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B A Ş Y A Z I

Hasenattan Salihata
Pasif İyiden Aktif İyiye

ZERREDEN KÜREYE, 

MİKRODAN MAKROYA 

HER ŞEYİN AKTİF 

OLDUĞU BİR ÂLEMDE, 

İRADELİ VARLIK OLAN 

İNSANIN PASİF KALMASI 

ANORMALLİKTİR.

Var olmak aktif olmaktır

Madde aktiftir. Madde atomlardan oluşur. 
Atomlar çekirdek ve etrafında onu tavaf eden 
elektronlardan oluşur. Elektron hacısının atom 
Kâbe’sini tavafı bir an bile durmaz. Maddenin 
aktivitesini yitirmesi durumuna “maddenin 
çökmesi” denilir.

Kâinat aktiftir. Uzay boşluğunda yer alan hiçbir 
cisim pasif değildir. Bir yörüngesi olmak, ak-
tif olmanın ödülüdür. Uçsuz bucaksız uzayda 
durmaksızın deveran eden sayısız gök cismi 
içinde, bir tane pasif bulunmaz.

Can aktiftir. Can, girdiği bedeni aktif hale ge-
tirir. Çıktığı bedeni pasif bırakır. Can sadece 
makro planda değil, mikro planda da aktiftir. 
Hücreler buna örnektir. Hücre canlıysa aktif, 
aktifse canlıdır. Hücre öldüğü zaman pasif hale 
geçer. 

Ruh aktiftir. Beşeri insan yapan ve donanımlı 
kılan “ilahi nefes” ruhtur. Ruh sadece insan 
için değildir. Fikir, bilgi, amel, ibadet gibi şey-
ler için de geçerlidir. Bir şeyin içinde ruh olup 
olmadığı, onun etkisinden anlaşılır.

Yüce Allah aktiftir. Zira O, “her an hayata 
müdâhildir” (55:29). Esmâ-i hüsnâyı oluşturan 
isimlerin kâhir ekseriyeti ism-i fail formudur. 
İsm-i fail formu, sahibinin “nesne” değil “özne” 
oluşuna delalet eder. Bunlardan bir kısmı düz, 
bir kısmı mübalağa ile ism-i faildir. Bir kısmı 
ise mübalağanın da mübalağasıdır. Bunun an-

Mustafa İSLÂMOĞLU



deseler, Allah’tan bir emir gelmediği sürece 
vazgeçmem!”

- Peki, değişen neydi?

- Değişen, pasif iyinin aktif iyi olmasıydı.

Biri var: Hiç kimsenin etlisine sütlüsüne 
karışmayan. Kırk yaşına kadar her hangi 
biriyle kavga ettiği, nizalaştığı, sürtüştüğü 
duyulmamış. Toplumsal bir talebi olmamış.

O biri, bir gün geliyor, ötelerden bir emir 
alıyor. Allah’ın elçisi olan melek, Allah’ın 
elçisi olan insana “Oku!” diyor. Hemen ar-

dından bir emir daha alı-
yor: “Kalk!” 

Ve o yattığı yerden kalkıyor. 

Kaçtığı şehre geri dönüyor. 

Sığındığı mağaraya bir daha 
ayak basmıyor. 

Hiç susmuyor, hep haykırı-
yor. Hem de karşısında tüm 
insanlık varmış gibi haykı-
rıyor: “Ey insanlar!” diyor; 
“La ilahe illallah deyin kur-
tulun!” 

Görmezden geliyorlar, o 
yürüyor. 

Alay ediyorlar, o tebessüm ediyor. 

İftira ediyorlar, o aldırmıyor. 

Küfrediyorlar, o duymuyor. 

Tükürük yağmuruna tutuyorlar, o susmu-
yor. 

Taş atıyorlar, o dönüp onlara laf bile atmı-
yor.

Saldırıyorlar, o elini kaldırmıyor ve sadece 
“Rabbim” diyor. 

Ölümüne ferman çıkarıyorlar, o bir adım 
dahi geri çekilmiyor. 

Öyle bir kalkış kalkıyor ki, ölünceye kadar 
bir daha oturmuyor.

Şimdi soru şu: Dünyanın en sakin, en ses-
siz, en kendi halinde insanı olan Abdullah 

lamı, O’nun özneliği mutlak, sonsuz, eşsiz, 

benzersiz ve taklit edilemez demektir.

Eğer Allah pasif olsaydı, kâinattaki düzen, ye-

rini karmaşaya bırakırdı. Muhteşem kozmos, 

kaosa dönerdi. Sebeplerle sonuçlar arasındaki 

bağlantı kopardı. Hiçbir durum öngörülemez 

olur, kâinatın ilahi matematiğe dayalı şifresi 

kırılırdı. Yönetici ilahi kudret, yerini kör te-

sadüfe bırakırdı. Hiçbir şeyin ölçüsü kalmaz, 

varlık varoluş gerekçesini kaybederdi. 

Zerreden küreye, mikrodan makroya her şe-

yin aktif olduğu bir âlemde, 

iradeli varlık olma ayrıcalığı-

nı elinde bulunduran insa-

nın pasif kalması, bir anor-

malliktir.

“Emin” diyenler ne oldu 

da “mecnun” dediler?

O, Rasulullah Muham-

med olduktan sonra, ona 

el-Mecnûn (Cin musallat 

olmuş, deli) dediler. Risa-

letten önce el-Emin diye anı-

lan şahıs, risaletten sonra el-

Mecnûn olmuştu. 

O, Rasulullah Muhammed olunca, hürmetin 

yerini nefret aldı. Bir zamanlar kılına zarar ve-

recek olanın başına dünyayı yıkarlardı. Gün 

geldi, dün el üstünde tuttukları zatın başını 

getirene 100 deve ödül vaat ettiler. 

Allah’tan aldığı “Kalk!” emriyle doğrulan Nebi, 

kendisini tanıyan herkesi ama herkesi şaşırta-

caktır. Bu şaşkınlık, “Ona ne yapalım?” soru-

sunun cevabını ararken yaşanmıştır. Kâfirûn 

Sûresi’nin inişine vesile olan o ahlâksız teklifi 

yaptıklarında, aldıkları şu cevap karşısında 

adeta şoke olmuşlardı:

“Vallahi ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol 

elime koysalar ve ‘Gel bu davadan vaz geç’ 

DÜNYANIN EN 

SAKİN İNSANI OLAN 

ABDULLAH OĞLU 

MUHAMMED’İ, 

YERYÜZÜNÜN 

EN BÜYÜK İMAN 

HAMLESİNİN ÖZNESİ 

HZ. MUHAMMED 

YAPAN NEDİR?
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oğlu Muhammed’i, yeryüzünün en büyük 
iman hamlesinin öznesi olan âlemlere rahmet 
Hz. Muhammed yapan nedir?

Cevap: Tek kelimeyle Kur’an.

Kur’an’ın aktif iyiyi inşası

23 yıl sürecek olan Kur’an vahyinin inişi, aktif 
bir cümle ile başlıyor: “Oku!” Oku emri, bir 
aktif okuma emridir. Nebi’ye, “Pasif okuma-
dan aktif okumaya geç!” emridir.

Pasif okuma, okunan karşısında nesneleşme-
dir. Nesneleşen okuyucu, okuduğunu ürete-
mez. Aktif okuma, okunan karşısında özne 
olmadır. Özne olan okuyucu, okuduğunu 
üretir. Aktif okumada, bir türlü “Okudum” 
diyemezsin. “Okudum” demek, “bitirdim” 
demektir. Zira aktif oku-
mada bir türlü bitiremez-
sin. Aktif okumak, oku-
duğunu tüketmemek, 
üretmektir.

Müzzemmil Sûresi’nin aktif 
iyi inşası:

İlk 11 âyette tam 11 adet 
emir fiil yer alır. Sûre “yâ/
ey” nidasıyla başlar. Nida 
cümlesi de inşa cümlesi-
dir. Yani pasif değil aktiftir. “Sen ey!..” diye 
seslenilen kim? Kim okuyorsa o. Bu nidanın 
ilk muhatabı, vahyin ilk okuyucusu olan Hz. 
Nebi. Ona “Kalk!” diyor vahiy; “gecenin bir 
vaktinde.”

- Âlemlere rahmet olanı gece uykusundan 
kaldırıp da ne yapacak?

- Uykusunu yönetmeyi öğretecek.

Müddessir Sûresi’nin aktif iyi inşası:

Müzzemmil gibi Müddessir de emir yağmu-
ruyla başlıyor. İlk 7 âyette, tam 7 emir fiil.

Sûre “yâ/ey” nidasıyla başlıyor, arkasından 
“Kum/kalk!” emri geliyor: “Kalk ve uyar!” Bu 
sadece aktif ol emri değil, aktif kıl emridir. Bu 
sadece “uyan” emri değil, “uyandır” emridir. 

Bu sadece “harekete geç” emri değil, “harekete 

geçir” emridir.

Bu emri alan Hz. Peygamber, emrin gereği-

ni yapmak için kalkmış ve iyiliği de ayağa 

kaldırma çabasına girmiştir. İşte ne olmuşsa 

ondan sonra olmuş, o güne kadar Kureyş’in 

en güvenilir, en akıllı, en barışçıl insanı, bir-

den bire “yalancı”, “deli”, “huzur bozucu” ve 

“dönek” oluvermiştir. Önceki hayatında ona 

ilişmeyi aklından dahi geçirmeyenler, o aktif 

iyi haline gelince varlığını ortadan kaldırmak 

için sıraya girmişlerdir.

Fâtiha Sûresi’nin aktif iyi inşası:

Fâtiha’nın yarısı sena, yarısı duadır. Dua kıs-

mı, “Bizi dosdoğru yola 

yönelt” duasıyla başlar. 

Bu hidayet talebidir. Pasif 

olanlar talep etmezler. Ta-

lep edenler, harekete ge-

çenlerdir. Kur’an bu duayı 

öğretmekle, mü’min mu-

hatabına şunu demiştir: 

“Harekete geç, iste!”

İyiliği emir ve kötülükten 

nehiy kelimenin tam anlamıyla bir “Pasif iyi 

olma, aktif iyi ol!” emridir. Zira iyi olmak 

bir şey, iyiliği çoğaltmak için çaba göstermek 

daha başka bir şeydir. Kötü olmamak bir şey, 

kötülüğü azaltmak daha başka bir şeydir. İyi 

olmakla yetinip iyiliği çoğaltmamak, kötü ol-

mamakla yetinip kötülüğü azaltmamak, pasif 

iyi olmaktır.

El-emr bi’l-ma‘rûf emri, taraf olma emridir. 

Zira iyilik ve kötülük hususunda tarafsız 

(bîtaraf) olunmaz. Bu konularda bîtaraf olan, 

bertaraf olur. Her hangi bir yerde her hangi 

bir zamanın Nemrud’u zamanın İbrahim’i 

için ateş yaktırmışsa, serçe ve yılan rolünden 

birini oynamak kaçınılmazdır. Serçeden bek-

lenen Nemrud’un ateşini söndürmek değildir. 

İMANLAR “AKTİF İMAN, 
PASİF İMAN” DİYE İKİYE 

AYRILIR. İMAN AKTİF 
OLURSA YÜREKTE 

SULTAN OLUR. PASİF 
OLURSA, YÜREK ONA 

ZİNDAN OLUR.



Bunu o da bildiği için cevabı bellidir: “Tarafı-
mız belli olsun”. 

Pasif iyi ile aktif iyi arasındaki farklar

Pasif iyi pasif iman sahibidir, aktif iyi aktif iman 
sahibidir: İmanlar “Aktif iman, pasif iman” 
diye ikiye ayrılır. İman aktif olursa yürekte 
sultan olur. Pasif olursa, yürek ona zindan 
olur. İman aktif olursa yüreği yüklenir, pasif 
olursa yüreğe yük olur.

Pasif iyi iki günü bir olandır, aktif iyi iki günü bir 
olmayandır: Aktif iyinin iki günü bir olmaz, 
olamaz. Adı üstünde, o aktiftir. İyiliği üret-
meden duramaz. İyilikten başka şeye zaman 
ayıramaz.

Pasif iyi bireydir, aktif iyi 
şahsiyettir: Zira bireyin 
davası “ben”, şahsi-
yetin davası “biz”dir. 
Birey, kendini düşü-
nendir. Şahsiyet, ken-
dinden önce başkala-
rını düşünendir. Bireye 
göre, gemisini kurtaran 
kaptandır. Şahsiyete göre, filoyu kurtaran 
kaptandır.

Pasif iyinin aklı, iradesi ve vicdanı da pasiftir: 
Akıl, irade ve vicdan pasifse, yok hükmünde-
dir. Aklı olmayana “deli” derler, aklı olup da 
onu kullanmayana “akılsız” derler. “İradesiz” 
diye nitelenenler iradesiz değillerdir, iradesini 
kullanmayanlardır. Vicdansız denilenler de 
öyle.

Pasif iyi görünmeyi önceleyen iyi, aktif iyi olmayı 
önceleyen iyidir:

Görünmek mi, olmak mı ikileminde, aktif iyi, 
‘olmayı’ seçer. Görünmeyi seçenin işi kolay-
dır. Görünür ve biter. Olmayı seçenin işi zor-
dur. Her ne ki kolay, ona pasifler müşteri olur. 
Zor olan aktiflere kalır.

Pasif iyi hayırsız iyi, aktif iyi hayırlı iyidir: Zira 
emeğin olmadığı yerde, yemeğin bereketi 
olmaz. Bir şeyi bereketli kılan, ona verilen 
emektir. Aktif iyi hayırlı iyidir. Zira iyiliğin 

bedelini ödemiştir. Bunun için, pasif iyiler so-
nuca, aktif iyiler emeğe bakarlar.

Pasif iyi taklitçi iyi, aktif iyi tahkikçi iyidir:

Bu anlaşılabilir bir şeydir. Zira taklit aktivite 
gerektirmez. Taklitçinin üretmek diye bir der-
di olmaz. Nasıl olsa onun için birileri üretmiş-
tir. O tükettiğine bakar. Tahkik ise öyle midir 
ya! Emek, gayret, zahmet, sabır ve sebat ister.

Pasif iyi sorunlu iyi, aktif iyi sorumlu iyidir:

Pasif iyi sorunludur, zira iyi olmanın hakkı-
nı vermemektedir. Eğer iyi olmanın hakkını 
verecek olsa, pasif kalmaya razı olmazdı. Ak-
tif iyi sorumlu iyidir. Sorumluluk bilinciyle 

hareket eder. Pasif 
iyinin “bana ne” de-
diği şeylere, aktif iyi 
“sorumluluğum var” 
diye bakar.

Hasenât ve sâlihât 
farkı

Kur’an insanları üçlü 
bir tasnife tabi tutar:

1. Kendisine zulmeden kötüler.

2. Ortalama bir yol tutturan pasif iyiler.

3. İyilikte öncü olan aktif iyiler. (35:32 Krş: 
56:8-12).

Kur’an açıkça, pasif iyilerle aktif iyilerin bir 
tutulmayacağını ifade eder (4:95-96).

Artık şu gerçek açık seçik ortadadır: Allah 
insanları “iyiler-kötüler” diye ikiye ayırmak-
la yetinmemekte, iyileri de kendi içinde ikiye 
ayırmaktadır: Pasif iyiler ve aktif iyiler.

Pasif iyiler, kendine iyi olanlardır. Aktif iyiler, 
hem kendilerine hem başkalarına iyi olanlar-
dır. Pasif iyilerin iyilikleri kendilerine dönük-
tür. Aktif iyilerin iyilikleri, hem kendilerine 
hem de başkalarına dönüktür.

Kur’an’da iki kavram yer alır: “Hasenat” ve 
“salih amel”. Yani hasenât ve sâlihât. Bu ikisi 
arasında muazzam fark vardır. Hasenât, “iyi-

HASENÂT, SONUÇLARI 
KİŞİNİN KENDİSİNE DÖNÜK 

OLAN İYİLİKTİR. SÂLİHÂT 
SONUÇLARI BAŞKALARINA 
DÖNÜK OLAN İYİLİKTİR.



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’13
SAYI 30

MUSTAFA
İ MO U

si  İ id n 
A ti  İ i

likler” demektir. Hasenât’ın zıttı seyyiât’tır. 
Seyyiât “kötülükler” demektir.

Sâlihât, “sâlih ameller”, “ıslah edici iyilikler” 
demektir. Kur’anî bir kavramdır ve Kur’an’da 
tek başına sâlihât olarak da geçer. Sâlihât’ın tü-
retildiği sulh kökü, “birden fazla taraf arasında 
barışı sağlamak” anlamına gelir. Yani, üçüncü 
şahıslara yönelik bir iyiliği ifade eder. Islâh, 
“düzeltmek, iyileştirmek” demektir. Bu da 
üçüncü şahısları ilgilendiren bir durumdur. 
Sâlih amel (el-‘amelu’s-sâlih) Kur’an’da 6 kez 
tek başına, 56 kez ise iman ile birlikte gelir.

Hasenât, sonuçları kişinin kendisine dönük 
olan iyiliktir. Sâlihât sonuçları başkalarına 
dönük olan iyiliktir. 
Asr Sûresi, mü’mini 
sâlihât’a çağıran bir 
sûredir. Hak üzere 
olmak ve sabretmek 
hasenât’tır. Fakat bu-
nunla yetinmeyip 
hakkı ve sabrı tavsiye 
etmek ve çoğaltmak, 
sâlihât’ın ta kendisidir. 
Onun için sâlih amel 
emredildikten sonra, 
“Mesela, ne gibi bir salih amel?” diye soracak 
olanlara, iki örnek gösterilmiştir: Hakkı tavsi-
ye ve sabrı tavsiye.

Hasenat, insanın sırf kendisi için yaptığı iyi-
liklerdir. Bu iyiliklerden bir başkası yarar-
lanmaz. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, 
hacca gitmek gibi ibadetler hasenattır. Bakara 
Sûresi’nin 277. âyetinde Rablerinden ödül 
alacakları müjdelenen kimselerin 4 özelliği 
sayılır: 1. İman. 2. Sâlihât. 3. Namaz. 4. Zekât. 

Eğer “namaz” ve “zekât” salihât’tan addedil-
seydi, ayrıca zikredilmezlerdi. 

Bakara’daki namaz ve zekâtın yerini Asr 
Sûresi’nde hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye al-
mış. Bu son iki tavsiye, sâlihât ile tam uyum-
ludur. Zira üçüncü şahıslara yöneliktir. 

Bir başka örnek de Hûd Sûresi’nin 23. 
âyetidir. Orada cenneti hak edenlerin üç vasfı 

sayılıyor: 1. İman. 2. Sâlihât. 3. Rablerine gö-
nülden boyun eğmek. 

Bu sonuncusunun öteki şahısları hiç ilgilen-
dirmeyip tamamen kişisel olduğu tartışılmaz. 
Bu takdirde, “Rabbe gönülden boyun eğmek”, 
hemen önceki madde olan sâlihât’ın dışında 
ve ondan farklı bir şeydir.

Bakara Sûresi’nin 277. âyetindeki namaz 
ve zekât özü itibarıyla sâlihât’tan değil, 
hasenât’tandır. Fakat kişi namaz, oruç, hac, 
zekât gibi kişisel ibadetleri de sâlihât’a dönüş-
türebilir.

- Nasıl?

- Bu ibadetleri top-
lumsal bir ıslah için 
istihdam ederek.

- İyi de, kişisel ibadet-
ler, nasıl toplumsal bir 
ıslaha dönüşebilir?

- Mâ’ûn Sûresi (107. 
sûre) bunun formülü-
dür. Sûrede “Yazıklar 
olsun o ibadet eden-

lere” denilir. Bu kimseler, ibadeti kişisel bir 
iyilik gösterisine (ayin ve ritüel) dönüştürüp, 
yetimi gözetmeyen ve yoksulu doyurmayan, 
yardıma engel olanlardır. Oysa bu sayılanları 
yapmak sâlihât’tandır.

Özetle sâlihât, öznesiyle birlikte başkalarını 
da kuşatan ve iyi eden iyiliklerdir. Hasenât ise, 
sonucu sadece onu işleyene dönük iyilikler-
dir. Sâlihât şahsıyla birlikte başkalarını da iyi 
etmek için çalışmak, hasenât ise sadece şahsı-
nı iyileştirmek için çalışmaktır.

Sâlihât bir ıslah faaliyetidir. Islah çabası hak 
talebinden daha önceliklidir. Zira ıslah çabası 
toplumsal, hak talebi bireyseldir. Islah hayır, 
hak faydadır. Islah çabası hak talebini içerir, 
fakat hak talebi ıslah çabasını içermek zorun-
da değildir. Bireysel bir hak talebi sadece sa-

“BAKİ KALACAK OLAN 

SÂLİHÂTTIR. BU, RABBİNİN 

KATINDA SEVAPÇA DAHA 

HAYIRLI VE KAZANÇ 

BAKIMINDAN DAHA 

ÜSTÜNDÜR.” (19:76).



hibine yarar. Ama toplumsal bir ıslah çabası, 
çabanın sahibiyle birlikte tüm topluma yarar.

Hasenât’ın getirisi bire ondur: “Kim bir hase-
ne ile gelirse, ona onun on misli ödül vardır” 
(6:160). Fakat sâlihât’ın karşılığı bire on de-
ğildir. Sâlihât’ın karşılığı doğrudan cennettir: 
“Kim imanlı bir halde sâlihât işlerse, -erkek 
veya kadın fark etmez- işte onlar cennete gi-
receklerdir.” (4:124).

Hasenât’ın karşılığı oranla sınırlanmıştır, fa-
kat sâlihât’ın karşılığı sınırsızdır: “Sâlihât işle-
yen mü’min kimseleri muazzam bir ödül ile 
müjdele” (17:9). Başka âyetlerde de sâlihât’a 
kesintisiz nimet ve cennet vaad edilmektedir 
(Msl: 95:6; 85:11).

Hasenat artıdır, seyyiat eksidir. “Şüphesiz 
hasenât seyyiât’ı götürür” (Hûd 11:114). Bu artı 
eksiyi götürür demektir. Yine Kur’an hasenât’ın 
seyyiât’ın üstüne örtüleceğini ifade eder.

Sâlihât sahipleri “canlıların en iyisi”dir (25:70 
ve 98:7). 

Sâlihât’ı hasenât’tan ayıran bir başka özellik de, 
“geriye neyin kalacağı” sorusudur. Kur’an’da 
geriye hasenât’ın kalacağını söyleyen bir âyete 
rastlanmaz. Fakat geriye sâlihât’ın kalacağını 
söyleyen âyetler vardır:

“Mal ve çocuklar dünya hayatının geçici süsü-
dürler. Baki kalacak olan sâlihât, Rabbinin ka-
tında sevapça ve umutlanma açısından daha 
hayırlıdır.” (18:46).

“Baki kalacak olan sâlihâttır. Bu, Rabbinin 
katında sevapça daha hayırlı ve kazanç bakı-
mından daha üstündür.” (19:76).

“Bana hasenât yeter” deyip sâlihât işlemek için 
çaba göstermeyen kişi pasif iyidir. İnsan ak-
tif iyi olmak istiyorsa, hasenât’la yetinmeyip 
sâlihât işlemelidir. Bu, insan hasenât’ı bıraksın 
da sâlihât yapsın anlamına gelmez. 

Bir duam var

Kur’an yeryüzünde iyilik mayası olacak 
bir nesli inşa etmek için indirildi (3:104). 
Kur’an’ın içimizden çıkarmak istediği “toplu-
luk”, Kur’an Nesli’dir. Hz. Peygamber’in mis-

yonu, hayatı vahiyle inşa edecek bir Kur’an 
nesli yetiştirmekti. Yeryüzü bu sayede ilk 
Kur’an nesline şahit oldu.

İlk Kur’an nesli, aktif iyiliği pasif iyiliğin, 
sâlihât’ı hasenât’ın, hakikatin otoritesini riva-
yetin otoritesinin, Allah’ın dinini ataların di-
ninin, Kur’an’ı Mushaf’ın önüne, manayı laf-
zın, tahkiki taklidin, ilmiyatı hissiyatın, tertili 
tecvidin, ahlâkı ahkâmın, sevgiyi korkunun, 
şahsiyeti ferdiyetin, cemaati kabilenin, üm-
meti asabiyetin önüne koymuştu. 

Fakat daha sonra bunlar tam tersine döndü. 
Aktif iyinin yerini pasif iyi, sâlihât’ın yerini 
hasenât, ibadetin yerini âdet, hakikatin otori-
tesinin yerini rivayetin otoritesi aldı. Mushaf 
Kur’an’ın yerine, lafız mananın yerine, taklit 
tahkikin yerine, hissiyat ilmiyatın yerine, tec-
vit tertilin yerine, ahkâm ahlâkın yerine, kor-
ku sevginin yerine, ferdiyet şahsiyetin yerine, 
ulus ümmetin yerine geçti. Uydurulan din 
indirilen dininin yerine geçti. Taşlar yerinden 
oynadı.

Taşların tekrar yerine konması gerekiyor. Taş-
ların yeri, vahyin gösterdiği yerdir. Bunu ya-
pacak olan yeni bir Kur’an Nesli’dir. Kur’an 
Nesli’ni inşa sorumluluğu, Kur’an’a iman 
eden herkesin boynuna bir borçtur.

Bu fakirin Rabbi huzurunda bir tek şikâyet 
hakkı olursa eğer, o hakkı kötüleri şikâyet 
için kullanmayacaktır. O hakkı, pasif iyileri 
şikâyet için kullanacaktır. Ya Rabbi diyecek-
tir! Bunlar aktif iyi olmadılar. Pasif iyi olmakla 
yetindiler. Bunlar, kendilerine iyi oldular, ama 
başkalarına iyi olmadılar. 

Rabbim! Bizi şahitlerle birlikte yaz! Âmin. 

■
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Önemli olan, 
bir adamın imanı hakkında neler söylediği değil,

aksine; bu imanın o adamı ne yap-
tığı, ne hale getirdiğidir.

Roger Garaudy 

İman tasavvur, amel eylemdir. 
Amel, pratik imandır.
İman teori, amel pratiktir.

İman ve ameli birbirinden ayırmak; imanın 
itikada, ubudiyet/amelin ibadete indirgenme-
sine sebep olmuştur. 

İman-amel ilişkisi, İslam düşünce tarihinde 
ilk dönemden itibaren en çok tartışılan konu-
lar arasında yer alır. Konu, Emevi saltanatının 
egemenliğini meşru kılmaya çalıştığı zeminde 
gündeme ge(tiri)lmiştir.1

İman-amel ilişkisi hususunda Kur’an’ın ko-
nuya yaklaşımı ortaya konulurken iman ve 
amel köklerinin geçtiği belli pasajlardan yola 
çıkmak yerine, imanın dünyevi ve uhrevi ga-
yesi esas alınmalıdır. Problem, uhrevi felah/
fevzi azim ve uhrevi azap/hüsranın yanı sıra, 
‘Allah’ın sevdiği, razı olduğu beraber olduğu, 
başarılı kıldığı’ kişiliklerle ‘sevmediği yüz üstü 
bıraktığı, saptırdığı, lanetlediği, gazap ettiği’ 
kişiliklerin tutum ve davranışları bağlamında 
incelenmelidir.2 

Kur’an imanı tanımlayıp mümini buna göre 
tanımlamak yerine, mümini tanımlayıp imanı 
buna göre belirlemektedir.3 Mü’minûn, suresi-
nin ilk ayetleri buna delildir:

İ N C E L E M E 

Amelsiz İman Anlayışı: 

Dünyevileşme

Haydar ÖZTÜRK

KUR’AN İMANI 

TANIMLAYIP MÜMİNİ 

BUNA GÖRE TANIMLAMAK 

YERİNE, MÜMİNİ 

TANIMLAYIP İMANI BUNA 

GÖRE BELİRLEMEKTEDİR.

ahozturk64@mynet.com, İlahiyatçı/Kırıkkale



Mü’minler gerçekten felah bulmuştur; Onlar 
namazlarında hûşû içinde olanlardır; Onlar, 
‘tümüyle boş’ şeylerden yüz çevirenlerdir; On-
lar, zekata (arınmaya) ilişkin (söz ve görevlerini 
mutlaka) yerine getirenlerdir.  Ve onlar ırzlarını 
koruyanlardır; Ancak eşleri ya da sağ ellerinin 
sahip olduklarına karşı (tutumları) hariç; bu ko-
nuda kınanmış değillerdir.  Fakat kim bundan 
ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. 
(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet 
edenlerdir. Onlar, namazlarını da (titizlikle) ko-
ruyanlardır.4

Peşinden gelen 10. ayet ise imanın dünyevi 
gaye ve hedefine işaret ederken; 11. ayet ise 
imanın uhrevi hedef ve gayesine işaret etmek-
tedir.

İşte (yeryüzünün hakimiyetine) varis olacak on-
lardır. (Mü’minûn,23/10). Ki onlar Firdevs (cen-
netlerin)e de varis olacaklardır; içinde de ebedi 
olarak kalacaklardır. (Mü’minûn, 23/11).

Bakara suresinin ilk ayetlerinde müttakîlerin 
vasıfları açıklanırken, aynı zamanda nelere 
iman edilmesi gerektiği de topluca açıklan-
maktadır. Felaha ermek/kurtulmak isteyen, 
gayba (Allah, ahiret) kesin iman edecek, na-
maz ve infak amelini yerine getirmeye başla-
yacaktır. Yani iman ve amel edilecek husus-
lar zikredilerek mümin tanımlanmaktadır. 
Kur’an, meseleye mümin, kâfir, münafık ola-
rak bütüncül bakmaktadır. 

İmanın tezahürü olmalıdır. O da ameldir. 
Güneşten ısı ve ışık, gülden koku ve güzellik 
ortaya çıktığı gibi, imandan da ameller ortaya 
çıkmalıdır. İman söz, fiil ve eylemlerle kendi-
ni ortaya koymalıdır.

İman, kalp toprağına tohum atmaktır. Amel-
ler,  yeşermesini ve canlılığını devam ettiren 
vasıtalardır. İmanın meyvesi takvadır, ihsan 
mertebesidir.

İmanın dört ana öğesi vardır: Marifet, tas-
dik, ikrar ve amel. Fırkalar iman meselesini 
incelerken bu dört unsuru ayrı ayrı olarak 
ele almışlardır. Meselenin sadece bir yönü-
nü görmüşler. Yani,  bu;  insan gözdür, insan 
ayaktır, insan koldur diyenin durumu gibidir. 

Bu durumda resimle insanın farkı kalmaz. 
Çünkü bu uzuvlar resimde de vardır.

İmanın niteliği alimler tarafından çok tartışıl-
mıştır: İman kalben tasdiktir. Yalnızca dille ik-
rardır. Kalple tasdik, dille ikrardır. Kalple tasdik, 
dille ikrar, gereğiyle ameldir. Tarifleri yapılmış-
tır. Sınır kabul etmeyen iman, tarifle sınırlan-
dırılmıştır. Çünkü her tarif bir sınırlamadır.

Caferi Sadık “İman nedir, amel midir, yoksa 
amelsiz söz müdür? sorusuna “İman tümüyle 
ameldir, söz bu amelin bir parçasıdır.” şeklin-
de cevap vermiştir.5

Delillerin zuhuru nisbetinde iman ziyadele-
şir, teceddüt eder.6

“İmansız İslamiyet (amel), kurtuluş sebebi 
olmadığı gibi; İslamiyetsiz (amelsiz) iman da 
kurtuluşa sebep olamaz.”7

Kur’an insanların imanları ile amelleri ara-
sında hep bir bağ kurar. Bundan dolayı da 
Kur’an’da inanca davet ile o inancı davranışa 
dönüştürmeye çağıran ifadeler birlikte zikre-
dilmektedir. Kur’an’da pek çok yerde iman-
dan sonra salih amel kavramı geçmektedir.

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bu-
lunanları müjdele…8 

İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet 
halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.9 

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı 
dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz 
onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara 
korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklar-
dır.10

Sizin tümünüzün dönüşü O’nadır. Allah’ın va’di 
bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulu-
nanlara, adaletle karşılık vermek için yaratma-
yı başlatan, sonra onu iade edecek olan O’dur. 
İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için 
kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.11

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, 
Rableri onları imanları dolayısıyla altından ır-
maklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere 
yöneltip-iletir (hidayet eder).12 

İman edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rable-
rine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar’, 
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işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz 
kalacaklardır.13 

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki: ‘Allah’a ve 
ahiret gününe iman ettik’ derler; halbuki onlar, 
mümin değillerdir.14 

Allah’a ve Peygamber’e iman ve itaat ettik derler. 
Sonra da onlardan bir grup, bunun ardından yüz 
çevirir, bunlar mümin değillerdir.15

İnsanlar, ‘iman ettik’ demekle bir imtihana çe-
kilmeden bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? 
Halbuki Biz, kendilerinden öncekileri de dene-
miştik. Allah, elbette imanlarında doğru/sâdık 
olanları ortaya çıkaracaktır 
ve elbette yalancı olanları 
da belirleyecektir.16 

İmansız amel kişinin yap-
madığı işin karşılığını iste-
mesi ve beklemesi demek-
tir. Fabrikada çalışan bir 
işçinin sadece orada adının 
işçi olarak kayıtlı olmasına 
bağlı olarak hiçbir iş yap-
madan maaş beklemesi ile 
bu durum arasında fark 
yoktur. Ama ne kadar bek-
lese de işçi, doğal olarak 
maaş alamayacaktır.17 

İslami düşünce tarihinde, 
insanların içerisine düştüğü temel sapmalar-
dan biri de, Allah’ın beyan ettiği iman-amel 
bütünlüğünü parçalamak ve amelsiz bir ima-
nın da makbul olacağı yanılgısına düşmek 
olmuştur. Bu yanılgıya düşülmesindeki temel 
sebep, Kur’an’dan ve Allah Rasulü’nün sün-
netinden ayrılarak tarihteki siyasal erklerin 
dayattığı düşüncelere teslim olmaktır.

İman-Amel Ayrımının Ortaya Çıkışı

Hz. Peygamber’in ardından Ümeyyeoğulla-
rının Mekke’nin fethi ile kaybettikleri siya-
si hâkimiyetlerini yeniden kazanmak için 
ellerini sıvadıklarına tarihten şahidiz. Hz. 
Osman’ın şehadeti, Muaviye’nin meşru hali-
feye karşı gelişi ve Sıffin savaşı itikadi fırkala-
rın teşekkülüne zemin hazırlamıştır. İlk ola-
rak iman-amel bütünlüğü ve kader konuları 

tartışmaya başlandı. Her fırka düşüncesini 
Kur’an’a söyletmeye başladı. 

Ümmetteki siyasal bölünmelerin genellikle 
Emevi iktidarına karşı cereyan etmesi, Eme-
vi sultanlarında tedirginliğe sebep olur. Şia, 
halifeliğin Hz. Ali soyuna ait olduğunu iddia 
ederek, Kaderiyye, kişinin yaptıklarından so-
rumlu olacağını, Hariciler de halifenin seçim-
le olması gerektiği savunarak itikadi ve siyasi 
alanda Emevilere muhalefet etmeleri, Emevi 
yöneticilerini düşündürmeye başladı. 

Ümmetin Harici, Kaderiyye, Cebriye vs. 
şeklinde parçalanıp, her 
grubun sadece kendisini 
Müslüman kabul etme-

si diğer bazı çevreleri de 
rahatsız eder.  Bu çevreler 
Emevi yöneticilerinden 
yana destek verip, muha-
lifleri susturmanın çare-
lerini ararlar. Bu grupta 
olanlar, Allah ve Rasulü’ne 
imanın, kişiyi Müslüman 
yapacağı, günahın helal 
kabul edilmediği süre-
ce kişinin imanına za-
rar vermeyeceği, sadece 
günahkâr olacağını savun-
dular. Günah işleyenin, 

ise, cezalandırılacağı ve cezalandırılmış bir 
günahkârın bir önceki suçundan dolayı suçla-
namayacağını, imanla ilgili konuların Allah’a 
havale edilmesi gerektiğini belirtiler. Bu 
inanç ve düşünceler, çoktandır korkulu rü-
yalar gören Emevi yöneticilerinin işine gelir. 
Kendilerini savunma imkânı bulmuş olurlar. 
Günahkâr olsalar, yanlış uygulamalara sahip 
olsalar bile ümmetin meşru(!) yöneticileri 
olduklarını bu nedenle kendilerine isyanın 
meşru olmayacağını halk arasında yaymaya 
başladılar. Bunun sonucunda Emevi yönetici-
lerinin destek ve kontrolünde Mürcie fırkası 
oluşur. Allah ve Rasulü’ne inandığını söyledi-
ği sürece ne yaparsa yapsın yöneticiye isyanın 
meşru olmayacağı inancı Mürcie fırkası ara-
cılığıyla İslam’ın esası gibi yaygınlaştırılır.18 
Hadiselerin arka planı bilinmediği takdirde, 

İMANIN DÖRT ANA 

ÖĞESİ VARDIR: 

MARİFET, TASDİK, 

İKRAR VE AMEL. 

FIRKALAR İMAN 

MESELESİNİ 

İNCELERKEN BU DÖRT 

UNSURU AYRI AYRI 

ELE ALMIŞLARDIR.



müminleri ümitsizliğe düşürmemek gibi çok 
masum bir düşünceymiş gibi görülebilir. Bu 
“dine karşı din”in savaşıdır.

Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Emevi-
ler hakkında şöyle der:

Emevi devrinde din, çok farklı bir sosyal 
mana ifade ediyordu. Müslüman demek, 
gayri müslimlerin mahkûm olduğu cizyeden 
kurtulmak,19 savaş ve yönetim ile sorumlu 
bulunmak anlamına geliyordu. Bu söyledik-
lerimizle Emevilerin döneminde gerçek Müs-
lüman bulunmadığını yahut herkesin zorla 
dinsizliğe sevk edildiğini 
anlatmak istemiyoruz. 
Temsilcilerinin çoğunlu-
ğu itibariyle hükümet ve 
idariciler takımı dinsizdi. 
Hükümetin bu dinsizliği, 
İslam ahlakına çok kötü 
tesirler yapmıştır. Hiç şüp-
hesiz eğer Emevi Devleti 
uzun müddet devam et-
seydi, devletle beraber din 
de yok olurdu.20

Cebriye ve Mürcie gibi 
fırkalar, Müslüman kanı 
dökmekte beis görmeyen 
Emevi iktidarını meşru-
laştırmak için, iman-amel 
bağını koparan ve insan iradesini yok sayan 
anlayışlar geliştirdiler. Cebriyye, “İnsanın ha-
yatı rüzgâr karşısındaki yaprağa benzer, kader 
onu nereye sürüklerse o ameli işler.” şeklin-
deki yanlış kader anlayışını ortaya attı.  Mür-
cie, “Kâfirlikle birlikte yapılan itaatin hiçbir 
faydası olmadığı gibi, imanla birlikte günah 
işlemenin de imana hiçbir zararı olmayacağı, 
amelsiz bir imanın da makbul olacağı” şek-
lindeki iman-amel bağını koparan anlayışları 
ortaya attı. İyiliği emr, kötülükten nehy ve ci-
had gibi temel İslami yükümlülükleri içerme-
yen “İslam’ın şartları” öğretisi, zalim sultana 
itaat anlayışı gibi sapmalar da sürecin üzerine 
atılan cila gibi oldu. Bu anlayışlar günümüze 
kadar gelen anlayışların kaynağı oldu. İslam 
dünyası, bu derin eksen kaymasının sıkıntıla-
rını asırlardır çekmektedir. 

