)

Kendimize dair, doğru bir algı geliştirebilmenin 
ön şartlarından biri de varlık âlemindeki yolcu-
luğumuzun başlangıcını ve menzillerini bilme-
mizdir. Nereden gelip nereye gittiğini ve ken-
disini nerelerde, hangi kayalıkların beklediğini 
unutan gemiler, rotalarını şaşırır ve okyanusla-
rın türlü tehlikelerine göğüs geremezler. 

“Hayatın başı ve sonu anlaşılmadan ortada yaşa-
nanlar anlaşılamaz.” Goethe

İnsan hayatında, öyle önemli bir an vardır ki, 
bu an insanın varlık sahnesine çıkış anı, daha 
doğrusu çıkarılış anıdır. Mustafa Ulusoy, “Ayna-
lar Koridorunda Aşk” isimli romanında, insanın 
yokluk âleminde değeri olmayan bir hiç me-
sabesinde olduğunu ifade ederken; Dünyadan 
kalkıp aya giden bir insanın 384.000 km me-
safe kat ettiğini belirtmiş. Buna karşın yokluk-
tan varlık âlemine gelebilmesi içinse ciddi bir 
sıçrama yaparak sonsuz birim mesafe kat etti-
rildiğini ifade etmiştir. Eserde, İnsanın sonsuz 
mesafe kat ettirilerek hiçlikten varlık âlemine 
adım attırılışının, sadece kendisine verilen de-
ğeri göstermediğini, aynı zamanda, kendisine 
sonsuza kadar var olacak bir ruh verilerek son-
suz derecede değerli kılındığı da çarpıcı şekilde 
tahayyüllerimize sunulmuştur. 

Her ne kadar biz, var oluşumuzun değerini ge-
reği gibi takdir edemesek de; Rabbimiz yarattı-
ğı anda, ebedi bir ruh ve benlik şuuru vererek, 
bizlere sonsuz derecede değer atfetmiştir. Daha 
da önemlisi; bizleri kendisine muhatap kılmak-
la şereflendirmiştir. Merhametinin bir gösterge-
si olarak, bizleri ucu- bucağı olmayan sınırsız 
uzay boşluğunda çaresizliğe, başıboşluğa ve 
kimsesizliğe terk etmemiştir. Düşünebilmemiz 
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için akıl, hissedebilmemiz için kalp, fark ede-
bilmemiz için duyu organları gibi nimetlerle, 
benliklerimizi donatmıştır. Üstüne üstlük bir de 
bizlere eşyanın isimlerini öğretmiş, ilim vermiş, 
dünyayı tüm güzellikleriyle emrimize amade 
kılmıştır.

Şu halde; sonsuz derecede değerli bir varlık 
olarak, insani özelliklerle donatılarak var edili-
şin ve türlü imkânlara sahip kılınışın bir anla-
mı olmalıdır. Dünya sahnesinin, dekorunun ve 
oynadığımız oyunun, keyfi bir nedeni olmasa 
gerektir. Yaratılışımızın, dikkatlerimizden kaç-
maması gereken bir sebebi hikmeti; bu hikmetin 
de gerektirdiği birtakım roller olmalıdır. Bu mü-
lahazaların içeriğindeki sorular doğru cevapla-
namazsa; dünyada, hangi süre zarfında nelerle 
meşgul olduğumuzun, ömrümüzü nerede, nasıl 
geçirdiğimizin de bir anlamı olmayacaktır.

Bir beşer olarak akıl ve mantık yoluyla bu soru-
ların cevaplarına dair türlü yorumlar yapılabilir. 
İnsana, hür iradesiyle dilediği gibi düşünme ve 
yorum yapma, inandığı ve arzuladığı şekilde ya-
şama, yaşamının anlamına istediği keyfiyetleri 
yükleme imkân ve serbestîsi verilmiştir. Ancak 
yükleyeceği bu keyfiyetin ne olması gerektiğine 
dair hüküm verme, yargı koyma salahiyeti veril-
memiştir. Bu hak, yarattığı varlıkların ne amaçla 
ve nasıl yaşamaları gerektiğine dair, mutlak hü-
küm verme yetkisini elinde bulunduran kudrete 
mahsus, ilahi bir husustur. Aksini iddia etmek 
beşeriyetin sınırlarını zorlamaktan çok, ilahlık 
sahasını ihlale kalkışmak olur. Öyle ki insanlık 
tarihi bu iddiayı gösterip te hem kendini hem 
de peşine takılanları hüsrana sürükleyenlerin 
örnekleriyle doludur.

Bir mucidin, icat ettiği ürünü ne amaçla icat et-
tiğini ve ürünün sağlıklı işleyebilmesi için hangi 
yöntemlerle kullanılması gerektiğini en iyi bilen 
kişi olması, mantıki bir zorunluluktur. Ayrıca, 
ürünü bir kullanım kılavuzuyla birlikte hizmete 
sunmuş olması da tabiidir. Kuşkusuz ki insanı 
en güzel şekilde, yoktan yaratan rabbimiz, ih-
tiyaçlarını da en iyi şekilde giderebilmesi için 
türlü nimetler lütfetmiş, yarattığı insanın niçin 
yaratıldığına ve mutlu olabilmesi için nasıl ya-
şaması gerektiğine dair, onu bilgisiz bırakma-
mıştır;

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” (Zariyat 5)

şeklinde ifade buyurarak onu anlamsızlık ku-
yularında yalnızlığa terk etmemiştir. Yarattığı 
insanın hem bu geçici dünyada, hem de ebedi 
âlemdeki dünyasında saadet içerisinde yaşaya-
bilmesi amacıyla, kulluğunu nasıl yapacağına 
dair bir hayat nizamı, bir kullanım kılavuzu 
olarak kitap, o kitabın pratiklerini de yaşantısıy-
la örnek olarak öğretmeleri için peygamberler 
göndermiştir.

“Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi 
üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların 
üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açık-
layan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir reh-
ber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak 
indirdik.” (Nahl 89)

“Andolsun, Allah’ın Rasülü’nde sizin için; Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zik-
reden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 
21)

Dünya hayatının sonunda bizleri neyin bekle-
diğine dair; beden gözümüzün de şahitliğiyle, 
biyolojik varlığı olan tüm mahlûkatın öldüğü-
nü biliyoruz, ancak insanın öldükten sonra ne 
olacağına dair bilgileri yine Rabbimizin Enbiya 
suresi 35. Ayet-i Kerimesinde ifade buyurduğu;

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak 
kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda 
bize döndürüleceksiniz.” sözlerinden öğreniyoruz.

Hayatta var oluşunun anlamını idrak edebilmiş 
ve yönünü istikamet üzere tayin ederek benli-
ğini rabbine ulaşan yolda vasıta edinebilmiş in-
san, kendini dünya adlı fırtınalı denizde Nuh’un 
Gemisi’ne atabilmiş insandır.

Selam, sözün en güzelini kalbiyle işitebilen, hakkı 
hakça görerek ona tabi olabilen; batılı da batılca bi-
lip ondan ictinab edebilenlerin üzerine olsun… 

■
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Şehadeti hayâ duyarak yazıyorum. 

Halid bin Velid ölüm döşeğinde ağlıyordu. 
Ağlama sebebi dünyadan veya eş ve dos-
tundan ayrıldığı için değildi. Sebebi şuydu: 
Savaşta onlarca yara aldığı halde, cephede 
değil de kocamış develer gibi yatakta ölmesi 
ve şehadet mertebesine ulaşamamış olmasıy-
dı. Tarihçiler, Kudüs Yahudilerin işgali altın-
dayken Selahaddin Eyyubi’nin, “Gülmekten 
hayâ ediyorum.”; keza Filistin komutanların-
dan İzzettin Kassam’ın da İngilizler Filistin’i 
işgal ettikleri sırada “Cihad anlatılmaz yapı-
lır, bu nedenle cihatla ilgili âyetleri okumak-
tan hayâ ediyorum.” dediğini nakleder. İz-
zeddin Kassam 1936 yılında İngilizlere karşı 
cihad ederken şehid düştü. Filistin’in yanı 
sıra onlarca işgal... Cezayir, Kudüs, Hama, 
Halep, Şam, Halepçe... Ne hazindir ki şeha-
det, cihad gibi mübarek konular slogan ve 
nutuklarla geçiştiriliyor. Şunu demek istiyo-
rum: Şehitlik, gazilik ve cihad gibi ibadetler, 
söylemden ziyade tatbikat ve yaşamakla ger-
çekleşir. Konuyu işlerken, tek umut ve tesel-
limiz, çabalarımızın bizleri cihad ve şehadet 
konusunda motive etmesi, bir adım da olsa 
yakınlaştırmasıdır.

Hz. Peygamber’in Ümmeti Şehadet Bilin-
ciyle İnşa Etmesi

Hz. Peygamber, ümmeti en zor şartlarda, 
dayanma bilinciyle inşa etti. Ashab; “Ey 
Allah’ın Resulü en hayırlı şehid kimdir?” 
diye sorduğunda, “Zalim bir idareciye iyiliği 
emredip, kötülükten sakındırdığı için öldü-
rülen kişidir.” buyurdu.1 Cihada gitmek üze-

1 El-Elbânî, Muhammed Nasiruddin, Sahihu’l- 

İ N C E L E M E

Şehadet Yazılmaz, Yaşanır

HZ. PEYGAMBER, 

ÜMMETİ EN ZOR 

ŞARTLARDA, DAYANMA 

BİLİNCİYLE İNŞA ETTİ.

ABDULCELİL CANDAN

Merhum ve mağfurun leh.

Kur’ani Hayat dergimizin şehadet konulu 26. 
sayımız için kaleme aldığı bu yazısından, da-
vet konulu 27. sayımız için yazı çağrısı yapar-
ken haberdar olduğumuz bu yazıyı, vefatından 
hemen önceki son konuşmamızda merhum ho-
camızdan ısrarla istemiştik, o da göndermişti. 
‘Hocam, madem yazdınız neden zamanında 
göndermediniz’ dediğimizde, şehadet gibi yük-
sek bir mertebeyi anlatmaktan hayâ duyduğu 
için yazıyı göndermekten imtina ettiğini söy-
lemişti. 

Yüce Rabbimizden, şahid olarak yaşayan mer-
hum hocamızı şehadet mertebesiyle ödüllen-
dirmesini niyaz ediyoruz. 