Pekâlâ, bu eksen kaymalarından neden kur-
tulamıyoruz? İslam dünyasında eski çerçeve-
ler asabiyetle korunduğu için yeni çözümler 
üretilemiyor. İslam dünyasında, hayatın he-
men her safhasında kendisini duyuran gizli 
bir faşizm uygulaması var. (Mürcie, Eş’ari’lik, 
Maturidi’lik, gibi. H.Ö.). İslam dünyasında 
kültürel ve siyası mimarinin değiştirilebilmesi 
için öncelikle belli kişilere, gruplara, ailelere, 
kabilelere, topluluklara, ırklara, partilere göre 
yapılandırılan İslam anlayışları değiştirilmeli-
dir.21

İslam dünyasında ölçüsüz bir biçimde sürdürü-
len geleneğe(gelenekçilik 
H.Ö.) bağlılık olgusu, si-

yasal ve toplumsal bilinç 
yetersizliği ve bunlara ek 
olarak, laik düşünce ve 
kültür yapılarının düş-
manca baskıları nedeniyle 
özlü ve köklü yönelişlere 
gidilememiştir. Müslüman 
yığınlar, İslam gerçeğini 
araştırarak, yorumlayarak, 
düşünerek, seçerek değil, 
taklit ederek koruyorlar. 
İslam dünyası bugün, çağ-
daş bir siyasal sistemin 
oluşumuna katkıda bulun-
ması mümkün olmayan 

katı bir muhafazakârlığı yaşatmaya çalışıyor. 
Modern batıyı temsil eden siyasal irade, bu 
muhafazakârlığa içtenlikle ilgi duyuyor ve 
İslam dünyasını bu tür bir muhafazakârlıkla 
bütünleştirmeye çalışıyor.22

İman-amel ayrımı köleliği(zihni ve bedeni) 
yeniden inşa projesidir. Çünkü ayırmak kü-
çültmek demektir. Küçüleni yönetmek ise 
daha kolaydır.

Ameli imanın ayrılmaz bir cüzü (parçası) 
olarak gören Haricilere göre, büyük günah 
işleyen kimse kâfir ve cehennemliktir. Biraz 
daha yumuşak olmakla beraber, Mutezile de 
Haricilerle hemen hemen aynı görüşü paylaş-
maktadır. Bu tartışmaların yapıldığı sıralarda 
yeni bir görüş ortaya atıldı. İyi amelin kâfire 
fayda vermeyeceği gibi, günahın da mü’mine 
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zarar vermeyeceğini savunan bu görüşe göre, 
mürtekib-i kebîrenin durumunu Allah’a ha-
vale etmek (irca etmek) en doğru yoldur. 
Mürtekib-i kebîre hakkındaki son kararı 
Allah’a ve âhiret gününe bırakan bu gruba, 
“tehir edenler, erteleyenler” anlamında “Mür-
cie” denmiştir.23

Mürcienin bütün kolları, iman-amel ilişkisin-
de hemen hemen aynı görüşte birleşmişlerdir. 
Onlar imanla amel arasını kesin hatlarla ayırıp 
kötü fiilin imana zarar vermeyeceğini; çünkü 
imanın sadece bilgi, sevgi ve saireden ibaret 
olduğunu iddia etmişlerdir. “Bu mantıksız 
ve bozuk sözler ortasında bu mezhebe bağlı 
kimselerden bir kısmının, imanın hakikatleri-
ni ve taat amellerini küçümsediği, bazılarının 
da faziletlerini basitleştir-
diği görülmektedir. Zaten 
her bozguncu kimse, bu 
yolu kendisine mezhep 
olarak seçmiştir. O kadar 
ki, bu mezhep içindeki 
bozguncuların sayısı art-
tıkça artmış ve onlar da bu 
mezhebi günahlarına bir 
vesile, bozgunculuklarına 
bir sebep ve kötü niyetle-
rine de bir kolaylık vasıtası 
saymışlardır.24

Kur’an önceki ümmetlerin, peygamberlerinin 
ardından vahyin ölçülerinden gittikçe uzak-
laşıp farklı kaynaklara yönelmek, ardından 
da bu süreçte oluşturulan atalar dinine körü 
körüne bağlanmak suretiyle nasıl saptıklarını 
bildirmektedir. 

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmü-
yor musun ki, aralarında hüküm vermesi için 
Allah’ın Kitabı’na çağrılıyorlar da sonra içlerin-
den bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun 
sebebi, onların, ‘Bize, ateş sadece sayılı günlerde 
dokunacaktır.’ demeleridir. Uydurageldikleri şey-
ler, dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.25 
Ayette ifade edildiği gibi, “indirilen din”in ilke 
ve ölçülerine tabi olmak yerine, “uydurulmuş 
din”e tabi oldular.

Kitap Ehli’nin içerisine düştüğü bu duruma, 
tarihsel süreçte İslam ümmeti de düşmüştür. 

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah’a ve 
İslam’a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir 
eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün et-
tiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın ka-
tında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha ha-
yırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”26

Bu ayetin inişine sebep olan olay şudur. 

Dünyevileşme öyle bir hastalıktır ki, Hz. Pey-
gamber içlerinde iken sahabeler arasında da 
baş gösterdi: Şam’dan yola çıkan bir ticaret 
kervanı Medine’ye girdiğinde Medineliler 
âdetleri olduğu üzere kervanı tefler ve ziller-
le karşıladılar. Peygamberimiz tam o esnada 
mescide Cum’a hutbesi veriyordu. 12 er-

kek ve bir miktar kadın 
dışında bütün cemaat 

Rasulullah’ın hutbesini 
terkedip kervana koştular. 
Peygamberimiz, bu du-
ruma çok hiddetlendi ve 
buyurdu ki: “Eğer mescitte 
kimse kalmasaydı şu vadi-
yi ateş seli kaplardı.”27

Kur’an Müslümanların bu 
tavrıyla İsrailoğullarının 
tavırları arasındaki ben-

zerliğe Cuma suresinde işaret buyurmakta-
dır. Surenin Yahudilerden söz eden birinci 
bölümüyle Cuma’dan ve Cuma hutbesinden 
Rasulullah’ı ayakta bırakıp kervana koşan-
lardan bahseden ikinci bölümü arsında ilişki 
kurulmaktadır.28 

Değişen sadece insanların koştukları şey! 
Bugün insanlar, tüketim mabetleri olan 
AVM’lere, spor turnuvalarına, müzik kon-
serlerine, show programlarına koşuyorlar. 
Refah/varlık, Hz. Ömer’e “Zorlukla ve kıtlık-
la denendik, sabredebildik; bolluk ve refah-
la denendik, sabredemedik.” dedirtebiliyor. 
Muaviye’nin yaptırdığı sarayı nasıl bulduğu 
sorulan Ebu Zerr’in cevabı müthiştir, diyor ki: 
-Bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan müsrif-
sin, beytülmâl’in parasıyla yaptırdıysan hırsız! 
Sakın zaman değişti demeyin. Ne demek iste-
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diğimize, maksada bakınız. İçinizden “Müs-
lüman her şeyin en iyisine layıktır.” itirazını 
yükseltmeyin. İçinizden, “Ne yani Müslüman 
kalitesizi kullanmaya mecbur mu?” diye ge-
çebilir. Bizim kastımız, her türlü lüks ve is-
rafın mubah hale getirilmesinin yanlışlığını 
ifade etmektir. Her amelin ifrat, tefrit ve vasat 
ölçüsü vardır. Kur’an İsra 29. ayetiyle harca-
manın ifrat ve tefrit mertebesini şöyle beyan 
eder: “Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, 
büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret 
(pişmanlık) içinde kalakalırsın.” Kur’an denge-
ye çağırır: Onlar, harcadıkları zaman, ne israf 
ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında 
orta bir yoldur.29

Geçmiş ümmetleri ve Muhammed (as) üm-
metini dinleri konusunda 
laubali ve duyarsız kılan 
temel etken, iman-amel 
bütünlüğünü parçalayıp, 
nasıl yaşarlarsa yaşasın-
lar, ahirette peygamber 
ve şeyhlerinin şefaatiyle 
kurtulacaklarına inanmış 
olmalarıdır. Bu anlayış on-
ları Allah’ın dinini ciddiye 
almaktan alıkoymuş, lau-
baliliğe ve dini hayattan ve 
hayatlarından uzaklaştır-
maya götürmüştür.

İman, yerleşik anlayışa 
göre; amelden bağımsız bir mefhumdur, ge-
rekleri yerine getirilmeden de geçerlidir. Bu 
anlayışa göre, bir insanın Müslüman olabil-
mesi için İslam’a imanı (inanması) yeterlidir. 
İslam’ın hiçbir şartını yerine getirmese ve 
İslam’ın yasakladığı bütün fiilleri işlese dahi, 
o insan İslam dairesinden çıkmamaktadır. 
Oysa, Kur’an bu anlayışın karşısındadır. 

Kur’an, iman ve ameli etle kemik gibi birbi-
rinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan mef-
humlar olarak ifade eder. İmansız bir ameli 
nasıl makbul görmüyorsa, amelsiz bir imanı 
da aynı şekilde makbul görmez.  

Kur’an’a göre, kurtuluş yolu, iman ve salih 
amel bütünlüğünde İslam’ı pratize etmektir. 

Kur’an, yalnızca iman etmenin insanları kur-
tarmaya yetmeyeceğini pek çok ayetinde açık 
bir şekilde dile getirmektedir:

İnsanlar ‘iman ettik’ demekle, sınanmadan bıra-
kacaklarını mı sandılar?30 

Andolsun, sizi biraz korku, açlık ve bir parça 
mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile 
imtihan edeceğiz, sabredenleri müjdele.31

İman ve amelin iki ayrı cüz oluşundan hare-
ketle, amel olmadan da imanın makbul ola-
cağının öne sürüldüğü anlayış, delilsiz bir 
anlayıştır. İman ve amelin iki ayrı mefhum 
olması, ilgilerinin olmadığı anlamına gelmez. 
Unutmamak gerekir ki, etle kemik de iki ayrı 
mefhumdur. Fakat fonksiyonel açıdan bun-
ları birbirinden ayrı düşünmek mümkün 

değildir. İman ve amel 
de birbirlerinin mütem-

mimidir/ tamamlayıcısıdır. 
Biri olmadan diğeri işlev-
selliğini yitirir.

Kur’an, imanın gereği 
olan ameli de, “iman” ke-
limesiyle isimlendirir. Bu 
isimlendirmede “namaz” 
“iman” olarak isimlendiril-
miştir.  Bu şekilde kıblenin 
(Kudüs’ten Kabe’ye) çevril-
mesi, Allah’tan yol göster-
diği kimselerden başkasına 

elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı (nazmı-
nızı) asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, 
insanlara (her şeye rağmen) şefkatli ve merha-
metlidir.32

Ayetin, kıble olarak Kudüs’ten Kabe’ye yö-
nelmeyi emreden ayet geldikten sonra, bazı 
Müslümanların, kıble değişikliğinden önce 
ölmüş olanların kılmış oldukları namazların 
durumunun ne olacağını sormaları üzerine 
indiği belirtilmektedir.33

Kur’an; müminlerin, münafıkların, müşrikle-
rin, fasıkların vasfedildiği ayetler de teori ve 
pratiğin (iman ve amel) iç içeliği, parçalana-
mazlığı, ayrılamazlığı hususuna, şu ayetlerde 
olduğu gibi vurgu yapar:

İMAN-AMEL AYRIMI 
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Mü’minler ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a 
ve Rasûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya 
kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canla-
rıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olan-
ların ta kendileridir.34

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı 
zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okundu-
ğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine 
tevekkül ederler.35

Onlar (o fasıklar) ki, söz verip bağlandıktan 
sonra Allah’a verdikleri sözü bozarlar, Allah’ın, 
birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık 
bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk 
yaparlar; işte ziyana uğra-
yanlar onlardır.36

Münafık erkekler ve müna-
fık kadınlar birbirlerinden-
dir. Kötülüğü emrederler, 
iyilikten meneder ve ellerini 
sıkı tutarlar. Allah’ı unuttu-
lar, O da onları unuttu. Mü-
nafıklar; işte yoldan çıkanlar 
onlardır.37

Kur’an’ın teori ve pratiği 
(iman ile ameli) birbirin-
den hiçbir zaman ayırma-
dığı, bir bütün olarak değerlendirdiği izaha 
ihtiyaç duyulmayacak kadar açıktır.

Mustafa İslâmoğlu, iman-amel bütünlüğü-
ne şöyle izah getirir: Sahih sünnette de iman 
amel münasebetlerini ele veren birçok rivaye-
te rastlamak mümkün. İşte şu hadiste iman 
amel içi içe:

Nebiye soruldu: ‘Hangi amel daha efdaldir?’ 
‘Allah ve Rasulüne iman’ buyurdu. ‘Sonra 
hangisi’ diye soruldu. ‘Allah yolunda cihad’ 
buyurdu. Ardından yine soruldu: ‘Sonra han-
gisi?’ Cevapladı: ‘Hayır üzere yapılmış bir 
hac.’ (Buhari, İman, 12)

Rasulü sevmek imandandır:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki, 
ben, içiniz de herhangi birine babasından ve 
evladından daha sevimli olmadıkça iman et-
miş olmazsınız.” (Buhari, İman, 9)

Allah yolunda cihat imanın bir parçasıdır:

“Allah bir kimseye kendi yolunda cihadı na-
sip ederse ve o da Allah’a ve Rasulüne iman 
ediyorsa çıksın. Ya ecri, ya ganimeti, ya da şe-
hadeti elde eder. Eğer ümmetime lazım olma-
saydım hiçbir çarpışmadan geri kalmazdım. 
Andolsun Allah yolunda öldürülüp sonra di-
rilmeyi, sonra öldürülüp bir daha dirilmeyi ve 
yine öldürülmeyi ne kadar isterdim.” (Buhari, 
İman, 14)

Hayâ da imandandır:

“Hayâ imandandır.” (Buhari, İman, 11)

Allah için sevmek, kız-
mak, vermek ve engel ol-
mak da imandandır:

“Allah için seven, Allah 
için kızan, Allah için engel 
olan kuşkusuz imanını ta-
mamlamıştır.” 

Allah Rasulü imanın par-
çalardan meydana gelen 
bir bütün olduğunu, bun-
ların içinde amellerin de 
yer aldığını açık bir biçim-
de ifade etmiştir:

“İman yetmiş küsür şubedir. En üst derecesi 
lailahe illallah, en alt dercesi çevreyi rahatsız 
edici bir engeli yoldan kaldırmaktır.” (Buha-
ri, İman, 3; Müslim, İman, 58; Ebu Davud, 
4676; Aynı hadisi  Tirmizi ve  Nesei de rivayet 
etmiştir)38

İlkel Laisizm: Mürcie

Ümeyyeoğulları’nın ümmetin içine attık-
ları nifak tohumlarını kurumsallaştıran 
Mürcie’nin İslami düşüncedeki hangi ek-
sen kaymalarına sebep olduğunu Mustafa 
İslâmoğlu’ndan okuyalım.

Mürcie inancını ve bunun fiili sonuçlarını 
maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz:

1. Ameli hiçbir şekilde hesaba dâhil etmeye-
rek dini vicdanlara hapsetmek. Bu manada 
ilkel bir laisizmi de bünyesinde barındıran 
Mürcie’nin amacı, imanı sadece ikrar sayarak 
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bir hayat nizamı olan İslam’ı en hassas yerin-
den vurmak.

2. Siyasi mezhepleşme: Bizansta yürürlük-
te olan devletin dine müdahale geleneğinin 
İslam’da da başlamasına sebep olarak bir 
“devlet dini”nin ortaya çıkmasına öncülük 
etmek.

3. Emri bil maruf nehyi anil münker gibi bir 
farizayı fitne olarak niteleyip dinin temellerini 
sarsmak ve toplum eliyle yöneticilerin kont-
rol edilmesi anlamına gelen bu kurumu iptal 
etmek.

4. Özellikle hacc, cihad, zekât, namaz (Cuma 
ve bayram namazları) gibi 
ibadetleri asrı saadetteki 
fonksiyonlarından uzak-
laştırarak İslam’ı siyaseti 
ibadet, ibadeti siyaset olan 
bir din olmaktan çıkarıp 
yalnız “ibadi”  hale sok-
mak.

5. Fitne, gıybet, sabır, 
zulüm, nifak, şükür gibi 
kavramları Kur’ani mana-
larından saptırarak te’vil ve tahrif etmek. Bu 
kavramları maksadının dışında, bazen tam 
hılafına kullanarak dini anlayışı kökten de-
ğiştirmek ve ortaya tamamen sulandırılmış ve 
kontrol altına alınmış bir din anlayışı çıkar-
mak.39 

Roger Garaudy, Yaşayan İslam, isimli eserinde 
İslamın üç çöküşünden bahsederken birinci 
çöküşün Emevilerle başladığını şöyle anlatır:

İslamın ilk çöküşü Emevilerle başlar. İlk hali-
felerin zühdüne karşı (Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
Ömer gibi) Medine toplumunun esprisinden 
tamamen kopmuş fakat mutlak siyasi güç ve 
mülkiyetten kaynaklanan bütün bozulmalar-
la Bizans İmparatorluğu’nun zenginliğini ve 
despotizmini taklit eden debdebeli ve kokuş-
muş bir monarşi yaratılır.40 Emevi saltanatı 
işte bütün bunları kendi kurdurduğu Mürcie 
fırkasıyla gerçekleştirmiştir.

Amelsiz İman Anlayışı: Dünyevileşme

Müslümanların zihin dünyalarındaki en bü-
yük sapma amelin imanla irtibatının kopa-
rılması, Müslüman olmanın temel gereğinin 
sadece imana indirgenmesidir. Bu durum sa-
dece bir indirgeme ile kalmıyor. Dünyevileş-
meyi doğuruyor. Dünyayı hayatın merkezine 
koymayı doğuruyor.

Dünyevileşme; her şeyden önce zihniyet ala-
nındaki değişmedir. Dünyevileşme; dinin ah-
laktan, ticari ve sosyal yaşayıştan, eğitimden, 
hukuktan, siyasetten kısacası bütün hayattan 
uzaklaştırılması, öneminin azaltılması, in-

sanın vahyin yörünge-
sinden çıkıp dünyanın 
çekim alanına girmesi-

dir. Dünyevileşme, Müs-
lümanlar için kanser gibi 
tehlikeli bir hastalıktır. 
Dünyevileşme hastalığının 
en önemli sebebi imanda 
zayıflık ve zafiyettir. Din-
de laubalileşme, lakaytlık, 
ibadetleri geçiştirme, emir 
ve nehiylerde vurdumduy-

mazlık, amelsizlik, vs. dünyevileşmenin dışa 
vurumudur. 

Bu yozlaşma ve dünyevileşme sürecin-
de Müslümanlar, akli ve kalbi melekelerini 
kaybettiler. Topluma örneklik edecek üsve-i 
haseneler/ iyi modeller üretmediler. Özne 
olamayıp, nesneliğe mahkûm oldular. İbn 
Haldun, toplumların yıkılışını fetih, ganimet, 
konformizm, rehavet ve çöküş olarak açıklar. 
Kur’an’da helak olan toplumların hepsinin 
ortak özelliği varlıklı olmalarıdır. Bugünkü 
Müslüman toplumlar yokluktan değil, var-
lıktan, refahtan, israftan, taklitten bu sapma 
içerisindeler.  Marka, moda ve reklam gibi 
kavramlar, insanı tüketime yöneltti ve ticaret 
tüketime yönelik kâr odaklı hale geldi. Bu di-
nin ticarileştirilmesini de beraberinde getirdi. 
Böylece dinsellik artarken dindarlık dibe çök-
tü. Bu yozlaşma burada kalmadı. Tatil anla-
yışları, tüketim alışkanlıkları, marka düşkün-
lükleri, tesettür defileleri zehirleyen müzik 

KUR’AN, İMAN VE 
AMELİ, ETLE KEMİK 
GİBİ BİRBİRİNDEN 

AYRILMAZ VE BİRBİRİNİ 
TAMAMLAYAN 

MEFHUMLAR OLARAK 
İFADE EDER.
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alışkanlıkları ve flörte varıncaya kadar kanser 
hücresi gibi her tarafa sirayet etti.

Böylece dünyevileşmiş bir tip ortaya çıktı. Bu 
tipin dini, makam-mülk-münker kısaca 3M oldu.

Dünyevileşme/sekülerleşme, dinin toplum-
da otoritesini yitirmesidir. Dünyevileşme bir 
dünya görüşü, bir paradigma değişimidir. 
Dünyevileşmiş bir zihin, yeryüzünde ve gök-
yüzünde bulunan her biri Allah’ın rahmetine, 
inayetine işaret eden ayetleri (varlıkları) doğal 
şeyler olarak algılar. Kur’an bu zihin yapısı-
nı değiştirmek için dünyadaki fiziksel olay 
ve nesnelerin, Allah’ın nimeti, rahmeti, ayeti 
olduğuna dikkat çeker: Göklerde ve yerde nice 
ayetler vardır ki, üzerin-
den geçerler de, ona sırtla-
rını dönüp giderler. (Yusuf 
12/105). Gökyüzünü korun-
muş bir tavan kıldık; onlar 
ise bunun ayetlerinden yüz 
çeviriyorlar. Geceyi, gün-
düzü, güneşi ve ayı yaratan 
O’dur; her biri bir yörünge-
de yüzüp gidiyor. (Enbiya 
21/32-33).  Bakmıyorlar 
mı o deveye; nasıl yaratıl-
dı? Göğe, nasıl yükseltildi? 
Dağlara; nasıl oturtulup-ku-
ruldu? Yere; nasıl yayılıp-dö-
şendi? (Ğaşiye 88/17-20).

Dünyevileşmek Allah ve 
ahiret konusunda derin bir bilgiye ve imana 
sahip olmamanın sonucudur.

Dünyevileşme, bizatihi Allah’ı tanımama, 
O’na karşı istiğna, tekebbür, O’nu unutma, 
nimetlerini ve ayetlerini görmezlikten gelme, 
yani nankörlük olarak, ahlaksızlıktır. Birçok 
ahlaksızlığın da nedenidir.41 

Hz. Peygamber ve ilk dört halife döne-
minde dünya ahiret dengesi korunmuştur. 
Emeviler’in iktidara gelmesiyle, başta yönetici 
sülale bu dengeyi bozmaya başladı.

Özal’la başlayan ve günümüze kadar devam 
eden süreçte Müslümanlar büyük maddi 
imkânlar ile karşılaştılar ve bunun sonucunda 

yeni bir zümre ortaya çıktı. Bu yeni zümrenin 
adını sen koy. Ben diyeyim yeşil sosyete sen 
de Müslüman sosyete. İmkânları artan, statüsü 
değişen bu yeni zümre, kendisini hep öteki 
üzerinden tanımladı. Köklerine uygun bir 
şey ortaya koyamadı. Cafeler, ikindi çayları, 
plajlar, beş yıldızlı düğünler, tesettür defile-
leri bilmem daha neler. Hatta siyasi erk dahi 
oldu(ruldu)lar, ama muktedir olamadılar. 
Özetle 3M’nin kölesi oldular. 3M Müslüman-
ları esir alınca dini düşüncedeki parametreler 
değişti ve dünyevileşme dini düşüncede te-
mel kırılmaları sonuç verdi. İşte onlar:

Dünyevileşmenin Sonuçları 

1- Hakikatın ölçüsü Allah 
iken, bu konuma insan 
getirildi. 

2- Akıl, dünyayı elde et-
meye çalışan zekâya indir-
gendi. 

3- Allah-İnsan-Evren ara-
sındaki bağ koparılarak, 
insanın anlam arayışının 
önüne sahte özgürlükler 
serildi.

4- Otoritesi yit(irtil)en din 
hayattan çıkarıldı. İdeo-
lojiler, siyaset, sanat, mü-
zik, spor, putlaştırmalar 
(cemaat ve siyasi liderler) 

dinleştirildi. 

5- Hayatın amacı haza indirgendi. Dünya ahi-
ret dengesi, dünya lehine bozuldu.

6- İnsan, emanetçisi olduğu varlığa sahiplen-
meye kalktı. Dünya üzerindeki açlık ve se-
falet bunun resmidir. Mülk (varlık/yönetim) 
Allah’tan alınıp insana verildi.

İman Artar ve Eksilir 

İmanı, benliğin onayladığı ve bağlandığı bir 
durum olarak kabul ettiğimizde, bu bağlılığın 
güçlenmesi ve zayıflaması yönünde bir artış 
ve eksilmesi elbette mümkündür. Münafık 
karakterli kimselerde imanın azaldığı ve küf-
re yaklaştığı görülür. Gerçek mü’minlerde ise 

ALLAH RASULÜ İMANIN 

PARÇALARDAN 

MEYDANA GELEN BİR 

BÜTÜN OLDUĞUNU, 

BUNLARIN İÇİNDE 

AMELLERİN DE 

YER ALDIĞINI 

AÇIK BİR BİÇİMDE 

İFADE ETMİŞTİR.



imanın artışı ve bağlılığın güçlenmesi, olgun-
laşması göze çarpar. Kur’an’da bunu açıkça 
görebiliriz: 

“Bir sûre indirildiği zaman, münafıklar arasın-
da ‘bu sûre, hanginizin imanını artırdı?’ diyenler 
vardır. İşte o sûre iman edenlerin imanını artır-
mıştır ve bunu birbirlerine müjdelerler.”42 

“Allah onların hidâyetini artırmış ve onlara 
takvâlarını vermiştir.” 43

“Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. 
Bu sebeple çok az inanırlar.”44

“İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye 
mü’minlerin kalplerine sekînet (güven) indiren 
O’dur.”45

Onlara bazı kimseler: İn-
sanlar sizinle savaşmak 
için toplandı; onlardan kor-
kun! dediklerin de bu onla-
rın imanını artırdı ve “Allah 
bize yeter, O ne güzel vekil-
dir” diye karşılık verdiler.46

Müminler ancak, Allah anıl-
dığı zaman kalpleri ürperen, 
ayetleri kendilerine okunun-
ca imanları artan ve Rablerine tevekkül eden 
kimselerdir.47

Müminler, orduları görünce: Bu, Allah’ın ve el-
çisinin bize vaat ettiğidir. Allah ve elçisi doğru 
söyledi, dediler. Onların sadece imanını ve tesli-
miyetini artırdı.48

Ayetler imanın sadece kalbin bir fiili olduğu-
nu söylemiyor. Aksine imanı, tevhidin ika-
mesi için gerekli olan bütün eylemler olarak 
tanımlıyor. Yani iman; tevhidi bir varoluştur. 

Kur’an iman artar ve eksilir derken akâid ki-
tapları iman artmaz ve eksilmez demektedir-
ler.

“Kitap verilmiş olanlar iyice inansın, iman eden-
lerin imanını artırsın.” (Müddessir, 74/31)

İman artığı gibi, küfür ve münafıkların has-
talıkları da artar. Yukarıdaki Müddessir, 31. 
âyeti ve Bakara, 10. âyeti buna delildir.

Onların (münafıkların) kalplerinde hastalık var-
dır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. On-
lara, yalan söylemelerinden dolayı acı veren bir 
azap vardır.(Bakara, 2/10)

İslamı, vahiyden/Kur’an’dan almak yerine, 
geçmiş siyasi erklerin, saltanatların bıraktıkla-
rı yorum/kültür/mirastan almak; Müslüman-
ları bugünkü zillet konuma düşürmüştür. 
İtikat, ibadet ve siyaset felsefesi Kur’an’dan 
alınan ilke, ölçü ve ilhamlarla geliştirilmelidir. 
Günümüzde Müslümanlar iki ana eğilime sa-
hipler. Birincisi, geçmişte İslam adına ne varsa 
onları mutlak doğrular olarak kabul ediyor-
lar. İkincisi, geçmişe dair ne varsa hepsini yok 
sayıyor. Gelenekçiler geçmiş mirası kutsayıp 

dinleştirirken, yeniler 
köksüzlüğü savunuyor-
lar. Bilinmeli ki geleneği 

olmayanın geleceği olmaz. 
İslami sağlıklı bir yapılan-
ma için; mümeyyiz akıl, 
geçmişi ve bugünü vahyin 
ışığında sorgulayabilmeli-
dir. Geçmiş kültür mirası 
yeniden yorumlanmadığı 
ve günümüze cevap ve-

remediği için Müslümanlar bütün dünyada 
edilgen/nesne durumundadır. Her konuda 
bir ufuksuzluk hüküm sürüyor. Müslüman-
lar bugün de yerleştirilmeye çalışılan resmi 
dinî görüşlerin farkına varmalı ve kendileri 
Kur’an’dan yeni bir paradigma kurgulamalı-
dır. İslam, bütün halkı Müslüman olan ülke-
lerde statükoyu koruma aracı olarak kullanı-
lıyor. İslamın ne sadece dünyaya bakan yüzü, 
ne de sadece ahirete bakan yüzü bayraklaştı-
rılmamalıdır. Bu iman ile ameli ayırmak gibi 
tehlikelidir. Dünyaya bakan yüzü bayraklaş-
tırıldığında kapitalizm, ahiret bakan yüzü 
bayraklaştırıldığında ise tarikat/tasavvuf/mis-
tiszim/dünyayı terk ortaya çıkıyor. Tasavvuf 
dünyaya karışmıyor, kapitalizm/saltanat/dik-
tatörlük işine dini karıştırmıyor. Böylece bi-
rinden Muaviyeler ve Yezidler, diğerinden ve 
Mürcieler zuhur ediyor.

■

İBN HALDUN, 
TOPLUMLARIN 

YIKILIŞINI 
FETİH, GANİMET, 
KONFORMİZM, 

REHAVET VE ÇÖKÜŞ 
OLARAK AÇIKLAR.
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ktif iyi olmak Rabbimize hakkıyla kul 
olabilme halidir. Madem ki yerde ve gök-

te olan her şey Allah adıyla hareket eder öy-
leyse bu kozmik koronun şefi makamındaki 
halife-i ruy-i zemin olan insan da yaşadığı ha-
yatın pasif ve edilgen bir nesnesi değil bilakis 
aktif ve etkin öznesi olmak zorundadır. Zira 
insan, özü itibarıyla çekirdeğe benzer. Çekir-
dek, hava ve su ile beslenmezse toprağın al-
tında çürüyüp yok olmaya mahkum olur. İn-
san dahi şu kısacık dünya hayatında Allah’ın 
yeryüzündeki biricik projesi olduğunu unu-
tursa ve ruhunu aşk,aidiyet, adanmışlık duy-
gusuyla ve tasavvurunu umut, ufuk, uyum bi-
linciyle beslemezse o dem yeryüzü bahçesinin 
anlamsızlık çukurunda çürümeye ve kaybol-
maya mahkum bir nesne olur. Oysa ki insanın 
vazife-i asliyesi bilmek, bildiğini yapmak ve 
yaptığına davet etmektir. İnsanı Tanrı’nın ço-
cuğu olarak gören yanlış algı kişiyi, eğlenceye 
ve maddenin enkazı altında kalmış bir nesne 
olmaya iterken insanı varlığın halifesi olarak 
kabul eden İslami tasavvur insanı Allah adıyla 
her daim hareket etmeye teşvik eder.

Evrende her bir şeyin hareket halinde olma-
sı lisan-ı haliyle adeta “atıl olma ey insan!” 
mesajı verir. Zira evren Rabbimizin muradını 

A

D E N E M E

Yeryüzü Bahçesi’nin Arı Tabiatlı  
Aktif İyisi Olmak (Arılar ve Sinekler)

İNSANIN VAZİFE-İ 

ASLİYESİ BİLMEK, 

BİLDİĞİNİ YAPMAK 

VE YAPTIĞINA 

DAVET ETMEKTİR.

Bilgin ERDOĞAN
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bize tanıtan muazzam bir kitaptır. Zerreden 
küreye kadar her şey hareket ve gelişim içe-
risindedir. Anne rahmine aday embriyodan 
galaksilere kadar her şey... Damarlarımızda 
akan kandan, yer yüzünün nehirlerine ka-
dar... Hatta masanın üstünde duran hareket-
siz gibi algıladığımız bir meyve dahi hareket 
halindedir... Her bir gün daha olgunlaşır ve 
nihayet çürür, biter ve toprağa karışarak tek-
rar hayat verir... İşte tüm bunlar tabiat içeri-
sinde gözlemlenen kanunlardır. İslam epis-
temolojisi buna Sünnetullah der...

Sünnetullahı yani Allah’ın yeryüzü yasala-
rını bilmek Allah’ın muradını anlamamıza 
yardımcı olmaktadır. Evrende her şey ha-
reket ve gelişim ha-
lindeyse insanın du-
rağan kalması düşü-
nülemez... Eşya yapı 
itibarıyla dinamizm 
sergilerken, insanın 
statik ve durağan ka-
larak yaşadığı hayatın 
zorluklarına boyun 
eğmesi kişiyi aşağıla-
rın aşağısına çeker... 
O halde insan, bu 
evrensel koroya eşlik 
etmelidir... Evrensel 
koronun çatlak sesi 
olmak insan onuruna ve haysiyetine yakış-
maz. Zira Allah’ın insana verdiği misyon bu 
evrensel koroya şef olma makamıdır. İnsanın 
gaye-i asliyesi, durmak ve yatmak değil Al-
lah için çalışmak ve üretmektir. İslam termi-
nololojisi buna “salihat” der. İnsan yeryüzü 
bahçesinin arısı gibi olmalıdır. Arı ile sinek 
arasındaki fark aktif iyilerle diğerlerinin far-
kını belli eder çoğu zaman.

Arı’nın anaç bir tabiatı vardır. O bal yapmak 
için çiçek çiçek dolaşır. Saraydaki güller ka-
dar kırlardaki papatyalarda onun kanatları 

altındadır ve o asla diskriminasyon yapmaz. 
Üreten olması anne tabiatlı olmasından do-
layıdır. Tevazu ve mahviyet onun en bariz 
vasfıdır. Kibir ona uzaktır ama o onurundan 
taviz vermez. Kendisini ezmeye kalkışa-
nı korumaya çalışır canı pahasına dahi olsa.
Yuvasına göz dikeni sevmez. Gerekirse can 
verir ama ezdirmez onurunu. Meşveretçidir 
o ve adeta çiçeklerle istişare eder bal üretme-
den önce. Zaten, meşveret “şevr” kökünden 
gelir ve polen “şevr” demektir. Bal gibi tatlı 
şeylerin ortaya çıkması ise yine farklı düşün-
celere müracaat etmek ve onları üretmekle 
mümkündür. Arı yaklaşık üç aylık hayatın-
da bal üretir. O arıdır ki insanı yine insan 

için çalışmaya teşvik  
eder. Bir arı insan için 
bal üretiyorsa insan 
olarak bende türde-
şim olan insanlık ai-
lesi için için bir şeyler 
yapmalıyım önerme-
sinin insan tasavvu-
runda canlanmasına 
sebep olur.

Sinek vardır birde 
tüketim eksenli yaşa-
yan. Pislik onun gıda-
sıdır .En bariz özelliği 
menfaatçi oluşudur.

Fedakarlık ona uzak bir haldir. Karakte-
ri haylaz bir veled misali, mızıkçı ve şıma-
rıkçadır. En ufak bir menfaat için pisliğin 
dahi üzerine konmaktan çekinmez. Mesle-
ği rahatsız etmektir sadece. Hırsızlık onun 
mesleğidir gecenin en umulmayan vaktin-
de. Onur ve izzet yoktur onda asla. Basit 
çıkarları için ısrardan kaçınmaz . Hedefsiz 
yaşar,maddesinin enkazı altında kalmıştır ve 
onun yaşam felsefesi sadece dürtülerini tat-
min içindir.

ARI ÜRETENDİR, SİNEK 
TÜKETEN. ARI, CEMAATLE 
HAREKET EDER SİNEKSE 

BAŞIBOŞ. SİNEK FAYDASIZ 
YAŞAR, ARININ İSE İNSANA 
HİZMET SUNMAK GİBİ BİR 

HEDEFİ VARDIR. SİNEK 
ONURSUZDUR ANCAK 

ARIDA TEVAZU VE MAHVİYET 
MÜHÜRLÜ BİR AHLAKİ 

GÜZELLİĞİN YANINDA ONUR 
VE DİK DURUŞ VARDIR.



Arılarla sinekler arasında farklar vardır her 
ikisi de zar kanatlılardan olsa da. Arı üre-
tendir, sinek tüketen. Arı, cemaatle hareket 
eder sinekse başıboş. Sinek faydasız yaşar, 
arının ise insana hizmet sunmak gibi bir 
hedefi vardır. Sinek onursuzdur ancak arı-
da tevazu ve mahviyet mühürlü bir ahlaki 
güzelliğin yanında onur ve dik duruş vardır. 
Sinek korkak tıynetlidir, lakin arı, kovanına 
musallat olanı canı pahasına korur. Sinek, 
çıkar eksenli yaşayan, arı ise aşk buudunda 
olandır çoğu zaman…

Arı tabiatlı ve sinek tabiatlı insanlar vardır 
birde yaşadığımız dünyada. Arının üç aylık 
ömründe bal üretmek gibi bir misyonu ve 
arı karakterli insa-
nında insana hizmet 
etme gibi gayesi var-
dır. Gayesiz yaşamaz 
o. Çiçek çiçek gezer 
ve yüreklere nefes 
üfler. Çiçektir onun 
dostu ve pislikle işi 
olmaz asla… Vela ve 
Bera ilkesince hareket 
eder… Sinek tabiatlı 
insan ise sadece tüke-
tir… O, özellikle şu kapitalist dünya çöplü-
ğünün pasif bir nesnesidir… Onuru, ayak-
lar altında paspas olmuştur onun… Mikrop 
bulaştırır gittiği yere zira hastalıklı bir ruhu 
vardır… Arı gibi meşveretçi ve toplumcu de-
ğil başına buyruktur sadece…

Arı ve sinek tabiatlı toplumlar hatta ideolo-
jiler vardır birde… Her ideolojinin, dünya 
görüşünün ve hatta inanç sisteminin dahi 
arıları ve sinekleri vardır… Liberal arılar ve 
sinekler, sosyalist arılar ve sinekler ve hatta 
sinek tabiatlı veya arı karakterli inananlar 
bulmak mümkündür tarihte ve günümüz-
de… Allah haşyetiyle, peygamber kürsü-
sünde iki büklüm olan arı karakterli bir 

Hak dostu ile aynı kürsüden “vız vız” ederek 
müslüman eti yiyen sinek tabiatlı kutsal pa-
tentli sömürü hokkabazlarını ve ehli sünnet 
tacirlerini ayırt etmek gerekir birbirinden… 
Anlamlı yaşamak, üretici olmak, cemaatli ol-
mak, faydalı olmak, meşveretçi olmak, onur 
ve izzet sahibi olmak, fedakar olmak, güzele 
dost olmak, arı karakterli insanların vasfı, 
anlamsız yaşamak, tüketici olmak, bireyci 
yaşamak, başına buyruk olmak, yüzsüz ve 
şahsiyetsiz olmak ve dahi menfaati için pis-
liğe bulaşmaktan çekinmeyen bir tıynette 
olmak sinek karakterli insanların özelliğidir.

Sinek ahlaklı gazeteciler, yazarlar, ilahiyatçı-
lar, akademisyenler, askerler, efendiler veya 

hocalar ile arı karak-
terli olanlarını ayırt 
etmek ise onların 
unvanlarına, etiket-
lerine, rütbelerine, 
cübbelerine, sosyal 
konumlarına veya 
söylediklerine baka-
rak değil onların dik 
duruşlarına, emekle-
rine, hizmetlerine ve 
işlerine göre belirlen-

melidir. Her zar kanatlıyı arı görmek hem 
hayal kırıklığına ve hüsrana hem de zaman 
israfına sebeptir.

Aktif iyiler, çiçeklere benzerler birde. Vahyin 
dilinde aktif bir iyi olan Meryem çiçeğe ben-
zetilir. “Ve Rabbi onu (Meryem’i) güzel bir 
kabul ile kabul etti ve onu güzel bir çiçek 
gibi yetiştirdi…” (Al-i İmran 3/37) Rabbi-
miz en büyük mürebbi… O, Meryem’i ye-
tiştirirken çiçek gibi yetiştirdi diyor. Demek 
ki mürebbilerin ve mürebbiyelerin ve hatta 
anne ve babaların ve dahi tüm eğitimcilerin 
muhataplarını çiçek gibi görmesi gerekiyor. 
Evet, talebe bir demet çiçektir. Rabbimiz ide-
al bir model olan Meryem’i ‘nebaten hasenen’ 

ANLAMLI OLMAK VE 

ANLAMSIZ OLMAK TIPKI, 

NUR VE ZULMET, GÜNEŞ 

VE GECE, İMAN VE 

KÜFÜR, SEVGİ VE ÖFKE, 

ADALET VE ZULÜM KADAR 

BİRBİRİNE YABANCIDIR.
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bir güzel çiçek gibi yetiştirdi. Çiçek gibi ye-
tişmeden maksat kanımca anlamlı olmaktır. 
Rabbimiz Meryem’i onun varoluş anlamına 
en uygun bir şekilde yetiştirmiştir.

Anlamlı olmak ve anlamsız olmak tıpkı, nur 
ve zulmet, güneş ve gece, iman ve küfür, 
sevgi ve öfke, adalet ve zulüm kadar birbi-
rine yabancıdır. Ama öyle ki insanın onto-
lojisinde var bu dual yapı... İnsanın bir yani 
çamur ve diğer yani ruh. İnsanın kaderi seç-
mek kuşkusuz... Çamur kalmak veya ruhun 
meratibini katetmek insanın elinde... Onun 
için, irade anahtarı insana verilen bir atiy-
ye...

Gayesiz insan botanik 
bir ot ise , hedefi olan 
ve bir gaye istikame-
tinde yaşayan insan 
latif bir çiçektir... Bo-
tanik bir ot ile latif bir 
çiçek arasında ki fark 
gündüz ve gece kadar 
derindir... Ot’un ya-
şam felsefesi ile çiçeğinki oldukça farklıdır. 
Çiçeğin bir gayesi var... Güzel olmak ve gü-
zeli temsil etmek, güzeli güzellikle üretmek 
gibi... Ot ise anlatılacak bir şeyi olmamak... 
Anlamsızca ve faydasızca yaşamak... Küçük-
baş veya büyükbaş hayvanların ağzında ge-
viş olmak... Bazı şifa veren otlarda var tabi... 
Bana kalırsa onlar mütevazi çiçekler... Bende 
ki otun tarifi tükenen ve tükenmeye mah-
kum olan... İnsana hitap etmeyen... Ayaklar 
altında kalmış olan.. Nesne olmaya mahkum 
olan... Hayvanatın ağzında ki geviş olan... 
Otun makamı bir hayvanın işkembesi... Çi-
çeğin hitap ettiği yer ise insan yüreği... Çi-
çek, Yunus’un dual diyalog kurduğu, halini 
ve hatırını sorduğu. Allah’ın yeryüzündeki 
el Latif isminin tecellisi... Letafet, nezaket 
ve nezahet çiçeğin ahlakı... Bir aşığın maşu-
kuna olan takdimi... Hatta Sadi-i Şirazî’nin 

Gülistan’ında nebiler nebisini temsil eden 
güzide bir makamı var çiçeğin... Çiçeğin hi-
tap ettiği yer insan yüreği, otun hitap ettiği 
yer bir hayvanın işkembesi...Çiçek, insanla-
rın dillerindeki şarkı, gönüllerdekini şiir, ot 
ise ağızlardaki geviş ve işkembelerdeki acip 
bir karışım...

Tevbe yüreklerin evrilmesinin öteki adıdır. 
Kimileyin vahiy yürekleri eritir ve o dem kişi 
sinek iken arı, ot iken çiçek oluverir. İnsa-
nın zaman çizgisindeki hareketi olan tarih, 
nesne bireylerin özne olma misalleriyle do-
ludur. Vahiy tefakkuh ederek okununca ki-

şileri nesne iken özne 
kılar. O dem kişiler 
sinek iken arı, ot iken 
çiçek olurlar. Fudayl 
bin İyad “İman eden-
lerin, Allah’ı anması 
ve O’ndan inen ger-
çek için kalplerinin 
yumuşaması zama-
nı hala gelmedi mi? 
Onlar, daha önce 

kendilerine kitap verilip de üzerlerinden 
uzun zaman geçmiş, artık kalpleri katılaş-
mış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan 
bir çoğu fasıklardır” (Hadid 57/16) ayetini 
duyar duymaz kalbi yumuşar ve eşkıya iken 
artık tövbekâr bir kul olur. İslam’ın insan-i 
kamil yetiştirme potansiyeline sahip bir din 
olması sadece dün için değil bugün içinde 
geçerlidir.

Amerika’nın karanlık zindanlarında İslam’ın 
aydınlığına kavuşan nice yürek, kelime-i 
tevhidin kelebek etkisiyle ve cazibesiyle 
mahkumların yüreklerini inşa ettiğinin mi-
salleriyle doludur. Yıllar önce SCI Rockvi-
ew isimli bir hapishanede İslam’ı seçen bir 
mahkumun şehadet hikayesini bu bağlam-
da hatırlamakta yarar var. İslam’ı seçtikten 
sonra ilk işi eşine İslam’ı anlatmak oluyor. 

EY YÜREĞİNDEN BAŞKA 
SERMAYESİ OLMAYAN AŞK 
İNSANI! ARTIK PASİF VE 

EDİLGEN BİR NESNE DEĞİL, 
YAŞADIĞIN CEMİYETİN AKTİF 

VE ETKİN ÖZNESİ OLMA 
ZAMANI GELMEDİ Mİ?



Eşi kendisini dinliyor, bulunduğu çevredeki 
insanlar vesilesiyle araştırıyor ve bir müddet 
sonra eşine İslam’ı kabul ettiği müjdeli habe-
ri ile geliyor. Bu çiftin yedi çocuğu var. Hep-
si anne ve babasının seçtiği dini seçiyorlar. 
Torunlarıyla beraber kırk dokuz kişilik bu 
ailenin hepsi müslüman oluyor.

Duvarların arkasında bir mahkum ne ya-
pabilir dememek lazım. İman en büyük 
imkandır. Kulun ‘Bittim!’ dediği dem Rab 
“Yettim” der. Yeter ki aşk, aidiyet ve adan-
ma duygusuyla inşa olmuş olsun o yürek. 
Bugün Pensilvanya Devlet hapishanelerinde 
10.555 müslüman var. Bunların çoğu içerde 
İslam’la şereflenmiş kişiler. Sadece bu mah-
kumların yarısı kelebek tesiriyle ailelerini ve 
çevrelerini İslam’a davet edip onların hida-
yetlerine vesile olsalar Amerika’nın çehresi 
değişecektir. Amerika’daki 3-4 milyon müs-
lümanın pasif iyi iken aktif iyi olduklarını ve 
her birinin çok değil elli kişiye vesile olduğu-
nu düşünün! Amerika’nın yarısından fazlası 
İslam’la şereflenecektir. Yeter ki umut, uyum 
ve ufuk içinde olabilelim. Her yıl bu ülkeye 
akın eden yüz binlerce müslümandan sade-
ce yüzde biri insan isimli çiçekle İslam isimli 
yağmur arasındaki engelleri kaldırma adına 
cehd ve gayret sarfetse Amerika’nın çehresi 
değişecektir.

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kesinlikle, Al-
lah adaleti, ihsanı ve yakınlara cömertçe 
vermeyi emreder ve her türlü fahşa’yı 
münkeri ve bağyi (haddi aşmayı) yasak 
eder. Bu hatırlatmaları yapar ki tezekkür 
edesiniz.” (Nahl 16/90). 

Bu ayet aktif iyi olmanın ilahi dildeki ilkele-
rini hatırlatıyor. Ayet’in ilk kısmında geçen 
1) Adalet 2) İhsan 3) Yakınlara fedakarlık ve 
cömertlik olursa yani bu emirler ifa edilirse 
insan şu yeryüzü bahçesinin güzide bir arısı 
olacak. Şayet insan ayet’in ikinci kısmında 

geçen 1) Fahşa, 2) Münker, 3) Bağiy gibi ya-
sakları umursamaz ise şu yeryüzü çöplüğü-
nün sineği olacaktır.

Ey karanlıklara batmış insanlık için ışık ara-
yan asil vicdan! Ey duygusuz, ruhsuz, şuur-
suz, hayâsız ve dahi arsız cemiyetlerin tahkir 
ve terzil ettiği halde imha edemediği masum 
ruh! Ey global çöplüğe dönmüş dünyanın 
arı tabiatlı aktif iyisi! Ey yüreğinden başka 
sermayesi olmayan aşk insani! Artık pasif ve 
edilgen bir nesne değil yaşadığın cemiyetin 
aktif ve etkin öznesi olma zamanı gelmedi 
mi? Yetimlere, öksüzlere, açlara ve muhtaç-
lara el uzatma vaktin gelmedi mi? Gurebanın 
yüreğine umut üfleme demidir bu dem. Fi-
ravunlar kucağında yaşayan çocuk Musaları 
keşfetme zamanı gelmedi mi? Ey yatan iyi! 
Sende sadıklardan ol ve tükür mimsiz mede-
niyetin hayâsız yüzüne! Sende müstesna bir 
arı ol şu yeryüzü bahçesinde ! Kalk ki titre-
sin gece ! Kalk ki inşa olsun insanlık ve imha 
olsun zulüm ! Yüreğinde aşk iktidar olmuşsa 
şayet ne işkence yıldırır seni ne de ölüm.…

■
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ıristiyanlıkla, elhamdülillah mensubu ol-
duğumuz İslamiyet arasındaki en belirgin 

farklardan biri de, Hıristiyanların peygamber-
lerini hâşâ Allah’ın oğlu ve elçisi kabul etmesi, 
bizim ise Peygamberimizi (s) Allah’ın kulu ve 
elçisi olduğunu kabul edip benimsememizdir. 
Kulluk insanın en şerefli ve ulvî vazifesidir. 
Kelime-i şahadetimizde Peygamberimizin (s) 
Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu dile getirirken, 
kulluğun en üstün mertebe olduğunu da anla-
maktayız. Miracı haber veren, İsra Sûresi’nin ilk 
ayetinde Peygamberimiz (s) “kul” tabiriyle yâd 
olunmaktadır. Daha birçok ayetlerde de Pey-
gamberimiz (s) ve peygamberler kulluk vasfı 
ile zikredilmektedir. Nisâ Sûresi’nin 172. aye-
tinde: “Ne İsa ve ne de Allah’a yakın melekler, 
Allah’ın kulu olmaktan geri dururlar. Allah’a 
kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin 
hepsini, Allah hesap gününde kendi katında 
toplayıp sorguya çekecektir” buyrulmaktadır.

İlim ve idare açısından dünyada insanın ulaşa-
bileceği birçok makamlar vardır. Fakat unut-
mamak gerekir ki bunların hiçbiri kulluk ma-
kamını geçemez. İnsan, her an bunun şuuru 
içinde olmalıdır.  Hz. Mevlana, kulluk merte-
besinin yüceliğini ve kul oluşundan duyduğu 
hazzı şöyle dile getirir: “Herkes kulluktan, kö-
lelikten kurtulunca sevinir. Ben ise en büyük 
saadeti kullukta bulurum.” 

Hürriyetlerin en büyüğü de Allah’a kul olmak-
tır. Çünkü Allah Teâlâ’ya lâyıkıyla kul olanlar, 
başkalarına kul olmaktan kurtulurlar. Allah’a 
kul olan kimse köle tabiatlı olamaz; ikiyüzlü 
yani içi başka dışı başka olamaz. Haksızlık yap-
maz, âsi olmaz, bencil olmaz. Allah’a kulluk, 

H

D E N E M E

Allah’a Kulluk ve İnsanlara Hizmet  
En Büyük Mertebedir

AHMET COŞKUN

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Emekli Öğretim Üyesi

HÜRRİYETLERİN EN 
BÜYÜĞÜ ALLAH’A KUL 
OLMAKTIR. ÇÜNKÜ 
ALLAH TEÂLÂ’YA 
LÂYIKIYLA KUL 
OLANLAR, BAŞKALARINA 
KUL OLMAKTAN 
KURTULURLAR.



insanlara ve bütün canlılara hizmeti esas alır. 
Allah’a kul olmanın en mühim gereği salih 
ameldir. Salih amel, hem Allah’a karşı günlük 
ibadetlerimizi ifade eder, hem de sosyal vazi-
felerimizi ifade eder.  

Hizmet etmenin önemi nedeniyledir ki, Pey-
gamberimiz (s) “kulluk” tabiri yanında “hiz-
metçi” tabirini de sevdiğini hepimiz biliriz. 
Peygamberimiz (s)  bir hadislerinde “Bir kav-
min efendisi kavmine hizmet edendir” buyur-
muşlardır (Keşfü’l-Hafa, c.1, s.462). Dışarıdan 
Peygamberimizi ziyarete gelenler, içinde bu-
lunduğu topluluk arasında Peygamberimizi 
(s) fark edemezdi.  Çünkü O da (s) herkes 
gibi iş başında olurdu. Harpte, askerin, ordu-
nun önünde bulunur, mescid yapılırken her-
kes gibi sırtında taş götürür, evde misafirlere 
kendisi hizmet eder, ailesi arasındayken de ev 
işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. 

Bir defasında kırda bulundukları sırada koyun 
kesip yenilmek üzere karar verilmişti. Oradaki 
sahabe (Allah cümlesinden razı olsun)  kendi 
arasında iş bölümü yaptı. Kimisi koyun kese-
cek, kimisi soyacak, kimisi de pişirecekti. Pey-
gamberimiz de (s) “O halde ben de odunları 
toplayıp ateşi yakarım” dedi. Kendisine “siz 
zahmet etmeyin ya Rasûlallah” diyenlere, “Gö-
rüyorum ki siz beni aranızdan ayırmak istiyor-
sunuz; fakat ben bu durumdan hoşlanmam. 
Şüphesiz Cenab-ı Hak, arkadaşları arasından 
ayrılıp oturanı sevmez” buyurdu. Yine Pey-
gamberimiz (s) çarşıdan pazardan aldığı eşyayı 
kendisi taşır, asla başkalarına taşıtmaz; taşımak 
isteyenlere: “Bir insan, kendi eşyasını taşımaya 
başkalarından daha lâyıktır” derdi (Kadı İyaz, 
Şifâ, c.1, s.103).

Cenab-ı Mevlamız havayı, suyu, güneşi, her 
türlü besin maddesini kısacası bütün kâinatı 
bizim hizmetimiz için yaratmıştır. Bizi de 
kendisine kul olmak ve dinimize hizmet et-
mek üzere yaratmıştır. Bu kâinatta her şey 
vazifesini yaparken, insan atalet, tembellik 
içerisinde kalamaz,  bu halde yaşayamaz. Vü-
cut makinesinin, ruh cevherinin cilalanması, 
parlaması, normal çalışması hep ibadet ve 
Allah için hizmetle mümkün olmuştur. Eğer 

biz, ibadetsiz, hareketsiz, hizmetsiz olursak 
hareket halindeki kâinatın bir çarkı bize çar-
par, bizi mahveder. Kâinat içerisindeki hiz-
met mevkiimizi bilecek ve buna göre yeri-
mizi alacağız. Bu hususta Mehmet Akif’in şu 
mısraları çok manalıdır: “Yer uyanıkken, gök 
uyanıkken, uyumak maskaralıktır.”

Mehmet Akif’in hissederek söylediği gibi zer-
relerden kürrelere kadar her şey Allah’ı hamd 
ile tesbih etmektedir. Nitekim İsra Sûresi’nin 
44. ayetinde buna işaret buyrulmuştır:  “Yedi 
gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah’ı 
tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen 
hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbih-
lerini iyi anlamazsınız.”

Melekler, insanlar ve cinlerin müminleri ise 
bilerek ve şuurlu bir şekilde ibadetlerini yap-
maktadırlar. İbadetin, ruh için huzur kaynağı 
oluşunun bir anlamı da insanı yalnızlıktan 
kurtarmış olmasıdır. İbadetini yapan bir mü-
min, kendisini meleklerle hatta kâinat ile bir-
likte görür ve yalnızlığını gidermiş olur. Her 
namazda okuduğumuz Fâtiha Sûresi’ndeki 
“Sana ibadet ederim” yerine “Sana ibadet ede-
riz” çoğul ifadesinin kullanılmış olmasının 
hikmeti de budur. İbadet eden kimse sanki 
bütün kâinatla bütünleşerek, ama onların en 
şuurlusu olarak hatta bir bakıma onların ve 
kendisinin ibadetini Cenab-ı Hakk’a takdim 
etmiş olmaktadır. Ancak insanın, üstün de-
recede bir ibadet yapabilmesi için Peygambe-
rimizin (s) ve Sahabe-i Kiram (Allah cümle-
sinde razı olsun) efendilerimizin nasıl ibadet 
yaptıklarını iyice incelemesi gerekir.

Netice olarak söyleyebiliriz ki, başta Peygam-
berimiz (s) olmak üzere Ashabı- Kiram efen-
dilerimiz hizmet insanı olmuşlar ve bize bu 
hususta çok güzel bir misal teşkil etmişlerdir. 
Bize de düşen hizmet insanı olup dinimize 
ve insanlara en güzel şekilde hizmet etmek-
tir. Bu bakımdan hizmetimiz pek büyük ve 
şerefli bir hizmettir. Rabbim, rızasına uygun 
eylesin. 

■
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Mü’minler İyi İnsanlardır

Ya da iman, insanların iyi, hatta daha da 
iyi olmalarını sağlar.

‘Mü’min’, Allah’tan gelenleri kabul, onun doğ-
ru olduğunu tasdîk eder ve bu doğruladığı 
şeyi ahlakı, işleri ve davranışlarıyla gösterir. 
Mü’min, imanında samimi insandır. O malıyla 
ve canıyla hak yolda çalışır.1 Allah’ın koyduğu 
ölçülere uyduğu için bütün yaratıklar ondan 
emîndir. Kendisine emanet edilen, din, can, 
akıl ve mala ihanet etmez.2  

Gerçek mü’min, kendisi için isteyip arzu etti-
ği şeyi diğer insanlar için de isteyip arzu eder.3 
Böyle bir ahlaka sahip kimseye elbette iyi der-
ler.  Mü’min, maddi ve manevi olarak temiz 
olan insandır. O Allah’ın sevgili kuludur. Yer-
yüzünün huzur ve adaleti için bir direktir. O, 
İslâm’ın somut bir temsilcisidir. 

Mü’minler doğru yolda, istikamet üzerin-
de olan insanlardır. Onlar, imanlarında sâdık 
(doğru) oldukları gibi amellerinde, yani işle-
rinde ve davranışlarında da dürüsttürler. Çün-
kü tuttukları yol dosdoğrudur.4 

İman ettikten sonra imanın gereği olarak 
Allah’a karşı kulluk görevlerini yapmak önem-

1 Hucurât 49/15
2 Müslim, İman/64-66, no: 40-42
3 Müslim, İman/71-72 no:45
4 Fussilet 41/30
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lidir ve güzeldir. Haramdan kaçınan, helâli 
tercih eden, farz ve nafile ibadetlere sami-
miyetle devam eden, elinden geldiği kadar 
şükreden, zikreden, dua ve tesbihte bulunan 
mü’min kulluk vazifelerini yapıyor demektir. 

Ancak iman etmek kişinin sadece ibadetlerini 
yapması demek değildir. Zira imanın gereği 
iki boyutludur: Kişinin Allah ile ilişkileri-
ni düzenleyen boyutu, kişinin diğerleriyle 
(mahlukâtla) ilişkilerini düzenleyen boyutu. 
Bunu, İslâm “Allah’a hürmet, mahlukâta şef-
kat”, yani Allah’a gereği gibi saygı, ibadet ve 
şükür, O’nun yaratıklarına merhamet ederek 
haklarını vermek, iyi muamele etmek ve iyi-
likte bulunmak şeklinde 
ifade edebiliriz. 

Mü’minin din açısından 
iki görevi vardır. Birinci-
si; İslâm’ı hayatına hakim 
kılmaktır. Yani canlı iman 
olmak, yalnızca Âlemlerin 
Rabbi Allah’a ibadet et-
mek. İkincisi de; İslâm’ı 
iyi temsil etmek, İslâm’a 
uymakla tattığı saadeti in-
sanlarla bölüşmek, Vahyi 
başkalarına da ulaştırmak, 
kötülüklerle ve zalimlerle mücadele etmek, 
kısaca inandığı esaslara hayatını şâhit kılmak.

Birinci mü’min tipine pasif iyi, ikincisine aktif 
iyi diyebiliriz.

Mü’minler iyi insanlardır. Onlar iman ederek, 
Allah’ın hükmüne teslim olarak ve ‘hasene’ 
(sevap kazandıran ameller) işleyerek bu sıfatı 
hak ederler. Ancak daha iyi olabilirler. Pasif 
iyiden aktif iyiye terfi edebilirler. Sevaplarını, 
ecirlerini, ödüllerini, etkilerini daha çok artı-
rabilirler. Şehâdetlerinin ufkunu genişletebi-
lir, daha çok insana faydalı olabilirler, fesada, 
zulme ve sapmalara karşı daha çok mücadele 
verebilirler. İnsan ve toplum bünyesindeki 
saadete, huzura ve barışa daha çok katkı sağ-
layabilirler. 

Bu yazıda daha iyi mü’minlerden, aktif iyiler-
den ve onların faaliyetlerinden söz edeceğiz.    

Sâlihler

Sâlihler, daha iyi mü’minlerdir. Çünkü onlar 
önce kendi nefislerini, sonra da toplumu ıs-
lah edecek davranışları yaparlar, ya da bunla-
ra öncülük ederler. 

‘Sâlih’ kelimesi ‘salah’ masdarının fail ismidir 
ve daha çok insan fiileri hakkında kullanılır. 
‘Salah’, sözlükte fesadın zıddıdır.  Bir şey dü-
zeldi, doğru oldu, sağlam oldu, fesat kendin-
den gitti demektir.  

‘Sâlih’ ise, doğru yolda olan, fesat içinde ol-
mayan, faydalı ve yara-
yışlı demektir. ‘Eylemle-
rinde ‘sulh ve salahı’ esas 

alan kişinin davranışları 
sâlih olduğu gibi kendi-
si de faydalı ve doğru iş 
yapan manasında ‘sâlih’ 
kimsedir.5 

R. Isfehânî salah kelimesi-
ni fesadı zıddı olarak tarif 
ettikten sonra her iki ke-
limenin genellikle insan 
fiileri için kullanıldığını, 

Kur’an’da salahın bazen fesad, bazen seyyie 
mukabilince geçtiğini ifade etmektedir.6 

Çeşitli âyet ve hadislerde sâlih ve aynı kök-
ten kelimeler başta iman olmak üzere takva, 
affetme, tevbe, hidayet gibi kelimelerle bir-
likte ve onlarla anlam yakınlığı içinde, bazı 
âyetlerde ise küfür, zulüm, fesad, seyyie gibi 
kelimelerle beraber ve onların karşıtı olarak 
kullanılıyor. 

Sâlih kavramı Kur’an’da biri iyi hayırlı iş ve 
davranış, diğeri, dinî ve ahlâkî bakımdan iyi 
davranışlara sahip kişi olmak üzere iki mana-
da kullanılıyor. İlk manasıyla doksanüç, ikin-
ci manasıyla otuziki yerde geçmektedir. Pek 

5 İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 8/267
6 R.Isfehânî, el-Müfredât s: 420
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çok âyette sâlih/sâlihât kelimesinin imanla 
birlikte ve çoğunlukla iman kavramının he-
men arkasından zikredilmesi, esas itibariyle 
fiillerin ahlâkî mükemmelliğini ifade etmekle 
birlikte imanla da yakından ilgili olduğunu da 
göstermektedir.7 

Bilindiği gibi amel; kişinin niyet ederek, bir 
şeyi kasdederek yaptığı işlere ve fiillere ve-
rilen addır. Din dilinde ameller sonuçları-
na göre üç kısımdır: 1- Sâlih amel, 2- Fasid 
(bâtıl/su’i) amel, 3- Mübah (caiz) amel

Sâlih amel; faydalı, maksada uygun, zararlı 
ve ifsat edici (bozucu) olmayan davranışlar, 
İslâm’ın yapılmasını emrettiği, ya da tavsi-
ye ettiği bütün hayırlı 
işlerdir. Bununla insan 
ya kendine ya da çevresi-
ne faydalı olur. Allah (cc) 
katında sevap ve O’nun 
rızasını kazanır. Ya da bir 
zararı def’ eder, bir faydayı 
elde eder. 

Sâlih amel, bir kötülüğün, 
yerini iyiliğe bırakmasına 
vesile olan işlerdir. Bu da 
imanın toplumsal boyutu 
olduğunu gösterir.8 

Sâlih amel denilince insanın faydasına olan, 
dünyevî-uhrevî mutluluğuna vesile olacak, 
yükselmesini sağlayacak olan tüm çalışmalar, 
eylem, aksiyon, icad-keşif ve davranışlar an-
laşılmalı. Sâlih kul denildiğinde de dünyada 
da ahirette de büyük sonuçlar almaya aday 
insanlar kasdedilir. Bu bakımdan mü’minleri 
ahirette olduğu gibi, dünyada da başarıya ile-
ten tüm çalışmalar salih amel kapsamına gire-
bilir. Çünkü salah; dinî-uhrevî her işi, en iyi, 
en kaliteli, tek kelimeyle, neyi hedefliyorsa 
onu gerçekleştirmeyi sağlayacak şekilde yap-
mak demektir.9 

7 Izutsu Dinî Ahlâkî Kavramlar, s. 269. M. Çağrıcı, 
DİA 36/31

8 M. Okuyan, Kısa Sûrelerin Tefsiri, 1/337, 449
9  M. Sülün, İman-Amel İlişkisi, s.337-338

Sâlih-Islah İlişkisi

Sâlih ile ıslah aynı köktendir ve aralarında sıkı 
bir ilişki vardır. .  

Islah - إِْصــاَِح  ifsadın zıddıdır.10  Sözlükte bir 
şeyi düzeltmek, onarmak, birine iyilik etmek, 
aralarını düzeltmek demektir. ‘Islah’ kavramı, 
maslahat olan şeylerin kazandırmak, fesadı 
gidermek, işleri yoluna koymak, uygun, elve-
rişli ve faydalı hale getirmek, ‘mefsedet (zarar-
lı ve ifsat edici) olan işleri azaltmak ve sulhu 
(barışı) fert ve toplum hayatına kazandırma 
çabasıdır. 

‘Islah etmek’, aynı zamanda, her türlü günah-
tan sonra tevbe ederek 
imanın gereği salih amel 
işlemeye yönelmektir. 

Kur’an, müjdeci ve uyarıcı 
olan peygamberler geldik-
ten sonra kim iman eder 
ve kendini ıslah ederse 
(düzeltirse) mükâfatı hak 
edeceğini söylüyor.11 

Buna göre ‘ıslah’ın iki bo-
yutu var. Birincisi kişinin 
kendine yönelik boyutu. 
Kişinin batıldan hakka, 
yanlıştan doğruya, isyan-

dan itaate, nankörlükten şükre, zarardan 
faydalıya dönmesi. Bu anlamda ıslah edenler 
(muslihler) iyi ve faydalı iş yaparlar, akıl ve 
din yönünden doğru bir yol üzerinde olurlar. 
Onlar, bedenlerinde, kalplerinde, mallarında 
ve işlerindeki fesat unsurlarını giderirler. 

İkincisi topluma yönelik boyutu. Topluma, 
faydalı ve erdemli davranışlarla katlıda bu-
lunmak. Toplumu ifsat edici faaliyetlerden 
uzak durmak. Toplumun her açıdan daha iyi 
olması için çaba sarfetmek. 

Yeryüzünün ıslahı, olgun bir kişilik ve toplum 
düzeninin kurulması ancak Allah’ın hükmü-
ne uymakla mümkün olur. İnsana düşen önce 

10 İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 8/267
11 En’am 6/48. Bir benzeri: A’raf 7/35

YERYÜZÜNÜN ISLAHI, 

OLGUN BİR KİŞİLİK VE 

TOPLUM DÜZENİNİN 

KURULMASI 

ANCAK ALLAH’IN 

HÜKMÜNE UYMAKLA 

MÜMKÜN OLUR.



30

iman ederek mü’min olması, sonra da ‘ıslah 
edici‘ anlamında muslih‘ olmasıdır. 

Sâlihât

Sâlihât ‘saliha’ kelimesinin çoğuludur. ‘Sâlih’ 
kelimesini aslında sıfat iken tıpkı ‘hasenede’ki 
gibi ‘te’ ilavesiyle ‘saliha-güzel iş manasında 
isim olmuştur.

‘Sâlihât’ Kur’an’da imanla birlikte altmışi-
ki ayette geçiyor. Bunların bir çoğunda ‘kim 
imandan sonra sâlihât işlerse, ya da sâlih amel 
işlerse’ şeklinde yer alıyor. Bazı âyetlerde ise; 
“kim iman ettikten sonra sâlihât islerse ona şu 
şu ödüller verilecek”, “Al-
lah iman edip sâlihât işle-
yenlere şunları vadetti”, 
“iman edip salih amel işle-
yenlere gelince, onlara şu 
ödüller verilecek”, “iman 
edip sâlihât işleyenlerin 
ecri zayi edilmeyecektir” 
şeklinde geliyor. 

Sâlih amel, bir insanın 
iman iddiasının sadece 
kalpte ve dilde kalmadığı-
nı, hislere, akla ve bütün 
davranışlara yayıldığını 
göstermektir. Bu durumda sâlih amel namaz 
, oruç, hac gibi dinî pratikleri içine almakla 
birlikte, toplumsal anlamda kötü  giden iş-
lerin düzeltilmesi, bir anlamda ıslah faaliyeti 
manasına da gelir. Sâlih amel mü’min olma 
iddiasının isbatıdır. Bu isbat Allah’a kulluğa, 
O’nun emrini dinlemeye yönelik ise ‘ibadet 
veya hasenât’, toplumdaki ıslaha yönelik ise 
salih amel adını alır.12

“Farklı formlarla bir çok yerde gelen sâlih 
amel vahyin ilerleyen yıllarında ‘Allah’ın razı 
olduğu imana uygun davranış’ vurgusunu ka-
zanmıştır. Medine’de ise bu terkip ‘sahibini 
ve başkalarını ıslah edici iyilikler’ vurgusuna 
ulaşmıştır. Aslında bu son vurgu ‘sâlihât’ ke-
limesinin asli vurgusudur ve imkanla orantılı 

12 M. Okuyan, Kısa Sûrelerin Tefsiri, 1/449.

olarak her dönemde sâlih amelin ana hedefini 
ifade eder. Asr Sûresi’nin 3. âyetindeki hakkı 
ve sabrı tavsiye salih amelin mükemmel bir 
örneğidir.”13 

Sâlihler daha iyi mü’minlerdir. Çünkü onlar 
kendi nefislerini ıslah edip, ibadet ve hasenât 
gibi sâlih amel işledikleri gibi, toplumun ıs-
lahına katkı sağlayacak eylemleri de yaparlar. 
Sâlihler ma’rufu, yani  dinin ve aklın güzel 
gördüğü bütün davranışları tavsiye ederler, 
bunlar yaygınlaşsın, hayata hakim olsun diye 
çaba gösterirler. Münker, yani dinin ve aklın 
çirkin gördüğü  işler azalsın, topluma zarar 

vermesin diye mücadele 
verirler.14  

Allah (cc), kullarından hep 
sâlih amel işlemelerini is-
ter. Yeryüzünde sulhün 
(barışın), salahın (en iyi 
durumun) olabilmesi için, 
insanların ‘maslahat (in-
sana yarayışlı)’ olan işleri 
tercih edip, sâlih amel işle-
meleri; hallerini, niyetleri-
ni, amellerini İslâmî ölçü-
lerle ‘ıslah’ etmeleri gere-
kir.  Bunu da mü’minlerin 

daha iyisi olan sâlihler yaparlar. 

Onlar bu konularda aktif iyilerdir.

Sâlihler Yeryüzüne Varis Olurlar

Kur’an şöyle diyor: “Andolsun Zikir’den 
sonra Zebur’da da: Arz’a iyi kullarım 
(sâlihler) varis olacaktır” diye yazmıştık.”15 

Bu âyeti nasıl anlamak gerekiyor? Yeryüzüne 
varis olmak nasıl gerçekleşebilir? Sâlih amel 
işleyenler mü’minler olduğuna göre dindar 
mü’minler mi yeryüzüne hâkim olacaklar? Bu 
hâkimiyet siyasî bir hâkimiyet mi, ekonomik 
bir hakimiyet mi? Yoksa imanda, ahlâkta ve 
adalet dağıtmada örneklikte mi? Buradaki ‘el-

13 M. İslâmoğlu, Meal s: 1300
14 Âl-i İmran 3/114
15 Enbiya 21/105. Bir benzeri: Nur 24/55. A’raf 7/128
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ard’ ahirette yeniden yaratılacak yer olarak 
anlaşılabilir mi?16 

Bu âyet ve sâlih işler yapanlara Allah’ın güzel 
bir hayat yaşatacağını ve onlara ahirette çok 
değerli ödüller vereceğini bildiren âyetlerle17 
ilgili hadisler birlikte değerlendirildiğinde bu 
kavramın hem bireylerin hem toplumların 
din ve dünyaları için hayırlı ve faydalı olan, 
ahlâkî ve meslekî ölçülere uygun mükem-
mellikte yapılan bütün işleri hakkını vererek 
liyaketle yapan, böylece hem dünyada, hem 
de ahirette başarılı ve mutlu olmayı hak eden 
insanı ifade ettiğini söyle-
mek mümkündür.18  

Sâlih amel denilince müs-
lümanın sadece Allah’a 
karşı kulluk görevleri gel-
memeli. Müslümanın farz 
olsun, nafile olsun ibadet-
leri ‘hasenât’tır. Bunlar kişi 
ile Allah arasındadır. Sâlih 
amelin hasenâta dönük bir 
tarafı olduğu gibi, diğer 
insanlara, yaratılmışlara karşı da dönük bir 
yüzü vardır. Kur’an’ın üzerinde çok durduğu 
ve karşılığında Cennet vadettiği ‘salihât’tan, 
insanın faydasına olan, dünyevî-uhrevî mut-
luluğuna vesile olacak, yükselmesini sağlaya-
cak olan tüm çalışmalar, iyilikler, yardımlar, 
eylem, aksiyon, icad-keşif ve davranışlar an-
laşılmalı.19

16 Şevkânî; Fethu’l-Kadîr, s: 1115. M. İslâmoğlu, 
Meal, s: 637

17 Nahl 16/97
18 Mustafa Çağrıcı, DİA 36/31-32
19 Heyet, Kur’an Yolu 3/595 (Not: Kavramın bu 

şekilde açıklanması durumunda yeryüzüne salih 
kulların mirasçı kılınacağını anlatan âyetler daha 
iyi anlaşılır. Buradaki ‘sÂl-ih kullarım’ ifadesinin, 
iman, namaz, oruc vb. dini mahiyetteki salah 
eylemlerinde bulunanlardan ziyade. ‘yeryüzü 
hâkimiyetine elverişli olmanın temel şartlarını’ 
yerine getirenleri kasdettiğini düşünebiliriz. Söz 
konusu varis olmanın temel şartları, çalışma ahlâkî 
kalite, adalet vb. evrensel ilkelerin yanında, maddi 
yani ağır basan pozitif bilim, teknik ilerleme vs. 
olduğu -ve bunu da son asırlarda gayri müslimler 
başardığı- için, âyet müslümanların aleyhine de 

“Yeryüzüne sâlih kullarım varis olacak-
tır” ifadesi açıktır ki, “eğer (gerçekten) ina-
nıyorsanız mutlaka (insanların) en üstünü 
olacaksınız”20 vadinin bir yankısıdır. Allah’ın 
insan için öngürdüğü yüceliklere erişmek an-
cak inanıp dürüst ve erdemli davranışlar orta-
ya koymakla mümkün olur.”21 

Yaratılmışların En Hayırlıları

Bazı mü’minler bırakın insan içinde hayırlı ol-
mayı yaratılmışlar içerisinde en iyi olabilirler. 
Kur’an şöyle diyor: “Şüphesiz iman eden ve 
imanına uygun davrananlar da var; işte on-

lar bütün yaratıkların en 
hayırlılarıdır.” (Beyyine 
98/7) Hatta meleklerden 

bile.

Çünkü bilinçli bir şekilde, 
özgür iradeleriyle iman 
ederler, imanlarının gereği 
işler yaparlar, fıtratlarına 
uygun davranırlar. Çevre-
lerinde bulunan insanların 
çoğu keyiflerine göre ya-

şarken onlar Vahy’e tabi olurlar. Bununla da 
kalmazlar en doğru, en faydalı, en yarayışlı 
işleri yaparlar. İnsanlara faydalı olmaya çalı-
şırlar. 

Bu âyette bir önceki âyetin ifade ettiği husus-
ların karşıtı ele alınıyor. İmanın davranışlarla 
süsleyen, yanlış giden işleri ıslaha çalışan bir 
nitelikte doğru ve yararlı iş yapanlar, insanla-
rın en iyisi, en hayırlısıdır. 

olsa, bir gerçeği dile getiriyor. Bu âyetiyle Kur’an, 
dünyada daima, dinî vazifelerinin yanı sıra, 
Allah’ın kâinata yerleştirmiş olduğu kanunları 
(sünnetullah’ı) çözmeye çalışan kulların hâkimiyet 
kuracağını bildirmiş olmaktadır. Ki böyleleri, 
Kur’an’ı halleri ile yani teoride tasdik etmiyorlarsa 
da, halleriyle yani pratikte tasdik etmektedirler. 
(M. Sülün, İman-Amel İlişkisi, s.337-338).

20 Âl-i İmran 3/139
21 M. Esed, Meal s: 664).
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Vicdan Sahipleri

Merhamet duygusu, insan haklarının, gü-
zel ahlâkın, insanlararası güzel ilişkilerin en 
önemli teminatıdır.  

Kur’an imandan sonra merhametle davra-
nanlara ‘ashabu’l meymeneh-dürüstlüğe ve 
erdemliliğe ulaşan’ diyor. “Daha sonra iman 
edenlerden olmak ve birbirine sabrı ve 
merhameti tavsiye etmektir. İşte böyleleri 
‘meymene’ sahipleridir.”22  

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

‘Yemin’, hem ‘sağ’ hem 
de ‘söz’dür. Mecazen 
‘sağduyu’yu yani vicdanı 
da ifade eder.23 

Öyleyse ‘meymene’yi, amel 
defterleri şeklinde açık-
lamak mümküm olduğu 
gibi, vicdan sahipleri ola-
rak da anlamak mümkün. 
Onlar yukarıdaki âyetlerde 
sayılan yoksula yardım 
eden, yetimi gözetip kolla-
yan, çağdaş ve çağdışı, modern veya klasik, 
paralı veya meccanen her türlü köleliğe karşı 
mücadele eden, Allah’ın dışındaki varlıklara 
kulluk anlayışına direnen kimselerdir.

Onlar birbirlerine bu gibi faaliyetler için gere-
ken tavsiyeyi yaparlar. Birbirlerine merhamet-
li olmayı öğütlerler. İnsanlar arasında merha-
met ahlâkı çoğalsın diye çaba gösterirler. İşte 
bunlar meymene sahipleridir. Yani bunlarda 
bir meymenet vardır. Bunlarda bir uğur var-
dır, yaptıklarında bereket vardır, amellerinde 
hayır vardır. 