(Kur’ani Hayat Dergisi)
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re ayağını atının üzengisine koyan biri, Hz. 
Peygamber’den en faziletli cihadı sorduğunda 
Hz. Peygamber kendisine; “En faziletli ciha-
dın zalim idareci karşısında hakkı söylemek” 
olduğunu beyan etti.2 Bunun nedeni açıktır. 
Bunu söyleyen birinin şehit olma ihtima-
li vardır. Zalim birine kendisini zulmünden 
alıkoyacak bir gerçeği söylemek muarız birini 
cephede öldürmekten daha önemlidir.3 Hz. 
Peygamber, diğer bir vesileyle de şöyle bu-
yurdu: “Kim içtenlikle Allah’tan şehit olmayı 
dilerse; yatağı üzerinde 
bile ölse, Allah onu şe-
hitlerin makamlarına 
ulaştırır.”4 

İmam Nesâi’nin rivâyet 
ettiği bir hadiste de ifa-
de edildiği gibi, şeytan 
ve gürûhunun önemli hedeflerinden birisi, 
Müslümanları cihattan alıkoymaktır. Şey-
tan, şehadet arzusuyla gazaya çıkmak isteyen 
mü’minlere barikatlar kurarak çeşitli bahane-
ler uydurur. “Cihada gidiyorsun; ancak cihat 
çok meşakkatli ve zor bir iştir. O yolda ölmek 
var, o yolda çocuklarını yetim bırakmak var, 
eşini dul bırakmak var.”5 gibi telkinlerde bu-
lunur. 

Urve b. Zübeyr İslam’a girdikten sonra, 
İslam’a davet etmek için Hz. Peygamber’den 
izin istemiş. Hz. Peygamber kendisine izin 
vermiş. Davet için Sekif kabilesine gitmiş ve 
onları davet etmiş. Sekifliler ise iftira ve işken-
ceyle kendisine karşılık vermiş onu şehid et-
miş. Hz. Peygamber Urve hakkında şöyle bu-
yurmuş: “Urve’nin durumu, Yasin Sûresi’nde 
bahsi geçen Zatın durumu gibidir, kendilerini 
davet ettiği kavmi tarafından şehid edildi ve 
tarihe dava şehidi olarak geçti.” 6 

Câmii’s-Sağir, 1/219, (Hâkim’den naklen)

2  İbn Mace, Fiten, 20.

3 Mübârekfûrî, Ebu’l-Ulâ, Muhammed 
Abdurrahman, Tuhfetu’l- Ahvezi, 6/296.

4 Müslim, İmâre, 157.

5 Nesâî, hadis no: 3134.

6 Heysemî, Mecmuu’z-Zevâid, 9/386.

Muhammed Ensâri anlatıyor: Beş defa ölüm 
sehpasına gittim ve her defasında bana “da-
vandan vazgeç” teklifi yapılmadı. Sadece mu-
arızlarına karışma dendi. Ben her defasında 
tekliflerini reddettim.7 İbn Ümmi Mektum 
görme özürlü idi. Kadisiye Savaşı için “Hay-
di cihada!” nidasını duyunca evinden fırlayıp 
cihat saflarına katılmış. Sahabiler kendisine, 
“Mazeret ve özür sahibisin, gelmeyebilirsin” 
dediklerinde; “Hayır, Allah Teâlâ, savaşa hafif 
ve ağır katılınız dememiş mi?” diye karşılık 

vermiş. İbn Ümmi Mek-
tum, savaşta sancak taşır-
dı. Şehit düşünceye kadar 

yerinden ayrılmamış. Şehit 
düştüğü yere defnedilmiş. 

Şehadet Fedakârlık ve  
Tercihtir

Şehadet fedakârlıktır. Şehid, hayatını, dini ve 
akidesi uğruna feda eden şahsiyettir. Şehit, 
“Allah’ım sen şahit ol ki, canımı yoluna kur-
ban ediyorum. Allah’ım, dinimin canımdan 
daha değerli olduğuna seni şahit tutuyorum. 
Bu uğurda hayatımı ortaya koyuyorum.” ta-
ahhüdünde bulunur. Şehid, davası uğruna 
kendini unutur; zevk, yeme, içme hatırına 
gelmez. İnsanların cehenneme girmemesi 
için uğraşı verir. İnsanları egosunun pençe-
sinden kurtarmaya çalışır. Şehit, ölümden 
sonra da yaşayan tek insandır. Büyük davetçi 
İbn Cevzi’nin ifadesiyle şehadet, İslam için 
atılacak ilk adımdır ve Allah için canı ortaya 
koymaktır.8  

Şehadet, bir tercihtir; bakiyi faniye, ahireti 
dünyaya, insanların huzur ve mutluluğunu 
kendi huzur ve mutluluğuna tercih etmektir. 
Kişinin dünyada sahip olduğu en kıymetli 
varlığı ruhudur. Şehid, başkası yaşasın diye 
kendi hayatını feda eden, başkası rahat etsin 
diye kendi rahatını adayan kişidir. Şehadet, 
peygamberlikten sonraki en büyük merte-
bedir. Cennetliklerin bile gıpta ettikleri bir 

7 Hanbelî, Şemsuddin, Ebu Abdullah Muhammed 
b. Muflih el-Makdisî,  el-Âdâbu’ş- Şer’iyye,  1/207.

8 Seyyid b. Hüseyin, Salahu’l-Ümme, 2/100. 

ŞEHADET FEDAKÂRLIKTIR. 

ŞEHİD, HAYATINI, DİNİ 

VE AKİDESİ UĞRUNA 

FEDA EDEN ŞAHSİYETTİR.
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hayat ve makamdır. Abdulkadir Geylani bu 
konuda şunu der: “Gerçek mü’min, insanla-
rı düşündüğünden kendisini unutur, sanki 
ruh taşımamaktadır. Yeme ve içme hatırına 
gelmez, sadece insanları düşünmektedir. Kal-
biyle benliğinden ve insanlardan uzak, Rab-
biyle beraberdir. Tek arzusu insanlara yararlı 
olmaktır.”9 

Zevki için tek başına yaşamak isteyen ra-
hat edebilir. Ancak hayata katkısı ve çevre-
ye yararı sınırlıdır. Ebu Said Vasitî anlatıyor: 
“Halku’l-Kur’an olayında cezaya çarptırılma-
dan önce Ahmed b. Hanbel’in yanına gittik, 
vazgeçmesi için şunları dedik: ‘Üstad, ehl ü 
iyalin var, özür sahibisin, 
vazgeç.’ Onun cevabı ise 
kısa oldu: ‘Eğer gerçek-
ten böyle düşünüyorsanız 
rahatsınız.’ Kendisine, ‘O 
halde istirahat ne zaman?’ 
dediğimizde, ‘Cennete ilk adım atacağımızı 
zaman’ karşılığını verdi.”10 Hasan el-Bennâ’ya 
şehid edilmeden kısa bir süre önce bir arka-
daşı; “Üstadım! Biraz istirahat etseniz olmaz 
mı?” deyince, Üstad şöyle cevap vermiş: “Aziz 
kardeşim! Öldükten sonra hem uyur hem 
istirahat ederiz!”11 Üstad Muhammed Gaza-
li, İmam el-Bennâ’nın şahadetinden bir gün 
önce kendisiyle karşılaştığını, Müslümanların 
başına gelen sıkıntı ve musibetlerden dolayı 
hayli etkilenip kemikten bir yığın haline gel-
diğini nakletmiştir.12 Muhammed Reşid Rıza 
da, Müslümanların sıkıntılarından dolayı 
mahzun ve kederli olarak sabahlardı, üzün-
tüsü yüzünden okunurdu. Durumu fark eden 
annesi; “Evladım seni kederli görüyorum, 
yoksa Çin’de/Doğu Türkistan’da  Müslüman-
ların başına yine bir musibet mi gelmiş?” de-
mişti bir seferinde.13 

9 Geylânî, Abdulkadir, el-Fethu’r-Rabbanî, s. 297. 

10 Mâzin, b. Abdulkerim, el-Ferih, er-Râid, Durüsün 
fi’t-Terbiyyeti ve’l-Amel, 4/281.

11 Rızk, Câbir, Hasan el-Bennâ, s.85. 

12 Vekil, es-Seyyid, Kübre’l-Harâketi’l- İslâmiyye fi’l 
Karni’r-Rabia Aşere’l-Hicrî, s. 18. 

13  Karadavi, Yusuf,  eş-Şeyhu’l- Ğazali, a.g.e, s. 263.

Şehadet Ticarettir

Dünya bir alışveriş merkezi mesabesindedir, 
bu merkezde nefsini satmayan yoktur. Ne var 
ki kimisi nefsini Rahman’a, kimisi de şeytana 
satmaktadır. Rahman ile yapılan bu alışverişe 
katılmayan biri, “Ben mü’minim” deme hak-
kına sahip değildir. Mü’minin her hareketi 
Rabbiyle alışveriş niteliğindedir. O; malını, 
canını, hayatını ve tüm varlığını Rabbine ada-
mış ve takdim etmiştir. Allah Teâlâ, kimsenin 
tasavvur bile edemediği büyüklükteki cenneti 
karşılığı kendisinin bize bahşettiği mal ve ca-
nımızı satın almak ister. O mübarek mekânda 
payı olmayan, tüm dünyaya da sahip olsa ne 

fayda? Birisi İbn Sebbak’a, 
“Bana vaaz et” der. İbn 
Sebbak, “Genişliği yer ve 

gökler kadar olan cennette 
bir karış yerin yoksa yazık-
lar olsun sana!” der.

Dünyada yapılan tüm alışverişlerde alıcı da 
satıcı da kâr ve çıkarını öne çıkarır. Ancak 
sadece Allah Teâlâ, kendisiyle yapılan alışve-
rişte kulunun kârını ister, samimiyet derece-
sine göre bazen bire on, bazen bire yüz veya 
bazen yedi yüz, bazen de sayısız ve hesapsız 
verir. Fâniye karşılık olarak bâki olanı verir. 
O hâlde, fiyat ve kıymetiniz paha biçileme-
yecek kadar çok yüksektir. “Kuşkusuz ki; 
Allah, mü’minlerden, mallarını ve canları-
nı kendilerinden cennet karşılığında satın 
almıştır...”14 ilahi hitabı gereği, Allah Teâlâ, 
hayatlarını İslâm’a adayanlarla bir ticaret ak-
dini yaptığını beyan etmektedir. Bu sözleşme 
dünyada yapılan en büyük sözleşme ve en 
kârlı ticarettir. Zira bu ticarette alıcı âlemlerin 
Rabbi, satıcı Allah Teâlâ’nın en sevdiği kulu 
mü’min, satılan mal ise ismi bile heyecan ve-
ren ebedî ve eşsiz mekân cennettir. Ticaretin 
en büyüğü ve kârlısı Allah Teâlâ ile olanıdır. 
Hele bu ticaretle cennet kazanılıyorsa, diller 
böyle bir ticareti anlatmada aciz kalmakta-
dır. Rabbimiz ne kadar merhametli, ne kadar 
cömert ve ne kadar ihsan ve kerem sahibidir 
ki canı veren kendisi, malı veren kendisidir. 