22 Beled 90/8-17
23 M. İslâmoğlu, Meal s: 1260

Meymenet Türkçe’de; iyi nitelik, uğur, hayır 
ve bereket demektir.24 

Ebrâr (En Geniş İyilik Sahipleri) 

Ebrâr, birr sahipleri demektir. ‘Birr’, bol bol 
iyilik etmek, hayır işlerinde geniş olmak, bol 
bol iyilik etmek, doğru olmak anlamına gel-
diği gibi, aynı zamanda fail (özne) ismidir ve 
iyilikte bulunan demektir. 

Mü’minler, çok iyilikte bulunarak, takvada 
çok geniş olarak ‘birr’in bizzat kendisi hali-
ne gelirler. Tıpkı sâlih amel işleyerek imanıy-
la özdeşleşen müslümana ‘iman’ denilmesi 
gibi. İyilik ve takvada ileri geçen, bol bol ih-
sanda bulunan, insanlara bol bol iyilik eden, 

iyi davranan kimseler ar-
tık ‘birr’in bizzat kendisi 
olurlar. Böyle kimselere 

Kur’an ‘ebrâr’ demektedir. 

Kur’an ‘birr’i şöyle tanıtı-
yor: 

“Yüzlerinizi doğudan ve 
batıdan yana çevirme-
niz ‘birr-iyilik’ değildir. 
Ama birr, Allah’a , Âhiret 
Günü’ne, Meleklere, 
Kitab’a ve Peygamberle-

re iman eden, ona olan sevgisine rağmen, 
malı yakınlarına, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere 
veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren 
ve söz verdiklerinde (ahidleştiklerinde) 
sözlerinde duranlar ile zorda, hastalıkta 
ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) 
sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). 
İşte bunlar, doğru olanlardır ve takva sahi-
bi olanlar da bunlardır.”25 

Görüldüğü gibi Kur’an, ‘birr’in inanç ve amel 
boyutlarını, en önemli ilkeleri sıralayarak 
açıklıyor. ‘Birr’ öncelikli olarak İslâm’ın inanç 
esaslarını kabul etmek, sonra da malı ihti-
yaç sahiplerine infak etmektir. Bu âyette en 

24 Türkçe Sözlük s: 1019
25 Bakara 2/177
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önemli erdemler sıralanmış olup, birr’in sını-
rının daraltılmadığı açıktır. Bu bağlamda birr, 
bütün iman, ibadet ve ahlâka ait iyi huyları 
kapsayacak genişlikte bir kavramdır. 

Birr, takva sahibi mü’minlerin bir özelliğidir. 
Bizzat takva değil takvalı olma halidir diyebi-
liriz. Hatta yukarıdaki âyette ‘işte sadık (doğ-
ru) olanlar bunlardır’ cümlesinden hareketle 
birr’i, ‘doğruluk’ diye anlayanlar da olmuştur. 
Halbuki ‘sıdk-doğruluk’ birr değil, birr sahibi 
olmanın bir sonucudur. 

Cahiliye döneminde müşrikler hacc için ih-
rama girdikleri zaman ağaç gölgeliğinde otur-
mazlar, evlerine girmezlerdi. Bir ihtiyaçtan 
dolayı evlerine veya çadırlarına girmek ister-
lerse, çadıra, arkalarından 
açtıkları deliklerden, evle-
re de ya arka pencereden 
ya bacalarından girerlerdi. 

Kur’an böyle bir davranı-
şın faydasız bir şey oldu-
ğunu asla birr olamayaca-
ğını vurguluyor: 

“…Birr (iyilik) evlere 
arkalarından gelmeniz 
değildir. Ancak birr (iyi-
lik) takva sahiplerinin 
tutumudur. Evlere kapı-
larından girin. Allah’a karşı sorumluluk 
bilinciyle davranın, umulur ki kurtuluşa 
erersiniz.”26 

Takva sahibi kimseler hayır üzerinde olurlar, 
infak ederler (muhtaçlara yardım ederler), sü-
rekli iyilikte bulunurlar. Hem Allah’a (c) itaat 
ederler, hem de insanlara bir fayda sağlarlar. 
Dolasıyla onların tutumu birr’in da kendisi-
dir. 

Birr, sosyal hayatın kurulması ve işlemesi 
konusunda son derece önemli bir ahlâk ku-
ralıdır. İnsanlar arasındaki kaynaşmanın (ül-
fetin) yollarından biridir. Kişilere başkalarına 

26 Bakara 2/189

yardım ettikçe, onlara güzel davrandıkça; 
aralarında kavga, anlaşmazlık ve düşman-
lık yerine, dostluk, barış ve ülfet olur. Allah 
(c) mü’minlere “…Birr (iyilik) ve takva 
(Allah’tan korkup-kötülüklerden, günah-
lardan korunma) hususunda yardımlaşın; 
günâh ve sınırı aşma konusunda yardım-
laşmayın…” diye emrediyor.27 

Birr, sosyal hayata iki şekilde yansır: Birincisi, 
infak (karşılıksız yardım) yoluyla. İkincisi, söz 
ve davranışlarla insanların iyilikleri ve mutlu-
lukları, dirlik ve düzenliği için çalışmaktır.

Mü’minler, sevdikleri şeylerden Allah yolun-
da harcadıkça bu birr erdemini kazanırlar. 
“Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye ka-

dar asla birr’e (iyiliğe) 
erişemezsiniz. Her ne 
infak ederseniz, şüphe-

siz Allah onu bilir.”28 

Buna göre ‘ebrâr’ olanlar 
mü’minlerin daha iyilerdir 
diyebiliriz. Nitekim yu-
karıdaki âyette birr ahlâkı 
olarak sayılan muhtaçlara 
infak, zekat vermek, akra-
ba ile ilgilenmek, yetime el 
atmak, sözünde durmak, 
takvanın gereği güzel ahla-

ka sahip olmak, hadiste geçtiği gibi29 doğru 
sözlü olmak başkalarına yönelik amellerdir. 
Ebrâr olan mü’minler kendileri için istedikle-
rini başkaları için de isterler, kendi yaşadıkları 
güzellikleri ve tattıkları nimetleri başkalarına 
da ulaştırırlar. Kendi mutluluklarını başkala-
rının mutlu olmasında ararlar. 

Muhsinler (Daha İyiler)

İhsan sahibi olana muhsin denir. İhsan; gü-
zellik, uygunluk, güzel olan şeyi en güzel şe-

27 Maide 5/2
28 Âl-i İmran 3/92
29 Buharî, Edeb/69. Müslim, Birr/29, no: 2607. Ebu 

Davud, Edeb/ no: 1989. Tirmizî, Birr/46, no: 1971
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kilde yapmak demektir. Bütün güzellikleri ve 
rağbet edilen şeyleri ifade eder. 

İhsan ahlâkının da iki yönü vardır: Birincisi; 
başkasına iyilik etmek, ni’met kazandırmak, 
yardımcı olmak ve bütün bunları güzellikle 
yapmak, 

İkincisi; Amelde ihsan, yani bir şeyi güzel bir 
bilgi ile bilmek veya bir şeyi güzel bir amelle 
yapmak. Bu yüzden bir hadiste Allah’ı görü-
yormuş gibi ibadet etmek de ‘ihsan’ diye ni-
teleniyor.30 

Allah (cc) mü’minlere adaletle beraber ‘ihsan’ı 
da emrediyor.31  Çünkü 
ihsan ahlâkı, adaletten 
daha kapsamlı bir güzel 
huydur. Adalet, karşıda-
kinin hakkını vermekse, 
ihsanda ise daha fazlasını 
vermek, daha güzeli ile 
karşılık vermek anlayışı 
vardır. Mü’min adalet-
li davranır, herkesin, her 
şeyin hakkını verir. Ama 
ihsan ahlâkı güçlü olan 
mü’min daha fazlasını ve-
rir, daha çok ihsan eder, 
adaletin gereğinden fazla işini güzel yapar. 

İhsan sahibi olanlara Allah ‘muhsin’ diyor ve 
onları övüyor: “Kim, din yönünden iyilik 
edici (ihsan sahibi) olarak yüzünü Allah’a 
teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi 
olan kimseden daha güzel olabilir? Allah, 
İbrahim’i dost edinmişti.”32 

Mü’min, yalnızca ibadette değil, bütün davra-
nışlarında ihsan üzerinde bulunur. Hatta bir 
hayvan boğazlarken bile ‘ihsan’ ile, şefkat ile 
boğazlanması isteniyor.33 

30 Buharî, İman/37. Müslim, İman/1, no: 8. Tirmizî, 
İman/14, no: 2738. Ebu Davûd, Sünne/16, no: 
4695. İbnu Mace, Mukaddime/9, no: 63,64. 
Nesâî, İman/6

31 Nahl 16/90).
32 Nisa 4/125
33 Müslim, Sayd/57, no: 1955. İbnu Mace, Zebaih/3, 

Anne-babaya ihsan edilmesi emrediliyor. 
Çünkü onlar çocuklarına küçükken yeterince 
ihsanda bulunmuşlardır.34 

Müslüman, insanlara güzellikle, ‘ihsan 
ahlâkıyla’ davranır. Kendisine yapılan ‘ih-
san’ları -iyilikleri-, gerek Allah’tan gelsin ge-
rek kullardan gelsin- inkâr etmez, ihsana ih-
sanla karşılık verir.35 

Muhsin, güzellik sergileyen, güzel işleri layık 
oldukları bir şekilde yapan, bol bol ihsanda 
bulunan demektir. Mü’minler, inandıkları 
Rablerinden öğrendikleri ihsan ahlâkıyla, sü-

rekli ihsan ederler, muh-
sin olmaya çalışırlar.36

Muhsinler, insanlar içeri-
sinde güzel davranışların, 
işleri güzel yapmanın sem-
bolüdürler. 

İhsan ahlâkı olarak sayılan 
iyilik etmek, iyi davran-
mak, ihsanda bulunmak, 
kendisine yapılan iyilikle-
re iyilikle karşılık vermek, 
hayvanlara iyi davranmak, 
öfkeyi kontrol altında tut-

mak, insanları affetmek,37 ana-babaya iyi dav-
ranmak, adaletin gereğini yapmak, her şeyin 
hakkını vermek, işini sağlam ve güzel yap-
mak, güzellik sergilemek gibi davranışların 
hepsi de başkalarına karşı gösterilir. Demek 
ki ihsan ahlâkı kuşanmış mü’minler bunca 
iyilikleri yapan aktif iyilerdir. 

Ensarullah (Allah’ın Yardımcıları)

Ensarullah’  Allah’ın yardımcıları demektir. 
Allah (cc) müslümanlara şöyle buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları 
(destekçileri/ensâr) olun. Tıpkı Meryem 

no: 3170. Ebu Davud, Edahî/12, no: 2815. 
Tirmizî, Diyât/14, no: 1409. Nesâî, Zahâyâ/22

34 İsra 17/23. Ahkâf 46/15
35 Bakara 2/195
36 Nahl 16/127. Bakara 2/112. Nisa 4/125
37 Âl-i İmran 3/134
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oğlu İsa’nın havârîlerine; “Allah’a giden 
yolda kim bana var gücüyle destek olur?” 
Deyince, havârîlerin “Biziz Allah yolunun 
gönüllü destekçileri” demeleri gibi....”38 

Hz. İsa’nın mü’minleri yani havârîler ona gö-
nülden, seve seve destek oldular, yardım etti-
ler. Hz. İsa’ya inanmak, o günkü zor şartlarda 
onun yanında olmak, ona destek olmak Allah 
yolunda olmaktı. Allah (cc) da onların ima-
nını kabul etti, onların kalbine sekine indirdi 
ve onları İslâmî davanın düşmanlarına karşı 
üstün kıldı..39 

Havârîler bilinen manada 
savaş yapmadılar. Zaten 
çok az idiler. O zamanki 
ceberrut Bizans yöneti-
miyle savaş yapmaları da 
imkansızdı. Belli ki onlar 
farklı bir cihad metodu 
izlediler ve bu konuda 
İslâm davetçilerine mo-
del oldular. Bu da ‘kansız 
fetih’ manasına gelen gö-
nüllerin fethidir. Havârîler 
baskı gördüler, işkenceye 
uğradılar, aç aslanlara yem 
edildiler, taşlandılar, öldürüldüler, sürüldüler, 
süründürüldüler ama asla Allah’ın davasını, 
İsa’ya (as) bağlılığı terketmediler.40 

Âyetteki ensâr olma emrini iki türlü anlamak 
mümkün. Birincisi; müslümanların maslaha-
tı için ensâr olmak, İkincisi; Allah (cc) için 
ensâr olmak.

‘Sözün (lafzın) özel olması hükmün genel 
olmasına engel değildir’, kuralından hareket-
le bütün müslümanlar bulundukları yerde, 
kendi imkanları nisbetinde, hem Allah (cc) 
için, hem de diğer müslüman kardeşleri için 
‘ensâr/yardımcı veya destekçi’ olmak duru-
mundadır diyebiliriz. Müslümanlar dünyanın 
neresinde olursa olsun, ezilen, hor görülen, 

38 Saff 61/14
39 Tevbe 10/40
40 M. İslâmoğlu, Meal,  s: 1122

müztez’af hale getirilen, hatta yerinden yur-
dundan sürülen, dinlerini yaşamakta zorluk 
geçen  mü’minlere ellerinden geldiği kadar 
‘ensâr’ olmak, gerekli yardımı ulaştırmakla 
görevlidirler.

Müslümanlar için ensâr olmanın üç temel çı-
kış noktası vardır. 

İlki, müslümanların birbirlerinin kardeşi ol-
masıdır.41 Kardeşin kardeşe karşı vazife ve 
sorumlulukları vardır. Ona kardeşçe davranır, 
onu sever, ihtiyacını giderir, yalnız ve yardım-
sız bırakmaz, ona dua eder, onun aleyhine 

olabilecek oluşumlara ka-
tılmaz. Mağdur ve maz-
lum olduğu, bir musibete, 

tabii afete uğradığı zaman 
maddî ve manevî destek 
verir. Zekâtını, fıtrasını, 
teberrusunu, sadakasını, 
infakını ve ikramını önce-
likle müslüman kardeşine 
yapar. Bunlar da ona ensâr 
olmaktır. 

İkincisi, müslümanların 
birbirlerinin velisi olması-
dır.42 Veli, dost, seven, ya-

kın, sırdaş, ilgi gösteren, yardım eden ve aynı 
zamanda müttefiktir. Müslüman müslümanı 
sever, onu dost ve sırdaş bilir, ona gerekti-
ği yerde yardım eder, zorluklara, şeytana ve 
düşmanlara karşı onunla müttefik olur. Bu da 
onun için ensâr olmaktır.

Üçüncüsü; fesad olmasın diye. Kur’an şöyle 
diyor: “Nitekim, inkâr edenler birbirleri-
nin velisidirler (birbirleriyle dayanışma 
içindedirler). Ancak siz böyle yapmazsanız 
yeryüzünde büyük bir fesat olur.”43 

Müslümanlar; insan ve toplum bünyesinde 
salah/sulh/ıslah ortadan kalkıp fesat, karma-
şa, fitne ve savaş olmasın, adaletsizlik kural 

41 Hucurât, 49/10
42 Enfal 8/72. Tevbe 9/71
43 Enfal 8/73
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haline gelmesin, zulüm sıradanlaşmasın diye 
iyilik ve takva üzere yardımlaşırlar.44 Onlar 
iyiliğin, erdemlerin, hak ve adaletin, ikram ve 
yardımseverliğin, infak ve cömertliğin, insaf 
ve merhametin canlı şahitleri olarak, insanlı-
ğın salahı için çalışırlar. Bu da onlar için ensâr 
olmaktır. 

Âyet; “Ey iman edenler, Allah’ın dininin 
yardımcısı olun” diyor. Bu zımnen şu de-
mektir: “Ey Muhammed mü’minlere de ki: 
Allah’ın yardımcıları olun.” Tıpkı İsa’nın 
(as) sahabelerinin yaptığı gibi. Onlar İsa’nın 
daveti üzerine Allah’ın yardımcıları ve onun 
havârileri oldular.45 

Her devirde ve her yerde müslümanlar önce-
likle İslâm’ı hayatlarında yaşayarak, onu birer 
canlı hayat haline getirerek, onun güzellikleri-
ni ahlâk olarak göstererek, diğer insanlara ‘hi-
dayet’ örneği ve şâhidi olarak yardım etmek, 
bulundukları yerlerde, şartlara uygun olarak 
mallarıyla, imkanlarıyla, bilgi ve güçleriyle, 
gerekirse canlarıyla Allah’ın dininin ‘ensar’ı 
olmalılar. Bunun en güzel örneği Muhacirler 
ve Ensar idi. 

Buna göre ‘ensarullah’ olabilen mü’minler 
daha iyi mü’minlerdir. 

Mücahidler (Allah Yolunda Cihad Edenler)

Mücahid, cehd kelimesinden türemiş bir 
kavramdır. ‘Cehd/cihad’ sözlükte, güçlük ve 
zorluğa katlanmak, gayret etmek, yoğun çaba 
sarfetmek demektir.  ‘Mücahid’  bu zor çalış-
mayı yapan, cihad ve mücahede eden insan-
dır. 

Mücahid, iç ve dış düşmanların zararını sav-
mak, onların saldırılarını önlemek için gü-
cünü ortaya koyan, bu zor işi yapmak üzere 
gayret sarfeden, beşerî arzu ve isteklere kar-
şı mücadele verendir. Bütün davranışlarında 
hak ve ihlasa uyandır. Haksızlıklardan ve kö-
tülüklerle mücadele edendir. İyilik ve takva 
yolunda gayret edendir. 

44 Maide 5/2
45 Kurtubî, Tefsir 2/3062

Mücahid Hakikatın ve insanî olanın düşman-
larıyla, insanlara gerçek mutluluğu kazandır-
ma amacıyla ve herkesin hakkına kavuşması 
için mücadele eden (çok çalışan) mü’mindir.

Cihad, bir başka deyişle, Allah’ın hidayeti 
olan İslâm’ı başkalarına ulaştırmanın, yani 
İslâmı tebliğ etmenin önündeki engelleri kal-
dırmaktır. Bir mü’minin, İslâmı daha iyi ya-
şanmasına ayak bağı olan iblis ve nefsin kötü 
istekleriyle mücadele etmesidir. 

Cihad ibadetini yerine getiren bir mücahid 
müslümanın derecesi daha yüksektir. Kur’an 
şöyle diyor:  “Bir mazeretleri olmaksızın 
mücadeleden kaçınan müminle ile Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gös-
terenler (mücahidler) bir olamaz: Allah, 
mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba göste-
renleri mücadeleden kaçınanlardan daha 
üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Allah 
bütün (müminler)e nihai güzellik vaad et-
miş olmasına rağmen, Allah yolunda üstün 
çaba gösterenleri, (kendilerine) büyük bir 
mükâfat (vaad ederek) mücadeleden kaçı-
nanlardan üstün kılmıştır.”46 

Çünkü onlar, her türlü zorluğu, meşakkati ve 
tehlikeyi göze alarak Allah yolunda çalışırlar. 
Zevklerinden, nefislerinin isteklerinden sırf 
Allah rızası için vazgeçerler. Nefislerin mala 
karşı olan aşırı sevgisine rağmen, Allah rıza-
sını kazanmak, diğer mücahidlere destek ol-
mak için mallarını verirler. Onlar, bir insanın 
kurtuluşuna sebep olmanın, onun kalbini 
İslâm’a açmanın değerini bilirler. Onlar bir ta-
raftan kendi hayatındaki kötülüklerle ve iblis-
le mücahede ederken, bir taraftan da insanları 
isyana ve Tuğyana (azgınlığa) götüren şartlar 
ve kişilerle mücadele eder. 

Sonucun güzelliği mü’minlere vadediliyor 
ama Hakikat uğruna, dini ve evrensel değer-
ler uğruna yoğun çaba sarfeden mücahidlerin 
dereceleri daha yüksek olacaktır.

46 Nisa 4/95
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Hizbullah (Allah’tan Yana Olanlar)

Hizbullah olan mü’minler de hak uğruna ça-
lışırlar, çaba gösterirler, gayret ederler. İslâm 
uğruna cihad ederler/yoğun çalışma yaparlar. 
Hak hakim olsun diye gerekirse batılla uygun 
araçlarla savaşırlar. İnsanları ma’ruf/iyi olana 
davet ederler, münker/kötü olandan sakındır-
maya çalışırlar. Sevgilerinde ve nefretlerinde 
Allah rızasını esas alırlar. 

Böyle yapan mü’minlere Kur’an ‘Hizbullah’ 
diyor. Onlar, Allah ve Rasûlüne kuvvetli bir 
şekilde iman ederler. Onlar savaş gibi çok 
ciddi ve zor bir eylemi hakimiyet, tasallut, 
işgal, ganimet, dünyalık üstünlük, asabiye ve 
şövenizm için yapmazlar. Onlar diğer müs-
lümanlarla hayır işlerinde ve Allah yolunda 
yardımlaşırlar.47

Allah’ın dini uğrunda her türlü çalışmayı 
yapmaya hazırdırlar. Onlar tıpkı Hz. İsa’nın; 
“Allah yolunda benim yardımcılarım kim-
lerdir? sorusuna içtenlikle: Biziz” diyen 
havarilere benzerler.48 Onlar her zaman “siz-
den hayra davet eden bir topluluk olsun...” 

49  âyetinin gereğini yaparlar. Onlar, bir müs-
lümanın, davetçinin sahip olması gereken, 
bilgi, ahlâk, strateji, metod ve araçlara sahip 
olmaya çalışırlar. Öncelikleri, hayatlarıyla, 
ahlâklarıyla, insanî ilişkileriyle İslâm’ı güzel-
likle temsil ederler. Sonra da yeri gelince, uy-
gun yöntemlerle, en güzel bir şekilde insanla-
rı Allah’ın dinine davet ederler, Allah’ın dini 
uğrunda çalışırlar.50  

Mü’minler iyi insanlardır, ancak  ‘hizbullahî’ 
mü’minler daha iyilerdir.

Kardeşlerine Dua Edenler 

Mü’minleri kardeş ve veli (dost ve müttefik) 
bilen, onlara karşı kardeş hukukunun bütün 
gereklerini, her yerde, her ortamda yerine 
getiren mü’minler, elbette mü’minlere sırtı-

47 Maide 5/2
48 Âl-i İmran 3/52. Sâf 61/14
49 Âl-i İmran 3/104
50 Ankebût 28/46. Nahl 16/25

nı dönen, onlara yardım etmeyen, onların 
aleyhine olabilecek oluşumlara bilerek veya 
bilmeyerek destek veren mü’minlerden daha 
iyidir.

“Bunların arkasından gelenler şöyle derler: 
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş 
imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimiz-
de, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! 
Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok 
merhametlisin!”51 

Kendileri Muhtaç İken  
Başkalarını Düşünenler

“(Ganimetler) Bir de onlar (gelmeden) 
önce O kendilerine yurdu hazırlayan ve 
imanı (yerleştiren) kimselere (verilir). 
Onlar kendilerine sığınan muhacirleri se-
verler, diğerlerine verilenlerden dolayı iç-
lerinde bir hasislik duymazlar. Dahası ken-
dileri çok muhtaç halde bulunsalar dahi, 
başkalarını kendilerine tercih ederler.. 
Evet başkalarının elindekine göz dikmek-
ten korunanlar var ya; işte onlar kurtuluşa 
erenlerin ta kendileridir.”52 

Kendileri ihtiyaçlı iken başkalarını düşünen-
ler, onları kendilerine tercih edenler daha iyi 
mü’min değil midir? 

Hayra Davet Edenler 

Kurtuluşa ulaşmanın, daha iyilerden olmanın 
başka bir imkanı da insanları hayırlı ve ma’ruf  
(dinen güzel olan) şeylere davettir. Bu konuda 
gayretli olmak, fedakarlık yapmaktır.

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kö-
tülüğü meneden bir topluluk bulunsun. 
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”53 

Şüphesiz bu emre uyan, yerinde çakılıp kal-
mayan, hayır işlemeye koşan, insanları hayırlı 
işlerle veya hayırla buluşturan, onlara doğru 
olanı tavsiye edip öğreten, hayırlarda yarışan54 

51 Haşr 59/10
52 Haşr 59/9
53 Âl-i İmran 3/104
54 Bakara 2/148



ile, yerinde çakılıp kalan, sadece kendi işle-
riyle meşgul olan bir olmaz.

Onlar bir şeyi haz veya çıkar için değil, hayır 
olduğu için yapmayı tercih ederler. 

Emr bi’l-Ma’ruf Yapanlar

‘Ma’ruf’,  derinlemesine düşünen aklın ve 
İslâm’ın (şeriatın) güzel gördüğü, güzelliği 
anlaşılıp kabul edilmiş fiil, söz ve davranış-
lardır. Münker de bunun tersidir. Ma’ruf, yal-
nızca bir ahlâk kavramı değildir. Yani yalnızca 
davranışları nitelendirmek için kullanılmaz. 
Peygamberlerin insanları davet ettiği hidayet 
aynı zamanda ‘ma’ruf’ olan bir şeydir. 

Emr-i bi’l-ma’ruf, dinin ve selim aklın güzel ve 
doğru bulduğu görüşleri, davranışları, ölçü-
leri, ilkeleri insanlara ulaştırmak, öğretmek, 
uygulamalarına yardımcı olmak demektir. Ya 
da hayırlı işlere öncülük etmek, hayatın her 
alanında hayra yer vermek demektir. Nehy-i 
ani’l-münker de Dinin ve aklın kötü gördüğü 
şeylerle mücadele, onların azalması için çaba 
göstermektir. 

Kur’an en hayırlı topluluk olmanın sınırları-
nı şöyle çiziyor: “Siz, insanların iyiliği için 
ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; 
iyiliği emreder; kötülükten meneder ve 
Allah’a inanırsınız…”55 

Gerçek mü’minlerin bir özelliği de şöyle: “On-
lar, Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanırlar; doğru 
olanı (ma’rufu) tavsiye eder, kötü (münker)  
olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirle-
riyle yarışırlar: işte bunlar dürüst ve erdemli 
kimselerdendir.”56  

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbir-
lerinin velisidirler (dostudurlar). O yüzden 
onlar birbirlerine ma’rufu emrederler.57 

Âyetlerin dediği gibi bu gibi çalışmaları yapan 
mü’minler daha hayırlıdır, daha iyidirler. 

■

55 Âl-i İmran 3/110
56 Âl-i İmran 3/114
57 Tevbe 9/71
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“İdeolojiler bir tasavvurlar bütünüdür

ama bu tasavvurların çok defa

şuurla bir alakası yoktur.”

Cemil Meriç

“Tasavvur fiilin ana rahmi, dolayısıyla

düşüncenin tayin merkezidir.”

Mustafa İslâmoğlu

İnsan, sahip olduklarıyla değerlendirilir. İnsa-

nın sahip olduklarıysa yapıp ettiklerinden baş-

kası değildir. Hiç kimse bu dünyadan öte’ye, 

bir meta ile gidememiştir. Öyle ise hiç kimse 

elindekilerin kendisine ait olduğu, yanılgısı-

na düşmemelidir. Elde bulunanlara olsa olsa 

emanet gözüyle bakılabilir. Kendi azalarımız 

ve hassalarımız dâhil olmak üzere, biz gerçek-

te herhangi bir şeyin sahibi miyiz? Her bir şey 

bize emanet verildiği içindir ki, onlardan sor-

gulanacağız. Yoksa bizimdir diyebileceğimiz 

bir şeyimiz olsaydı, kimse onlardan dolayı bizi 

sorgulayamayacaktı. Bu cümleden olarak, bu 

dünyadaki varlık amacımız “sahip olmak” de-

ğil, “olmak” yönünde ve istikametinde olmalı-

dır. Nasıl olunmamız emredilmişse öyle olmak 

için var edilmişiz. Bunun dışındaki bütün se-

çenekler, birer sapmadan başka bir şeyi ifade 

D E N E M E

Aktif Tasavvur Aktif İnsan

YOL TUTMANIN, 

ÇIĞIR AÇMANIN VE İZ 

BIRAKMANIN MOTOR 

GÜCÜ TASAVVURDUR. 

Cevdet IŞIK



etmez. Yoldan sapmak ve çıkmak, yol kazası 

yani.

Toplumsal yaşamın ölçütleriyle uyumluluk 

veya uyumsuzluk, iyi veya kötü olarak vasıf-

landırılmamıza sebebiyet verir. Aktif olma-

nın, yaşıyor olmanın emaresi, bir tasavvura 

sahip olmayı gerektirmektedir. Bir tasavvur 

sahibi olan kimse; kişiliğiyle, yaşantısıyla, 

toplumsal arenaya rengini verir. Toplumda 

olanlara bir şahit ve toplumdakileri de ken-

dine şahit kılar.

Aktif olmanın, canlı olmanın gereği hare-

ketli olmaktır. Hareketliliğin gereği ise iz bı-

rakmaktır. Bir “iz” üzere 

olmayan veya bir “iz” bı-

rakamayanların diriliği/

canlılığı /aktifliği sorgulan-

malıdır.

Hayatta bırakılan bütün 

iz’lerin/çığır’ların/yol’ların 

gittikleri istikamet, mahi-

yet itibariyle düalist bir yapıya sahiptir: İnsa-

nı ya saadet ve selamete erdirirler ya da fela-

ket ve zillete.

Yol tutmanın, çığır açmanın ve iz bırakma-

nın motor gücü tasavvurdur. İnsan tasavvuru 

kelimelerle, kelimelere yüklenen manalarla 

oluşmaktadır. Kelimelerin, kavramların ve te-

rimlerin bizdeki anlamları, derinlik ve geniş-

likleri ne kadar doğru ve aslına sadık kalına-

rak anlaşılır ve kullanılırsa, hayattaki dirilik 

dolayısıyla hareketlilik ve aktiflik de o kadar 

kuvvetli olacak ve bırakılan izler de o kadar 

belirgin ve net olacaktır.

Aktif tasavvur aktif insan demektir. Bunu ter-

sinden söyleyecek olursak; pasif tasavvur pa-

sif insan demektir. Bu hususu birçok bakım-

dan irdelemek mümkündür. İşte birkaçı:

Üretkenlik Bakımından:

Aktif tasavvura sahip olanlar üretken olur-

lar. Karşılaştıkları durumları tahkik ve tetkik 

ederler. Her hal ve ahvalde, ölçme ve değer-

lendirmeyi elden bırakmazlar. Yaşadıklarının 

kârını ve zararını muhasebe etmeyi ve gele-

cekle ilgili yol haritalarını elde bulundurmayı 

asla ihmal etmezler. Gelecekle ilgili en önemli 

yol haritası İlahi Vahiy olan Kur’an’dır.

Pasif tasavvura sahip olanlar ise üretken de-

ğildirler. Bir başkasının mukallidi olarak ya-

şarlar. Karşılaştıkları durumların ne anlama 

geldiğini ve nasıl bir sonuçla karşılaşabile-

ceklerini değerlendire-

mezler. Emre amade ve 

verilen talimatların ne 

anlama geldiğini düşün-

meden yaparlar.

İrade Bakımından:

Aktif tasavvura sahip olan-

lar, iradelerinin farkında 

olarak, tercihlerinde, tutum ve davranışların-

da bilinçli olurlar. Önüne gelen her duruma 

sorgulayıcı bir gözle bakarak anlamaya çalı-

şırlar. Nereye gittiklerini, niçin gittiklerini ve 

nasıl gittiklerini bilirler.

Pasif tasavvura sahip olanların iradeleri ya 

körelmiş veya ölmüştür. Bunlar nereden gel-

diklerini, nereye gittiklerini ve nasıl bir sefer-

de olduklarının farkında değillerdir. Aldatıcı 

ve oyalayıcı metaların pençesinde zehir tenef-

füs ettiklerini bilmezler. Suya atılmış bir tahta 

parçası gibi nereye gittiğini ve nasıl bir akıbe-

tin kendisini beklediğini bilmezler.

Sosyal Hayat Bakımından:

Aktif tasavvur sahipleri sosyal hayatın bütün 

unsurlarını dikkate alarak yaşarlar. Saadet-

lerini ve kederlerini, başkalarının saadet ve 

kederlerine paralel hale getirirler. Yaşadığı 

İNSAN TASAVVURU 

KELİMELERLE, 

KELİMELERE YÜKLENEN 

MANALARLA 

OLUŞMAKTADIR. 
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hayatın, emanet ve geçicilik ekseninde oldu-

ğunu bilerek, hep bir imar bilinciyle hareket 

ederler. Hem dünyayı ve hem de tasavvurları 

imar ve inşa etmenin sorumluluğunu omuz-

larında taşırlar. Emanetlerin Sahibi’nin, ken-

dilerini bir gün hesaba çekeceğini ve bunun 

için altından kalkamayacağı hesaplardan uzak 

durması gerektiğini bilirler. Diri tasavvur sa-

hipleri hayatlarını, büyük diriliş gününün at-

mosferine göre dizayn ederler.

Pasif tasavvur sahiplerinin, insan olarak bir 

yerleri ölmüştür. Hayatı sadece bu dünyadaki 

hayatla sınırlama gafle-

ti içindedirler. Bencillik, 

benlikleri olmuştur. Ken-

dilerine dokunmayan yı-

lan bin yaşasın anlayışını 

benimsemişlerdir. Diğer 

insanların yaşadıkları yan-

gın hallerinden bile, nasıl 

bir yararlılık elde edecek-

lerinin hesabını yaparlar. Tasavvurlarının ce-

hennemi atmosferindeki sarhoşluk halinden 

ancak ölümle uyanacak bir tekdüzelik için-

dedirler. Kördürler, sağırdırlar ve akletmesini 

bilmezler bunlar.

Bir Aktif Tasavvur Eri: Mü’min İnsan

Mü’min insanın tasavvuru diri ve aktiftir. 

Her durum ve hal karşısında takınacağı tav-

rının rengini imanından alır. O, zamanın 

bütün boyutlarıyla birlikte, Allah ile rabıta-

lıdır. O’nsuz bir anı olmadığı gibi, attığı her 

adımında O’nunla olduğunun bilincinde-

dir. O’nun memnuniyeti/razılığı, hayatının 

yegâne amacıdır. Gerek nefsiyle ve gerekse 

başkalarıyla sürdürdüğü mücadelede Allah’a 

dayanır. Bu süreli hayatta, malıyla ve canıy-

la, var olan bütün güç ve imkânlarıyla bir 

aktifliğin, bir hareketliliğin sürdürücüsü ola-

rak yaşar. Mü’min, yerinde saymayan, daima 

ilerleyen bir hayat çizgisine sahiptir. İki günü 

bir değildir. Her yeni günde artılarına bir 

artı eklemiştir. Böylece yerinde sayanlardan 

üstün tutularak, muhteşem bir ödüle doğru 

gittiğinin bilincindedir. Tıpkı Nisa Suresi’nde 

anlatılan şu mü’min profilinde olduğu gibi-

dir: “Mü’minlerden bir mazereti olmaksızın 

mücadeleden kaçınanlarla Allah yolunda 

mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir 

olamaz: Allah mallarıyla ve canlarıyla elinden 

gelen çabayı sarf edenleri mücadeleden kaçı-

nanlardan daha yüce bir mertebeye çıkarmış-

tır. Allah bütün mü’minlere nihai güzellikler 

vaad etmesine rağmen, 

yolunda üstün gayret har-

cayanları yerinde sayanlara 

muhteşem bir ödül vaadiy-

le üstün tutmuştur.” (4/95, 

Hayat Kitabı Kur’an, Mus-

tafa İslâmoğlu)

İnsanı insan yapıp yücelt-

menin ve insanlıktan çıkarıp alçaltmanın ana 

merkezi tasavvurumuzdur. Tasavvuru düz-

gün olanın, bakışı da düzgün olur. Bakışı 

düzgün olanın, işi/eylemi/ameli/aktivitesi de 

düzgün olur. Bütün düzgünlüklerin/doğru-

lukların dinamosunu iman oluşturur. İman 

tevhide, tevhid ise özgürlüğe ulaştırır. Özgür 

olan sorumluluk alabilir. Sorumluluk alanlar 

pasif olmaktan çıkarak aktif bir hayata sahip 

olurlar. Aktiflik ise her türlü pas ve kirden 

(münkerat) arındırır. Ne mutlu arınıp temiz-

lenenlere! 

■

DİRİ TASAVVUR 
SAHİPLERİ 

HAYATLARINI, BÜYÜK 
DİRİLİŞ GÜNÜNÜN 
ATMOSFERİNE GÖRE 

DİZAYN EDERLER.



Sessizliği, çoğumuz özlediğimizi idea 
ediyoruz ama aslında özlemiyoruz. 

Çünkü insan sessizleşince, aklı dizginleri 
eline alıyor ve çıkınındakileri gözler önüne 
seriveriyor. İnsan, aklının ona sundukların-
dan hoşnut olmuyor ve tekrar gürültülü bir 
alem oluşturuyor kendisine. Televizyonun ya 
da müziğin sesini biraz daha açıyor, nefsini 
mutlu edebilmek için. Komşularla daha sık 
ve uzun oturmalar, çay muhabbetleri gelişti-
riyor, biraz daha başkalarının dedikoduların-
dan sun’i gündemler oluşturuyor kendisine, 
içindeki yangında yanıp tutuşan aklının se-
sini duymamak için, hayatın ıvır zıvırlarının 
sesini biraz daha arttırıyor kısacası” dedi ve 
sustu. 

Dolan gözlerle kendisini büyük bir dikkatle 
izleyenlere baktı ve inleyen bir sesle: “asıl sa-
hibimizi hayatımızın merkezinden ne zaman 
çıkardık, bilen var mı?” büyük bir damla 
yaş süzüldü solgun yanaklarından. Titreyen 
ellerle önünde duran fincandan bir yudum 
aldı. Boğazından yukarı hücum eden feryat-
ları, hezeyanları bu bir yudum teskin etmişti 
sanki. 

Derin bir nefes aldı ve devam etti: “her iki 
dünyada da eş olalım diye seçtiğimiz eşleri-
mizle birbirimize cehennem kuyuları kazar-

H İ K Â Y E

Aktif İyilerin Yurdu Cennettir

PASİF İYİLİK AKTİF 

KÖTÜLÜĞÜN MAYASIDIR. 

AKTİK İYİLİKSE ANCAK 

AKTİF İYİLİKLERE 

MAYA OLUR.

Aşkın Kaplan TAŞTAN “
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ken kimseye açamadık yüreğimizdeki yangını 
“mahremdir, günahtır” diye. Diğer yandan ço-
cuklarımızla oyalandık, onları dünya marato-
nunda en önde koşanlardan görmek istedik, 
ahretlerini yok sayarak; olmadı dünya oyun 
hanesinde en lüks evin, en güzel arabanın pe-
şine düştük ve bunları temin için “helâl mi? 
Haram mı?” sorularını çıkardık alemimizden 
ve “ne kadar kazandırır?” sorusunu yerleştir-
dik. 

Bütün bunlar olurken aklımızda, vicdanı-
mızda feryat ettiler ama nafile biz onların 
seslerini bastıracak yeni sesleri ve gürültüleri 
çoktan bulmuştuk zaten. Alnımız secdedey-
ken bile başka alemlerdeydi ruhumuz. Başka 
dertlerin, başka hesapların peşinde koşuyor-
du. Oysaki cehennem 
gibi büyük bir dert ağzını 
açmış bizi beklerken…” 
dedi ve tekrar sustu, titri-
yordu. 

Yalvaran gözlerle kalaba-
lığa baktı: “söylesenize 
dostlarım, Allah’a olan 
sadakatimizi ne zaman 
kaybettik?” zaten solgun 
olan yüzü bembeyaz olmuş dudakları morar-
mıştı. Tekrar etti:“Allah’a olan sadakatimizi 
ne zaman kaybettik? Eminim benim gibi pek 
çoğunuzun buna verecek cevabı yoktur. “Bir 
müddet sustuktan sonra önündeki fincandan 
tekrar bir yudum aldı ve devam etti: “Birine 
deseniz ki “ne kötü insansın”, asla der, kabul 
etmez ve türlü türlü savunmalar dinlersiniz. 
En kötüsü bile kötülüğü kabul etmek iste-
mez. Haklıdır da. Çünkü Allah kötü insan 
yaratmaz. 

Peki, nedir o zaman bu ortalığın hali. Hapis-
hanelerin hali. Allaha yemin ederim ki, ken-
dine iyi insanların suçudur. Kıymetli hoca-
mın da dediği gibi pasif iyilerin suçudur. Yani 
pasif iyilik aktif kötülüğün mayasıdır. Aktif 

iyilikse ancak aktif iyiliklere maya olur.” dedi 
ve sustu. Nefesi sıklaşmış, dudakları daha bir 
morarmıştı. Kürsünün köşelerinden sıkıca 
kavradı ama göğsündeki ağrı dizlerindeki ta-
kati kesmişti. Olduğu yere yığılırken “şahit ol 
ya Rab” dedi.   

Hastaneye getirilmesinin üzerinden bir hafta 
geçmişti ama halen en ufak bir düzelme müj-
desi gelmiyordu doktorlardan. Ahsen hoca-
larını,  yoğun bakımın kapısında nöbetleşe 
bekliyordu talebeleri. Her gün başka başka 
kişilerin nöbetleşe bekledikleri bu hastayı 
merak etmişti hasta bakıcı Hatice teyze. Biri-
sinin yanına yaklaşıp sordu: “kızım içerde ya-
tan kiminizdir?” Sorduğu kişi Elif’ti. Sakin ve 
yumuşak bir sesle cevap verdi: “hocamızdır 

teyze” dedi. Hatice teyze 
daha bir meraklanmıştı: 

“hocanızın kimi kimsesi 
yok mu ki talebeleri bek-
leşiyor?” Elif tebessüm 
etti:”sizin sorduğunuz an-
lamda kimsesi yoktur tey-
zem. Ama gerçek anlamda 
sorarsanız çok kalabalık 
bir ailesi vardır.” 

Hatice teyzenin kafası büsbütün karışmıştı: 
“nasıl yani? Eğleniyon mu sen benle” Elif, te-
bessüm etti ve Hatice teyzenin nasır tutmuş 
yorgun ellerini tuttu: “olur mu öyle şey güzel 
teyzem estağfirullah. Demek istediğim, anne-
si babası, kardeşi yoktur. Hepsini çocukken 
bir trafik kazasında kaybetmiş. Ama yetiştir-
diği çok talebesi var, ayrıca öksüz ve yetim 
üç kardeşi, yurda verilip birbirinden ayrılma-
sınlar diye büyütmüştür” sözünün burasında 
sesi titredi gözleri doldu Elif’in “yani bana ve 
kardeşlerime hem annelik hem babalık yapı-
yordu on beş senedir” dedi.  Hatice teyze hü-
zünlenmişti, mahcup bir sesle: “Allah şifasını 
versin kızım” dedi. Elif: “amin teyzeciğim, 
amin” dedi.  

BENİM HOCAM 
AKTİF İYİ OLMAYA 

ÇALIŞANLARDANDI, 
“YAPARIM İŞİMİ, 

KILARIM BEŞİMİ” DİYEN 
PASİF İYİLERDEN 

HİÇ OLMADI.



Ertesi sabah her zamanki vaktinde iş başı yap-
mıştı Hatice teyze. Hastanede, bir koşuştur-
ma olduğunu fark etti. Arkadaşına sebebini 
sorduğunda, bir bakanın yakınının durumu 
hakkında bilgi almak için hastaneye gelece-
ğini öğrendi. Merakla sordu: “kimmiş ki bu 
hasta?” Arkadaşı: “yoğun bakımda yatıyor ya 
Ahsen hoca diye bir kadın, işte o” dedi. Hatice 
teyze, koşar adımlarla merak içinde yoğun ba-
kımın önüne geldi, Elif yine oradaydı. Yanına 
yaklaştı: “hayırlı sabahlar kızım. Duydum ki, 
hocanı bir bakan ziyaret edecekmiş, nesidir 
ki bakan?” Elif yine gülümsedi: “sana da ha-
yırlı sabahlar teyzeciğim. Evet ziyaret edecek, 
baş hekimden bilgi alacak. Hocamın kimsesi 
olmaz bakan bey. Ancak bundan birkaç sene 
önce soğuk yağmurlu bir havada Ahsen ho-
cam belediye otobüsüyle bir yere giderken, 
yolda bir trafik kazası olduğunu fark etmiş, 
derhal inip olay yerine yaklaşmış, hurdaya 
dönmüş bir araç ve üzeri kan revan içinde 
bir kenara fırlamış bir genç kız görmüş. Diğer 
insanlar sadece izlerken hocam şalını yerde 
yatan hanımın üzerine örtmüş, şemsiyesiyle 
de ıslanmasına mani olmuş. Elini tutup onu 
teselli edici, yüreklendirici şeyler söylemiş. Az 
sonra gelen ambulansa binene kadar yanın-
dan ayrılmamış. Olay yerine gelen gazeteciler 
kim olduğunu sordularsa da bir şey demeden 
oradan uzaklaşmış. Meğerse o kız bu bakan 
beyin kızıymış. Bu olanları duyunca hocamı 
aratıp buldurdu. Kızı da iyileştikten sonra, 
birlikte bir gün ziyarete geldiler. Kızı hocamın 
yanına talebe oldu. Bir ay kadar önce evlene-
ne kadar da hocamın talebesiydi.”

Hatice teyzenin şaşkın yüzüne bakıp devam 
etti: “şaşırma güzel teyzem, benim hocam Ak-
tif iyi olmaya çalışanlardandı, “yaparım işimi, 
kılarım beşimi” diyen pasif iyilerden hiç ol-
madı. Her işini Allah’ı hoşnut edecek, insan-
ları da Allah’a yaklaştıracak şekilde yapmaya 
çalıştı.” Hatice teyze, başını sallarken bir yan-

dan da kendi kendine konuşur gibi söylendi: 
“birde bizim hayatımıza bak. Yerinden doğ-
rulamayan bir hasta “elimden tutuver” dese 
söylene söylene ya da bir menfaat ümidiyle 
yapıyoruz. İnsanlığımızı ne kadar çürütmü-
şüz içimizde” dedi. 

O günü, ertesi günü, daha ertesi günü çok 
farklı geçirdi Hatice Teyze. Gecikmiş bir ba-
harı yaşıyordu yüreği, kuruduğunu sandığı 
gönül dalları,  iyilik suyundan beslenmiş ve 
çiçek açmıştı sanki. Sanki yıllardır dargındı 
kendine ve birdenbire barışıvermişti.  O gün 
yine yoğun bakımın kapısında Elif’le konu-
şurken yoğun bakımın kapısı açıldı, içeriden 
Ahsen hocanın yakınları isteniyordu. Elif 
önde, Hatice teyze ve diğer talebeleri arkada 
yoğun bakımın kapısına yöneldiler. İçeriden 
çıkan doktor, Elif’e, hocasının yare intikal ha-
berini vermişti. Elif sesi titreyerek “inna lillah 
ve inna ileyhi raciun” dedi.

Ertesi gün cenazenin teslim işleri yapılmış, 
hastaneden ayrılma vakti gelmişti. Hatice 
Teyze gözlerindeki nemi kurulayarak Elif’e 
yaklaştı ve: “Ahsen hoca, ölüm döşeğinde bile 
bana nasihat etti, hayatımı değiştirmemi sağ-
ladı. Hayatımın geri kalanında aktif iyilerden 
olmaya çabalamam gerektiğini öğretti. Üzül-
me kızım Allah yolunda, aktif iyilerin yurdu 
cennettir” dedi. 

■
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özlüklerde vicdan insanda iyiyi kötü-
den, hayrı şerden ayırt etmeyi sağlayan, 

insanın iyilikten huzur, kötülükten azap duy-
masına yol açan, insanı davranışları ve fiilleri 
hakkında âdil bir yargıya iten ahlâkî duygu, 
insandaki ahlâkî şuur; insanın, davranışlarını 
ahlâkî niteliklerine göre ayırt edip bunlardan 
dolayı onu takdir eden ya da suçlayan ahlâkî 
yetenek gibi anlamlara gelir.

Yüce Allah insanın fıtratına, iyi ile kötüyü, 
güzel ile çirkini, yararlı ile zararlıyı birbirin-
den ayıracak bir yetenek vermiştir (Şems, 
91/8). İşte, insanın yaratılışında var olan bu 
iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme ye-
teneği vicdandır. Bir anlamda vicdan, insan-
daki ahlâkî şuurun adıdır.  Vicdan, insanın 
içinde var olan iyilikten zevk alma, kötülük-
ten nefret etme duygusudur. Vicdan, kişinin 
hayır ve iyilikten zevk alması, huzura ermesi; 
kötülükten ve şerden rahatsız olmasıdır.

Peygamberimiz (s) insandaki bu ahlâkî yete-
neğin varlığını ve etkinliğini şu şekilde dile 
getirmiştir: “İyilik ve hayır ahlâkın güzelliği-
dir. Kötülük ve günah, senin vicdanını tırma-
layan ve halkın bilmesini istemediğin tutum 
ve davranışlardır”   (Müslim,   Birr,   14-15;   
Tirmizî,   Zühd, 52; Dârimî, Rikâk, 73; Ah-
met b. Hanbel, Müsned, IV/182, 228-229). 
Aynı konu bir başka hadiste biraz farklı ola-
rak şöyle ifadelendirilir: “İyilik ve hayır; kal-
bin tatmin olduğu, insanın yaptığında huzur 
bulduğu/hoşnutluk hissettiği şeydir; kötülük 
ve günah da vicdanı sızlatan/acı veren, insanı 
rahatsız eden ve yaparken başkalarının gör-

İ N C E L E M E

Ahlâkî Bir Kavram Olarak Vicdan

VİCDAN İNSANDA 

İYİYİ KÖTÜDEN, HAYRI 

ŞERDEN AYIRT ETMEYİ 

SAĞLAYAN, ONU ÂDİL BİR 

YARGIYA İTEN AHLÂKÎ 

DUYGU VE ŞUURDUR.

Mehmet DERİ S



mesini istemediğin şeydir” (Dârimî,  Büyû’,  
2; Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV/194).

Vicdan, insanın doğuştan getirdiği temiz fıt-
rattır. Bu, içi boş temiz bir kaba benzetile-
bilir, dolayısıyla bu kap ne ile doldurulursa 
dışarıya da onu sızdırır. Nitekim Peygambe-
rimiz (s) de her çocuğun İslâm fıtratı üzerine 
doğduğunu, ama daha sonra verilen eğitime 
paralel olarak çocuğun dinî altyapısının ta-
mamlandığına vurgu yapmaktadır (Buhârî, 
Cenâiz, 79-80, 93; Müslim, Kader, 25; Ebû 
Davud, Sünnet, 17; Ahmet b. Hanbel, Müs-
ned, 4/ 315; 6/347). 

Vicdan, insanın kendi fiillerinin ve davranış-
larının sonuçlarını denetleyen, kontrol eden, 
hayatının akışını tanzim 
eden güçlü bir ahlâkî de-
netim mekanizmasıdır. 
Bununla birlikte vicdan, 
fert ve toplumların ka-
bullerine, eğitim ve çevre 
şartlarına paralel olarak 
olumlu veya olumsuz bir 
tarzda şekillenebilir. Bu 
nedenle İslâm, işe her şey-
den önce,  düzgün oldu-
ğunda her türlü iyilik ve 
hayrın, bozulduğunda ise her türlü kötülük 
ve şerrin kaynağı olacak olan kalbi ıslah etme 
ile başlar. Nitekim Rasûlullah Efendimiz (s) 
kalbin, düzgün olması halinde bütün vücu-
dun da düzgün ve sağlıklı olacağına; bozuk 
olması halinde ise bütün vücudun bozula-
cağına” dikkat çekerek konunun önemine 
vurgu yapmıştır (Buhârî, İman, 39; Müslim, 
Müsâkât, 107; Ebû Dâvûd, Büyû, 3; Tirmizî, 
Büyû, 1; Nesâî, Büyû, 2, Kudât, 11; İbn Mâce, 
Fiten, 14; Dârimî, Büyû, 1; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, IV/ 270, 274). 

İnsanın fiillerinin ve davranışlarının olumlu/
iyi ya da olumsuz/kötü bir yönü vardır. Vic-
dan, kişinin fiillerinde ve davranışlarında bir 
“oto kontrol” görevi yapar. Bununla birlikte 
vicdan tek başına bir delil olamayacağı gibi, 
hakkı bulmada da yeterli değildir. Çünkü her-
kesin vicdanı kendi bireysel anlayışına/terci-
hine ve iradesine bağlı olduğundan, çıkacak 
sonuç ve değerlendirmeler de farklı olacaktır. 

Ayrıca vicdan, yanlış eğitim, sosyal çevre vb 
gibi birçok sebeple kolayca tesir altına alına-
bilir. Bu nedenle de vicdan, kendi gelişim ve 
olgunluğunu, dinî ve ahlâkî değerlerle uyum 
içerisinde bir yönelişe sahip olmakla sağla-
yabilir. Bir anlamda vicdan, ancak vahyin ve 
sünnetin yol göstericiliği sayesinde ahlâkî bir 
erdeme dönüşür ve aktif bir rol kazanır. Böy-
lece vahyin ve sünnetin ışığında aydınlanan 
aktif vicdan, sahibini mutlu edecek, onu stres 
ve buhranlardan koruyacaktır. 

Vahyin ve sünnetin aydınlattığı aktif vicdan 
sahibi mü’min, iyilik ve güzelliklerin insanı 
olacak, iyilik ve güzellikleri düşünecek ve 
yapacak, başkalarının da öyle olmasını arzu 

edecektir. Aynı şekilde o, 
kötülükleri istemeyecek, 
kötülük kurguları içeri-

sinde olmayacak, onlara 
yaklaşmayacak ve başka-
larının da kötülüklerden 
uzak kalmasını isteyecek-
tir. Mü’min insan, bu aktif 
vicdanı sayesinde hak ile 
bâtılı, doğru ile yanlışı bir-
birinden ayırabilir ve her 
zaman güzel ahlâkı tercih 

eder. 

Vicdanın en büyük terbiyecisi, güçlü bir Al-
lah inancı ve korkusu duygusudur. Vicdanın 
Allah inancı ve korkusu, ahirette de hesap 
verme şuuru ile doldurulması gerekmektedir. 
Allah Rasûlü (s), en erdemli insan olarak, kal-
bi tertemiz ve sözleri de doğru olan kişiyi gör-
mekte, o kimsenin kalbinin günah, haksızlık, 
kötülük, kin ve hasetten uzak, Allah korku-
su ile dolu bir kalp olduğunu ifade etmek-
tedir. (İbn Mâce, Zühd, 24) Buna göre vic-
danlar; en başta Allah korkusu olmak üzere, 
hak, adalet, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, 
yardımseverlik, sevgi, hoşgörü, merhamet, 
şefkat, dostluk, kardeşlik, fedakârlık vb gibi 
ahlâkî erdemlerle yoğrulduğu ölçüde istika-
met bulmakta ve ancak böyle vicdanlar baskı 
ve şiddet karşısında bile hakkı söylemekten 
geri durmamaktadır. Nitekim Mehmet Akif 
şu dizeleriyle bu gerçeğe dikkat çeker: 

AKTİF BİR 
VİCDAN, SAHİBİNİ 
ÇİRKİNLİKLERDEN 
ALIKOYDUĞU GİBİ, 
ONU İYİ VE DOĞRU 

OLANI YAPMAYA 
SEVK EDER.
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“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vic-
dandır 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı 
Yezdan’ın 

Ne irfanın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vicdanın.”

İnsandaki her tabiî yetenek gibi vicdanın da 
gelişip olgunlaşması ve varlığını gerçekten 
ortaya koyabilmesi, yetişme şartlarına ve eği-
time bağlıdır. Çocuk, anne babasından aldığı 
ahlâkî değerleri büyük ölçüde kendi vicda-
nına yerleştirir. Vicdanın emirlerine boyun 
eğen kişi kendisini büyük 
bir manevî ödül kazanmış 
hisseder; gönül hoşluğu 
ve derûnî zevk duyar. Bun-
lara karşı gelen ise, için-
de şiddetli bir sıkıntı ve 
manevî bir azabın acılarını 
hisseder. İnsan kendisini, 
vicdanın yergisine konu 
olacak davranışlardan ne 
kadar uzak tutarsa, karak-
terini o ölçüde sağlamlaş-
tırmış ve ahlâkî olgunluğa yükselmiş olur. 

İnsanın kalbi, Yüce Yaratıcı’yla ve insanlarla 
olan ilişkilerimizin şekillenmesinde ve on-
ların Allah katındaki değerinin tespitinde 
önemli bir konuma sahiptir. Kabın içerisinde 
olanı sızdırması gibi kalbimiz de bizim ayna-
mız ve davranışlarımıza yön veren mihenk 
taşıdır. Bu itibarla zihni ve kalbi kirlenen in-
sanın söz ve davranışları da doğal olarak kir-
lilikten eser taşıyacaktır. Buna karşılık zihnini 
ve kalbini, iyiliklerin ve güzelliklerin süsledi-
ği kimsenin sözleri ve davranışları da ahlâkî 
erdemler doğrultusunda şekillenecektir. Do-
layısıyla insanın yaratılış ve varoluş amacı ile 
örtüşmeyecek türden olumsuz/zararlı davra-
nışlar sergilemesinde, kararmış bir vicdanın 
önemli bir unsur olduğu açıktır. 

Sonuç olarak şunları söylemek gerekirse; 
vicdan insanda iyiyi kötüden, hayrı şerden 
ayırt etmeyi sağlayan, insanın iyilikten huzur, 
kötülükten azap duymasına yol açan, insanı 

davranışları ve fiilleri hakkında âdil bir yargı-
ya iten ahlâkî duygu ve şuurdur. 

Vahyin ve sünnetin aydınlattığı aktif vicdan 
sahibi mü’min, iyilik ve güzelliklerin insanı 
olacak, iyilik ve güzellikleri düşünecek ve 
yapacak, başkalarının da öyle olmasını arzu 
edecektir. Aynı şekilde o, kötülükleri isteme-
yecek, kötülük kurguları içerisinde olmaya-
cak, onlara yaklaşmayacak ve başkalarının 
da kötülüklerden uzak kalmasını isteyecektir. 
Mü’min bir insan, aktif vicdanı sayesinde hak 
ile bâtılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabi-
lir ve her zaman güzel ahlâkı tercih eder. 

■
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VAHYİN IŞIĞINDA 

AYDINLANAN AKTİF 

VİCDAN, SAHİBİNİ 

HUZURLU VE MUTLU 

EDECEK, ONU STRES 

VE BUHRANLARDAN 

KORUYACAKTIR.



1- Kültürel Anlatımda İnsanın Yaratıl-

ması ve Çoğalması: 

Kültürel anlatıma göre Allah önce çamurdan 

cansız bir insan heykeli yapmış (tesviye), 

sonra ruhundan ona üfleyerek (nefha) can-

landırmış, nefs-i vahide (yalnız kişi) olan bu  

adamın kaburga kemiğinden kendisine bir eş 

yaratmış ve adına Havva demiş, ikisi birlikte 

olunca her doğumda kızlı-erkekli ikiz çocuk-

ları olmuş, çapraz ikizler daha sonra ensest 

ilişki ile birbirleriyle evlenerek çoğalmışlar, 

bu arada ayrı batınların çocuklarından Kabil 

kıskandığı kız yüzünden Habil’i öldürmüş, 

bundan dolayı Allah İsrailoğulları’na “kısas 

olarak yahut yer yüzünde fesat/savaş olmadan 

kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldür-

müş gibi olur”(5 Maide/27-32) diye yazmıştır.

Üflenen ruh konusunda ihtilaf edilmiştir. 

Bütün varlıkların Allah olması demek olan 

vahdeti vücuda ve panteizme/hulul inancı-

na götüren anlayışa göre üflenen ruh, yüce 

Allah’ın bir parçasıdır. Üfleme ifadelerinde 

kullanılan Rûhî, Rûhihi, rûhina, tamlamaları 

da tıpkı vücudun birer parçası olan re’sihi 

(onun başı), yedihi (onun eli), aynihi (onun 

gözü) gibi bir anlama sahiptir. Bu organlar 

vücudun birer parçası olduğu gibi, üflenen 

ruh da Allah’ın bir parçasıdır. 

İ N C E L E M E

İnsanın Yaratılması ve Çoğalması 

İNSANIN YARATILIŞINA 
İLİŞKİN KÜLTÜREL 

ANLATIMDA 
SÖYLENENLERİN 
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KUR’AN EKSENLİ 

DEĞERLENDİRMELER 
ORTAYA KOYMAKTADIR.

İbrahim SARMIŞ

Prof.Dr., Arap Dili ve Edebiyatı 
emekli öğretim üyesi 
 ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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Böyle olunca insan, Allah’ın kendisinden bir 
parça olarak  üflediği ruh ile topraktan yap-
tığı cesedin birleşiminden, yani biri ölümlü 
diğeri ölümsüz iki unsurdan oluşmaktadır. 
Onun için insanın cesedi değersiz toprak ola-
rak görülürken, ruhun onu insan yapan üs-
tün varlık olduğu kabul edilir. Bu bakımdan 
Celaleddin Rumi’nin tasviriyle vücut kafe-
sinde tutsak olan ve kamışlıktan koparıldığı 
için inleyip duran ney gibi ayrıldığı ilahi zatla 
bütünleşme özlemi ile yanıp tutuşan bu ruhu 
ne yapıp edip kirletmemeğe ve erdemlerle 
donatmağa çalışmak gerekir. Çünkü insanın 
yüceliği toprak olan bedenle değil, ilahi olan 
ruhun yüceliği ile olur.  

İnsanın bedeninde ete kemiğe bürünen bu 
ruh, Allahtan geldiği için ölümsüz olup vü-
cut öldüğünde ondan ayrılarak göğe yüksel-
diği, Arş’ın etrafında kandillerde veya yeşil 
kuşların kursaklarında barındığı, daha sonra 
bedene geri gelerek -Allah’ın kendi parçası 
olan bir şeyin nasıl azap göreceği düşünül-
meden-kabir azabı çekenler için kıyamete 
kadar kabirde azap çektiği, kıyametten sonra 
da tekrar yerden biterek mahşerde toplan-
dığı ve ahiret sürecini yaşayarak cehenneme 
girecekse -Allah’ın parçasının ateşte nasıl ya-
kacağı yine sorgulanmadan- ateşte yanacağı, 
ödüllendirilecekse cennete gideceği  ve orada 
yaşayacağı anlatılır. 

Ruh hakkında insana ancak az bilgi verildi-
ği için mahiyetinin bilinmediği söylenerek 
bunu kanıtlamak için de İsra/85. ayet de-
lil gibi gösterilir. Oysa bu ayet, bilinmeyen 
dedikleri ruhu değil, Cebrail’in getirdiği  ve 
hakkında bilgileri az olduğu için müşriklerin 
karşı çıktığı Kur’an vahyinden söz etmekte-
dir.

Ruh’un Allah’tan kopan bir unsur değil, ak-
sine diğer yaratıklar gibi yaratılmış bir varlık 
olduğunu savunan anlayış ise, bunu mülki-

yet anlayışı ile açıklamaya çalışır. Buna göre 
bütün varlıklar Allah’ın birer mülkü olduğu 
gibi, ruh da -beş N bir K’daki gibi nerede, ne 

zaman, nasıl, niçin, ne kadar,- yaratıldığı bilin-
meyen bir varlık olarak yaratılmıştır. Ruh’un 
üflenmesinde kullanılan rûhî, rûhihi, rûhina 
tamlamaları da vücuttan ayrı birer obje olan 
kitabihi (onun kitabı), kalemihi (onun kalemi), 

sâatihi (onun saati) tamlamaları gibi tamla-
yan ile tamlananın birbirinin parçası olmayıp 
(baziyet değil, mülkiyet belirten) tamlama 
olduğu gibi ruh da Allah’ın mülkü olan bir 
şeydir. Onun için rûhî, ruhihi, ruhina tamla-
malarından hareketle insanda Allah’tan bir 
unsurun bulunduğunu söylemek şirke gö-
türürken, bu anlamda ise şirkin sözkonusu 
olmadığı anlatılır. 

Aliminden cahiline kadar toplumun ruh an-
layışı bu şekilde olup söylenenlerin tümü 
ruhçu anlayıştan ibarettir. Kur’an’dan hiçbir 
delile değil, en başta İbni Kayyim’in yabancı 
kültürlerden derleyip yazdığı saçmalıklar-
la dolu (Kitab) er-Ruh kitabındaki gibi an-
latımlara dayanmaktadır.  Çünkü en alimi 
bile Kur’an’da ruhun yaratıldığını  ve yanlış 
kullandıkları İsra/85. ayetin dışında, insanı 
canlı yapan unsur anlamında adının geçtiği-
ni belirten bir ayetin olduğunu söyleyemez. 
Görüldüğü gibi insanın yaratılışı ve yapısı 
Kur’an’dan hiçbir delili olmayan bu varsa-
yımlara dayandırılmaktadır. 

Böyle olduğu için ruh tezini  savunan ve 
Kur’an’a dayandırmaya çalışanlar bunu an-
latmak için ‘Nefs’ kelimesinin ‘Ruh’ anla-
mında olduğunu söyler ve meleklerin kafir-
lere/zalimlere “Haydi nefislerinizi çıkarın”(6 

Enam/93) deyişlerini delil gösterirler. 

Oysa hem Arap dilinde hem Kur’an-ı 
Kerim’de ‘Nefs’ kelimesi ‘kişi, kişinin kendisi’ 
anlamında olup hiçbir zaman ruh anlamında 
kullanılmaz. Nitekim baştan sona Tasavvuf 
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kültüründe Nefs, Yunus Emre’nin deyişi ile 
insanın içinde genellikle kötülüğü emreden 
başka bir ben olarak tanımlanır. Türkçe’ye 
belki ‘can’ sözcüğüyle  çevrilebilir ve kafirle-
rin ölümünden söz eden ayetlerdeki ‘çıkarın’ 
ifadesi mecazi bir anlatım olarak “geberin” 
anlamında olabilir.

Hadislerle akaid oluşturulabileceğini söyle-
yenler ise, ruh olgusunu, ana rahminde ço-
cuğun oluşumu, kan pıhtısı, et parçası ve ala-
kadan başlayarak kişinin rızkının ve ecelinin, 
mümin veya kafir, mutlu veya bedbaht olaca-
ğının yazıldığını, cennete 
veya cehenneme gitmesi-
ne bir adım kaldığı hal-
de önüne kader kitabının 
geçtiğini söyleyen (Buhari, 
bedu’l-halk, 6, ehadisu’l-
enbiya, 3, kader, 1, tev-
hid, 28; Müslim, kader, 1) 
âhad rivayetle ispatlamaya 
çalışırlar. 

Oysa ne de olsa Kur’an’a 
inanan ve Hz.Peygamberin 
yolundan gitmeye çalışan 
Müslümanlardan oluşan Mutezile’ye cevap 
yetiştirmeye çalışan Buharî’nin Mutezile tara-
fından şiddetle reddedilen hadislerden olan 
bu hadisi kader kitabının başına koyması 
manidar olduğu kadar, ahad bir haberle ta-
mamen gayb olan konuları ispatlamaya çalış-
mak daha da manidardır. Çünkü en çok tar-
tışma konusu olan hadislerden biri budur1.

Onun için ruh’un mahiyeti, yaratılıp yaratıl-
madığı, yaratılmışsa nerede ve ne zaman ya-
ratıldığı, insan bedeni ile ilişkisi, insan ölün-
ce ne olduğu ve nereye gittiği, kıyamete ka-

1 -Bu ve başka kader hadislerinin değerlendirilmesi 
için bakınız: H.Musa Bağcı, Buhari’nin Kader 
Konusunda Mutezile İle Münakaşaları,  www.
venharhaber.com/.../ Ayrıca Rivayet Kültürü Ve 
Yanlış Din Anlayışı, kitabımız.

dar nerede durduğu, Araf/172-173 ayetlerini 
açıklamak için var sayılan ‘ruhlar alemi’nin 
nerede bulunduğu, ne zaman ve nasıl oluş-
tuğu...soruları, varsayımların dışında, tama-
men cevapsız kalmaktadır2. 

Bunun yanında, meleklerin “Orada bozgun-
culuk yapacak ve kan dökecek birisini mi halife 
yapacaksın?”(2/30) itirazını neye dayanarak 
yaptıklarına ilişkin de farklı yorumlar yapılır. 
Bir yoruma göre daha önce konuşan bir veya 
birden çok insan cinsi yaşamış ve bunlar yer 
yüzünde fesat çıkarıp kan döktükleri için za-

manla helak olmuşlardır. 
Melekler bunların yaptı-
ğına bakarak halife yapı-

lacak insanın da onlar gibi 
kan döküp fesat çıkaraca-
ğını söyleyerek  bu atama-
ya itiraz etmişlerdir3.

Başka bir yoruma göre 
melekler, cinlerin yer yü-
zünde fesat çıkarıp kan 
döktüklerini görüyor ve 
biliyordu. Allah, onların 
üzerine meleklerden bir 

topluluk göndermiş, onlardan hayatlarını 
kurtaranları melekler adalara sürmüşlerdi. 
Yerlerine halife olarak atanacak olan insanın 
da onlar gibi yapacağını düşünerek bu ata-
maya itiraz etmişlerdir4. Oysa her iki yorum 

2 -İnsanın ruh ve beden olmak üzere düalist bir 
yapıya sahip olduğu anlayışının İslam’ın değil, 
başka felsefelerin olduğu ve  ruh söylemleri 
hakkında  geniş bilgi için bakınız. Erkan Yar, 
Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü 
Sorunu, Ankara Okulu,  Ankara 2000 

3 -Bakınız. Muhammed Abduh-Muhammed Reşid 
Rıza, Menar Tefsiri, 1/359-360, çeviri, heyet, Ekin 
yayınları, İst. 2011

4 -Menar Tefsiri, 1/360; Taberi, Tefsir, 1/199, İbni 
Atiyye, 1/217-218, Ebu Hayyan, 1/141, İbni Kesir, 
1/101’den naklen M.Sait Şimşek, Hayat Kaynağı 
Kur’an Tefsiri, 1/56-57, Beyan Yayınları, İst. 2012

RUH HAKKINDA 
İNSANA ANCAK AZ 
BİLGİ VERİLDİĞİ 

İÇİN MAHİYETİNİN 
BİLİNMEDİĞİ 

SÖYLENEREK BUNU 
KANITLAMAK İÇİN DE 

İSRA 85. AYET DELİL 
GİBİ GÖSTERİLİR.
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gayble ilgili varsayımlar olup Kur’an’dan hiç-
bir delili yoktur.

Yine, Âdem’e isimlerin öğretilmesinden mak-
sadın, “isimleri verilen eşya” olduğu5, Allah’ın 
Âdem’e her şeyi öğrettiği ve bunun insan so-
yunun bütün fertlerinde olduğu, bunun ilk 
anda verilmesi ile farklı zamanlarda verilmiş 
olması arasında farkın bulunmadığı6 söyle-
nirken, bazıları ise isimlerin öğretilmesinden 
maksadın Âdem’in hem bilgi edinmesi hem 
bilgiyi üretme yeteneğine sahip olması, onun 
neslinin ancak bununla yer yüzünde hilafet 
görevini yaparak onu imar edeceği anlamın-
da olduğunu söyler7. Bunların doğru olmadı-
ğını yerinde göreceğiz.

Bunun yanında, Kur’an, halife atamasının yer 
yüzünde  yapıldığını (2/30) ve “Sizi bu top-
raktan yarattık, ona döndüreceğiz ve yine ondan 
çıkaracağız” (20 Taha/55) ayeti yaratılmanın 
da, ölüp toprağa girmenin de, tekrar diril-
menin de burada/yer yüzünde olduğunu/ola-
cağını kesin bir şekilde söylemesine karşın, 
insan oğlunun içinde yaratıldığı cennetin, 
ahirette müminlere mükafat olarak verileceği 
belirtilen mükafat cenneti olduğuna -istisna-
lar dışında- inanılır ve savunulur.

Ayrıca, “Ben yeryüzünde bir halife atayaca-
ğım”(2/30) ifadesi Papalık sisteminde ve 
Allah’ın atadığı (!) masum imam anlayışında 
olduğu gibi teokratik  bir anlayışla yorum-
lanarak Allah’ın hükümlerini yer yüzünde 
uygulamakla görevlendirildiği için insanın  
Allah’ın halifesi olduğu, dolayısıyla yer yü-
zünde onu temsil ettiği ve onun adına iş gör-
düğü anlatılır. 

Oysa Bakara/30-34 ve yaratılıştan söz eden 
diğer ayetler bağlamında yapılan bütün bu 
anlatımlar ayetlerin söylediğinden çok ya İs-

5 -Menar Tefsiri, 1/365

6 -Menar Tefsiri, 1/367

7 -M.Sait Şimşek, Age. 1/58

railiyat/Tevrat kültürünü yansıtmakta8 ya da 
spekülasyon olup gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bunu görmek için  yaptığımız geniş kapsamlı 
bir çalışmadan sadece insanın yaratılışını ve 
Âdem’e öğretilen isimleri Kur’an çerçevesin-
de değerlendirerek anlatmaya çalışacağız.

2- İnsan, Önce Beşer Olarak Yaratılmıştır:

İnsanın yaratılışına ilişkin kültürel anlatım-
da söylenenlerin isabetli olmadığını Kur’an 
eksenli yapılan değerlendirmeler ortaya koy-
maya yeterlidir. Bunun bir örneğini büyük 
bir emek ve israiliyat gölgesinden uzak bir 
kavram bilgisiyle yapılmış olup tamamlan-
mış olmasından büyük mutluluk duyduğum 
Mustafa İslâmoğlu hocamızın Esmâ-i Hüsnâ 
çalışmasında görüyoruz. Kur’anın doğru an-
laşılması noktasında  hocamızın diğer çalış-
malarının yanında bu önemli çalışmanın da 
büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyo-
rum. Kurani Hayat dergisinin bu sayısının 
konusu da olan Esmâ-i Hüsnâ kitabından 
yapacağımız uzun bir alıntı ile başlayarak in-
sanın gerçekte nasıl yaratıldığını ortaya koy-
maya çalışacağız.

Henüz akıl, irade, vicdan sahibi olmadığı için 
çevresinde kan döken ve fesat çıkaran, baş-
kasıyla ünsiyet kuramayan bir beşer9 olarak 
yaratılan, sonra kendisine akıl, irade, vicdan 
verilerek insan konumuna  yükseltilmesi an-
lamında tesviye edilmesi ve ruh’un üflenmesi 
ile halife olabilecek  mükemmel bir varlık ol-

8 -Merak edenler için bakınız. M.Sait Şimşek, Age. 
1/59-61

9 - İlk bakışta “görünen organ” olduğu için, insan 
derisine beşera denilmiştir. Kadınla erkeğin tenleri 
birbirlerine temas ettiği için, cinsel birlikteliğe de 
kinaye olarak mubaşeret denilmiştir. “İtikâfta iken 
onlarla mübaşeret etmeyiniz (lâ tubâşirûhunne).... 
Şimdi onlarla mübaşeret ediniz” (2 Bakara/187)  
ayetindeki gibi. (Bkz.Rağıb, Müfredat,  beşera 
mad.) 



ması anlamında10 beşerin insan/âdem/adam 
haline geldiği11 şöyle anlatılır:

“a- Kur’an, insan için  üç isim kullanır: Beşer, 
İnsan, Âdem. Beşer, sîreti değil, sureti insan 
olan canlıya denir. İradesiz ve sorumsuz bir 
vahşi iken “beşer” olarak adlandırılan insan, 
iradeli ve sorumlu bir insî12 olunca, “insan” ve 
“âdem” diye isimlendirilmiştir. Böylece İnsan 
ve Âdem isimlerinin eş anlamlı kelimeler ol-
duğu anlaşılmaktadır.

b- Beşer’in neden yaratıldığından söz eden 
iki ayetten biri “su’dan” yaratıldığını belirtir.  
“Sudan insanı yaratan ve 
onun kan bağıyla soy-sop, 
evlilik bağıyla hısım sahibi 
olmasını sağlayan da O’dur: 
Zira senin Rabbin sınırsız 
kudret sahibidir.” (25 Fur-
kan/54).

c- “O insanı yaratmaya  
çamurdan başladı” (32/7) 
ayeti insanın çamurdan 
yaratıldığını söyler.  Bu 
ayette, ‘beşer’in çamurdan 
yaratıldığını söyleyen ayetlerde olmayan bir 
husus var. O da “başladı” (bedee) ifadesidir. Bu 

10 - Tesviye ve ruh üflemenin  belirtildiği gibi beşere 
akıl, irade, vicdan verilerek insan konumuna 
çıkarılması anlamında olabileceği  gibi, ruh 
üflemenin bu yetenekler verilerek  konumu 
yükseltilen insana elçi seçilen biri/Âdem vasıtasıyla 
vahiy bilgilerinin verilmesi anlamında da olabilir.

11 - Bkz. Menar Tefsiri, 1/361-364

12 - “Unutmak” anlamındaki “nesiye” fiilinden 
türedeği anlayışının aksine, ‘insan’ isminin gerçekte 
ünsiyet sağlamak, başkalarıyla beraber yaşamak, 
anlamındaki ‘enise’ fiilinden türediği dikkate 
alınırsa, önceleri akıl, irade ve vicdan yoksunu 
olup başkalarıyla ünsiyet sağlayamayan beşer’in 
sonra verilen akıl, irade ve vicdan ile başkalarıyla 
ünsiyet sağlayan ve beraber yaşayabilen insan 
düzeyine çıkarıldığı anlatımlarının, meleklerle 
beraber kendisine secde etmesi emredilen İblis’in 
bunu red ederken “insan/âdem” kelimeleri yerine, 
“yarattığın bir beşere secde edecek değilim” (15 
Hicr/33) demesinden de anlaşılmaktadır-İS.

da gösterir ki, çamurdan yaratılış, “başlangıcı” 
olan bir süreçtir. Buradan, Âdem’in yaratılışı 
bahsinde geçen “toprak, çamur, balçık” gibi 
ifadelerin, esasen Âdem’in beşer yanı ile ala-
kalı olduğu sonucu çıkar. Aynı canlı varlığın 
yaratılışının iki ayrı kavramla ifade edilmesi, 
o canlı varlığın yaratılışının aniden değil, bir 
süreç içinde, aşama aşama gerçekleştiği anla-
mına gelmektedir. 

d- Yahudi ilahiyatının etkisindeki akıl Allah’ın 
beşere üfleyip onu insana dönüştüren ruhun 
“can” olduğunu, dolayısıyla âdemoğlunun 

ruh üflenmeden önce-
ki safhasının adı olan 
beşer’in cansız olduğunu 

sanmaktadır.

Oysa yeryüzünde canlılık 
insanla başlamamıştır. İn-
san, canlı varlık zincirinin 
son halkasını teşkil etmek-
tedir. “Biz her canlıyı su-
dan kıldık” (21 Enbiya/30) 
ayeti yeryüzünde canlı 
hayatın insanla başlamadı-
ğının Kur’ani delili olarak 

önümüzde durmaktadır. (...),

e- İnsanın yer yüzünde halife kılınmasına 
meleklerin itirazına gelince; İsrailiyatın etki-
sindeki aklın en büyük problemi insanı iki 
unsurdan ibaret saymasıdır: Beden ve Can.  