14  Tevbe, 9/111.

KİŞİNİN DÜNYADA SAHİP 

OLDUĞU EN KIYMETLİ 

VARLIĞI RUHUDUR.
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Buna rağmen cennet karşılığı onları kulla-
rından satın alan da kendisi; fâni olana ebedî 
olanı veren de kendisidir.

Şehadet Kurtuluştur

Şehadet, sadakat ve samimiyetin belgesidir. 
Şehid, canını ortaya koymak suretiyle dava 
ve söyleminde doğru olduğunu ispatlar. “Al-
lah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ deme-
yin. Bilakis onlar diridirler. Ancak siz fark 
etmemektesiniz.”15 ilahi hitabı gereği şehit-
ler için “ölüler” ifadesi uygun görülmemiş, 
onlar için “ölüler” yerine 
“diriler/yaşayanlar” denil-
mesi emredilmiştir.

Geçmişte Müslümanlar, 
şehadeti ölümsüzlük ve 
kurtuluş olarak algılar-
dı. Şehid düştüklerinde 
kurtulduklarına inanırlardı. Cabbar bin Sül-
me, Âmir bin Fuhrere’yi şehit eder. Âmir, 
“Kâbe’nin Rabbine yemin olsun kurtuldum.” 
der. Bunu duyan Cabbar Müslüman olur.16 
Ebedî hayatı elde ettikleri için kurtulduk-
larına inanıyorlardı. Bedir günü savaşa katı-
labilmek maksadıyla Heyseme, oğlu Sa’d ile 
kura çeker. Kura oğul Sa’d’a isabet eder. Ba-
basına şöyle der: “Babacığım, cennet dışında 
bir konu olsaydı elbette seni tercih ederdim. 
Ne var ki kura cennetle ilgili olunca  mesele 
değişir.” Baba Heyseme, Uhut’ta; oğul Sa’d da 
Bedir’de şehit düşer.

Canları Pahasına İzzeti  
Zillete Tercih Edenler

Hanse Temadur binti Amr adındaki kadın 
sahabi, kendi döneminde İslâm dünyasının 
en büyük şairlerindendi. Dört çocuğunu ül-
kesinin bağımsızlığı için cihada teşvik etmiş. 
Kadisiye Savaşı’nda her dördü de şehit olmuş. 
Bunun üzerine şöyle demiş: “Beni şehit annesi 
kılan Allah’a hamd olsun.”17 Çağdaş âlim ve 

15 Bakara, 2/154.

16 Bkz. Buhari, hadis no: 4092, Mâzin, er-Raid, 
a.g.e., 2/173.

17 Abdullah, Abdurrezzak, et-Tıp ve Râidâtu’l-
Müslimât, s.20. 

mücahit Abdullah Azzam, 1980’lerde oğlu 
Muhammed ile beraber Yahudiler tarafın-
dan şehit edilince eşi Ümmü Muhammed de 
Hansen’in ifadesine benzer bir cümle sarf et-
miş. Eşi ve oğlunun şehit düşmesinden dolayı 
taziyelerini bildirenlere şöyle demiş: “Bana ta-
ziyede bulunmayın; şehit eşi ve annesi oldu-
ğum için beni tebrik edin.”

1850’lerde Hindistan’da İngiliz emperyaliz-
mine karşı Müslümanlar kıyam etmişlerdi. 
Müslümanların başında Rızaullah Bedranî 

bulunuyordu. Rızaullah, 
İngilizlere yakalanmış ve 
mahkemeye götürülmüş. 

Hâkim kendisini salıver-
mek istediğinde şöyle de-
miş: “Senin direnişte her-
hangi bir girişimin yoktu 
değil mi? Gerçekten dire-

nişte herhangi bir katkının bulunmaması, ser-
best bırakılman için yeter.” Rızaullah, tebes-
sümle, “Hayır, Allah’a yemin ederim ki size 
karşı kıyam etme şerefine nail oldum. Serbest 
kalsam mücadeleye devam edeceğim!” kar-
şılığını vermiş. İdam sehpasına götürülmüş. 
Hâkim, “Söyle bakalım; gerçekten kıyama ka-
tıldın mı, katılmadın mı?” demiş. Rızaullah, 
“Yalan söyleyip tüm ecirlerimden mahrum 
kalmamı mı istiyorsun? Asla yalan yere yemin 
etmem, dinim zulme karşı koymamı emrettiği 
için direnişe katıldım.” demiş.18

Seyyid Kutub, la ilahe illallah/ Allah’tan baş-
ka ilah yoktur’un anlamını hayata geçirmek 
gayesiyle şehit edilenlerdendir. Zindanda 
yazdığı tefsiri dünyada en çok okunan tefsir 
olma vasfını aldı. Tefsiri öyle revaç buldu ki 
gayrimüslimler bile ticaret ve kazanç gayesiy-
le tefsirini basar duruma geldiler. Zira tefsiri 
Fizilal’ın diğer tefsirlerden farklı bir özelliği 
vardı. Merhum onu şehadeti pahasına yazdı, 
tefsirde işlediği mefkuresi uğruna şehid oldu. 
İmanda sebat gösterme ve şehadet kelimesi-
nin ne anlama geldiğini tüm insanlığa göster-
di. İdama mahkûm edildiği duruşmadan kısa 

18 Ziyad, Ebu Ganime, Mevâkifu Butûliyye, s. 143-
144. 

İSLAM’IN BEKA VE 

DEVAMINI SAĞLAYAN 

GÜÇ, ŞEHADET 
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bir süre önce bir arkadaşı kendisine, “Üstad, 
her şeyi sarih ve dobra dobra söylüyorsu-
nuz, kurtulmanıza yardım edecek bazı ifa-
deler kullansanız olmaz mı?” deyince, Üstad 
Seyyid Kutub, “Dediğiniz hususlar akidenin 
söz konusu olmadığı hususlarda olur. Benim 
yargılanmam akidemle ilgilidir, onun müca-
delesidir, akide konularında dolambaçlı ifade 
ve tevriyeler kullanılmaz. Ruhsatlara gelince 
onlar ameli konular için söz konusudur; iman 
ve akide ise azimet ister.”

Mahkeme idamına dair kararını açıklayınca, 
Seyyid Kutub, “Allah’a hamd olsun. On beş 
yıldır arzuladığım hülyam gerçekleşti.” der. 
Özür dilemesi hâlinde, affedilebileceği yö-
nünde teklif alınca, tarihe ışık tutan şu ifadeyi 
kullanır: “Her namazda Allah’ın birliğine işa-
ret eden şehâdet parmağı, despot bir idareci-
yi kabul ve ikrar etmesi yönünde tek kelime 
yazmaz.19 

Neticede, “Ben Müslümanım” demek,  bir dizi 
sorumluluk ve sınanmayı da beraberinde ge-
tirmektedir. “Yoksa siz sizden öncekilerin 
örnek olmuş durumları hiç başınıza gel-
meden cennete gireceğinizi mi sandınız?”20 
âyeti bu gerçeği ifade etmektedir. Allah rızası 
ve davası için canı ortaya koymak anlamına 
gelen şehadet, bu sınavın doruktaki örneği-
dir. Şehadet, zorla dayatılan bir ölüm olma-
yıp, bilakis gerdek gecesinden öte gönüllü bir 
tercihtir. Şehit, bunu kendi bilinç ve rızasıyla 
seçer. Şehit, tevhit uğruna ölümün yokluk ve 
son olmadığını, bilakis sonsuz mutluluğun 
yeni bir başlangıcı olarak bildiğinden seve 
seve şehadete gitmektedir. Şehidin haya-
tı neden devam etmektedir? Cevabı açıktır; 
Mü’min, akidesi uğruna kendisini feda edi-
yorsa, o, ölümsüzlüğü hak etmiştir. Şehid, 
sadece Allah Teâlâ indinde değil, mü’minlerin 
kalbinde yaşadığı için diridir. Akidesi uğruna 
kendisini feda eden ölümsüzlüğü hak etmiş-
tir. Zillet ve aşağılık pahasına yaşayan ise, “yü-
rüyen leş” tir, ömrü kısadır, ebedî yaşamayı 
hak etmez. 

19  Ferid, Ahmed, Mevakıfu İmaniyye, s.262.

20  Bakara, 2/214.

İlaç, ekmek ve sudan bahsetmekle şifa, tokluk 
ve kanma sağlanamadığı gibi; şehadet, gaza 
ve cihad gibi ibadetlerden bahsetmekle de 
söz konusu ibadetler gerçekleşmez. İnsanlar 
ölmek için yaşarlar, şehitler ise yaşamak için 
ölürler. Bu ibadetler anlatma ve yazmaktan zi-
yade uygulama ister. 

Ez cümle: Şehadet yazılmaz, yaşanır. İslam’ın 
beka ve devamını sağlayan güç, şehadet bi-
lincidir. Emperyalizmin en çok endişe ettiği 
husus da cihad ve şehadettir. Nitekim emper-
yalizm tarafından finanse edilerek kurulan 
Kadiyani ve Bahai benzeri mezheplerinin tek 
hedefi, cihad ibadetini engellemektir. Bunlar, 
cihad ve şehadet âyetlerinin mensuh olduğu-
nu işlemeye çalışırlar. Bununla ilgili milyon-
larca kitap ve broşür dağıttılar. Üstad Hasan 
el-Benna’nın arkadaşlarına öğrettiği şu vird 
ne anlamlıdır!: “Allah’ım, hayatların en güzeli  
şehadeti  nasip eyle.” (Âmin). 

■

www.kuranhalkalari.org 
yayında!
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Giriş

Bu çalışmamızda Hendek Savaşı sırasında 
meydana geldiği bildirilen bazı olayları tahlil 
etmek istiyoruz. Bu bağlamda Hendek Savaşı 
öncesi Reci ve Bi’ru Ma’une seferlerine de de-
ğinmek istiyoruz. Hendek Savaşı’na hazırlık 
aşamasında aktarılan kimi abartılı rivayetleri 
de değerlendireceğiz.

Hendek Savaşı Öncesi

Hz. Peygamber, ashabıyla beraber sıkıntılar 
içinde gizli saklı Medine’ye hicret etmiş ve 
burada ilk Müslüman topluluğunu inşa etme-
ye çalışıyordu. Bu sebeple bir merkez olması 
açısından mescidi yapmış, Müslümanlar ara-
sı kardeşlik kurumunu organize etmiş ve en 
önemlisi de Medine’deki farklı din mensubu 
olan Yahudilerle Medine Sözleşmesi imzalaya-
rak birlikte yaşama formülünü hayata geçir-
meye çalışmıştı. 