Oysa ruh üflenen13 Beşer, bu ikisine zaten sa-
hipti. O anda Beşer’in hem bedeni hem de 
canı vardı. Fakat beden ve cana sahip olmak 

13 - Dikkat edilirse yazıda ‘ruh üfleme’, gelenksel 
kültürde anlaşılıp anlatıldığı gibi insan/âdem’in 
cansız/çömlek iskeletine  can vermek için ‘ruhun 
üflenmesi’ anlamında değil, zaten beşer olarak 
canlı olan âdem’e ‘akıl, irade, vicdan gibi yetenekler 
verilerek  insan seviyesine çıkarılması’ anlamında 
kullanılmaktadır. Böylece kılasik anlatımdaki “ruh 
üfleyerek canlandırma” söyleminin doğru olmadığı 
görülmektedir-İS.

OYSA HEM ARAP 
DİLİNDE HEM 

KUR’AN-I KERİM’DE 
‘NEFS’ KELİMESİ ‘KİŞİ, 

KİŞİNİN KENDİSİ’ 
ANLAMINDA OLUP 

HİÇBİR ZAMAN 
RUH ANLAMINDA 

KULLANILMAZ.
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onu insan yapmaya yetmiyordu.14 Beşer ya-
pısıyla canlı türünün en gelişmiş unsuruy-
du, ancak irade, akıl ve vicdandan yoksun 
olduğu için, bu gelişmişlik onu canlı türü-
nün en vahşi, en kan dökücü unsuru yap-
mıştı. Allahu a’lem, melekler beşerin bu hali-
ni biliyorlardı (ve görüyorlardı). Bu nedenle, 
beşere ruh üfleyerek onu “Âdem” edip yer-
yüzünün halifeliğine atayacağını haber veren 
Allah’a şu suali sormuşlardı: 

“Sen yer yüzünü ifsad edecek, orada kan dökecek 
birini mi tayin edeceksin?” 
(2:30).

Bu ayet, Âdem’e ruh üf-
lenmeden önce onun çöm-
lek değil, “ifsat eden” ve 
“kan döken” canlı ve kanlı 
bir varlık (beşer) olduğu-
nun açık ve net Kur’ani 
kanıtıdır.

Ruh üflenmeden önceki 
beşer haliyle insan Allah’a 
muhatap (emaneti yüklenmiş-İS) değildi. 
Zira aklı, iradesi ve vicdanı yoktu. Bunlara 
sahip olmayan bir canlı varlık, Allah’a muha-
tap olamazdı. 

Şu ayet bu hakikati dile getirir: “Daha sonra 
onu yaratılış amacını gerçekleştirecek bir dona-
nıma sahip kılarak kendi ruhundan üflemiştir. 
Derken sizi hem işitme ve görme, hem de duygu 
ve düşünce yetenekleriyle donatmıştır: Ne kadar 
da az şükrediyorsunuz”(32 Secde/9). 

Ayette ruh üflenmeden önceki süreçlerde 
yaratılan şeyden, üçüncü şahıs zamiriyle “o” 
diye söz edilirken, ruh üflendikten sonra bir-
den muhatap zamiriyle “siz” diye hitap edi-

14 - Nitekim bütün çeşitleriyle hayvanların da canı 
vardır. Ama hiçbiri insan düzeyinde değildir. 
İnsanı onlardan ayıran şey, tesviye edilip ruh 
üflenmesi diye ifade edilen ve onu insan yapan 
akıl, irade, düşünme, muhakeme, vicdan, gibi 
şeylerdir-İS.

yor. Yani beşer’ken Allah için “o” olan varlık, 
ruh üflenip insan kılınınca “siz” denilerek 
muhatap alınıyor.

Âdem’in henüz ruh üflenmeden önce çömlek 
değil de canlı ve kanlı bir varlık (beşer) oldu-
ğu Bakara/30. ayetten çıkmaktadır. Bir varlı-
ğın, ifsat etmek ve kan dökmekle suçlanması 
için, o varlığın canlı ve basit zekâya sahip/
akıldan yoksun bir varlık olması gerekir. Kurt 
sürüyü ifsat eder ve koyunların kanını döker. 
Tilki kümesi ifsat eder ve tavukların kanını 

döker, vd. Bu canlılardan 
çok daha zeki olan (akıl-
lı değil) beşer de yaşadı-

ğı yeri ifsat ediyor ve kan 
döküyordu. Bunun kesin 
kanıtı Bakara/30.ayetin 
lafzıdır. 

Şöyle ki: Ayetin metninde 
geçen yufsidu ve yesfiku, 
muzari fiillerdir. Muzari 
fiiller, eğer sınırlayıcı bir 

karine yoksa, üç zamanı birden ifade ederler: 
Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. 
Bu durumda, yufsidu: “ifsat ediyor/ifsat eder/
ifsat edecek” manasına; yesfiku: “akıtıyor/akı-
tır/akıtacak” manasına gelir. Bir muzari fiili 
bu üç zamandan birine hasretmek için mut-
laka ilave bir karine gerekir. Mesela cümlede 
gelecek zamanla sınırlandıran tesvif  edatları 
(sin ve sevfe)’den biri kullanılırsa, o takdirde 
üç zamanlı muzari fiili sadece gelecek za-
mana hasredilir. Bu ayette böyle bir durum 
yoktur. Dolayısıyla ayetteki muzari fiilleri ge-
lecek zamana hasretmenin bir delili yoktur. 
Kısaca bu fiiller, insan/âdem/adam olmadan 
önceki beşer halini (ve o andaki durumunu-
İS) anlatmaktadır.

Şu halde, ayetten çıkan sonuç açık ve nettir: 
Âdemoğluna ruh üflenmeden önce, yani o daha 
beşer iken, ortalığı ifsat ediyor ve kan döküyor-

YERYÜZÜNDE 
CANLILIK İNSANLA 
BAŞLAMAMIŞTIR. 

İNSAN, CANLI VARLIK 
ZİNCİRİNİN SON 
HALKASINI TEŞKİL 
ETMEKTEDİR. “BİZ 

HER CANLIYI SUDAN 
KILDIK” (21 ENBİYA/30).



du. Melekler bu durumu bir vakıa/olgu olarak 
görüyorlardı. İtiraz sadedindeki soruyu bunun 
için sordular. Fakat beşer, üflenen ruh ile akıl, 
irade ve vicdan sahibi oldu. Artık o “insan” de-
nilmeyi hak ediyordu, zira bu üç haslet sayesinde 
‘vahşiyyetten’ çıkıp ‘ünsiyyete’ kavuştu ve Âdem 
oldu. İşte onlar bunu öngöremediler. (...).

Sözün özü, üflenen can değil, içinde akıl, irade 
ve vicdanı barındıran ruh idi. Ruh üflendiğinde 
insan zaten canlı bir varlıktı.

Özün özü: Önce çömlekten yaratılan insan 
artık çömlekten değil, İnsan suresinin 2. 
ayetinde buyurulduğu gibi “nutfeden/hayat 
suyundan” yaratılır oldu 
ve hâla da ondan yara-
tılmaya devam etmekte-
dir. Onun için “Hani bir 
zamanlar Rabbin meleklere 
demişti ki: “Bakın, Ben süz-
me, kurumuş, ses veren bir 
balçıktan; özgün bir biçim 
almaya elverişli, tabiatı de-
ğiştirilmiş, koyu ve yoğun 
bir çamurdan bir beşer ya-
ratıyorum”(15 Hıcr/28) 
ayetleri ve insanın ele-
menter yaratılış süreçlerinden bahseden tüm 
ayetler İnsan suresinin 1. ayeti ışığında anla-
şılmalıdır.

Özetle: İnsan, insanlaşmadan önce beşer idi ve 
bu halde üzerinden çok uzun bir süre geçti. Be-
şer olmadan önceki elementer süreci üzerinden 
de çok uzun bir süre geçmişti. Bu çok uzun süre 
ayette ”hînun mine’d-dehr”(tüm zamanlar içeri-
sinde belirsiz ve çok uzun bir süre) ile ifade edilir.

Üçü Hıcr suresinde (26, 28, 33. ayetler), biri 
Rahman 14’te olmak üzere Kur’an’da dört 
yerde geçen salsâl kelimesinin yer aldığı tüm 
ayetler, karmaşık ve muhteşem bir inşanın 
eseri olan insanın biyolojik kökeninin basit 
ve sıradanlığına dikkat çekmektedir. Allah’ın 

müdahalesiyle, bu değersiz ve yetersiz ele-
mentlerden insan gibi bir şaheser yaratılmış-
tır. Kur’an’ın, insanın yaratılışını toprak ve 
toprak cinsinden olan değişik maddelerle iliş-
kilendirmesinin bir başka nedeni ise, insanın 
yeryüzündeki yaşamını ve gelişimini, toprak 
ve onun üzerindeki organik ve inorganik ele-
mentlere bağımlı olarak sürdürmek zorunda 
oluşunu belirtmek için olup Darwin’in iddia-
sını boşa çıkarmaktadır15.

Darwin, insanı ahsen-i takvim (95 Tîn/4) ve 
eşref-i mahlûkat16 kılan İlâhi ruhun üfleni-
şini boşa çıkarıyor. Beşer, bu ruh üflenme-

den önce sûret olarak 
insan idi ama sîret ola-
rak insan/âdem değildi. 

Darwin, “beşer”in yerine 
“maymun”u koyuyor ve 
bu önemli halkayı yok 
sayıyor. Böyle yapmakla 
sonuçları açısından çok 
tehlikeli iki şey yapmış 
oluyor:

1- Allah’ın varlığa ve 
hayata aktif ve aktüel mü-

15 - Vahyi gözardı ederek pozitif bilim çerçevesinde 
canlıların ortaya çıkmasını türler arasındaki 
sıçrama ve evrim teorisiyle açıklayan Darwin’in 
evrim teorisinin Kuantum fiziğine göre imkansız 
olduğu anlatılır. Buna göre “Hücre ölçülerinde 
bir parçacığın/iyon başka bir parçacığın/iyon işini 
görebileceği Kuantum olarak söylenemez. Buradan 
hareketle, ilkel hücreden modern insana kadar, 
bırakın bir canlının başka bir canlıya evrimleşerek 
geldiğini bilimsel olarak iddia etmek, bir canlı 
hücresi başka bir canlı hücresine dahi dönüşemez” 
(Bkz. Doç.Dr.Orhan Yalçın, Yeni Şafak, Kuantuma 
Göre Evrim İmkansız, 14 Mayıs 2013-İS)

16 - Kültürümüzde insan için ‘eşref-i mahlukat’ 
nitelemesi yapılır. Oysa bunun dinden bir delili 
ve dayanağı yoktur.  Nitekim Hz.Peygamber 
için de “seyyidu’l-enbiya” gibi aşırılık ifadesi 
nitelemeler yapılır. Halbuki Hz.Peygamber 
kendisi, “Hıristiyanların Meryem Oğlu İsa Mesih’i 
abartarak övdükleri gibi beni abartarak övmeyiniz, 
sadece Allah’ın kulu ve Rasulü, deyiniz” (Buhari, 
enbiya, 48) uyarısında bulunmuştur-İS.

BEŞER’KEN ALLAH 

İÇİN “O” OLAN 

VARLIK, RUH ÜFLENİP 

İNSAN KILININCA 

“SİZ” DENİLEREK 

MUHATAP ALINIYOR.
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dahalesini red ederek tanrı yerine “doğa”yı, 
İlahi akıl yerine “tesadüfü” koyuyor.

2- Bununla varlık ağacının en soy-
lu meyvesi olan insanı salt “biyolojik bir 
canlı”ya indirgiyor. Bu açıdan o bir indirgeme 
operatörüdür”17. 

Görüldüğü gibi, ruh üflemek, geleneksel an-
latımda söylendiği gibi cansız insan heykelini 
canlı yapmak değil, beşeri yer yüzünde hila-
fet yapabilecek ve başkalarıyla ünsiyet kura-
bilecek akıl, irade, vicdan, sorumluluk gibi 
donanımla donatarak in-
san/âdem/adam yapmak 
demektir. Kur’an, yerine 
göre beşer ve insan keli-
melerini bu anlamlarda 
kullanır18.

Nitekim “Ben yoğunlaşmış 
bir çamurdan, kurumuş  
balçıktan, bir beşer yara-
tıyorum. Onu tesviye edip 
ruhumdan üflediğim zaman 
ona secde ediniz” (15 Hicr/28, Sâd/71” ayetle-
rinde olsun, İblis’in secde etmeyi reddettiğini 
belirten “Ben, kurumuş bir balçıktan yarattığın 
bir beşere secde edecek değilim” (15 Hicr/33) 
ayetinde ve başka yerlerde olsun, âdem/insan 
kelimeleri değil, ‘beşer’ kelimesinin kullanıl-
ması da bunu göstermektedir. Çünkü insan, 
beşer olarak yaratılmış, daha sonra akıl, vic-
dan ve sorumluluk yüklenerek ve vahiy bil-
gisi ile de donatılarak yer yüzünde hilafet ya-
pabilecek konuma çıkarılmış, bundan sonra 
melekler kendisine secde etmiştir. Onun için 
Hicr/28, Secde/9, Sâd/71 ayetlerinde  geçen 
“sevveytuhu-sevvâhu” ifadesini marangozun 

17 - Mustafa İslâmoğlu, Esmâ-i Hüsnâ, 2/140-150, 
Düşün yayıncılık, İst. 2012. Yine bakınız. Mehmet 
Okuyan, Kısa Surelerin Tefsiri, 3/314-319, Düşün 
yayıncılık; Mustafa Öztürk, Kur’an-ı Kerim Meali, 
Sâd/72. ayetin çevirisi.  

18 - Bakınız. Mustafa İslâmoğlu, Age. 2/140-154, 

rende ile tahtayı yahut helkeltraşın heykeli 
tesviye etmesi anlamında maddi bir değişik-
likten geçirmek olarak anlamamak lazımdır. 
Çünkü yüce Allah bu haberi/buyruğu melek-
lere verdiğinde beşer kanlı canlı bir yaratık 
olarak mevcut bulunuyordu.

Böylece, “Sonra neslinin süzülen basit bir su-
dan sürmesini sağladı, sonra onu tesviye edip 
ruhundan üfledi”(32 Secde/9) ve “Onu tesviye 
edip ruhumdan üfleyince kendisine secdeye ka-
panın, dedi”(15 Hicr/29; 38 Sâd/72) ayetlerin-

deki ‘tesviye’den ve ‘ruh 
üfleme’den maksadın, 
cansız heykeli heykeltra-

şın tesviye ettiği gibi tes-
viye etmek ve canlandır-
mak yahut Darwin’in iddia 
ettiği gibi başka bir tür-
den evrimleştirmek değil, 
önceden canlı olan beşer 
aşamasındaki varlığı yara-
tılış amacıyla uyumlu hale 
getirmek anlamında bu 

yeteneklerle donatarak halifelik yapabilecek 
düzeye yükseltmek olduğu anlaşılmaktadır. 

“Sizi topraktan yaratması ve ardından beşer ola-
rak yer yüzüne dağılmanız da onun ayetlerinden 
biridir” (30 Rum/20) ayeti de bu gerçeğe işaret 
ediyor olsa gerektir. Çünkü tesviye’nin ardın-
dan “iza halaktuhu=yarattığım zaman” veya 
“iza ceaaltuhu hayyen=canlı kıldığım zaman” 
veya “iza ahyeytuhu=dirilttiğim zaman” değil, 
bu özelliklerin verilmesi anlamında kulla-
nılan “nefahtu fihi=içine/ona üfledim” ifadesi 
kullanılmaktadır. Zaten insan, ünsiyet kura-
mayan beşer aşamasından başkalarıyla ünsi-
yet kurabilecek aşamaya yükseltilmiş varlığın 
adıdır. Çünkü ‘insan’ kelimesi, ‘ünsiyet’ mas-
darından türemiş bir isimdir. Nitekim “insan 

SÖZÜN ÖZÜ, ÜFLENEN 
CAN DEĞİL, İÇİNDE 

AKIL, İRADE VE 
VİCDANI BARINDIRAN 

RUH İDİ. RUH 
ÜFLENDİĞİNDE 

İNSAN ZATEN CANLI 
BİR VARLIKTI.



doğulmaz, insan olunur” diyen ne kadar doğ-
ru söylemiştir19.

Genel olarak insan için bu nitelemelerin an-
lamı böyle olduğu gibi, birer insan olan Pey-
gamberler için farklı kişiler tarafından yapı-
lan “beşer” (mesela 17 İsra/93; 18 keh1/110; 
41 Fussilet/6 vd) nitelemelerinin anlamı da 
bu şekildedir. Hepsinde insan/âdem konu-
muna yükseltilerek yer yüzünde halife olarak 
atanmadan önceki beşer cinsinin birer üye-
si olduklarını belirtmektedir. Peygamberler 
ve başkaları için “insan” ifadesi kullanıldı-
ğı gibi, ilk aşamaya atıfla “beşer” ifadesi de 
kullanılmaktadır. Hatta, vahyi tebliğ ederek 
inanmaya çağıran pey-
gamberlere inkarcıların 
tekamül etmiş ve vahiy 
bilgileriyle donatılmış 
şekli olan “insan” demek 
yerine, belki küçümse-
mek için ilk aşamaya atıfla 
“beşer” nitelemesi yapma-
ları (Mesela, 11 Hud/27; 
23 Müminun/24; 26 Şua-
ra/154, 187, 36 Yasin/15; 
64 Teğabun/6 vd), mucize 
gösterme taleplerine karşı da Peygamberlerin 
“ben ancak sizin gibi bir insanım” demek ye-
rine, onlara “ben ancak sizin gibi bir beşerim” 
demeleri, büyük işler yapabilecek üstün ye-
teneklerle donanmış şu insan hali bir yana, 
ondan önce akıl, irade, vicdan, sorumluluk, 
iyi ile kötüyü tam kestiremeyen insanı insan 
yapan niteliklerden bile yoksun varlıklar ol-
duklarını söyleyerek ‘yaratılışımız bu iken, 
biz nerde, mucize göstermek nerde!” diyerek  
inkarcılara mucize istemelerinin ne kadar 
saçma olduğu mesajı vermek için olabilir.

 Başlangıçta insanın beşer olarak yaratıldığını 
ve daha sonra yeteneklerle donatılarak insan 

19 -Mustafa İslâmoğlu, Age. 2/152; Mehmet Okuyan, 
Age. 3/317-318.

aşamasına  yükseltildiğini gördük. Kültürel 
anlatımdaki önce yalnız bir kişinin yaratıldı-
ğı, eşinin de onun kaburga kemiğinden yapıl-
dığı ve bütün insanların, bu kadınla erkeğin 
birleşmesinden her batında kızlı erkekli do-
ğan ikizlerin  ensest ilişki ile evlenmesinden 
çoğaldığı anlayışının aksine, başından beri 
kadın ve erkek olarak bir topluluğun yaratıl-
dığını görmek için de Âdem’e öğretilen isim-
lerin ne olduğuna bakmamız gerekir.

3- Âdem’e Hangi İsimler Öğretildi? 

“Âdem’e bütün isimleri öğretmiş, sonra melek-
lere sunarak/göstererek “doğru söylüyorsanız, 

şunların isimlerini bana 
bildiriniz” demişti. Onlar 
da “Seni tenzih ederiz, se-

nin öğrettiklerinden başka 
bizim bir bilgimiz yoktur, 
her şeyi bilen/Alîm, her şeyi 
yerli yerinde sağlam yapan/
Hakîm sensin, demişlerdi. 
“Ey Âdem, onlara şunla-
rın isimlerini bildir, demişti. 
Âdem onlara isimlerini bil-
dirince, Allah “Ben size yerin 
ve göklerin gaybını, gizledik-

lerinizi ve açığa vurduklarınızı bildiğimi söyle-
medim mi? demişti”(2 Bakara/31-33)  ayetleri-
ne baktığımızda Âdem, İblis ve Meleklerden 
başka ‘isimler’in de olduğunu görüyoruz20. 

Bu isimlerin sahipleri, Arapça dilbilgisi ku-
rallarına göre aklı olan çoğul varlıklar olması 
gerekir. Çünkü bu kurallara göre  hem er-
kekler hem kadınlar için ortaklaşa kullanılan 

20 - Meal ve tefsirlerde Âdem’e isimlerin öğretilmesi, 
konuşma, düşünme, öğrenme, öğretme, varlıklara 
ad koyma, onların mahiyet ve işlevlerini anlayıp 
kavrama, her şeyin yarar ve zaranını anlama 
yeteneğinin verilmesi olarak yorumlanır. (Mesela 
bkz. Menar Tefsiri, 1/365-366; Mustafa Öztürk, 
Age. Bakara/31.ayetin meali; M. Sait Şimşek, Age. 
1/58, Bakara/31.ayetin tefsiri).  Elmalılı, Hak Dini 
Kur’an Dili, 1/365-367. Bakara/31.ayetin tefsiri.  
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“hâulâi” işaret ismi, erkekler ve kadınlar ola-
rak yalnız akıllı çoğul varlıkları gösteren bir 
isimdir. 

“Ey iman edenler” ifadesinde olduğu gibi bu 
akıllı çoğul, kadın ve erkek karması olabilir. 
Kur’an’da namaz, oruç, hac, zekat, infak, ci-
had,  sefere çıkmak, Allah’a ve Rasulüne ita-
at etmek, Allah’tan korkmak, tevbe etmek, 
borcu yazmak, şahitlik yapmak, faizi bırak-
mak, içki içmemek, zina etmemek, adam öl-
dürmemek vd. çoğul hitaplarında kullanılan 
erkek kipinin kadın ve erkeği aynı şekilde 
içermesi gibi, Arap dili-
nin bir özelliği olarak bu 
kullanışın Kur’an’da ör-
nekleri sayılamayacak ka-
dar çoktur.  Çünkü Arap 
dilinde ayrıca kadın cinsi 
ile ilgili bir açıklama yap-
mak gerekmeyen yerlerde 
anlatım hep erkek kipi ile 
yapılmakta ve hitap her 
iki cinsi kapsamaktadır. 

Bir örnek olarak, “Bu ki-
tapta hiçbir şüphe yoktur. Allah’ın azabından 
sakınanlara doğru yolu göstermektedir. Onlar 
gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine 
rızık olarak verdiklerimizden infak ederler, sana 
ve senden öncekilere indirilenlere de inanırlar, 
ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar 
Rablerinin gösterdiği doğru yoldadırlar ve kur-
tuluşa erecekler de onlardır”(2 Bakara/2-5) 
ayetlerinde görüldüğü gibi çoğul hitap sade-
ce  erkek kipi ile yapıldığı halde her iki cinsi 
de içermektedir. Çünkü  doğru yolda olmak 
ve kurtuluşa ermek için sayılan niteliklere 
hem erkeklerin hem kadınların sahip olması 
gerekir yahut ancak bu niteliklere sahip olan 
erkekler ve kadınlar kurtuluşa erebilir. Hita-
bın yalnız erkek kipi ile yapıldığına bakarak 
kadınların bunun dışında olduğu söylene-

mez. Aksi halde erkekler kurtulur, kadınlar 
ise hava alırlar. 

Ama kadın cinsi ile ilgili özel bir açıklama 
yapılması gereken yerlerde ise ayrıca dişi 
kiple de kadın cinsine hitap edilerek açıkla-
ma yapılmaktadır. Mesela, “Mümin erkeklere 
(müminîn) söyle bakışlarına hakim olsunlar ve 
iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temiz-
dir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından ha-
berdardır” (24 Nur/30) ayetinde erkek kipi 
(müminin)  ile hitap edilerek erkeklere gere-
ken açıklama yapıldığı gibi, “Mümin kadın-

lara da  (müminât) söyle, 
bakışlarına hakim olsunlar, 
iffetlerini korusunlar, ken-

diliğinden görünler dışında 
ziynetlerini/ziynet yerlerini 
açmasınlar. Başörtüleriyle 
yakalarını da örtsünler ve 
ziynetlerini/ziynet yerlerini 
kocalarından,….. başkası-
na göstermesinler, ziynet-
lerini açığa çıkarmak için 
ayaklarını yere vurarak yü-

rümesinler. Ey müminler, kurtuluşa ermek için 
hepiniz Allaha tevbe ediniz”(24 Nur/31) aye-
tindeki gibi dişi kip olan (müminât) ile ayrıca 
kadınlara da hitap edilerek gereken açıklama 
yapılmakta, en sonunda da ortak olarak “Ey 
müminler, (ellezine âmenû) kurtuluşa ermek 
için (tuflihûn) hepiniz Allaha tevbe ediniz (tûbû 
ilellahi)” erkek kipi ile hepsine hitap edilmek-
tedir.  Baştan sona kadar Kur’an’ın anlatım 
üslubu budur.

Bunun yanında, iki kez geçen “esmâ+hum” 
ifadesinin sonunda tamlanan/muzafun iley-
hi olan  “hum” ve “arada+hum” ifadesinin 
sonundaki nesne/meful olan “hum” zamirleri 
de ancak aklı olan ve hâulâi kelimesinde ol-
duğu gibi kadın ve erkeklerden oluşabilecek 
bir çoğuldur. Onun için hâulâi ve hum ke-
limeleri, sadece akıllı varlıklar için kullanılır 

ÇÜNKÜ ‘İNSAN’ 
KELİMESİ, ‘ÜNSİYET’ 

MASDARINDAN 
TÜREMİŞ BİR İSİMDİR. 

NİTEKİM “İNSAN 
DOĞULMAZ, İNSAN 

OLUNUR” DİYEN 
NE KADAR DOĞRU 

SÖYLEMİŞTİR.



ve örneğin nefisler, canlar, sevaplar, günahlar, 
hastalıklar, kırgınlıklar, dargınlıklar, gibi so-
yut ve hayvanlar, ağaçlar, taşlar, araçlar, yol-
lar, yiyecekler ve içecekler gibi somut akılsız 
çoğul varlıklar için kullanılamaz. 

Diğer yandan, “el-esmâ’/isimler” kelimesi-
nin başındaki ‘lâm’ harfi de ya bir cinsin tü-
münü (istiğrak) ya da o cinsten malum/önce-
den bilinen (ahd) kişilerin isimlerini belirt-
mektedir. Bunlar da herhalde daha önce var 
olup zamanla nesli tükendiği için yerine yeni 
nesil insanlar yaratılarak halife yapıldığı ileri 
sürülen önceki insanların 
bütün isimleri olmadı-
ğı gibi, meleklerin kendi 
isimleri de olamaz. Çünkü 
bugünkü insan neslinden 
önce başka bir insan nes-
linin olduğu ve zamanla 
yok olup tükendiği anla-
tımları delilden yoksun 
olup yaratılan insanın sırf 
kimin yerine halife oldu-
ğunu ortaya çıkarmak için 
yapılan bir varsayımdır. 
Zaten onların bütün isimlerini Yüce Allah’ın 
Âdem’e öğretmesi anlamsız ve mantıksız ol-
duğu gibi, bunca marifetleri olan meleklerin 
de kendi isimlerini bilemeyecek kadar akıl ve 
bilgiden yoksun olması da düşünülemez. 

Onun için meleklere söylenen “onların isimle-
rini bana bildirin” ifadesindeki ‘hâulâî=onlar’ın 
başka kişiler ve ‘isimler’in de o kişilerin isim-
leri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işa-
ret ismi “hâulâi”  ve “hum” zamirlerinin gös-
terdiği kişiler, kadın ve erkeklerden oluşan ve 
isimleri olan bir topluluk olmak durumun-
dadır. Onun için anlatıldığı gibi önce yalnız 
bir kişi olarak değil, kadın ve erkek olarak 
bu isimlerin sahibi bir topluluğun yaratılmış 
olması gerekir. 

Zaten melekler başka bir örnekten hareketle 
değil,  yaratılmış olup o anda akıl ve vicdan, 
irade ve iz’an’dan yoksun olduğu için çevre-
sinde kan döken ve fesat çıkaran mevcut be-
şer türüne itiraz ediyorlardı. Onun için yer 
yüzünde halife yapılan insan cinsine mutlaka 
yok olan bir selef aramak gerekmez. Üstelik 
bir kimsenin Allah’ın halifesi olması aklen de, 
dinen de mümkün değildir21. 

Nitekim Bakara/31-33 ayetlerinde ve baş-
ka yerlerde Cinler adına muhatap ve sözcü 
olarak birinin konuşturulduğu ve isyanın-

dan dolayı Allah’ın rah-
metinden ümidini kesti-

ği anlamında İblis olarak 
adlandırıldığı gibi,  “Şüp-
hesiz Allah Âdem’i, Nuh’u, 
İbrahim ve İmran ailele-
rini seçti (istafa)…”(3 Âli 
İmran/33) ayetlerinde be-
lirtildiği gibi İnsan cinsi 
adına  da Âdem sıfatıyla 
onlardan birini seçtiği ve 
elçi/peygamber olarak 
görevlendirdiği anlaşıl-

maktadır.

 4- ‘Kâlû Belâ’ Ve ‘Emaneti Yüklenmek’ Ne 
Demektir?

Kültürümüzde “elest meclisi” ve “kâlû belâ” 
olarak anılan, yüce Allah’ın âdem oğullarının 
bellerinden zürriyetlerini aldığını ve “rabbi-
niz değil miyim?” diye sorduğunu, onların da 
evet deyip buna  şahitlik yaptığını, böylece 
kıyamet günü bundan habersiz olduklarını 
söyleyemeyeceklerini ve  sonra gelip ortak 
koşacakların suçu kendilerine atmaya hakla-
rının olamayacağını anlatan 7 Araf/172-173 
ayetleri için farklı yorumlar yapılır. Şöyle ki:

Kimileri bu anlatımı, varsayım olarak böyle 
bir sorgulama yapılacak olsa bütün insanların 

21 - M. Sait Şimşek, Age. 1/57
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Allah’ın varlığını kabul edeceklerini anlatan 
bir temsil/kurgu olarak, kimileri doğan bü-
tün insanların genlerinde Allah’ı kabul etme 
yeteneğine sahip olarak dünyaya geldiğini 
belirten sembolik bir anlatım olarak, kimileri 
insanlar yaratılmadan önce hepsi yaratılmış 
olup bir yerlerde potansiyel olarak tutulan 
ve sahipleri doğunca bedenlerine gönderi-
len ruhlar alemindeki ruhların konuşturul-
ması olarak, kimileri de, “Allah, Âdem’in 
belini sıvazladı ve bütün zürriyetini ortaya 
çıkardı”(İbn. Hanbel, 1/44) mitolojik riva-
yete bakarak Âdem’in so-
yundan gelen bütün in-
sanların konuşturulması 
olduğunu, hatta hepsinin 
aslı olması itibariyle onla-
rın adına Âdem’in konuş-
turulduğunu söylemekte-
dir22.

Bunların arasından, özel 
isim olarak bir kişi anla-
mında değil, bir cinsin 
adı anlamında Âdem’in 
konuşturulduğu yorumun 
dil açısından uygun olduğu görülmektedir. 
Çünkü Âdem’den maksat, yalnız yaratılan bir 
kişi değil, cins isim olarak kadın ve erkek ola-
rak yaratılan ilk insan topluluğudur. Böylece 
yaratılan bu ilk topluluk konuşturulmuş ve 
kendilerinden ahit alınmış olmaktadır. Nite-
kim Arap dilinde geçmiş zaman zarfı olup bu 
işin ancak geçmişte yapıldığını gösteren “iz” 
zarfının kullanıldığı “ve iz aheze rabbuke...” 
ifadesinin karmaşık bir şekilde “kâlû belâ” ile 
bağlantısı da yapılmıştır23.

Diğer görüşler arasından, dünyaya gelen bü-
tün insanların genlerinde Allahı tanıma ye-

22 - Yapılan yorumlar için bakınız. Menar Tefsiri, 10/ 
326-352. 

23 - Bkz. Menar Tefsiri, 10/349

teğinin bulunması olarak açıklayan görüş24 
revaçta olsa da, ayetlerdeki muhatapların 
söylediğimiz gibi yaratılan ilk insan toplu-
luğunun ilk nesilleri olması ve diyaloğun 
onlarla yapılmış olması daha isabetli görün-
mektedir. Çünkü ”İnsanın genlerinde Allah’ı 
tanıma yeteğinin bulunduğu” tezi varsayım 
olup, insanda üstün bir gücü ilah edinme ve 
tapınma duygusunun/arayışının bulunma-
sı söylemi dışında, akli ve nakli hiçbir delili 
yoktur. Hele varsayım olarak daha önce bir 
defada yaratıldığı ve potansiyel olarak ruhlar 

aleminde tutulduğu söy-
lenen ruhlarla bu diyalo-
ğun gerçekleştiğini söyle-

yen görüşün dinden, dil-
den ve akıldan hiçbir delili 
yoktur. Bunun bir delili ol-
madığı gibi, Allah’ın son-
suz bilgisi ve istediğine ol 
demesiyle her şeyi her an 
yapabilme gücüne sahip 
olması açısından da tutarlı 
bir yanı yoktur.  Hatta ‘ruh’ 
söyleminin Kur’an’dan de-
ğil, insanı düalist bir yapı 

olarak gören eski Yunan felsefesi başta olmak 
üzere başka kültürlerden oluşan bir söylem 
olduğu gözönünde bulundurulursa, “potan-
siyel ruhlar” anlayışının hiçbir tutarlığının 
olmadığı görülür. Üstelik ayette ruhlarının 
alındığı veya konuşturulduğu değil, Âdem 
oğullarının bellerinden zürriyetlerinin alın-
dığı söylenir. Yani beşer’den insan aşamasına 
yükseltilen, birbirleriyle evlenerek çoğalan ve 
Kur’an’ın ‘beni âdem’ dediği ilk nesiller ko-
nuşturulmuş ve kendilerinden bu ahit alın-

24 - Mesela bakınız. M. Sait Şimşek, Age. 2/344-345, 
Araf/172. ayetin tefsiri; Mustafa Öztürk, Age. 
Araf/172. ayetin yorumu; Mustafa Siel, Günlük 
Hayatımızda Tevhid Ve Şirk,  234, İşrak Yayınları, 
İstanbul, 2011 
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mıştır. Böylece ruh tezi tamamen geçersiz bir 
tez olmaktadır.

Diğer yandan ruhlar bunu başta kabul etmiş-
se, insanların daha sonra buna aykırı dav-
ranmaları makul olamaz. Çünkü yukarıda 
gördüğümüz gibi geleneksel anlayışa göre 
ruh ilahi bir nefha olup isyan etmez ve kö-
tülük işlemez. ‘İnsanı canlı yapan’ anlamın-
da Ruh’un Kur’an’da geçmemesi karşısında 
onun varlığını savunanlar Nefs’in ruh anla-
mında olduğunu söylese de, isyan eden ve 
kötülüğü işleyen, günah keçisi olarak tasar-
lanan, ruh dedikleri nefs’in kendisidir. Böyle 
olunca ruhların  daha sonra bunu inkar et-
meleri sözkonusu olmamalıdır. Değilse, isyan 
eden ruhu Allah’ın cehennemde yakması, 
kendisinden  üflendiği anlayışına göre bir 
parçasını cezalandırması olur ki Allah bun-
dan münezzehtir. 

Dilciler buradaki bedelin parçanın tümden 
bedeli (bedelu’l-ba’di mine’l-külli) olduğunu 
söyler25. Böyle olunca “min benî âdeme” ifade-
si, pekâla  bir zaman diliminde ortaya çıkmış 
“bir kısım insanların bellerinden” şeklinde anla-
şılıp çevrilebilir. Dilbilgisi açısından da buna 
bir engel yoktur.

Bu durumda “bir kısım insanlar”, başlangıç-
ta  kadın ve erkek olarak yaratılıp şer’i usule 
uygun evlenerek çoğalan bu ilk insan toplu-
luğunun nesli olmakta ve bu diyalog onlarla  
doğrudan yüce Allah arasında gerçekleşmiş 
olmaktadır.  

Nitekim “...insanı ilkin balçıktan yaratmaya 
başladı, sonra basit bir sudan üremesini sağla-
dı” (32 Secde/7-8) ayetleri bu ilk üreme ve 
çoğalmayı belirtiyor olabileceği gibi, ortaya 
çıkarılan ‘zürriyet’ de bunların zürriyeti olsa 
gerektir. 

25 -Bkz. Zemahşeri, Keşşaf, 2/176; İbnu’l-Enbari, el-
Beyan fi Ğarîbi’l-Kur’an,  1/379

Sonuç olarak, Araf/172-173 ayetlerinde sözü 
edilen ve kendileriyle Allah arasında bu ko-
nuşmanın geçtiği âdemoğullarının zürriyeti, 
kadın ve erkek olarak yaratılan ve israiliyat 
kaynaklı bilgilerle oluşan kültürde anlatıl-
dığı gibi ensest ilişki ile değil, meşru yolla 
birbirleriyle evlenip çoğalan ilk insan top-
luluğunun nesilleri olmaktadır. Yüce Allah, 
meleklere ve başka topluluklara hitap ettiği 
gibi  beşer olarak yarattığı, sonra akıl, irade 
ve vicdanla donatarak insan yaptığı ve yer 
yüzünde halife yaparak çoğalttığı, Allah’a ita-
at etme emanetini yüklediği (33 Ahzab/72), 
içlerinden elçi olarak seçtiği birine/Âdem’e 
verdiği vahiy bilgileriyle nasıl yaşayacaklarını 
öğrettiği bu ilk topluluklara, meleklere hitap 
ettiği gibi hitap ederek onların Rabbi olduğu-
nu kendilerine ikrar ettirmiş ve kıyamet günü 
bunun kendileri ve soylarından gelenler hak-
kında bağlayıcı bir hüccet olacağını, artık 
“bilmiyorduk, atalarımız şirk koştular, biz 
de onlardan  sonra geldik ve onları izledik” 
demek için geçerli mazeretlerinin olamayaca-
ğını söylemiş olmalıdır. Nitekim yüce Allah 
verilen bu sözü insanlara hatırlatmak üzere 
zaman zaman elçiler göndermiş ve indirdiği 
vahiylerle uyarısını yapmıştır. Bu mesaj o gün 
bunlara verildiği gibi kıyamete kadar gelecek 
insanlara da gelen vahiylerle hatırlatılmış bu-
lunmaktadır. 

“Sizi topraktan yaratması ve ardından beşer ola-
rak yer yüzüne dağılmanız da onun ayetlerin-
den biridir” (30 Rum/20) ayeti de bu gerçeğe 
işaret ediyor olsa gerektir. Çünkü tesviye’nin 
ardından “iza halaktuhu=yarattığım zaman” 
veya “iza ceaaltuhu hayyen=canlı kıldığım 
zaman” veya “iza ahyeytuhu=dirilttiğim za-
man” değil, bu özelliklerin verilmesi ve vahiy 
bilgisiyle  donatılması anlamında kullanılan 
“nefahtu fihi=içine/ona üfledim” ifadesi kul-
lanılmaktadır. Bu da tesviye ve üflemenin he-
nüz şekilsiz çanak çömlek olan varlığa şekil 
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ve can vermek yahut ruh tezini savunanların 
iddia ettiği gibi ölümsüz bir unsur katarak 
canlandırmak anlamında değil, başkasıyla 
ünsiyet kurabilecek ve halife olabilecek kıva-
ma getirdikten sonra vahiy ile donatmak  an-
lamında olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten 
insan, ünsiyet kuramayan beşer aşamasından 
başkalarıyla ünsiyet kurabilecek aşamaya 
yükseltilmiş varlığın adıdır. Çünkü ‘insan’ 
kelimesi, ‘ünsiyet’ masdarından türemiş bir 
isimdir. Nitekim “insan doğulmaz, insan olu-
nur” diyen ne kadar doğru söylemiştir26.

 “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, 
onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve çekin-
diler. Bunu insan yüklendi. Şüphesiz insan çok 
zalim, çok cahildi” (33 Ahzab/72) ayetindeki 
emaneti ve insanın zalim cahil oluşunu da bu 
çerçevede anlamak gerekir. Çünkü akıl, irade 
ve vicdan yanında vahiyle bilgilendirilmeden 
önce yabani bir ‘beşer’ olan insanın, kan dö-
ken ve fesat çıkaran zalim ve cahil bir varlık 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim ayette kullanılan “kâne” fiili, bü-
tün zamanları kapsayan bir kip değil, yalnız 
geçmiş zaman kipi olup geçmişte insanın o 
durumda olduğunu ve böyle yaptığını belirt-
mektedir. Bütün zamanlarda insanın böyle 
olacağı yüce Allah tarafından bilindiğinden 
bu durum geçmiş zaman kipi ‘kâne’ ile ifade 
edilmiştir, tarzında yapılacak bir savunma da 
isabetli olmaz. Çünkü cins isim olan ‘insan’ 
ifadesinin içinde  zalim ve cahil olanlar ol-
duğu gibi salih ve muttaki insanlar da vardır. 
Onun için böyle bir değerlendirme doğru ol-
maz.

Böylece göklerin, yerin ve dağların kabul et-
mediği emanetin, beşeri insan yapan ve hi-
lafet yapabilecek konuma yükselten bu özel-
liklerle donatılması, yani yer yüzünde hilafet 

26 -Mustafa İslâmoğlu, Age. 2/152; Mehmet Okuyan, 
Age. 3/317-318.

görevi olduğu ortaya çıkmaktadır. Aksi halde 
bunun dışında emanet ne olarak anlaşılırsa 
anlaşılsın, sırf yüklendiği için mutlak olarak 
insanın zalim ve cahil olmasının haklı ve ma-
kul bir açıklaması yoktur. Çünkü insan cin-
sinden zalim ve cahiller olduğu kadar adalet-
li, ahlaklı, vahyin yolundan giden ve Allah’a 
güzelce kulluk yapan niceleri de vardır. En 
azından Peygamberlerin zalim ve cahil nite-
lemesinin dışında olduğu bilinmektedir. Za-
ten ayet insanın fâsık, müşrik, münafık, kâfir, 
tağut gibi dindışı olduğunu değil, sadece 
haksızlık ve cahillik yaptığını söyler ki o da 
halife olmadan önce meleklerin itiraz ettiği 
veya böyle bir yaratığın nasıl halife olacağını 
merak ettiği beşerin yaptığı haksızlık ve ca-
hillik olmalıdır. 

Şüphesiz yüce Allah varlıklarla bizim bil-
mediğimiz şekilde istediği gibi konuşabi-
lir, ancak emanetin göklere, yere ve dağlara 
teklif edilmesi ve onların bunu kabul etmeyi 
reddetmesi Yüce Allah’ın onlarla karşılıklı 
konuşması şeklinde değil, bu sorumluluğu 
yüklenmeye ve hilafet görevini yapmaya on-
ları uygun görmemesinin ya da yapılarının 
buna elverişli bulunmamasının tespiti an-
lamında olduğu açıktır. Çünkü ‘zikr-i mahal 
irade-i hâl=yeri söyleyerek içindekileri kastet-
mek’ sanatı anlayışıyla yorumlayıp bunlardan 
maksadın oralarda yaşayan insan, melek, cin 
ve diğer varlıklar kastedilmiştir, yorumlarının 
dışında, sayılanların tümü insan, cin, melek 
gibi muhatap olmayan varlıklar olup böyle 
bir işlevi sözkonusu değildir. 

■



Hirâ’dayız…

Yüreğimiz göğün kapısına dayanmış.

Tüm kâinat Cebrail olmuş bizi içimizden ve 
dışımızdan sıkarak, ‘Oku!’ diyor!

Ve Allah, tenezzül buyuruyor:

İkra’! Bismi rabbik!…

***

Allah adıyla, Allah adına okumanın anahtarı 
oluyor esmâ:

Soluklarımız Allah... O şevkle iniyoruz 
Hirâ’dan şehre...

Rabbimiz, eşyanın ismini Âdem’e öğrettiği 
gibi bize de esmâ’sını ta’lîm ettiriyor.

Kâinat bir esmâ düzeni... Dünya yeniden 
dönmeye başlıyor! 

İnsan bir esmâ demeti... Kalbimiz yeniden 
atmaya başlıyor! 

Şimdi, burada, Mekke’de, Kâbe’nin yanıba-
şında hüsnâ bir rahlenin beytindeyiz.

Hepimiz yeryüzünün inşası için Esmâ-i 
Hüsnâ’nın eşiğindeyiz…

***

Esmâ, hakikati anlamamızda karanlığı yırta-
rak, dünyaya ulaşan gün ışığı gibi. 

Esmâ, kâinat gibi, eşya gibi, insan gibi, âyet 
gibi Allah’ın varlığına ve kudretine atıf yapı-

Y A K A R I Ş

TA’LÎM-İ ESMÂ

ESMÂSIZ, HAYATIMIZ 

CANSIZ, HAYRETİMİZ 

ŞAŞKIN, UMUDUMUZ 

KARARSIZ, TEFEKKÜRÜMÜZ 

DERİNLİKSİZ KALIR.

Ali KOÇAK

Mustafa İslâmoğlu hocamız, Ekim 2008 yılında 
başladığı Esmâ-i Hüsnâ derslerini, 9 Haziran 2013 
tarihinde Hıtâmuhu Misk programı ile tamamladı. 
Akabe Vakfı’nda gerçekleştirilen bu dersler, 
“açık ve sivil bir üniversite” olarak binlerce insan 
tarafından büyük bir iştiyak ile takip edildi. Bu 
yazı, Allah tasavvurumuzun inşası için verilen bu 
emeğe teşekkür kabilinden kaleme alınmıştır. 



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’13
SAYI 30

A İ
KOÇAK

Ta’lîm-i 
Esmâ

yor. Esmâ, Allah’ın zatını idrâkten aciz olan 
akla bahşedilen ilahî tenezzülât.

Esmâ, Allah’ın arşından insanın arzı olan bi-
lincine indirilmiş merdiven...

Esmâ, insanlığın felahı için uzatılmış gök 
ipi… 

Esmâ, kainat korosunun zikri... 

Allah lafzı, esmâ tesbihinin imâmesi, tüm 
esmâ da, Allah ism-i a’zâmının şerhi…

Ve Allah’ın Esmâ-i Hüsnâ’sı, diğer tüm isimle-
re ruh üflüyor.

***

Vahiy, Allah’ı tanıtan en iyi kılavuz: 

Biz istesek de Allah’ı, O’nun şânına lâyık şe-
kilde isimlendiremeyiz. 

Buna ne kelime dağarcığımız, ne zihnî mele-
kemiz, ne de tasavvurumuz yeter.

Varlık içerisinden tecellî ettiği esmâsını vahiy 
yoluyla bildiren Allah, esmâsının hakîkatini 
de yine vahiy yoluyla öğretiyor bize:

“Artık O’nu, size gösterdiği gibi anın!” (Ba-
kara, 198).

Esmâ, vahyin dudaklarının kaynağa değdiği 
duraklar…

Esmâ, Kur’an ekininin ıtırları...

Esmâ, bir tefekkür yumağı...

Biz, Allah’ı ancak O’nun kendisini bize tanıt-
tığı gibi tanıyabiliriz. Bu sebepledir ki, Esmâ-i 
Hüsnâ, vahyin iniş sürecinde belli bir ta’lîm 
usulüne sahip.

Kur’an 23 yılda yaşanan bir hayatın içine, o 
hayatı inşa etmek için nâzil oldu. İlahî bir 
inşâ projesi olan Kur’an, bu inşânın yapıtaş-
ları olarak sözü kullandı. Kullandığı sözün 
zirvesinde ise Esmâ-İ Hüsnâ vardı.

Allah’ım! Senin en güzel isimlerinin iniş 
seyrinde, ilâhi hitâbının mücadele alanı 
Mekke’nin ve mücahede alanı Medîne’nin 
tabîatını hayat yürüyüşüme de tezahür ettir. 

***

Allah anlamdır, Allah imkândır…

“Allah insana şahdamarından daha yakındır.”

Allah, bir tek ilah, bir tek Rab’dır. 

Allah’ım!

Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yar-
dım isteriz.

Sadece Seni tesbih eder, Seni tekbir eder, Seni 
ta’zîm ederiz!

***

Titreyen bir gönül ve derin bir teslimiyet duy-
gusu içinde Sana yalvarıyoruz!

Sensin terbiyesinde şefkatli ve biricik olan er-
Rabb. (Fatiha 1). 

Bütün Mekkelerde kavgamız bu...

Ey âlemlerin Rabbi; adın dilimize persenk 
olmuş…

Çünkü Sensin, özünde çok rahmet sahibi, 
işinde çok merhametli er-Rahmân, er-Rahîm. 
(Fatiha 2). Bizi, rahmetinden ve merhametin-
den mahrûm eyleme!

Sensin varlığın mutlak sahibi el-Mâlik (Fati-
ha 4). Sen ki, insana adaleti, kendine rahmeti 
farz kılmışsın, bizi adaletten ayırma.

***

Sen en büyük kerem sahibi, el-Ekrem’sin. 
(Alak 3). Ya Ekrame’l-Ekramîn! Senin kere-
min hudutsuzdur.

Sen, eşsiz ve benzersiz ma’bûdumuzsun, 
ulûhiyyetin kaynağı el-İlâh’sın. (Müzzemmil 
9). Gökte de, yerde de İlâh Sensin!

Sen, sonsuz güven veren el-Vekîl’sin. (Müz-
zemmil 9). Bize öyle bir tevekkül ver ki, asla 
Senden başkasına kul olmayalım!

***

Ey günahları sınırsızca bağışlayan, sonsuz 
mağfiretin kaynağı el-Ğafûr, (Müzzemmil 
20), Hiçbir günah Sen’in bağışından daha bü-
yük değil. Sana Nuh peygamberin duâsıyla 
sesleniyoruz:



“Bu geminin yol alması da, demir atması da 
Allah’ın adıyla olsun…” (Hud 41).

Muhakkak ki Sen, üstün ve yüce olan el-
A’lâ’sın (A’lâ 1). Bizi yüce davana sâdık kalan-
lardan eyle!

Ey herşeyden haberdar olan el-Habîr, (‘Âdiyât 
11), bize hakikatin sesini duyacak bir gönül 
kulağı ver!

***

Allah, mülkünde mutlak otorite sahibi el-
Melik’tir. (Nâs 2). Bizi memlûke muhtâc ey-
leme Allah’ım!

Allah, mutlak bir, sonsuz tek olan el-
Ehad’dır. (İhlas 1). Parçalanmışlığımızı bir-
leştir Allah’ım.

Allah, her şeyin dayandığı ilk sebep ve son 
gaye es-Samed’dir. (İhlas 2). Şirkin bizi par-
çalamasına izin verme 
Allah’ım!

Allah, sonsuz şeref kayna-
ğı el-Azîz’dir. (Burûc 8). 
İzzet Senindir, Seninledir. 

Allah’ım!

Sen bir yetimi azîz edersen o “âlemlere rah-
met” olur.

Sen bir evi azîz edersen, o “beytullah” olur.

Sen bir şehri azîz edersen, o “şehirlerin anası” 
olur.

Sen bir beşere azîz edersen, o “insan” olur.

***

Ey tüm övgülerin tek mercii olan el-Hamîd! 
(Burûc 8). Sana övgümüzü övüncümüz eyle!

Verdiğine de, aldığına da sonsuz hamd olsun!

Sevgiyle yaratan, ey çok seven ve çok sevilen 
el-Vedûd! (Burûc 14). Biz var ettiğini severiz, 
Sen sevince var edersin!

Gönlümüzde muhabbet, cümlemizde meved-
det tohumunu eksik etme!

Sana İbrahim peygamberin diliyle yalvarıyo-
ruz: “Artık kim davetime uyarsa işte o bendendir; 

kim de karşı çıkarsa biliyorum ki, Sen Ğafûr’sun, 
Rahîm’sin!” (İbrahim 36).

***

Ey fiilinde dâim ve aktif olan el-Fa’âl! (Burûc 
16). Bizi zamanın, mekânın, tarihin, hâlin 
mef’ûlü değil, faili eyle!

***

Sen her şeyi kuşatan el-Muhît’sin. (Burûc 20). 

Sen her şeyi gören, dilediğini gösteren el-
Basîr’sin. (İnsan 2). 

Sen her şeyi bilen, dilediğini bildiren el-
’Alîm’sin. (İnsan 30). 

Sen hep hikmetle hükmeden el-Hakîm’sin. 
(İnsan 30)... 

Kalbimizin gözünü aç, bizi hüzünden âzâd 
eyle!

Sana Yûsuf peygamberin 
diliyle yöneliyoruz: “Rab-

bim! Sen zâlimlerin tuzakla-
rına karşı beni korumazsan, 
hîlelerine kapılır da kendini 
bilmezlerden biri olup çıka-

rım!” (Yûsuf 33).

***

Ey gücünün mahkûmu değil, hâkimi olan el-
Kâdir! (Kıyâmet 40). 

Sen ki, yarattıklarından bir an bile gâfil olma-
yan er-Rakîb’sin. (Kâf 18). 

Her an, her dâim, her şekilde yaratan el-
Hallâk’sın. (Yâsin 81). 

Senin kudretine sınır çizilemez. Yakarışlar 
Sana’dır, övgülerin tamamı Sana.

***

Ey her şeye şâhid olan eş-Şehîd! (Burûc 9). 
Bizi eşyânın hakikatine vakıf eyle!

Ey eşsiz ve benzersiz yol gösterici olan el-
Hâdî! (Furkân 31). İrademizi dirayetsiz bı-
rakma!

***

ESMÂ, EN SEVGİLİ 

MUHAMMED’İN 

MUHABBETİDİR.
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Ey yardım edip destekleyen en-Nasîr! 
(Furkân 31). Üzerimize sabır yağdır!

Sana Mûsâ peygamberin diliyle yakarıyoruz: 
“Rabbim! Göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi; 
çöz düğümü dilimden; ki anlasınlar beni!” (Tâhâ 
25-28).

***

Her şeye bir ölçü takdir eden el-Kadîr 
(Furkân 54) Sensin.

Hayatın kaynağı ve mutlak diri el-Hayy 
(Furkân 58) yine Sensin.

Azamet ve cömertlik sahibi, Zü’l-Celâli ve’l-
İkrâm (Rahmân 27) muhakkak ki Sensin. Ke-
remini cemâlinle, celâlini izzetinle gösterirsin. 

***

O, yokluk çekirdeğini yarıp varlığı çıkaran, 
eşyaya fıtrat koyan el-
Fâtır’dır. (Fâtır 1).

O, mahlûkâtı takdiri-
ne uygun yaratan, beşeri 
insan kılan el-Hâlık’tır. 
(Fâtır 3).

O, kendine ve herkese ye-
ten el-Ğanî’dir. (Fâtır 15). 

O, şükre sınırsız karşılık veren eş-Şekûr’dur. 
(Fâtır 30). 

O, eşsiz hoşgörü sahibi, acelesi olmayan el-
Halîm’dir. (Fâtır 41). 

***

Sevgili Nebi’nin, İslam dâvâsına ömür kata-
cak insan aradığı çok günler oldu...

O Allah, insana kendisinden daha çok ihti-
mam gösteren el-Hafî’dir. (Meryem 47). 

O Allah, anlamın kaynağı el-Hayr’dır. (Tâhâ 
73). 

O Allah, sınırsız bağışlayıcı el-Ğaffâr’dır. 
(Tâhâ 82). 

O Allah, varlığı sevk ve idare eden el-
Qayyûm’dur. (Tâhâ 111). 

O Allah, hakîkatin kaynağı el-Haq’dır. (Tâhâ 
114)... 

***

Ey benzersiz azamet sahibi el-’Azîm! (Hâkka 
33). Bizi kahır tecellilerine medâr eyleme, lü-
tuf tecellilerine mazhar eyle... 

Ey erdemin eşsiz kaynağı el-Kerîm! (İnfitâr 
6), bizi aldananlardan/gururlananlardan 
etme.

Ey her şeyi hakkıyla duyan es-Semî’! (Şu’arâ 
220), dilsizlerin dilini, yanık gönüllerin sessiz 
çığlıklarını duyan sadece Sensin! 

Sana Meryem’in diliyle yalvarıyoruz: “Rabbim 
adağımı benden kabul et!” (Âl-i İmran 35).

Şefkat ve merhamet iktidarının sahibi el-
Muqtedir Sensin. (Kamer 42).

Mutlak ve mükemmel 
idareci el-Melîk Sen!... 
(Kamer 55). 

***

Ey eşsiz, benzersiz, tek 
olan el-Vâhid! (Sâd 5); 
hem karşılıksız veren el-
Vehhâb’sın (Sâd 9), hem 

boyun eğdiren el-Qahhâr (Sâd 65), hem 
dost olan ve dost olunan el-Velî’sin (A’râf 
155), hem de yaptığının acısını tattıran el-
Munteqim! (Secde 22). 

***

“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimizi 
İslam üzerinde sabit kıl, ki senden gelecek her 
hayra muhtacız.”

Sen, el-Kebîr’sin (Ra’d 9) sonsuz büyüksün,

Sen, el-Mute’âl’sın (Ra’d 9) aşkın varsın,

Sen, el-Qâim’sin (Ra’d 33) eşsiz aktif öznesin,

Sen, el-Berr’sin (Tûr 28) sonsuz iyilik sahi-
bisin, 

Sen, el-Latîf’sin (Mülk 14) nezâketle 
lût fedens in .

Bütün niyetlerimiz Sana âyandır.

HER MÜSLÜMAN 
ESMÂ-İ HÜSNÂ 

EKSENLİ BİR ÂLEM 
TASAVVURUNA 

SAHİP OLMALIDIR.



***

Varlığı eşsiz ve benzersiz şekilde sevk eden el-
Mursil’dir Allah (Kasas 45), 

varlığın mîrâsı zatının olan el-Vâris’dir Allah 
(Kasas 58), 

biricik yoldaş ve sırdaş el-Mevlâ’dır Allah 
(Yunus 30), 

her şeyi koruyup gözeten el-Hafîz’dir (Hûd 
57).

Bizi emaneti muhafaza edenlerden eyle 
Allah’ım...

***

Yer demir gök bakır Mekke günlerinde, o Al-
lah, çok yakın el-Qarîb 
(Hûd 61), duâlara icabet 
eden el-Mucîb (Hûd 61), 
mutlak güç-kudret sahi-
bi el-Qavî (Hûd 66), şânı 
pek yüce el-Mecîd olandı. 
(Hûd 73).

Biz senin gücüne değil, 
zât’ına kulluk ederiz.

***

Allah, zorlu boykot günlerinde eşsiz ve ben-
zersiz yardım kaynağı el-Muste’ân’dı (Yusuf 
18), kulun gücünün bittiği yerde yardıma ye-
tişen el-Ğâlib’di (Yusuf 21): 

Allah’ım! Tâif dönüşünde kan revan içinde 
kalan, âlemlere rahmet Muhammed aleyhis-
selamın diliyle yalvarıyoruz Sana: “İlâhi! Rab-
bimiz Sensin! Senden başka kulluk edecek kapı-
mız yok!”

***

Allah varlık ağacının tohumunu eken el-
Fâliq’dır. (En’âm 95). 

Allah yoktan var eden el-Bedî’dir. (En’âm 
101). 

Allah’ım! Senin esmân, gönüllerdeki nakış, 
ruhlardaki şifâdır.

***

Ey benzersiz dürüst es-Sâdiq (En’âm 146), 
bizi sâdıklardan ayırma!

Ey en çok şefkatli er-Raûf (Nahl 7), vicdanı-
mızı şefkatle sula!

Ey kuluna dayanak olan el-Kefîl (Nahl 91), 
bizi adananlardan kıl!

Ey mutlak ve sonsuz yüce el-’Alî (Lok-
man 30), bizi benliğimizin süflî tutkularına 
mahkûm eyleme!

Ey kapalı kapıları hayra açan el-Fettâh (Sebe 
26), Sana Şuayb Peygamberin diliyle yakarı-
yoruz: “Rabbimiz! Bizimle insanlar arasındaki 
engelleri kaldır!”

***

el-Kâfî (Zümer 36) olan 
Allah’ım! Bize yâr oluşun 

kâfi, Sana kul oluşumuz 
iftihardır.

er-Rafî’ (Mü’min 15) olan 
Allah’ım! Bizi an, bizi unu-
tulanlardan ve unutanlar-
dan etme!

el-Muhyî (Fussilet 39) olan Allah’ım! Ölü id-
raklerimizi dirilt!

el-Munzir (Şûrâ 51) olan Allah’ım! Nisyana 
dalmış yüreklerimizi uyandır!

***

Yarattığı her türlü rızkı yaratıklarına her dâim 
dağıtan er-Rezzâk’sın (Zâriyât 58), sadece 
Sana muhtaç olmak en büyük zenginliktir.

Her durumda metânetini koruyan el-Metîn’sin 
(Zâriyât 58), kalbimize sekînet indir!

Affı sınırsız, bağışı sonsuz olan el-’Afuvv’sun 
(Hac 60), fakrımızı ancak Sana arz ederiz.

***

Şimdi bir hicret sonrası Medîne’deyiz, Pey-
gamber şehrinde. Rabbimiz! Bizim de yürü-
yüşümüzü hicret, coğrafyamızı Medine kıl... 

Ve Sana Âdem peygamberin diliyle yalvarıyo-
ruz: “Rabbimiz! Biz kendi kendimize zulmettik; 

ESMÂ’YI SADECE 
EZBERLENEN BİR 

METİNDEN İBARET 
GÖRMEK, BİR AKIL 

TUTULMASIDIR.
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eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlik-
le kaybedenlerden oluruz!” (A’râf 7:23).

Çünkü Sen et-Tevvâb’sın (Bakara 37), öz eleş-
tiriyi her dâim kabul eden, bilinç yenileyene 
yönelen, kullarını adam olmaya yönlendiren-
sin.

Sana Eyyûb peygamberin diliyle sesleniyoruz: 
“Bu dert gelip beni buldu, ama Sen merhametlile-
rin en merhametlisisin!” (Enbiya 83).

Zîrâ Sen el-Vâsi’sin (Bakara 115), her şeyi 
kuşatan, asla kuşatılamayansın; imkânları ge-
nişletensin.

Sana Süleymân peygamberin diliyle yöneliyo-
ruz: “Rabbim! İç dünyâmı öyle bir düzene koy 
ki, bahşettiğin nimetlere lâyıkıyla şükreden biri 
olayım.” (Neml 19).

Nitekim Sen eş-Şâkir’sin 
(Bakara 158), lûtfuna da, 
kahrına da sonsuz şükrol-
sun! 

***

Allah, hem öncesiz-ilk, 
hem sonrasız-sondur, 
hem dünyânın hem de 
âhiretin hâkimidir, Allah hem el-Evvel, hem 
el-Âhir’dir. (Hadîd 3). 

Allah, hem âşikâr olan, hem de sırrına eril-
meyendir, hem şahâdet âleminin hem de gayb 
âleminin sahibidir. Allah hem ez-Zâhir, hem 
el-Bâtın’dır (Hadîd 3). 

***

Ya Rabb, esmâ’nı ve ef’âl’ini el-Mubîn (Nûr 
25) isminle akleden kalbimize nakşeyle!

Kalblerimizi, akıllarımızı, ruhlarımızı en-Nûr 
(Nûr 35) isminle aydınlık eyle.

Ümmetin kayıp çocuklarını el-Câmi’ (Âl-i 
İmran 9) isminle sırat-ı müstakîm’de cemeyle. 

***

Rabbimiz! Haşr Sûresi’nde buyurduğun isim-
lerinle tasavvurumuzu yeniden dirilt.

Allah kutsallığın kaynağı el-Kuddûs’tur (Haşr 
23). Sahte kutsallıklara hayır!

Allah felâhın membaı, barışın kaynağı es-
Selâm’dır (Haşr 23). Kin ve nefrete hayır!

Allah mutlak güven veren ve itminânın kay-
nağı el-Mu’min’dir (Haşr 23). Özgürlük ve 
güvenliğe evet!

Allah koruyucu otorite ve mutlak değer ko-
yan el-Muheymin’dir (Haşr 23). Hikmet ve 
erdeme evet!

Allah insanı irâdesini kullanmaya mecbûr 
eden, varlığı yasalarıyla amacına meftûn eden 
el-Cebbâr’dır (Haşr 23). 

Allah büyüklüğünün hakkını bilenlerin 
ve tevazu gösterenle-
rin ödülünü veren el-
Mutekebbir’dir (Haşr 

23) . 

Allah ilk-örneksiz ve 
hep kusursuz yaratan el-
Bârî’dir (Haşr 24).

Allah sûretleri eşsiz ve 
benzersiz tasarlayan, her 
sûrete bir sîret giydiren el-

Musavvir’dir (Haşr 24).

***

Hesabı tüm hesapların üzerinde olan Allah, 
varlığı da bir hesap ile yaratmıştır. Şüphe yok 
ki O, kudret elinin değdiği her şeyde parmak 
izi olan el-Hasîb’dir (Nisa 6). 

Varlık üzerinde esmânın tecellisi yol azığımız 
ve ruhlarımızın gıdasıdır. Nitekim o esmânın 
sahibi Allah el-Muqît’dır (Nisâ 85). 

***

Allah’ım! En güzel nitelikler, tüm mükem-
mellikler Sana mahsustur.

***

Esmâ, hayatın ve tarihin kalbine ekilen tevhîdî 
bir tohumdur:

Esmâ Âdem’in tevbesi,

ESMÂ, MÜSLÜMAN 
DÜŞÜNCESİNİN 

BÜTÜN KIVRIMLARINA 
NÜFUZ ETMESİ 

GEREKEN HAKÎKAT 
ŞUALARIDIR…



Esmâ İdrîs’in rahlesi,

Esmâ Nûh’un gemisi, 

Esmâ İbrâhim’in hicreti, 

Esmâ İsmâil’in teslimiyeti,

Esmâ Yakûb’un metâneti,

Esmâ Yûsuf’un ehliyeti,

Esmâ Mûsâ’nın asâsı,

Esmâ Dâvûd’un sadâsı,

Esmâ Süleymân’ın adâleti,

Esmâ Lokmân’ın hikmeti,

Esmâ Şu’ayb’ın hitâbeti,

Esmâ Eyyûb’un sabrı,

Esmâ Yûnus’un dönüşü,

Esmâ Zekeriyyâ’nın hiz-
meti,

Esmâ Yahyâ’nın şehâdeti,

Esmâ Meryem’in iffeti,

Esmâ Îsâ’nın sâfiyeti,

Esmâ, en sevgili 
Muhammed’in muhabbe-
t i d i r.

Her bir müslüman da, Esmâ-i Hüsnâ eksenli 
bir âlem tasavvuruna sahip olmalıdır.

***

Esmâ’yı sadece ezberlenen bir metinden iba-
ret görmek, bir akıl tutulmasıdır.

Esmâ, Müslüman düşüncesinin bütün kıv-
rımlarına nüfuz etmesi gereken hakîkat şua-
larıdır…

Esmâsız, hayatımız cansız, hayretimiz şaşkın, 
umudumuz kararsız, tefekkürümüz derinlik-
siz kalır.

Anlıyoruz ki Esmâ’yı ihsâ etmek, tezekkür 
ederek fıtrata işleneni hatırlamak; ta’akkul 
ederek hakikatle bağ kurmak; tedebbür ede-
rek tedbir üretmektir. 

Esmâyı ihsâ, insân-ı kâmil’in sıratıdır.

Her esmâ bir sorumluluk; hem esmâ bir ter-
biyedir. 

***

Hirâ’dan Rafîk-ı A’lâ’ya, sevgilinin izinde, 
esmâ aşkına bir yürüyüş...

Mekke’de, Hicret’te, Medine’de, bütün bir İs-
lam coğrafyasında müslümanların imbiğinde 
ve asırlar sonra, sâdeliğin içine derinliği koya-
bilen rahmanî bir rahlenin dilinde…

Her şeyin Esmâ’dan başlayıp yine Esmâ’nın 
avuçlarına döküldüğünü, her yerde ve her 
şeyde Esmâ’yı soluduğumuzu hatırlamaya her 
zamankinden çok şimdi muhtacız…

***

Allah’ım! Acziyetimiz 
îtirafımızdır, Sana kullu-
ğumuz iftihârımızdır.

Allah’ım! Bizi esmânın 
künhüne vâkıf, tecellîsine 
nâil eyle.

Allah’ım! Kalbimizin sızısı-
nı esmâna şahit yaz.

Ey insan! Mukaddes yolcu-
luğun sonu misktir. 

Haydi, “İkra’, bismi rabbik!...” 

■

ESMÂ’YI İHSÂ ETMEK, 
TEZEKKÜR EDEREK 
FITRATA İŞLENENİ 

HATIRLAMAK; TA’AKKUL 
EDEREK HAKİKATLE 

BAĞ KURMAK; 
TEDEBBÜR EDEREK 

TEDBİR ÜRETMEKTİR. 
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ireyler hayatın içinde sergileyecekle-
ri tutumları çocuk yaşta öğrenirler. Bazı 

psikologlar kişilik gelişiminin %90’ının ço-
cukluğun ilk altı yılında gerçekleştiğini ileri 
sürmektedirler(1). Bu sebeple çocuklarının 
ileride dine hizmet mülahazasıyla yaşama-
larını ve İslam’a göre toplum oluşmasını is-
teyen aileler çocuklarının gelişim evrelerine 
hâkim olmaları gerekmektedir. 

Biz Müslümanlar “laf” olsun diye değil “iş” 
olsun diye çalışırız. Çocuklarımızın da iş ol-
sun diye çalışmalarını sağlamak zorundayız. 
Dinimizin ayaklar altında değil el üstünde 
olmasını istiyorsak çocuklarımızı yaşatma 
ideali ile bezemeliyiz. Aileler çocukların ak-
tif İslam şuuru ile şuurlanmasını istiyorsa 
öncelikle kendilerinin aktif bir aile olmaları 
gerekiyor. Bizde bu manada bütün ailelerin 
İslâm’a neferler, serdengeçtiler yetiştirme-
si için çocukların gelişim safhalarına hâkim 
olarak nasıl bir eğitim metodu izlemeleri ge-
rektiğinden bahsetmek istiyoruz.

Çocuk Gelişim Evreleri

Gelişim evrelerini belirli yaş sınırları ile sı-
nırlandırmak doğru değildir. Evrelere hâkim 
olan yaş sınırları çevresel faktörler tarafından 
etkileneceği için biz bu evreleri genel olarak 
ele almanın daha doğru olacağını düşünüyo-
ruz. Bu anlamda genel olarak kabul edilen 
evreler; bebeklik evresi, ilk çocukluk evresi 
ve son çocukluk evresi olarak isimlendiril-
mektedir (2).

İ N C E L E M E

Nesillerin İman Tohumları:  
Çocuklar

ÇEVREMİZE VE AİLEMİZE 

GEREKLİ ÖNEMİ 

VERMEZSEK ÇOCUKLAR 

İNANMA İHTİYAÇLARINI 

FARKLI ALANLARDA 

ARAYACAKLARDIR. 

BSefa ÇETİNKAYA

Uzman Biyolog 



İnsan inanmaya yatkın olarak yaratılmış-
tır. Hatta insan inanmaya muhtaçtır. Burada 
önemli olan şudur: İnsan inanma duygu-
sunu ne ile ve nasıl telafi edecektir? İşte bu 
sorunun cevabı gelişim safhalarının önemini 
ortaya koymaktadır. Çevremize ve ailemize 
gerekli önemi vermezsek çocuklar inanma 
ihtiyaçlarını farklı alanlarda arayacaklardır. 

1. Bebeklik Evresi: Doğum ile iki yaş 
arasında geçen evredir. Bu evreye dinle tanış-
ma evresi diyebiliriz. Bu evrede çocuk dışarı-
dan gelen her türlü yardıma muhtaç olmakla 
birlikte dimağında birtakım yeteneklerden 
nüveler bulundurmaktadır. Bu evrede çocu-
ğun anne ile olan iletişimi ilerideki kişiliğinin 
gelişimi için çok fazla önem taşır. Bu sebeple 
özellikler anneler bu yaş-
tan itibaren çocuklarının 
onları izliyor olduğunu 
bilerek İslâm başlığı al-
tında yaşama gayretlerine 
gayret katmalıdırlar. Ço-
cuğun ileriki hayatında 
kullanacağı karakteristik 
özelliklerinin temeli bu 
yaşlarda annesinden alaca-
ğı sevgi ve şefkate bağlıdır. 
Bu sebeple anneler bu yaş-
lardan itibaren çocuklarına 
sevgilerini sözlü olarak ifade etmeleri gerekir. 

2. İlk Çocukluk Evresi: İki ve altı yaş-
ları arası olan bu dönem çocukların taklit 
etme özelliklerinin başladığı evredir. Bu ev-
rede sınırsız soru sormalar başlamaktadır. Bu 
evrede anlatılan bilgiler açık ve net olmalıdır. 
Bilgiler karışık ve uzun olursa konuya olan 
ilgi azalır. Çocukların konuya ilgilerinin doğ-
duğunu gören aileler vakit kaybetmeden bu 
yaşlarda Allah ve diğer dini konulara hafif gi-
rişler yapabilirler. Bu evrede Allah sığınılacak 
bir varlık olarak ifade edilmelidir. Namaz gibi 
dini emirler oyun hâlinde gösterilmeye baş-
lanmalıdır. Son çocukluk evresinde yapılaca-
ğı gibi bu evrede de yaşa uygun hikâyelerin1 
kullanılması iyi sonuçlar doğuracaktır. 

1 Tavsiye kitap: Din Eğitiminde Etkili Bir Yöntem: 

3. Son Çocukluk Evresi: Bu evre kız-
larda 6-11 erkeklerde 6-12 veya 6-13 arasın-
da görülür. Çocuklar bu evrede sosyal çevre 
ile sınırlarını kaldırmaya başlarlar. Bu sebeple 
aileler bu evreden itibaren çocukların sos-
yal çevreden kaptığı ya da kapacağı “ahlak 
mikroplarına” hazırlıklı olmalıdırlar (1). Bu 
dönemde çocuklar zihinsel öğrenme dönemi-
ne girdikleri için sorulan sorular üstün körü 
cevaplanmamalıdır (2). Çocuklar bu evrede 
soyut düşünme özelliğine sahiptirler. Bu ev-
rede soyut bilgi düzeylerini şekillendirecek 
hikâyeler anlatılmalıdır. Allah’a karşı ümit 
etme ve korku duyma düzlemi öğretilerek 
çocuğun Allah karşısındaki duruşu hizaya 
sokulabilinir. Böylece çocuk rehavet batak-

lığına batmadan yaptığı 
tüm çalışmaları Allah’a 
ısmarlamayı öğrenecektir 

(1). Eğer sünnet merasimi 
yapılacaksa bu yaşlar uy-
gundur çünkü çocuk bu 
tür İslâmi uygulamaları 
hatırlayacak yaşta olursa 
ileride kendisi için ya-
rarlı neticeler doğacaktır.  
Oyun olarak ele alınan 
namaz bu evrede şartla-
rıyla biraz daha ciddiyete 

binebilir. Mesela çocuk namaz için setri avret 
hususunun ciddiyetini yavaş yavaş öğrenirse 
ileride tesettür konusunda sıkıntı yaşamaya-
caktır (2). Dini inanç idrak mekanizmaları-
nın gelişmesiyle gelişmektedir. Bu sebeple 
aile uzun bir yolculuğa çıktığını unutmama-
lıdır. Daha önceki yaşlarda ekilen kavram to-
humları bu yaşlarda filizlenecektir. Bu evrede 
anlattıklarımıza ilave olarak çocuklarda “akıl 
süzgecinin” devreye girdiği gözden kaçırılma-
malıdır. Bu evrede verilen bilgilerin değerlen-
dirme kriterleri süzgecin deliklerinin büyük-
lüğünü belirleyecektir. Aileler değerlendirme 
kriterlerine yeteri kadar önem vermezlerse 
çocukların akılları bilgi çöplüğüne dönebi-
lir. Çöp olan her bilgi davranışın bozulması-
na neden olacaktır. Bir süre sonra bozulmuş 

Hikâye (Adem Akıcı, Feza Gazetecilik A.Ş. 2001)

AİLELER ÇOCUKLARINI 
İSLÂM’A ADAMAK 

İSTİYOR VE ONLARI 
AKTİF İYİLER 

YAPMA DERDİNİ 
TAŞIYORLARSA 

KENDİ İSTEK VE 
ARZULARINI ARKA 

PLANA ATMALIDIRLAR.
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davranışlar ahlak haline gelecek ve telafisi 
mümkün olmayacaktır.

Ailelere Konunun Önemi Üzerine Mesajlar

Dini vermezlerse ileride çocukların hayatla-
rına etki edecekleri davranışların önünü ala-
mazlar. Bu nedenle aileler çocuklarını İslâm’a 
adamak istiyor ve onları aktif iyiler yapma 
derdini taşıyorlarsa kendi istek ve arzularını 
arka plana atmalıdırlar. Bu dönemleri çok iyi 
gözlemleyerek çocuklarını İslâm mücadelesi-
ne hazırlamalılar. Gelişim açısından çocukluk 
dönemi aktif bir dönemdir. Meselenin önemi-
ni hissettirmesi açısından örnek vermek ge-
rekirse; 10–122 yaş grubu çocukların daha 
önceki yaş gruplarında kazanmış oldukla-
rı Allah tasavvuru artık 
onlara yetmemektedir. 
Çocuklar bu yaşa geldik-
lerinde yeni bir Allah ta-
savvuru inşa etme gerek-
sinimi duyarlar. Aileler bu 
dönemi takip edemezlerse 
gelişmesi muhtemel Allah 
tasavvuru arasında zehirli 
bilgilerde olabilir. Bu yaş-
larda kazanılacak yanlış 
Allah tasavvuru Mustafa 
İslâmoğlu’nun ifadesiyle 
‘eylemde kilometrelerce hataya neden olacak-
tır.’ 

Çocuklar (10–12 yaş) ailelerin etkileri altın-
dan çıktıklarında dünyadaki acıyı, ızdırabı vb 
fark etmektedirler. Yapılan her iyi davranışın 
neticesinde iyi bir şeyle karşılaşamayacakları-
nı görmektedirler. Bu ve bunun gibi duygu-
sal çıkarımların üzerlerindeki negatif etkiyi 
dışarıdan telafi etme yoluna başvurmaları 
üzerlerinde geri dönüşümü olmayan etkiler 
bırakacaktır. Bu evrede şüphe tohumlarının 
filizlenmesi söz konusudur. Bu filizlerden bir 
tanesi kişilik krizleri ile dini kavramların ye-
niden değerlendirme ve tasdik çabasıdır. Aile 
bu filizlerin bakımını doğru bir şekilde yap-

2 Her yaş grubunun ne derece önemli olduğunu 
10–12 yaş grubundan örnek vererek göstermek 
istedik. 

mazsa harici ve dâhili kuvvetlerin etkisiyle 
İslâm hassasiyeti olmayan bireyler yetişir ve 
şüpheden inkârlar filizlenir.