Hz. Peygamber’in Medine’de durumu tam 
netleşmeden Bedir Savaşı oldu. Farklı etnik 
gruplardan oluşan üç yüz kişilik toplama or-
dusu ile Arabistan Yarımadası’nın en önemli 
kabilesi Kureyşlilerin bin kişilik ordusunu 
yenmesi, bir anda bütün dikkatleri üzerine 
çekti. Savaşın hemen akabinde anlaşmaya 
ihanet eden Benu Kaynukalıları Medine’den 
sürdü. Onun bu başarısı Arabistan’da çok ses 
getirdi. Bütün Araplar ondan çekinir oldular. 
Ancak bu durum bir yıl kadar sürdü. 

Uhud Savaşı’nda Müslümanların mağlup ol-
masından sonraki yıllar, Müslümanlar için 
en zor dönemler olarak tarihe geçmiştir. Be-
dir Savaşı akabinde Müslümanların lehlerine 
esen rüzgâr, bir anda tersine esmeye başla-
mıştı. Arapların gözündeki büyüklükleri bir 
anda sıfırlamış ve bütün Araplar tarafından 
bir hedef konumuna dönüşmüşlerdi. Artık, 
Müslümanlar bulundukları ve yakalandık-
ları her yerde ihanete uğruyorlar ve öldürü-
lüyorlardı. Bütün Arap kabileleri Medine’yi 
basıp yağmalamayı düşünüyordu. Sahabeler 
bu sebeple korkudan geceleri nöbet tutar ol-
muştu.1 Dışarıdan bu tehlikeler beklenirken, 
içerdeki münafıkların hainlikleri bir yana, 
Medine’deki Yahudi kabilelerinden olan Benu 
Nadr, Hz. Peygamber’i öldürmeye teşebbüs 
etmiş, sonunda cezalandırılıp sürülmüştü. 

Bu dönemde Hz. Peygamber, Uhud 
Savaşı’ndan bir yıl sonra Bedir’de buluşmak 
üzere Müşriklerle sözleşme yapmalarından 
dolayı Bedir’e gitmek istedi.2 Sahabe, ilk başta 
Uhud’un tesiri ile olsa gerek çekingen davra-
nınca buna kızdı ve gerekirse kendi başına gi-
deceğini söyledi. Bunun üzerine Bedir’e gidil-
di, ancak Mekkeliler cesaret edip gelemedi-
ler.3 Bedir’e gidiş Müslümanlar açısından tica-

1 Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 39.
2 İbn Hişâm, es-Siretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1994, 

VI, 188.
3 İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kübra, Beyrut, 1985, II, 59.
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ri kârlara sebep oldu.4 Ayrıca Bedeviler için de 
Uhud mağlubiyetinden sonraki Müslümanla-
rın bu cesur davranışı hayranlık uyandırdı. 
Bu hayranlık sonucu belki Medine’yi basma 
teşebbüslerini revize etseler de Müslümanla-
rı kendi bölgelerinde hedef tahtası olmaktan 
çıkarmadılar.5 Bunun iki acı örneği, Reci ve 
Biru Maune vakalarında ortaya çıkacaktır. Bu 
yıllar Hz. Peygamber ve bir avuç Müslüman 
sahabe açısından Medine’deki en zor yıllardı. 

Bi’ru Ma’ûne Olayı

Rivayetlerde Amir b. Sasa kabilesi başkanı 
Ebu Bera’nın Hz. Peygamber’den bir davet 
heyeti istediği aktarılır.6 Bunun üzerine Hz. 
Peygamber’in bölgeye 707 veya 40 kişilik8 
bir grup gönderdiği nakledilir. Bu grup, Ebu 
Bera’nın kabile içindeki muhaliflerinin orga-
nizesi neticesinde tuzağa düşürülüp katledil-
diler. Olay, Hz. Peygamber’e gruptan ayrılan 
ve cesetler üzerine leş kargalarının inmesini 
görüp gelen ve sonra Hz. Peygamber’e olayı 
haber vermesi için gönderilen Amr b. Ümey-
ye ed-Damri tarafından ulaştırıldı.9

Ancak Buhari, seferin gayesinin düşmanlara 
karşı yardım istenmesi sebebiyle olduğunu 
açıkça belirtmektedir.10 İbn Kesir ise heyetin 
gönderiliş amacının net olarak belli olmadı-
ğından dolayı bir ihtiyaç için gönderildiğini 
aktardığı rivayetlerde temas eder.11 Taberi, 
heyetin bir mağaraya saklandığını, kimi elçi 
olarak gönderebileceklerini görüştükten son-
ra aralarından Haram b. Milhan’ı gönderdik-
lerini, bunun üzerine düşmanları onu şehit 
edip arkadaşları da olabileceğini düşünerek 
bölgeyi aradıklarını ve mağarada saklanan 

4 Vakıdi, Kitabu’l-Meğazi, Beyrut, 1984, 384.
5 Armstrong, Karen; Hz. Muhammed, Çev; Selim 

Yeniçeri, İstanbul, 2005, 285.
6 Vakıdi, 346; Bu konuda yapılmış çok detaylı 

orijinal bir çalışma için bkz. M. J. Kister, “Biri 
Maune Seferi”, Çev; Ünal Kılıç, Ali Aksu, İstem, 
Sayı, 1, Konya, 2003. 

7 İbn Sa’d, II, 52; Vakıdi, 347.
8 İbn Hişam, VI, 147; Taberî, Tarihu’l-Ümem ve’l-

Mülük, Beyrut, 1995, II, 81.
9 İbn Hişam, VI, 150.
10 Buhari, Meğazi, 30.
11 İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut, 2005, V, 

524.

diğer sahabeyi öldürdüklerinden bahseder.12 
Son rivayet, heyetin bölge halkının haberi ol-
maksızın izinsiz bölgeye girdiğini göstermek-
tedir.

Doğrusu Ebu Bera, muhtemelen Necit 
Bölgesi’ne hakim olmak13 ve kabilesi içindeki 
rakip gruplara karşı yardım talebi amacı da 
güdüyordu.14 Sefere katılanların kurra olarak 
nitelendirilmesi bunun bir davet heyeti ola-
rak algılanmasına sebep olmuş olmalıdır. Ni-
tekim Hz. Peygamber’in 40 veya 70 sahabe-
sinin katledilmesine rağmen, karşı kabileden 
diyet talep etmeyip, yanlışlıkla öldürülen iki 
kişinin diyetini onlara ödemesi bu düşünceyi 
destekler niteliktedir.15 

Hz. Peygamber, bölgedeki kabileler içinde 
müttefikler bulmak istiyordu. Bu sebeple 
riskli de olsa Ebu Bera’nın teklifini eman ala-
rak onaylamıştı. Ancak sonuç kendisinin de 
tahmin ettiği gibi oldu. Bu sebeple de karşı 
taraftan diyet istemedi.16 Lakin Hz. Peygam-
ber, katliamdan kurtulan bir Müslüman’ın 
yolda rastladığı iki kişiyi İslam’a girdiklerin-
den haberi olmaması sebebiyle arkadaşlarını 
katleden kabileden olmalarından dolayı kat-
letmesine karşılık diyetlerini ödemek zorun-
da kaldı.17 Sonuç olarak bu seferin hedefinin 
Hz. Peygamber’in bölgeye nüfuz etmek iste-
mesi ve bu yüzden kendisine yapılan bölgede 
birlikte çalışma ve yardım teklifine olumlu 
cevap vermesi sebebiyle olduğunu söyleyebi-
liriz. 

Bi’ru Ma’une’de göğün yarıldığı ve sahabeden 
Amir b. Fuheyre’nin cesedinin göğe çıkarıldı-
ğı gibi bazı aktarımlar mevcuttur.18 Kurralar-
dan oluşan bu grubun içinden sadece birine 
özel muamele yapılması, pek tuhaf gözükü-
yor. Bu muhtemelen tamamı Ensar’dan olan 

12 Taberi, II, 83.
13 Dermenghem, Emile; Hz. Muhammet’in Hayatı, 

Çev; Reşat Nuri Güntekin, İstanbul, 2006, 225.
14 Armstrong, 282.
15 İbn Sad, II, 53.
16 Watt, Montgomery; Peygamber ve Devlet Adamı; 

Hz. Peygamber, Çev; Ünal Çağlar, İstanbul, 2001, 
155.

17 İbn Sa’d, II, 53.
18 İbn Hişam, VI, 152.
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şehitler içerisindeki bir muhaciri övmeye yö-
nelik sonraki dönemlerdeki tartışmaların bir 
yansıması olmalıdır. Aşere-i Mübeşşere’nin 
tamamının Kureyşlilerden olması gibi. Ayrı-
ca olayın Hz. Peygamber’e Cebrail tarafından 
haber verildiği şeklinde haberler mevcuttur.19 
Ancak kaynakların çoğu katliamı yapan Amir 
b. Tufeyl tarafından katledilmeyip gönderilen 
Amr b. Ümeyye ed-Damri tarafından ulaştırıl-
dığı konusunda hem fikirdir. 20

Reci Olayı

Aynı günlerde Medine’ye 160 km21 uzaklıkta 
Reci Vakası meydana geldi. Rivayetlerde ge-
nelde bu gönderilen birliğin de davet heye-
ti22 olduğu şeklinde aktarımlar mevcuttur.23 
Ancak bu konuda yukarıda olduğu gibi farklı 
rivayetler de mevcuttur. Vakıdi, aktardığı ri-
vayetlerin başında, bu heyetin Hz. Peygamber 
tarafından Mekkeliler üzerine bir keşif kolu 
olarak gönderildiğini belirtmektedir.24 Buhari 
de bu konuda aktardığı rivayette bu birliğin 
bir keşif kolu olarak hazırlanıp gönderildiğini 
açıkça belirtmektedir.25 İbn Kesir de bu riva-
yeti öncelikli olarak aktarmaktadır.26 Heyetin 
etrafını saran düşmanlarına karşı davet için 
geldiklerini belirtmeleri, muhtemelen me-
selenin böyle bir algılanmasına sebep olmuş 
olabilir. 

Hz. Peygamber’in gönderdiği bu keşif kolu-
nun sayısı konusunda 627 ve 10 rakamları 
verilmektedir.28 Hz. Peygamber’in daha önce 
Abdullah b. Üneys’i gönderip öldürttüğü29 
Hz. Peygamber’e düşmanlıkta ileri gitmiş olan 
Süfyan b. Halit el-Lihyani isimli şahsın kabi-
lesi, Hz. Peygamber’in gönderdiği bu heyeti 
teslim almak istediler. Heyet teslim olmayınca 

19 Buhari, Meğazi, 30.
20 İbn Sa’d, II, 53.
21 Umeri, Ekrem Ziya; Medine Toplumu, Çev; Nurettin 

Yıldız, İstanbul, 1988, 176.
22 İbn Hişam, VI, 123.
23 İbn Sa’d, II, 55.
24 Vakıdi 354 
25 Buhari, Meğazi, 30.
26 İbn Kesir, V, 498.
27 İbn Hişam, VI, 124.
28 İbn Sad, II, 55.
29 İbn Sad, II, 50.

saldırdılar; ikisi hariç hepsini öldürdüler30 ve 
esir ettikleri ikisini de Mekkelilere Bedir’deki 
ölenlerinin intikamını almak üzere sattılar.31 
Mekke’de o günlerde Bedir’de ölenlerinin 
intikamını almak için Müslüman öldürmeye 
yemin etmiş insanların bulunması, kabileleri 
buna sevk ediyordu.32 

O günlerde Mekke’de bazı Müslümanların 
sadece dirisi değil, ölüsü bile para ediyordu. 
Diri olarak yakalanan iki sahabe işkenceler 
altında Mekke’de katledildiler. Şehit edilen-
lerden özellikle Asım b. Sabit’in de kafasını 
kesip Mekke’deki Sülafe b. Sad isimli kadına 
satmak istediler. Bu kadının iki oğlu Uhud’ta 
öldürüldüğü için Asım’ın kafatası ile şarap 
içmek üzere yemin etmişti.33 Rivayetlerde 
Asım’ın cesedinin teslim olmaması için dua 
ettiği, bu yüzden arıların onun etrafını sar-
dığından dolayı müşriklerin yanaşamadığı 
ve geceyi beklediği, ancak gece de selin gelip 
onu götürdüğü aktarılır.34 Benzer bir şekilde 
Mekke’de işkence edilen Hubeyb’in35 cesedini 
kurtarması için Hz. Peygamber’in gönderdiği 
sahabenin cesedi kaçırması sırasında cesedin 
yer tarafından yutulduğu ve bir daha buluna-
madığı aktarılır.36 

Doğrusu Araplarda cesedin düşmana geç-
mesi onursuzluktur. Bu sebeple her tür-
lü fedakârlığı göze alırlar. Nitekim Hendek 
Savaşı’nda Hendek içinde öldürülen bir müş-
rik cesedi için Kureyşliler 10 bin dirhem teklif 

30 Mesudi, et-Tenbih ve’l-İşraf, Beyrut, 1981, 230.
31 Vakıdi, 357.
32 Oryantalistler, Bedir Savaşı’nda esir edilen iki 

kişinin öldürülmesi kadar bu iki şehidin işkence 
altında katledilmesi üzerinde durmamaları 
ilginçtir. Muhammed Hüseyin Heykel, Hz. 
Muhammet’in Hayatı, Çev; Vahdettin İnce, 
İstanbul, 2000, 128.

33 İbn Hişam, VI, 125.
34 Taberi, II, 78; Buhari, Meğazi, 30.
35 Benzer bir abartı da Hubeyb’in mucizevî bir 

şekilde o tarihte Mekke’de bulunmayan bir üzüm 
yediği şeklindeki aktarımlardır. İbn Hişam, VI, 
131; Taberi, II,78. Bunlar Hubeyb konusunda 
hüzün duyan Müslümanları teselliye yönelik 
aktarımlar olmalıdır. Değilse Hubeyb için önemli 
olan, bölgede bulunmayan üzümün verilmesi 
değil, onun işkencelerden kurtulmasıydı. 

36 Taberi, II, 78.
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etmişlerse de Hz. Peygamber cesedi para al-
maksızın teslim etmiştir.37 Asım da muhteme-
len Mekkelilerin onun cesedini istediklerini 
tahmin ettiğinden dolayı cesedinin müşrikler 
elinde oyuncak olmasını istemiyordu. Katli-
am sonrası her cesedin başına üşüşen arı ve 
sineklerden dolayı cesede yaklaşamayan müş-
rikler, akşam da yağmurun tesiriyle cesedin 
sürüklendiği ve kaybolduğunu görünce bu 
işin peşini bırakmak zorunda kalmış olmalı-
lar. Değilse Asım ve arkadaşları için cesetle-
rinin mucizevî olarak kurtarılmasından daha 
çok, onların canlarının kurtarılması daha iyi 
olurdu. 

Bi’ru Ma’une ve Reci vakalarında sahabenin 
tuzağa düşürülüp acımasızca katledilmesi, 
Hz. Peygamber’in vitir ve sabah namazlarında 
bu hainlere karşı lanet okumasına neden ol-
muştu. Aynı zamanda bu olay, Müslümanların 
zaten Uhud’ta zedelenmiş olan nüfuzunu da 
çok kötü kırmıştı.38 Hz. Peygamber, bu imajı 
silmek için etrafa seriyyeler gönderdiği gibi, 
sahabenin olaylar karşısında dolan enerjisini 
boşaltmak için kendi de seferlere çıkıyordu.39

Hz. Peygamber’in bu dönemde Zatu’r-rika 
Gazvesine çıktı. Karşısında çok kalabalık bir 
orduyu görünce Hz. Peygamber ve sahabe 
korkarak40 tedbirli davranıp geri döndüler.41 
Bu savaşta korku sebebiyle korku namazı uy-
gulaması yapıldı. Ancak uygulama bu savaşta 
ilk ve tek uygulama olarak kaldı. Kur’an’da 
bahsedilen bu emir, o dönemden sonraki sa-
vaşlarda bir daha uygulanmayacaktır.42

Bu dönemdeki seferlerden biri de Dumetu’l-
Cendel Gazvesi’dir ki; Müslümanların kervan-
larını rahatsız eden Rumlar üzerine gerçekleş-
tirdiği ilk gazvesidir.43 Ancak Hz. Peygamber, 

37 İbn Kesir, VI, 46.
38 Dermenghem, 225.
39 Watt, 170.
40 Belazurî, Ensabu’l-Eşraf, Dımeşk, 1997,406.
41 İmaduddin Halil, Muhammet Aleyhisselam, Çev; 

İsmail Hakkı Sezer, Konya, 2003, 213.
42 İbn Sad, II, 61; bazı rivayetlerde Zatu’l-Karet 

Gazvesi’nde de korku namazı kılındığı belirtilse 
de, tehlikenin olmaması hasebiyle ravilerin Zatu’r-
Rika Gazvesi’yle bir karıştırma yapmış olması 
muhtemeldir. İbn Sad, II, 81.

43 Mesudi, 230.

burada fazla kalamadan geri dönmek zorun-
da kaldı.44 Çünkü Mekkelilerin Medine’ye 
saldırısının duyumu alınmıştı.45 Bu gazvenin 
gerçekleşmesinin sebebi biraz da müşriklerin 
Medine’ye saldırısı sırasında Hz. Peygamber’i 
Medine’den uzaklaştırmak isteyen Yahudile-
rin tuzağı olma ihtimali de vardır.46 

Hendek Savaşına Hazırlık

Hz. Peygamber’e çok güçlü bir haber akı-
şı vardı. Onun başarısındaki en önemli âmil 
buydu. Medine’ye karşı hareket etmek isteyen 
birçok kabileyi daha toplanmadan yerinde 
basmıştı. Birçok kervanı bu şekilde ele geçir-
mişti. Bu durum onun başarılarının anahtarı 
mesabesindeydi. Hendek için toplanan toplu-
luğu da böyle haber aldı ve onlara karşı ted-
birleri uygulama fırsatı bulabildi. Arabistan’da 
hiçbir tarih diliminde görülmemiş bir şekilde 
10 bin kişiye yaklaşan sayıda Arap, Yahudi 
ve diğer kabilelerin ittifakıyla toplanan bir 
ordu, Müslümanlığı yeryüzünden silmek için 
Medine’yi kuşatacağı haberi, Hz. Peygamber’e 
kısa zamanda ulaşmıştı.47 

Araplar arasında bu kadar sayıda bir ordunun 
bir araya geldiği, o güne kadar bölgede görül-
memişti. Hz. Peygamber ve ashabı bu orduya 
silahla karşılık vermediler. Hz. Peygamber’in 
bütün arzusu kan dökülmeksizin meseleyi 
halletme yönündeydi. Bu sebeple Arabistan’da 
pek nadir görülen bir şekilde Medine’nin ci-
varına hendek kazıldı. Medine’nin geri kalan 
bir bölümünde ise Müslüman toplumun müt-
tefiki olan Benu Kureyza Yahudileri bulunu-
yordu. Mekke Ordusu’nun antlaşma gereği 
Yahudiler tarafından buradan geçirilmeyeceği 
düşünülerek, bu bölgede hendek kazılmamış-
tı ve askeri bir güç de bulundurulmuyordu. 

44 İbn Hişam, VI, 194.
45 Hamidullah, Muhammed; Hz. Peygamberin 

Savaşları, Çev; Nazire Erinç Yurter, İstanbul, Trz. 
P. 124.

46 Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 399.
47 Müşrik ordusunun sayısı konusundaki rakamların 

toplamı 10 bine ulaşmamaktadır. Bkz. Vakıdi, 
443. Bu rakam muhtemelen çokluktan kinaye 
yuvarlak bir rakam olarak kullanılmış olmalıdır. 
Watt, 175. 
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Hendek Kazma Fikrini Kim Teklif Etti? 

Hz. Peygamber, Mekkelilerin geldiklerini ha-
ber alınca ashabıyla istişare etti ve Uhud Sa-
vaşı için düşünmüş olduğu planın benzerini, 
yani düşmanı Medine’de karşılamak fikrini 
uygulamaya karar verdi. Buna göre etrafı aşı-
lamaz dağlarla çevrili Medine’nin açıkta kalan 
yerlerine hendek kazılacaktı. 

Kaynaklarda genelde Hendek kazma fikri-
ni Hz. Peygamber’e Fars kökenli Selman-ı 
Farisi’nin verdiği48 şeklinde bilgiler bulun-
maktadır.49 Gerekçe olarak da Arapların bil-
mediği Hendek kazma fikrinin50 İranlılarca 
uygulandığına vurgu yapılmaktadır.51 Ancak 
bu tür rivayetlerin ihtiyatla karşılanması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Çünkü Arapların hen-
dek denen savunma aracını bilmemesi müm-
kün değildir. Ticaret ehli olan Araplar, gerek 
Bizans’a gerekse de İran’a gidiyorlar ve kale 
ve hendek türü savunma araçlarını rahatlıkla 
görüyorlardı. Onlar İran bölgesinin komşusu 
durumundaydılar. Bu sebeple bu savunma 
türünü bilmemeleri mümkün değildi. 

Sahabeden hiç kimsenin bilmediği bu sa-
vunma türünü Selman’ın bildiği şeklindeki 
bu tür rivayetleri, Emevilerin Arap ırkçılığı 
bağlamında Farslı Mevaliye yaptıkları baskı-
lara karşı, Selman-ı Farisi’yi kendilerinin piri 
olarak addeden İranlıların ortaya koyduğu bir 
durum olarak görmek mümkündür.52 Benzer 
türde rivayetler, hendek kazımı sırasında da 
yer alacaktır. Hatta bu Emevi baskısı sebebiy-
le Selman’ın Ehl-i Beyt’ten olduğu bile kay-
naklarda aktarılacaktır. Ayrıca bu bağlamda 
Selman’ın hendek kazımı sırasında on saha-
benin kazabildiği kadar yeri, tek başına kaz-
dığı gibi abartılara rastlamak mümkündür.53 

48 Belazuri, 409.
49 İbn Sad, II, 66. 
50 Belazuri, 410.
51 İbn Hişam, VI,210; Bu konuda gelen rivayetlerin 

isnatsız olduğu şeklindeki rivayet tenkitleri 
üzerinde durmuyoruz. Bkz. Umeri, 191.

52 Selman’ın gerçek kişiliği konusunda bazı 
müphemiyetler bulunmaktadır. Onunla ilgili 
rivayetlerin daha çok onu önder olarak kabul 
etmiş olan Şuubiye taraftarlarının ortaya koyduğu 
belirtilmektedir. G. Levi Della Vida, “Selman”, İA.

53 İbn Sa’d, IV, 83.

Esasen hendek kazma fikrinin Selman’ın bir 
fikri olmadığı konusunda bazı rivayetlerde 
durum aktarılsa da, müellifler tercihlerini 
daha çok genelde anlatıldığı şekilde hendeğin 
kazılmasıyla ilgili fikri, Selman’ın ortaya attı-
ğını belirten rivayeti ön plana almışlardır. An-
cak bunun tam aksine gelen bazı rivayetlerde 
ise durumun böyle olmadığı anlaşılıyor. İbn 
Hişam, hendek olayını aktardığı yerde bu tek-
liften bahsetmez ve Hz. Peygamber’in hendek 
kazdırmaya karar verdiğini aktarıp uyguladı-
ğını belirtir.54 

Bu konuda gelen en detaylı rivayet ise 
Vakıdi’de geçmektedir. Buna göre: “Müşrik-
ler, Hendek önlerine gelince, Ebu Süfyan Hz. 
Peygamber’e bir mektup gönderdi ve mektu-
bunda; ‘Senin adına Allahım! Lât ve Uzzâ’ya, 
[Esâf’a, Naile’ye ve Hübel’e] yemin ederim ki, 
bu topluluğumuzla sana geldim. Kökünüzü ka-
zıyıncaya kadar, senden asla ayrılmak istemeyiz. 
Bizimle karşılaşmaktan hoşlanmadığını görü-
yorum. Çukur ve hendekler açmışsın. Acaba 
bunu sana kim öğretti?’ ….” şeklinde sorar. 

Hz. Peygamber de ona gönderdiği cevabi 
mektubunda: “Muhammed Rasulullah’tan, Ebu 
Sufyan bin Harb’e [Mektubun bana geldi] Eski-
den beri gurur, seni Allah’tan uzak tutmuş. Bu 
topluluğunuzla bize geldiğini ve kökümüzü ka-
zıyıncaya kadar ayrılmak istemediğinizi belirt-
mene gelince, bu, Allah’ın sana nasip etmeyeceği 
bir durum. Yaptığımız hendeği ‘kim sana öğretti?’ 
sözüne gelince, seni ve arkadaşlarını öfkeden 
kudurtmak istediği için, bunu Allah bana il-
ham etti.” der.”55

Hz. Peygamber, buradaki soruya cevabında 
hendek kazma fikrinin Selman’ın teklifiyle 
değil, Allah’ın ilhamıyla olduğunu açıkça be-
lirtmektedir. Ayrıca mektubunda da belirttiği 
gibi o, müşrikleri öfkeden kudurtmak için te-
osentrik (Allah merkezli) bir dil ve üslup kul-
lanmaktadır. Bu sebeple sahabenin istişaresiy-
le verdiği hendek kazma kararını, her şeyin 

54 İbn Hişam, VI, 197; İbn Hişam, Hendek Savaşı 
anlatımının sonlarına doğru hiç alakasız bir yerde 
Selman’ın hendek kazımı fikrini verdiğini belirtir. 
İbn Hişam, VI, 210.

55 Vakıdi, 493.
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hâkimi olan Allah olduğundan dolayı Allah’ın 
ilham ettiği şeklinde aktarmaktadır. 

Sonuç olarak hendek kazma fikrinin 
Selman’dan geldiği ile ilgili rivayetlerin belli 
bir siyasi fikre destek adına ortaya konuldu-
ğunu, hendek kazma fikrini Hz. Peygamber’in 
sahabe ile istişaresi neticesinde karar verdi-
ğini söyleyebiliriz. Ayrıca muhtemelen Hz. 
Peygamber’in hendek kazılmasına kendisinin 
karar vermesinden sonra Selman’dan bazı 
teknik bilgiler almış olmasından dolayı bu tür 
rivayetlerin üretilmiş olabileceğini söyleyebi-
liriz.

Sert Bir Kayanın Parçalanması

Hendek kazılması için Hz. Peygamber, sa-
habeyi onar kişilik gruplara ayırıp her birine 
kırk arşınlık yerin kazılması için görev ver-
mişti. Bu şekilde çalışma sonucu uzunluğu 
5.5 km, derinliği 9 m, eni ise 4.5 m. kadar 
olacak olan Hendek kazılmaya başladı ve bu 
çalışma 6 gün sürdü.56

Hendek kazımı sırasında Hz. Peygamber, 58 
yaşlarında olmasına rağmen sahabesine ör-
nek olabilmek için bizzat çalışıyordu.57 Hen-
dek kazmaktan dolayı üstü başı toz toprak 
içinde kalıyordu.58 Hatta bir seferinde çok 
çalışmaktan dolayı iş esnasında uyuyakalmış-
tı. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer insanlar onu 
uyandırmasın diye başında beklemişlerdi.59 
Hz. Peygamber uykusundan korkarak60 uya-
nınca Reci ve Biru Maune olaylarının üzerine 
Kureyşlilerin cesaretlenip Medine’ye saldırdı-
ğını ve bu sebeple bu eziyetleri çektiklerinden 
bahsetmiştir.61 Müslüman toplumu, her an 
bir saldırı endişesi taşıyordu. Geceleri saldırı 
endişesi ile Hz. Peygamber kendilerini bekle-
yen birinin olmasını talep etmişti de rahat bir 
uyku uyumuş hatta horlama sesi bile duyul-
muştu.62

56 Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 131.
57 İbn Hişam, VI, 197.
58 Buhari, Meğazi, 31.
59 Vakıdi, 453.
60 Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 150.
61 Vakıdi, 453.
62 Vakıdi, 463.

Hendek kazımı sırasında meydana geldiği 
bildirilen birçok mübalağalı olaydan bahse-
dilmektedir. Buna göre sert bir kayaya rast-
layan sahabenin Hz. Peygamber’e müracaatı 
sonucu Hz. Peygamber’in üç vuruşta sert ka-
yayı kırıp kum haline çevirdiği,63 her vuruşta 
şimşek gibi bir ışığın çıktığı anlatılır.64 Ancak 
rivayetlerin bazısında sert taşa rastlayanın 
Hz. Ömer,65 bazısında Selman,66 bazısında ise 
Cabir olması çelişkili bir durumdur.67 Ayrıca 
rivayetlerin detaylarında kazmanın vuruşun-
dan çıkan kıvılcımlar Medine’nin iki taşlığı 
arasını aydınlatan bir büyük bir ışığa,68 taşın 
kırılması kum haline dönüşmesine69 ve çı-
kan ışıklar esnasında Hz. Peygamber’in Şam, 
Medain, Yemen saraylarını70 gördüğü,71 üm-
metinin buraları fethedeceğini müjdelediği 
gibi72 abartılara dönüştürülüvermiştir.73 Bu 
abartıların detaylarına değinmeksizin Bazı 
müelliflerin bu tür detayları aktarmadığını bu 
bağlamda örnek verecek olursak; Buhari’nin 
konuyu aktarırken, Hz. Peygamber’in sert 
kayaya vurup dağıttığını belirttiğini, ışıktan 
bahsetmediğini belirtelim.74 

Doğrusu Hz. Peygamber, hem kazıyı denetli-
yor hem de bu denetlemeler sırasında yorulan 

63 Buhari, Meğazi, 31.
64 İbn Sad, IV, 83.
65 Vakıdi, 450.
66 İbn Sad, IV, 83.
67 İbn Hişam, VI, 200.
68 İbn Sad, IV, 83.
69 İbn Hişam, VI, 200; Buhari, Meğazi, 31.
70 Vakıdi, 450.
71 İbn Hişam, VI, 200.
72 İbn Sa’d, IV, 83.
73 Hatta bazı rivayetlere göre; Hz. Peygamber, 

doğudan zorla getirilecek ve bunların istemeden 
cennete sürüklenen milletler olduklarından 
bahsetmektedir. Vakıdi, 449. Bu rivayet, Emeviler 
dönemindeki mevalinin durumunu izah eder 
niteliktedir. Doğudan köle olarak getirilen 
mevalinin muhalefetini kırmaya yönelik yapılan 
uydurmalardan olmalıdır. Adeta “durumunuzu 
kabullenin, sizin İslam’a girmenizi sağlamakla 
zorla cennete götürüyoruz” şeklinde hem 
Emevilerin zulümlerinin kamufle edilmesi hem de 
onlara minnet ederek durumlarına razı olmalarına 
telmih yapılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. 
Mehmet Azimli, Abbasiler Dönemi Babek İsyanı, 
Ankara, 2004, 46.

74 Buhari, Meğazi, 31.
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sahabeye yardım ediyor, aynı zamanda şiirler 
söyleyerek moral veriyordu.75 Çalışan sahabe-
nin yemeklerinin durumu gibi birçok prob-
lemle ilgileniyordu. İşte böyle bir ortamda, 
çalışmaktan dolayı çok yorulan ve üç gündür 
aç olan76 sahabenin bazıları bir taşı kırama-
mışlardı. Hz. Peygamber, bu durumu görünce 
hendeğe indi ve yorgun sahabilere göre daha 
dinç bir şekilde konsantre olarak taşa vurdu 
ve üçüncü vuruşunda taşı kırabildi.77 Bu sıra-
da elindeki kazmanın metalinin taşa temasıy-
la çıkan kıvılcımı gören ve bundan bahseden 
sahabeye moral vermek amacıyla bir temenni 
olarak Kisra ve Bizans saraylarını gördüğü-
nü78 buraları sahabenin fethedeceğini söyle-
di.79 Onun yaptığı tam bir komutan üslubu 
ve taktiği içerisinde ordusuna moral verme ve 
azmini kamçılama çabasıydı.80 

Hendek kazımı sırasında Hz. Peygamber’in 
orduya moral verme amaçlı bu sözleri müna-
fıkların alayları ile karşılanmıştır. Bunlardan 
biri olan Muattıb b. Kuşeyr; “Biz tuvalete bile 
çıkamıyoruz, o bize neler vad ediyor.”81 şeklin-
de sözler sarf etmişti. Aynı kişinin Bedir Eh-
linden olması82 Hz. Peygamber’in Bedir ehli 
hakkındaki övgülerine rezerv koymamızı ge-
rektirmektedir kanaatindeyiz. 

Bereketli Yemek

Hendek kazımı sırasında gerçekleştiği aktarı-
lan bir diğer durum da az bir yemeğin binler-
ce kişiye yetmesi şeklinde gelen rivayetlerdir. 
Esasen Hz. Peygamber, sahabenin aç bir şekil-
de çalıştığını biliyordu. Büyük bir çaba ile on-
ları doyurmaya çalışıyor, moral veriyordu. Bu 
arada kendisi de açlıktan karnına taş bağla-
mıştı.83 Sahabe açlıktan dolayı bozuk kokuş-
muş yemekleri bile yemek zorunda kalıyor-
lardı.84 Bu sebeple Hz. Peygamber, kendisine 

75 İbn Hişam, VI, 199.
76 Darimi, Mukaddime, 7.
77 Vakıdi, 450.
78 İbn Sa’d, IV, 83; Vakıdi, 450.
79 İbn Sa’d, IV, 83.
80 Halil, 218.
81 İbn Hişam, VI, 207.
82 İbn Hişam, V, 182.
83 Buhari, Meğazi, 31; Darimi, Mukaddime, 7.
84 Buhari, Meğazi, 31.

yapılan bazı davetlere birçok sahabeyi götü-
rüyor ve yemeklerin paylaşımını sağlıyordu. 
Bu davetleri, Hamidullah’ın deyimiyle adeta 
yemek şölenlerine çeviriyordu.85 Böylece azla 
yetinen insanlar, az çok doyarak işlerinin ba-
şına dönüyorlardı. Normalde çok yiyebilecek 
insanlar yemeği bölüşünce az yemeği birçok 
kişi paylaşmış oluyordu. 

Ancak bu durum, abartılarak çok farklı bo-
yutlara taşınmış ve sonuçta ilâhi yasalara 
uymayacak sonuçlara varılmıştır. Buna göre 
hendek kazımı sırasında Hz. Peygamber’i da-
vet eden Cabir’in evine86 Hz. Peygamber’in 
bin kişi getirdiği87 ve bunların birkaç kişiye 
yetecek yemekle88 hepsinin doyduğu belirtil-
mektedir.89 Ayrıca iki avuç hurmanın bütün 
hendek ehline yetmesi ve hatta artması bu ka-
bildendir.90 

Doğrusu eğer yemeğin böyle çoğalması gibi 
bir durum mümkünse Hz. Peygamber’in ne-
den rivayetlerde belirtildiği şekilde hendek 
kazımı sırasında üç gün boyu açlıktan kıv-
ranan91 sahabesinin bu ızdırabları çekmesine 
müsaade etmiştir. Ayrıca Suffe’de kalan saha-
benin durumları bazen açlıktan yere düşecek 
kadar kötü oluyordu. Eğer Hz. Peygamber, 
böyle yemekler yediriyorsa bunu başka za-
manlarda da yapması gerekmez miydi? Yine 
Hz. Peygamber’in kendisi ve ailesinin aç kalıp 
birçok sıkıntılara girerken neden bu tür mu-
cizeler gerçekleşmemektedir?92

Esasen bütün bu tür abartılmış rivayetler, 
Ehl-i Kitapla peygamber yarıştırmanın tesiri 
ile üretilmiş olmaktan başka bir şey değildir. 
İncil’de geçen Hz. İsa’nın 5 bin kişiyi doyur-

85 Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 136.
86 İbn Hişam, VI, 200; Vakıdi, 452.
87 Buhari, Meğazi, 31.
88 Cabir’in Buhari’de geçen ifadesine göre yemek 1-2 

kişilikti. Buhari, Meğazi, 31.
89 Vakıdi, 452; Darimi, Mukaddime, 7. Yemeğin 

bereketlenmesi konusunda özellikle Cabir’den 
gelen rivayetlere dikkat etmek gerekir. Cabir’in 
babasından kalan borcun az bir mal ile bir 
Yahudiye ödenmesi, Buhari, Etime, 41; Darimi, 
Mukaddime, 7. 

90 İbn Hişam, VI, 200; Vakıdi, 476.
91 İbn Sa’d, II, 68.
92 Buhari, Hibe, 1; Etime, 23.
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masına karşılık Hz. Peygamber’in de kosko-
ca hendek ordusunu doyurduğu93 veya Hz. 
Peygamber’in parmağından fışkıran su ile 
1400 kişilik ordunun sulanması aktarılıver-
miştir.94 Benzer yarıştırmalardan bir kaçını 
söylersek;Kur’an’da da değinildiği şekilde95 
Hz. İsa’ya gökten sofra indirildiği gibi, Hz. 
Peygamber’e de gökten bir sofra indirilmiş-
tir.96 Nasıl ki Hz. İsa ölüleri diriltiyorsa97 Hz. 
Peygamber de ölüleri diriltmiştir.98 Bütün 
bunlar bir yarış neticesi kaynaklara yansımış 
rivayetlerden başka bir şey değildir.

Hendek Savaşı’nın Sonu

Hendek Savaşı’nın 15 gün,99 20 gün veya bir 
ay100 sürdüğü konusunda değişik görüşler 
bulunmaktadır.101 Bunun sebebi kuşatmaya 
gelen kabilelerin aynı anda değil, değişik za-
manlarda kuşatmaya katılmaları veya erken 
ayrılma gibi durumlarıyla ilgili olmalıdır. Bu 
dönemde Hz. Peygamber ve arkadaşları bazen 
çok yoğun günler geçirdiler ve bir seferinde 
savunmanın yoğunluğundan dolayı bir gün 
boyu namazlarını aksattılar da kaza etmek zo-
runda kaldılar.102 Kuşatmanın en yoğun gün-
lerinde Kureyzalılar, antlaşmayı fesh ettikleri-
ni ve Mekkelilerle birlikte hareket edecekle-
rini bildirdiler. Bu hiç beklenmeyen durum, 
Müslümanları çok sıkıntıya düşürmüştü. 
Çünkü Medine’nin o bölgesi, Hz. Peygamber 
ve ashabı tarafından korunmuyor ve üstelik o 
bölgede Müslümanların çocukları ve hanım-
ları bulunuyordu. Kur’an bu sıkıntılı durumu 
şu şekilde ifade eder: “Onlar size yukarınız-
dan ve aşağınızdan gelmişlerdi; gözler(iniz de 
korkudan) dönmüştü, yürekler(iniz korkudan) 

93 İncil, Yuhanna, VI, 9-14
94 Rivayetin Cabir’den gelmesi dikkat çekicidir. 

Buhari, Eşribe, 30
95 Maide, 112.
96 Darimi, Mukaddime, 9.
97 İncil, Yuhanna, VI, 11-23.
98 Hz. Peygamber, kesilip yenen bir hayvanın 

kemiklerini toplamış, yeniden herkesin gözü 
önünde diriltmiş ve hayvan yürüyüp gitmiştir(!) 
Ebû Naim, Delailü’n-Nübüvve, Beyrut, 1988, 472. 

99 İbn Sa’d, II, 70; Vakıdi, 440.
100 İbn Hişam, VI, 207.
101 Mesudi, 233.
102 Vakıdi, 473.

ağızlara gelmişti; Allah için çeşitli tahminlerde 
bulunuyordunuz.”103

İşte bu noktada müttefik liderlerinden biri 
olan Nuaym b. Mesut’un Hz. Peygamber’in 
de destek vermesiyle,104 müttefikler içine ay-
rılık sokması ve soğukların başlaması üzerine 
kuşatma kaldırıldı.105

Bu savaş esnasında her iki taraftan 14 kişinin 
kanı döküldü. Yaklaşık 15 bin kişilik iki insan 
grubu arasındaki mücadelenin bu kadar az 
kan dökülerek atlatılması, Hz. Peygamber’in 
savaşlardaki gayesini de ortaya koymaktadır. 
Onun bütün hedefi insan kanı dökülmemesi 
üzerine idi. Bu savaşta bu en iyi şekilde ba-
şarıldı. Bu anlamda bu savaş büyük bir zafer 
olarak addedilebilir. Mekkeliler açısından 
Müslümanların tehdidi altındaki kuzey tica-
ret yollarının güvence altına alınamaması ise 
tam bir mağlubiyettir.106 

Hendek Savaşı, Mekkelilerle savaşta bir dö-
nüm noktası olmuştur. Nitekim artık Mekke-
liler bir daha böyle bir hamleye teşebbüs ede-
meyeceklerdir. Hamle sırası artık, Müslüman-
lara geçmiştir. Hz. Peygamber Hendek Savaşı 
sonrası bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Artık 
Kureyş bu seneden sonra sizinle savaşmayacak-
tır, fakat siz onlarla savaşacaksınız.”107

■

103 Ahzab, 10.
104 Hamidullah, Muhammed; İslam Peygamberi, Çev; 

Mehmet Yazgan, İstanbul, 2004, 406.
105 Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 77.
106 Hamidullah, 409, 410.
107 İbn Hişâm, VII, 350; Buhari, Meğazi, 31.
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Kübra Ç. 
KOÇAK

. İhsan Eliaçık’ın kaleme aldığı Adalet Devleti, 
(Ocak 2003, İnşa Yayınları) tarih boyunca olu-

şan din-devlet düşüncesi ve yeni devlet anlayışının 
ne olması gerektiği konusunda bize geniş bir pers-
pektif sunuyor. 

Ali Şeriati, “Tarih insanlığın zindanı olmamalıdır.” di-
yor. İşte düşünce tarihinin derinliklerine uzun bir 
yolculuk yapan bu eser, ‘devlet’ denilen soruna si-
yaset, tarih, din, felsefe, antropoloji, sosyoloji ve hu-
kuk gibi oldukça geniş pencereler  açarak bizi bu 
zindandan çıkarıyor

Bu çalışma, tarihteki kanlı ve çalkantılı bir yürüyü-
şün ayak izlerini takip ederek kendisine bir yol ha-
ritası çıkarıyor. Bu haritayı çizen yazar, insan çığlık-
ları, at kişnemeleri, kılıç şakırtıları, kanlı ihtilaller, 
devrimler, karşı devrimler, tank ve top sesleri içinde 
tarihin o metruk gerçeklerini aralayarak zihnimizde 
yeni bir perde aralıyor.

Tarih felsefesinde öncü kabul edilen ve belki de İs-
lam tarihinde bu soruyu ilk soran İbn Haldun gibi 
tüm bu yaşananları “Bütün bunlar neden?” diye sor-
gulayan yazar, olayın gerçekliğine dair sonuçlar çı-
kararak, kendini akıntıya kaptırmaktan alıkoyuyor. 

Devletin tarihteki bu çetrefilli yürüyüşünden ortak 
bir öz çıkarmaya çalışan kitap, çıkardığı sonuçları 
Kur’an ile test etmektedir.

Beş bin yıllık siyasi düşünce tarihinin bütün konula-
rını, beş esas soru etrafında toparlayan İhsan Eliaçık 
klasik mantıktan çıkarılan bu beş temel kategorik 
soruyu şöyle  sorar:  

     1- Devlete neden gerek vardır?
     2- Gerek varsa, anlamı nedir?
     3- Kim yönetmelidir?
     4- Nasıl yönetmelidir?
     5- Ne yapmalıdır? Ne yapmamalıdır? 

Gerçekten böylesi bir kuruma ihtiyaç var mıdır? 
Varlığı hangi varoluşsal gerçekliğe dayanmaktadır? 

R

Kübra Çomaklı KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

“ O r t a k  İ y i n i n  İ k t i d a r ı ”

A D A L E T  D E V L E T İ

Tüm bu soruların cevaplarına, onlarca simanın 
görüşlerini analiz ederek ilgili bölümlerde yer 
vermiştir.

Ve kendinden önce “doğru namına ne kalmışsa 
sürdüren” Kur’an’dan, beş bin yıllık bu beş soru-
ya beş esaslı cevap çıkarıyor;

1- Devlet adalet için vardır.

2- Devlet bir emanettir.

3- Emanetler ehliyet-liyakat sahiplerine verilme-
lidir.

4- Devlet meşveret ile çalıştırılmalıdır.

5- Ortak iyinin (maruf) yanında, ortak kötünün 
de (münker) karşısında kamu yararı (masla-
hat) için çalışmalıdır.

Adalet Devleti kitabı beş bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm “Sular Kuzeye Çekilince” antro-
poloji ile başlıyor. Yazar; yeryüzünde uygarlıklar 
yaratan insanoğlunun kökenini, bu dünyaya ne-
reden geldiğini, ilk nerede göründüğünü, niçin 
ve nasıl yeryüzüne dağıldığını, ırkların ve mil-
letlerin nasıl oluştuğunu bu bölümde sorgulaya-
rak, okuyucuyu insan hakkında hayli ilginç bir 
serüvene çıkarıyor. 

İkinci bölüm “Eski Dünyanın Siyasi Birikimi”. 
Bu bölümde siya-
set, din, felsefe 
ve sosyoloji ta-
rihinin yardımı 
ile yeryüzündeki 
devlet, impara-
torluk ve uygar-
lık sıçramaları-
nın seyri takip 
ediliyor. Bu bö-
lümdeki sorular 
tarihe yön veren 
umdeler ve ta-
rihin seyri açı-
sından oldukça 
büyük önem arz 
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ediyor: İnsanlık tarih yazmaya nerelerde başlamış-
tır? İlk devletler nerelerde kurulmuştur? Kurulan 
devletler varlık gerekçelerini nelere dayandırmış-
lardır? Din ile devlet el ele vermeye ne zaman baş-
lamıştır? İlk büyük tanrı-devletler hangileridir? Do-
ğudan ve batıdan dünya tarihinin akışını değiştiren 
peygamberler, filozoflar ve büyük düşünürler kim-
lerdir? Nerelerden çıkmışlardır? Neler yapmışlar, 
neler söylemişlerdir? 

Üçüncü bölüm “Yeni Dünyanın Siyasi Birikimi” 
Hz. Muhammed (s) ile başlıyor. Yazar, ondan ön-
cesine neden “eski dünya”, sonrasına da neden 
“yeni dünya” dediğini gerekçeleriyle açıklamıştır. 
Bu bölümde doğudan-batıdan yeni dünyanın bü-
yük siyaset düşünürleri ve temel metinleri çağımı-
za kadar analiz edilerek irdeleniyor.

Dördüncü bölüm “Çağdaş İslam Siyaset Düşün-
cesi”. Bu bölümde çağdaş İslamcılığın son iki yüz 
yıllık devlet ve siyaset tecrübesi analiz ediliyor, 
onlarca düşünür tek tek ele alınıyor. Bu bölümde 
Afgani ile başlayan çağdaş Müslüman düşünürle-
rin siyasal ufkunun nerelerde dolaştığı gösterilme-
ye çalışılıyor. Bunun yanında İslam tarihinde Şii 
İmamet Mitolojisinin ve Sünni Saltanat İdeolojisinin 
mimarları kimlerdir? İslam dünyasının ürettiği ye-
gane siyasi felsefe neden bu ikisi olmuştur? Bunla-
rı aşmak için yeni bir anlayış nasıl inşa edilebilir? 
Bu yeni anlayışın temel parametreleri neler olma-
lıdır? Sorularına üretilen cevaplar analiz ediliyor.

Son bölümde ise Adalet Devletinin unsurlarını 
teşkil eden kavramlar (adalet, emanet-ehliyet/li-
yakat, meşveret, maslahat ve ortak iyi) müstakil 
başlıklar altında işleniyor.

“Kur’an’dan çıkardığımız cevaplar doğrusu bizi şa-
şırttı. İnsanlığın tarih boyunca aradığı, kendi aklı 
ile arayıp bulabileceği, yığınla acı ve deneyimlerden 
çıkardığı sonuçlar teyid ediliyordu. Daha doğrusu in-
sanlığın dimağında yaşayan ‘kadim değerlere’ vurgu 
yapılıyor, adeta küllenmiş değerlere üflenerek onlar 
yeniden alevlendirilmeye çalışılıyordu. Buradan an-
laşılıyor ki, bu değerler ne zaman sönmeye yüz tutsa 
ona üfleyen bir peygamberi soluk çıkmakta, insanlığın 
adalet arayan damarını yeniden harekete geçiriyor-
lar. Hz. Nuh’un yedi kanunundan Hz. Musa’nın on 
emrine, Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi’ndeki 
kurucu değerlerine kadar hep aynı şeylerin söylenmiş 
olması dikkat çekici olmalı.”

Eliaçık bu bölümlerde, Osmanlı-Cumhuriyet tec-
rübesini de sentezliyor: Tez; din devleti, anti-tez; 
laik devlet, sentez; Adalet Devleti. Yani Mekke 
ve Medine’de İslamiyet’in ortaya çıkışıyla oluşan 

‘Din Devleti’nin oluşturduğu tezle, Batıda vücut 
bulup yayılan ‘Laik Devlet’in antitezi sonucu, 
Kur’an’daki ‘mar’uf’ ve ‘münker’ kavramlarıyla bir 
senteze ulaşıyor ve ‘Adalet Devleti’ni şekillendiri-
yor: Eliaçık’a göre sentez olan ‘Adalet Devleti’nin 
vasıfları yedi başlıkta özetlenebilir:

1. “İbn-i Kayyım’ın dediği gibi yer ve gök nasıl ‘ilahi 
adalet’ ile ayakta duruyorsa insan, toplum ve devlet 
de aynı şekilde ‘insani adalet’ ile ayakta durur.

2. “Tanrı- alem birlikteliğini öngören varlık anla-
yışından çıkarılacak devlet tasavvuru din-devlet 
birlikteliğini öngörmektedir. Bu birlikteliği sağla-
yacak temel kavram ise adalettir.”

3. “Adalet devleti, din ile devlet arasında, milletle 
devlet arasında dengeyi sağlayan bir tarz-ı devlet 
olacaktır. Birlik veya ayrılık değil,  birliktelik esas 
alınacaktır.”

4. “Adaleti gerçekleştirmek için öngörülen hukuk 
değişmekte, fakat kadim bir değer olarak adalet 
arayışı hiç değişmemektedir. Adalet amaç, hukuk 
onu gerçekleştirecek araçtır.”

5. “Kur’an, yeryüzünde siyasi otorite oluşturma-
nın, önderlik yapmanın, insanlar arasında hükü-
met etmenin sebebi olarak adaleti göstermekte-
dir.”

6. “Bugün Türkiye’de din ve devlet arasında ada-
letsiz bir ilişki sürmektedir. Dengenin sağlanması, 
taraflara hakkının verilmesi için eski din devleti 
anlayışı ve yeni olduğu iddia edilen laik devlet an-
layışı dönüştürülmelidir. Bu denklem adalet dev-
leti dediğimiz ilişki sayesinde kurulabilir.”

7. Adalet Devleti anlayışı hem laik çevrelerin hem 
de Müslümanlığı yaşamak isteyen çevrelerin kor-
kularına çözümdür.

Eliaçık, bu çalışmada, doğudan ve batıdan büyük 
siyasi düşünürlerin siyasi metinlerine dayalı bi-
yografik analiz denilen bir yöntem takip ediyor. 
Yani siyasal akımlardan ziyade siyasi düşünürleri 
ve simaları esas alıyor. Daha çok işin teorisi ve fel-
sefesi üzerinde duruyor. 

“Tarih geç kalanları affetmemiş ve affetmeyecektir.” 
diyen Eliaçık, adalet devletinin inşasında ilahi, ka-
dim ve modern bir çok kavramı kullanıyor. 

Zihnimiz yeni kavramlara hazır mı? Öyle ise, 
“Dünyanın yıkılması pahasına da olsa, adalet ger-
çekleşsin!”  ■