Çocuk gelişiminin toplumun sıhhati ve se-
lameti için önemli olduğunu bu örnekler 
müşahhas bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Fakat aktif iyi olacak nesillerin yetiştirilme-
sinin önemini birkaç örnek üzerinden ver-
meye devam etmek istiyoruz. Bu örneklerde 
ailenin tutumunun Allah tasavvurunu nasıl 
şekillendirdiğini göreceksiniz. İslâmi şuurun 
hareke dönüşmesi direk olarak Allah tasavvu-
ru ile bağlantılı olması hasebiyle örneklerimiz 
önem arz etmektedir.

• Ailede sevgi konusunda eksik yetişen 
çocuklar bu boşluğu ar-
kadaş ve dost olan Allah 
inancıyla doldurmakta-

dır. 

• Ailede gerginlik, kır-
gınlık ve kızgınlık hâkimse 
çocuklarda kızgın cani bir 
Allah inancı doğmaktadır.

• Ailede bireyler bir-
birinden ilişki düzeyinde 
ayrılarsa çocuklarda çok 
uzak, ulaşılamayacak bir 

Allah inancı şekillenmektedir.

• Ailenin davranışlarından net olmayışı 
(beklenmedik anda ceza ya da ödül vermek 
gibi) çocuklarda tutarsız, hayalperest bir Al-
lah inancı doğurmaktadır.

• Ailede otoriter, diktatör anlayışı 
hâkimse çocukta kral olan bir Allah inancı 
gözükmektedir.

• Çocuklarına ihtimam gösteren bir 
ailede Allah inancı, iyileştirici olayları rayına 
yerleştiren varlık olarak şekillenmektedir (3).

Yukarıda bahsettiğimiz bu örnekler sadece 
çocukluk dönemlerinde kalmazlar. Hayatın 
daha sonraki dönemlerinde gözükmeye de-
vam ederler (2).

ÇOCUKLAR TAKLİDE 

DAYALI DEĞİL TAHKİKE 

DAYALI YETİŞTİRİLMELİ. 

HAZIR BİLGİNİN 

KABINA KONMUŞ 

SİNEK OLMAKTAN 

UZAKLAŞTIRILMALILAR.



Aile Gözetiminde Din

Çocuğun din bilgilerini öğreneceği kaynak ai-
ledir. Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi 
aile bu eğitimin her alanında aktif olarak bu-
lunmak zorundadır. Neler yapılabilir?

 Düşünüp doğru bilgiye ulaşmalarına 
engel olacak her ortamı çocuklardan uzaklaş-
tırmalılar.

 Dini bilgiyi öğretme telaşından önce 
bunun ne kadar önemli olduğunu bilmeliler. 
Yani çocukları namaz kıldırmaya alıştırmadan 
önce namazın şuurunu kazandırmalılar.

 Aileler iletişim araçlarını tamamen 
kısamazlar. Yasaklama ve iptal etme yönte-
minden önce araçların zararlı etkileri ortadan 
kaldırılmalı ve çocukların her türlü gelişme-
den yararlanmaları sağlanmalıdır. 

 Aileler çocuklarına dini bilgiler ve fi-
kirler konusunda destek olmalıdırlar. Direk 
olarak yanlışlama yönteminden önce çocuk-
ların neden böyle düşündüğü üzerinde fikir 
yürütmelidirler. Sonuçlara göre düşünceyi 
değil düşünceye etken olanlar tedavi ve tela-
fi edilmeli bir başka ifadesiyle doğruya te’vil 
edilmesi gerekir.

 Çocuklar taklide dayalı değil tahki-
ke dayalı yetiştirilmeli. Hazır bilginin kabına 
konmuş sinek olmaktan uzaklaştırılmalılar. 
Bilgiyi denetleme deneme yollarının öğretil-
mediği çocuklar dini yaşamlarını “birine” 
bağlı olarak sürdürürüler. Bu dinsel içeriğin 
zayıflamasına ve ileride çevresel faktörlerin 
etkisiyle dinin aleyhine bir tutum geliştirme-
lerine neden olabilir.

 Aileler kararlı ve istikrarlı bir dini 
hayat yaşamalılardır. Namazı sürekli cami-
de kılan bir babanın çocuğu namazı sürekli 
camide kılmak isteyecektir. Bir gün harama 
bulaşıp diğer gün bulaşmayacak şekilde yaşa-
nan din çocuk üzerinde “bir kereden bir şey 
olmaz” duygusunu oluşturacaktır. 

 Katı ve bilinçsiz bir aile ortamında 
yaşayan çocuklar kendi yaşamlarını zengin-
leştirecek bilgi arayışından uzaklaşacaklardır. 

 Aileler doğruyu ve yanlışı Allah’ın 
ifade ettiği gibi öğretirlerse çocuklar doğru ve 
yanlış üzerinden yaptıkları çıkarımları “Tek 
bir doğru vardır o da Allah ve peygamberle-
rine aittir.” ifadesinin izninde yaşar ve değer-
lendirirler.

 Aileler tutarlı olmalıdır. Çocuklar 
daha önce söylenen ifadeler ile daha sonra 
söylenen ifadeleri karşılaştırma yeteneğine sa-
hiptirler. Bu farklılık çocukların doğru olana 
ulaşmasını engelleyecektir. 

 Aileler çocukların davranışlarını mik-
roskop altından inceler gibi incelemelidirler. 
Çocuklarının eksik, hatalı davranışlarının 
tek tedavisinin kendilerinin elinde olduğunu 
unutmamalıdırlar. Çevre çocuklarına onların 
izni ve gözetimi altında müdahil olmalıdır.

 Aileler alçakgönüllü olmalıdırlar. Al-
çakgönüllü olmayanlar çocukların zihinlerine 
giremezler. 

 Çocuklar öğüt almak istemezler. Aile-
ler çocuklara konuşarak değil yaşayarak öğüt 
vermelidirler.

 Aileler çocukların kişilik hürriyetleri-
ne saygılı olmalıdırlar. Hürriyet Allah’a bağlı-
dır. Aileler çocuklarına Allah’a bağlı hürriyet 
duygusunu vererek onları özgür kılmalılar. 
Hürriyetini Allah’a atfetmeyen ailelerin ço-
cukları özgür değil serbest olacaklardır (4).

Sözün Özü:

Gelişim merhaleleri özenle takip edilirse ço-
cuklar kendilerinden sonra gelen kuşakların 
katalizörleri olurlar. Öncü nesil yetiştirmek 
için bir önceki neslin “aktif” olması gerekir. 
Din eğitimi tamamen sosyal iletişime2 bağlı-
dır. Bu sebeple bu bilgileri “imanın sosyal ha-
yata yansıması3“ için ele alabiliriz. Bunun için 
sosyal hayata sunulması gereken imanların 

3 Mustafa İslâmoğlu’nun Pasif İyiden Aktif İyiye 
adlı eserinde “Hasenât sonuçları kişinin kendisine 
dönük iyilik sâlihât ise sonuçları başkalarına 
dönük olan iyiliktir.” Buradan aktif olarak aktif 
nesiller yetiştirmenin sosyal hayat için önemli 
olduğunu ifade etmiş olmaktayız. (Bakara 277, 
Hud 23)
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hazırlandığı iman bahçeleri gerekir. İşte bu 
bahçeler evlerimizdir. Evlerimizin iman bah-
çeleri olması için içerideki iman çiftçilerinin 
“pasif” yerine “aktif” olması gerekir. 

Aktif iman sahibi insanların yaşayıp yaşatma-
sı için ailelerin ciddiyet içinde olması gerekir. 
Çocuklar evde mutlak iradenin Allah’a ait 
olduğunu bilip öyle yetişirlerse iradelerinin, 
kabiliyetlerinin, davranışlarının kime mesul 
olduğunu bilirler. Bu biliş iradenin ve iradeye 
bağlı tüm emeklerin neye atfedileceğini gös-
terir. Bu bilinçle bilinçlenen nesiller varlıkla-
rının temeli olarak iradelerini sadece Allah’a 
atfederler. Allah’a atfedilecek iradeler bağım-
sızlığını Allah’a bağımlı kılarlar (3). İradele-
rini Allah’a atfederek O’na bağlı yaşayanlar 
“aktif” olacaklardır.  Bu durum onların reh-
ber olmasını sağlar. Her rehber peygamber-
lerin varisi konumundadırlar. Peygamberler 
“aktif” olduklarına göre varisleri de “aktif” 
olacaklardır. 

Din gelişimi zihinsel bir gelişimdir. Çocuklar 
gelişim evrelerinde bir takım buhranlar yaşar-
lar. Önce zihinsel buhran sonra sosyal buh-
ran ve daha sonra ahlak buhranı evrelerinden 
geçerler (5). İşte tam bu noktada buhranların 
birincisi olan zihinsel kısım çözülemezse sı-
kıntı zincirleme olarak devam edecektir. Ge-
lişmemiş dini zihin gelişmemiş sosyal dine 
oda gelişmemiş dini ahlaka neden olacaktır 
(6). 

Şimdi Kur’an’a kulak verelim:

Yakup Peygamber oğullarına hitaben “... 
Oğullarım! Allah sizin için bir din seçti. 
Siz de ancak Müslüman olarak can veriniz” 
(2/132) der. Yakup (as) ölürken oğullarına: 
‘Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? de-
diğinde onlar: ‘Senin Rabb’ine, babaların İb-
rahim, İsmail ve ishak’ın Rabb’i olan Allah’a 
kulluk edeceğiz ve biz O’na teslim olanlarız.’ 
dediler” (2/133) Lokman Peygamber oğluna: 
“Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma...” (31/13) 
demiştir. Bütün bu ayetler nesilleri yetiştiren-
lerin derdinin ne olduğunu göstermektedir. 

Yaşama yaşatma idealinde doğar. Yaşatma 
ideali insanı “aktif” kılar. Aktif kılınan var-
lığını Allah’a armağan eder. Varlığını Allah’a 
armağan edenler, nesillerin akleden kalbleri-
ne iman kabında dava tohumları eker. Vakıa 
çocuk deyip geçmemek gerekir. Çocuk deyip 
durmak ve Kur’an’ın dert edinin dediğini ço-
cukların akleden kalplerine yaşayarak yaşata-
rak fısıldamak gerekir. Korkutmadan, kızma-
dan, kucaklayarak...

■
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166) 

4. Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimi-
ne Etkisi (Arş. Gör. Halil Apaydın, Ondokuz 
Mayıs Sosyal Bilimler Enstitüsü)

5. Çocuk Psikolojisinin Ana Çizgileri (Guy Jac-
quin -Çev: Mehmet Toprak- Remzi Kitabevi)

6. Gençlik Döneminde Görülen Psikolojik Be-
lirtiler Ve Dini Eğitim (M. Mustafa Bayraktar, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE. YL Tezi). 
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ur’an’ın sekizinci Sûresi olan Enfâl 
Sûresi, savaş ve savaş sonucu elde edi-

len “ganimetler”le ilgili olduğu için bu adı 
almıştır. Enfâl kelimesi, nefl kelimesinin ço-
ğulu olarak, salt dilbilimsel açıdan “fazlalık” 
anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle “bir 
kimsenin hakkının ya da alacağının ötesinde 
fazladan aldığı şey” yahut “kişinin yükümlü-
lüğünün üstünde fazladan verdiği şey” de-
mektir. Nafile kelimesi aynı kökten türer ve 
zorunlu ibadetlere ek olarak yapılan gönüllü 
ibadetleri ve uygulamaları ifade eder. Enfâl 
kelimesi Kur’an’da sadece bir kere ve Enfâl 
Sûresi’nin ilk ayetinde geçmekte ve müfes-
sirler bunun “ganimet” anlamına geldiğinde 
ısrarlıdırlar. Ganimet,   “bir şey elde etmek”  
demektir. Kavram olarak, zorla, at ve deve-
lere binip savaşmak suretiyle, Müslümanla-
rın müşriklerden aldıkları mallardır. Enfâl 
Sûresi’nin 41. ayeti, ganimetlerin dağıtımıyla 
ilgilidir ve müfessirler bu iki ayet arasında 
bir bağıntı kurarlar. 

Bu sure, hicretin ikinci yılında Mekkeli müş-
riklerle ilk savaş olan Bedir Savaşı sırasında 
ve Müslümanlar arasında ganimet yüzünden 
çıkan anlaşmazlıkları çözmek üzere gelmiş-
tir. Sure, savaşı, savaşın çıkardığı sorunları 
ve sonuçlarının kapsamlı bir özetini vermek-
tedir. Bu nedenle bu sureye “Bedir Sûresi” 
diyenler de olmuştur. Enfâl kavramının tam 
olarak ne ifade ettiğini anlamak ve nasıl sim-
geleştirileceği sorusuna bir cevap bulmak 

İ R F A N
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için, ilk önce surenin inişine sebep olan top-
lumsal bağlamına bakmaya çalışmak gerekir.  

Bedir Savaşı, zaferle sonuçlanmış, böylece 
Müslümanların morali ve kendilerine olan gü-
veni artmıştır. Fakat bu savaş, Müslümanların 
ciddi bir şekilde sınandığı ve bazı zaaflarının 
su yüzüne çıktığı bir olay olmuştur. İlk ayet, 
savaştan sonra Müslümanlar arasında çıkan 
bir ihtilafa işaret etmektedir. Savaş sonrasın-
da bir grup asker, savaş sırasında elde ettik-
leri ganimetleri sahiplenmeye kalkmışlar ve 
savaşa katılan diğer askerleri dışlamıştır. Di-
ğer askerlerden bir grup, savaş sırasında Hz. 
Peygamberi koruyor, diğer bir grup ise kaçan 
düşmanı izliyordu. Askerlerin görevleri farklı 
da olsa, neticede işbölümü çerçevesinde sa-
vaşa katılmışlar ve doğal olarak ganimetten 
pay almak istiyorlardı. İlk 
ayetten açıkça anlaşılaca-
ğı üzere bu anlaşmazlık 
üzerine Müslümanlar Hz. 
Muhammed’e ganime-
tin paylaşımı konusunda 
bir soru sormaktadırlar: 
“Sana Enfâl (ganimetler) 
hakkında soruyorlar. De 
ki: “Enfâl (ganimetler), Allah’a ve Resûlü’ne 
aittir. O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a 
karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Al-
lah ve Resûlü’ne itaat edin.” (Enfâl, 8:1).

Bu soru, Kur’an’da “Sana soruyorlar. De 
ki:…” kalıbıyla Hz. Peygamberimize (s) so-
rulan on üç sorudan biridir. Genel olarak bu 
sorulara baktığımızda toplam on üç sorunun 
beşini “Gayb Alemi”ne ilişkin sorular oluştur-
maktadır. Bu bağlamda kıyamet vakti, kıya-
met vaktinde dağlar, ruh, azap ve Zülkarneyn 
gibi konular gündeme gelmektedir. Belli ki 
bu konular, Arap zihnini en çok meşgul eden 
konulardı ve hepsi de Mekke döneminde ve 
Müşrikler tarafından sorulmuştur. Geriye 
kalan sekiz soru ise, “Dünya Hayatı”na iliş-
kin sorulardır. Burada zihinsel meselelerden 
ziyade, toplumsal ve dünyevi meseleler söz 
konusudur. Hicretten sonra Medine’de kuru-
lan yeni hayatın nasıl inşa edileceğine ilişkin 
sorular, yerleşik düzenin birçok alışkanlık ve 

kurumlarını tartışmaya açmış ve bu tartışma-
lar, sorulan sorularla birlikte Kur’an tarafın-
dan bir çözüme bağlanmıştır. Bu bağlamda 
hilallerin işlevi, Allah yolunda harcama, ha-
ram aylarda savaş, içki ve kumar, yetimlerin 
hukuku, kadınların ay hali, ganimet payla-
şımı ve helal-haram sınırlarının belirlenmesi 
gibi son derece pratik, ama bir o kadar da 
hayati öneme sahip olan toplumsal sorunlar 
ve konular yer almaktadır. Söylemeye gerek 
yoktur ki, bu soruların hepsi Medine döne-
minde ve Müslümanlar tarafından sorulmuş-
tur. 

Ganimetlerin taksimatına ilişkin olarak yapı-
lan ilk açıklama ya da bu konudaki soruya 
verilen ilk cevap, Arapların ganimetler konu-
sundaki yerleşik geleneklerini tartışmaya aç-

makta ve savaşın asıl ga-
yesinin ne olduğunu or-

taya koyarak, bu geleneğe 
yeni bir şekil vermektedir. 
Yukarıda da açıkladığımız 
gibi Enfâl kelimesi, sözlük 
anlamıyla “fazlalık” anla-
mına gelir ve burada “faz-
ladan” elde edilen “savaş 

gelirleri” anlamında ganimetleri ifade etmek-
tedir. Nitekim Enfâl, “bağışlanan, fazladan 
bahşedilen” anlamına gelir. Bir kimsenin hak-
kı olan bir şeye fazladan eklenmesi anlamı-
na gelir. Bu, kul tarafından yapıldığı zaman, 
kulun farz olan ibadete yaptığı ilaveyi; efendi 
tarafından yapıldığı zaman ise, kulun hak et-
tiğinin üzerinde bir lütuf ve ganimet olarak 
kula verilen ek mükâfatı ifade eder. 

Muhammed Esed ve M. Ali Sabunî’ye göre 
savaşın esas amacı, ganimet elde etmek olma-
dığı için ganimetlere bu isim verilmiştir. Yani 
ganimetler, bizzat amaç değil, savaşın sonu-
cunda elde edilen bir “fazlalık”tır. Bu fazlalık, 
kendiliğinden gelen bir sonuçtur. Ayetin de 
vermek istediği ders budur: Savaş, ganimet 
toplamak için yapılmadığına göre ilke ola-
rak hiç kimse ganimetler üzerinde hak iddia 
edemez. “Ganimetlerin (fazlalıkların) sahibi 
Allah ve Resûlü’dür”.  Bu cevap, doğal ola-
rak Arapların bildikleri ve alışageldikleri sa-

İSLAM FETİHLERİ, 
GANİMETLER İÇİN 
YAPILAN DÜNYEVİ 

VE SÖMÜRGE 
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vaş adet ve uygulamalarına ters düşmektedir. 
Cahiliye döneminde savaşlar, yağma şeklinde 
yapılır ve yağmadan kim bir pay kaparsa o 
onun olurdu. Ya da askerler, adına savaş yap-
tıkları kabile reisine veya devlet başkanına 
ganimetleri devrederek, bundan hiçbir pay 
alamazlardı. İlk durumda askerler arasında 
rekabet ve iç savaş çıkardı; ikinci durumda 
ise ganimetler, savaşı yapanlara dağıtılmadığı 
için yine komutan veya kabile reisinden ha-
bersiz olarak aşırılırdı. Kur’an, işte, bu eski 
adet ve uygulamaları değiştirmek üzere önce, 
bir şeyi açıklığa kavuşturmuştur: “Ganimetler 
için savaş yapılmaz, dolayısıyla bunlar üze-
rinde de hak iddia edemezsiniz. Bu hak, Allah 
ve Resûlü’ne aittir. Sakın, 
bunların paylaşımı konu-
sunda birbirinizi üzmeyin, 
eğer üzmüşseniz aranızı 
düzeltin. Bu konuda son 
söz, Allah ve Resûlü’ne ait-
tir, onlar ne derse onlara 
uyunuz.”

Kur’an, bu temel ilke ve 
espriyi yerleştirdikten 
sonra, ganimet paylaşı-
mının pratik şeklini, aynı 
surenin bir başka yerinde 
detaylı bir şekilde açıkla-
mıştır. “Bilin ki ganimet olarak aldığınız her-
hangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Resûlüne ve 
onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve 
yolculara aittir” (Enfâl, 8:41). Demek ki gani-
met, önce beş hisseye ayrılmakta, sonra bun-
ların beşte dördü savaşa katılanlara, geri ka-
lan beşte biri ise Allah’ın peygamberine, onun 
akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolculara 
verilmektedir. Burada Hz. peygamber, devlet 
başkanlığı görevini üstlendiği için beşte birlik 
hisse, aslında kamuya aittir ve bu kamu malı 
devlet başkanına ve onun yoluyla çeşitli ih-
tiyaç kesimlerine ayrılmıştır. Bu beşte birlik 
hisseye Arapça “humus” denilmektedir. Tarihî 
olarak başkanlık farklı kişilere geçebilir, ama 
değişmeyen ilke şudur: Ganimetin beşte biri, 
devlete aittir ve devlet, bunu ihtiyaç sahiple-
rine dağıtmakla görevlidir. 

Bu tür bir paylaşımda, iki kesim arasında 
adalet gözetilmiştir. İlk olarak savaşa katılma 
gücüne sahip olan ve savaşın bir getirisi ola-
rak ganimetten pay alan askerlerle, böyle bir 
imkâna sahip olmayan zayıf toplumsal kesim-
ler arasında bir paylaşım yapılmıştır. İkinci 
olarak da ganimet sadece bunu toplayan as-
kerlere değil, savaşa katılan tüm askerler ara-
sında eşit olarak paylaştırılmıştır. Dolayısıyla 
“ihtiyaçtan arta kalanı”nın (Bakara, 2:219), 
zayıf toplumsal kesimlere vermeyi teşvik eden 
İslam, bazı durumlarda bunu kişilerin keyfi-
ne bırakmayarak, yaptırım gücü olan kesin 
kurallarla desteklemiştir. Ganimetler konu-
sunda kesinlikle bir düzenleme söz konusu-

dur. Toplumda, her kesim 
savaşa katılma imkânına 

sahip olmadığına göre, 
katılmayanlara da bir pay 
verilmesi, toplumsal den-
gelerin gözetilmesiyle ilgili 
bir anlayıştan kaynaklan-
maktadır. Bu anlayışta ki-
misi “emeği”ne, kimisi de 
“ihtiyacı”na göre savaşın 
getirisinden pay almakta-
dır. 

Bu ilkenin ne anlama gel-
diği, İslamiyet’in sürekli 

yayılma içerisinde olduğu sonraki dönemler-
de (fetih yıllarında) daha iyi anlaşılacaktır. Fe-
tihler boyunca, fetihlere katılan askerler gibi 
katılmayan toplumsal kesimlerin de refahı 
artmıştır. Fakat buna rağmen Hz. Ömer, fetih-
lerin belirli bir kesimi zenginleştirip aristokrat 
bir sınıf ortaya çıkaracağı korkusuyla, daha 
sonraki yıllarda savaş yoluyla elde edilen ara-
zileri askerlere dağıtmaktan vazgeçip, devlet/
kamu mülkiyetine geçirmiştir. Aslında bu uy-
gulama bile, toplumsal dengeleri gözeten ve 
bu dengelerin tümüyle bir kesimin lehine ya 
da aleyhine gelişmesine fırsat vermeyen adil 
bir siyasetin ürünüdür. Görünürde, nasslara 
aykırı düşse bile Kur’an’ın ve ilgili nassların 
ruhuna ve temel esprisine aykırı değildir. De-
mek ki Müslümanlar, tarihte Kur’an’ın her za-
man zahiri nasslarına bağlanıp, dogmatik bir 
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“FAZLALIK”TIR; YANİ 

SAVAŞIN AMACI 
OLMAMAKLA 

BİRLİKTE SAVAŞIN 
SONUCU OLAN BİR 

NİMETTİR. ALLAH, BU 
NİMETİ BİR LÜTUF 
VE İHSAN OLARAK 
NİTELEMEKTEDİR. 



din anlayışına mahkûm olmamışlardır. Tam 
tersine, nassların maksatlarına ve ruhuna ba-
kıp, temel espriyi yakalamaya çalışmışlardır. 

Ganimet ile infak arasında bir benzerlik iliş-
kisi bulunmaktadır. Nasıl ganimet, savaşa 
katılsın veya katılmasın insanlara “fazladan 
bahşedilen” bir nimet ise, infak da insanların 
zorunlu olmadıkları halde “fazladan yaptıkla-
rı” bir iyiliktir. Çoğunlukla “Allah yolunda ya-
pılan harcama” şeklinde çevrilen infak, özgeci 
İslami sosyal etiğin en temel kavramı olup, 
Allah ve iyilik yolunda yapılan tüm harcama-
ları ifade eder. Bu konuda Bakara Sûresi’nde, 
birçok açıklayıcı ayet bulunmaktadır. “Sana 
Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyor-
lar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, 
ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda 
kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 
gerçekten Allah onu hakkıyla bilir” (Bakara, 
2:215 ayeti de tıpkı, ganimet konusundaki 
soru gibi, Medine’de Müslümanların sordu-
ğu on üç sorudan biridir. Bu ayetten sonra 
hemen şu ayet gelmektedir: “Yine sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De 
ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah size ayet-
leri böyle açıklıyor ki düşünesiniz” (Bakara, 
2:219). Bir önceki ayette, infakın verileceği 
kesimler sıralanırken, burada infakın kim-
ler tarafından ve nereden verileceğine ilişkin 
açıklamalar yapılmaktadır. Enfâl veya gani-
metler Allah’ın kullarına bir lütfu iken, infak 
da kulların kullara bir lütfudur. Bu bakımdan 
biz, Enfâl Sûresi’nin simgesi olarak “lütuf” ke-
limesini uygun bulduk.

Lütuf kelimesinin anlamından söz etmek, ne-
relerde ve nasıl kullanıldığına dair örnekler 
vermek simgenin seçilip anlaşılmasına yar-
dımcı olabilir. Allah insana ya da insan başka 
bir birine lütufta bulunduğunda ne yapmış 
oluyor? Sözlüklerde lütuf için bulduğumuz 
anlamlar şunlardır: Hafif hareket ve ince işler-
le uğraşma. Duyunun algılayamadığı şeyler. 
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, 
yardım, ihsan, inayet, atıfet. Üzerine düşü-
nünce; herkesin yapmaya kadir olamayacağı 
eylem, karşılık beklemeden fayda sağlamak. 

Yumuşak davranmak. Yumuşak ve ince ol-
maktır. Memnun edici olmaktır. Sevecen, 
cana yakın olmak. Yükünü hafifletmek. Şef-
kat ve sevgi ile yaklaşmak. Cömert bir şekilde 
ihsan etmektir. Latife: nükteli söz, şaka yap-
maktır. İyilik etmek. El-lütfu: Allah’ın tevfiki 
ve koruması. El-Lâtif: Allah’ın isimlerinden 
olup, kullarına iyilik ve merhamet edendir. 

Anladığımız kadarıyla din iki temel çerçeve-
den ibarettir. Başka bir deyişle din, her şeyi 
iki temel ilke üzerine bina etmiştir. Bunlardan 
biri, “karşılıklılık” ilkesi olup, tüm alışveriş-
lerde (yani sadece ekonomik ve ticari ilişki-
lerde değil, diğer tüm sosyal ve politik iliş-
kilerde de) eşitlik ve dengenin gözetilmesini 
ifade eder. Bunu, Kur’an “kısas” olarak da dile 
getirir. Kısasta esas olan eşitliktir. Hem Tev-
rat hem de Kur’an bunu “dişe diş, göze göz” 
şeklinde kalıplaştırmıştır (Maide, 5:45). Hem 
cezada, hem de ödüllendirme de eşitlik varsa, 
burada karşılıklılık söz konusudur. Allah, ku-
lun yaptığı çalışmalara hem dünya hayatında 
hem de ahiret hayatında karşılık verecektir. 
Diğer ilke de, “ihsan” ya da “lütuf” ilkesidir. 
Bu ilke eşitliği aşan ve daha ileri giden bir 
cömertliği ifade etmektedir. Fakat burada gö-
nüllülük esastır. Hiç kimse, ilkinde olduğu 
gibi karşılık vermeye zorlanamaz. Kur’an’ın 
ganimeti, ikinci kategoride ele almış olması 
çok çarpıcı bir durumdur. Bu nokta dikkate 
alındığında, Mevdudi’nin gayet yerinde ifade 
ettiği üzere Enfâl Sûresi’nin ilk ayeti aslında 
şunu söylemektedir: “Siz Allah’ın nimetleri 
hakkında mı tartışıyorsunuz? Eğer bunlar sa-
vaş ganimetleri değil de Allah’ın lütfu ise, siz 
kim oluyorsunuz da onun paylaştırmasında 
söz hakkı iddia ediyorsunuz? Bunların pay-
laştırılması ancak onları veren Allah’a aittir.” 
O zaman Enfâl Sûresi’nin ilk ayetinde geçen 
“Enfâl” kelimesiyle 41. ayetinde geçen “ğa-
nimtum” (ganimet aldınız) ifadeleri arasın-
da bir fark gözetmek gerekecektir. İlk ayette 
“Enfâl”, daha çok lütuf ve nimet anlamına 
gelirken, ganimetlerin nasıl paylaştırılacağını 
söyleyen 41. ayetteki “ğanimtum” (ganimet 
aldınız) ifadesi doğrudan savaş ganimetlerini 
ifade etmektedir.  
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Bu durumda Bakara Sûresi’nde infakla ilgi-
li olarak ifade edilen “İhtiyaçtan arta kalanı” 
(Bakara, 2:219) ifadesini, zorunlu olmayan 
ama Allah tarafından kuvvetle tavsiye edilen 
bir emir olarak almak gerekmektedir. Başka 
bir deyişle bu hususta gönüllülük esastır. Her 
Müslüman birey, gönüllülük temelinde kendi 
ihtiyacından arta kalanı, başka ihtiyaç sahip-
leriyle paylaşabilir. İşte, buna “Allah yolunda 
yapılan harcama” (yani infak) denilmektedir. 
İslam ahlakçıları, Müslüman toplumun özel-
liği olan “vasat ümmet” (orta yolu izleyen üm-
met) ifadesinden hareketle tüm işlerde altın 
orta yolu izlemeyi İslam ahlakının bir özelliği 
olarak ortaya koymuşlardır. Buna göre eşya ile 
ilişkilerde israf, ifrattır (aşırı ileri gitme); cim-
rilik ise tefrittir (aşırı geri kalma). Orta yol, 
tutumlu ve cömert olmaktır. Tutumluluk ile 
cömertlik arasındaki ilişki de anlamlıdır: Bir 
kimse tutumlu olduğu oranda cömertlik ya-
pabilir. Tutumlu olur da cömertlik yapmazsa 
bu cimriliktir. Cömertlik ise, daha önce belirt-
tiğimiz gibi, dinde ihsan ve lütuftur. Demek 
ki Müslümanlar altın orta yolu tutmadıkça, 
özgeci olamazlar. Sadece karşılıklılık ilkesi 
tarafından belirlenen daire içinde kalırlar. Bu 
daire, İslam’ın minimum olarak tanımladığı 
bir çerçevedir. Maksimum çerçeve, Allah’ın 
özelliği olan ihsan ve lütuf ahlakıyla ahlaklan-
maktır. Karşılıklılık ilkesi hukukî bir ilkedir, 
özgecilik ilkesi (yani fedakârlık yapmak ve 
kendini başkalarına adamak) ise ahlakî bir il-
kedir. Eski dilde diğerkâmlık olarak ifade edi-
len bu ilkeyi şu hadis çok çarpıcı bir şekilde 
ifade etmektedir: “Kendiniz için istediğinizi 
mümin kardeşiniz için de istemedikçe kâmil 
mümin olamazsınız.” Unutmayalım ki, din, 
İslam’a göre sadece şeriat ya da hukuk değil, 
aynı zamanda ahlaktır. 

Tekrar başa dönecek olursak, İslam’ın ilk sa-
vaşı olan Bedir Savaşı’nda Müslümanlar zafi-
yet gösterdikleri için Allah savaş ve ganimet-
lerle ilgili hukuk ve ahlakı belirlemiştir. Hem 
bu savaşta hem de sonraki savaşlarda (sözge-
limi Uhud ve Huneyn Gazvesi’nde) ganimet 
elde etme hırsı, Müslümanlar arasında da-
ğılma ve kardeşlik hukukunun bozulmasına 

neden olduğu gibi savaşta hezimete de sebep 
olmuştur. Bu nedenle savaşlar, insanların test 
edildiği bir deneme ortamı olmuşlardır. Bu 
ortamlarda gerçek inananlar ile münafıklar, 
Allah yolunda savaşanlarla ganimet için sava-
şanlar, doğrularla doğruluk üzere olmayanlar 
birbirinden ayrılmışlardır. Müslümanların 
sergiledikleri tutarsızlıkları, Uhut Savaşı’yla 
ilgili olarak gelen şu ayetler çarpıcı bir şekil-
de göz önüne sermektedir: “And olsun, Allah, 
izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz 
sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Niha-
yet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten 
sonra, zaaf gösterdiniz. (Hz. Peygamberimi-
zin verdiği) emir konusunda tartıştınız ve 
emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı iste-
yenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra 
sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. 
Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen Al-
lah sizi bağışladı. Allah, mü’minlere karşı çok 
lütufkârdır.” (Âl-i İmrân, 3:152).

İslam’ın öngördüğü ilke ve amaçlar, tarihsel 
olarak yapılan sınamalarla da iyice açıklığa 
çıkmıştır ki, İslam’da ganimet için savaş ya-
pılmaz. İslam fetihleri, ganimetler için yapı-
lan dünyevi ve sömürge amaçlı savaşlar de-
ğildirler. Ganimet, bir “fazlalık”tır; yani sava-
şın amacı olmamakla birlikte savaşın sonucu 
olan bir nimettir. Allah, bu nimeti bir lütuf ve 
ihsan olarak nitelemektedir. Bunun şahsî bir 
hak olarak görülmesi ve bunun için yapılan 
bir mücadele Allah yolunda yapılan bir mü-
cadele değildir. 

■



üce Allah, Ahzab Sûresi 21. ayette: “And 
olsun ki, sizin için, sizden Allah’a ve ahi-

ret gününe kavuş mayı umanlar ve Allah’ı çokça 
ananlar için Rasûlullah’da güzel bir örnek var-
dır.” buyurarak Efendimiz (s) biz müminler 
için üsve-i hasene olduğunu belirtmektedir.

Evet, Allah Rasûlü (s) her konuda olduğu 
gibi Ramazan’ı değerlendirme konusunda da 
bizlere en güzel örnek ve rehberdir. Acaba 
Allah Rasûlü (s) Ramazan ayını nasıl değer-
lendiriyordu. O’nun hayatını inceleyerek bu 
konuya açıklık getirmek biz Müslümanlar 
için çok önemlidir.

Allah Rasûlü (s) mübarek üç ayların girme-
siyle birlikte müminleri bu mübarek ve bere-
ketli aya hazırlamak için çeşitli bilgiler verir 
ve mü’minlerin özlemle Ramazan’ı karşıla-
masını sağlardı. 

Nitekim Selman-ı Farisi (ra)’ın ifade ettiği-
ne göre Sevgili Peygamberimiz Şaban ayının 
son gününde bir hutbe okur ve ashabına 
Ramazan’ı şöyle anlatırdı: “Ey İnsanlar! Bü-
yük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi ba-
şınıza geldi. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin 
aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. 
Yine o öyle mübarek bir aydır ki, Allah o 
mübarek ayın gündüzlerinde oruç tutmayı 
farz, gecelerinde teravih namazı kılmayı na-
file kıldı. Kim bu ayda hayırlı bir işle Allah’a 
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yaklaşırsa başka aylarda bir farz eda etmiş gibi 
olur. Kim bu ayda farz olan bir ibadeti yerine 
getirirse başka zamanlarda yetmiş farz yerine 
getirmiş gibi sayılır. Bu ay Allah için açlık ve 
susuzluğun, taat ve ibadetin meşakkatlerine 
sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da 
cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır, bu ay 
mü’minlerin rızkını arttıracak aydır. Bu ayda 
her kim oruçlu bir mü’mine iftar edecek bir 
şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağış-
lanmasına ve cehennemden azat olmasına se-
bep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey 
eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur.

Ashab-ı Kiram’dan bazıları, “Ya Rasulallah, 
hepimiz oruçluya iftar edecek bir şey bulup 
verecek durumda değiliz” dediler.

Bunun üzerine Rasul-i Ek-
rem Efendimiz (s), “Allah 
bu sevabı bir tek hurma ile 
bir içim su ile bir yudum 
süt ile oruçlu mü’mine iftar 
ettirene de verir” buyurdu-
lar ve hutbelerine şöyle de-
vam ettiler:

“Bu ayın başı rahmet, orta-
sı mağfiret, sonu da cehen-
nemden kurtuluştur. Bu 
ayda her kim kölesinin (işçi ve hizmetçisinin) 
işini hafifletirse Allah onu affeder ve cehen-
nemden uzak tutar. Bunun için bu ayda şu 
söyleyeceğim dört hasletten ikisi ile Rabbinizi 
razı kılarsınız, diğer ikisinden ise hiçbir vakit-
te ayrı kalamazsınız. Rabbinizin rızasına se-
bep olan hasletlerin birisi, Kelime-i Şahadete 
devam etmeniz, diğeri de Allah’tan mağfiret 
dilemenizdir. Vazgeçemeyeceğiniz iki hasletin 
biri Allah’tan Cenneti istemek, diğeri Cehen-
nemden Allah’a sığınmaktır. Her kim oruçlu-
ya bir yudum su verirse, Allah da ona benim 
mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecek-
tir ki, Cennete girinceye kadar bir daha su-
suzluk çekmeyecektir.” (et-Tergib ve’t-Terhib, 
II, 94-95)

Ramazan orucu Peygamber Efendimizin 
Mekke’den Medine’ye hicretinin ikinci yılında 
farz kılınmıştır. Sevgili Peygamberimizin haya-
tını incelediğimizde O’nun üç ayları özellikle 
de Ramazan ayını özenle değerlendirdiğini 
görmekteyiz. Acaba Peygamber Efendimiz Ra-
mazan ayını nasıl geçirirdi? Bu yazımızda bu 
soruya cevap vererek Peygamber Efendimizin 
Ramazan günlüğünü açıklamak istiyoruz.

1. Peygamber Efendimiz Ramazan’da Dua 
ve İbadete Yönelirdi

Ubade b. Samit (ra) anlatıyor: Ramazan aynın 
başladığı bir günde Rasûlullah şöyle buyurdu: 
“İşte bereket ayı ramazan geldi. Artık Allah’ın 
rahmeti sizi kuşatır. O ay yeryüzüne bol bol 
rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul 

olunur. Allah sizin iyilik 
ve ibadette yarışmanıza 
bakar da, bununla melek-

lerine karşı sizinle iftihar 
eder. Öyle ise, kulluğunuz-
la kendinizi Allah’a sevdi-
rin. Asıl bedbaht olan da, 
bu ayda Allah’ın rahmetin-
den nasibini alamayandır.”

Ebû Hureyre (r.a) ise 
Rasul-i Ekrem (s)’in şöyle 

buyurduğunu rivayet ediyor: “Her oruç tutan 
kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir du-
ası vardır. Duasının karşılığı mükâfat olarak 
ya dünyada verilir veya âhirette ebedî  olarak 
ihsan edilir.” (Kenzü’l-Ummal, III, 328)

Ramazan dua ayıdır. Mübarek gecelerde, üç 
aylarda, bilhassa Ramazan’da edilen dualar 
kabule yakın dualardır. İftar saati ise kulun 
Allah’a yaklaştığı, Onun emrini yerine getir-
menin sevincini yaşadığı bir zaman dilimidir. 
Mü’min oruç tutarak hata ve kusurlardan te-
mizlenmiş, bütün kalbiyle Yaratıcısına bağ-
lanmıştır. İşte bu anda kul elini açıp, Rabbine 
yalvarırsa eli boş dönmeyecektir. Arzularına 
ya aynen dünyada kavuşacak, mükâfatını 
peşin görecek veya daha güzel bir şekilde 
âhiretine ve ebedî hayatına bir nur olarak 

KENDİSİNE 
RAMAZAN’DA TÖVBE 
NASİP OLAN İNSAN 
ÇOK NASİPLİDİR. 

ÇÜNKÜ BU AY DUA VE 
TÖVBELERİN KABUL 
EDİLDİĞİ BİR AYDIR.



gönderecektir. Çünkü Cenab-ı Hak, kulunun 
ihtiyacını daha iyi bilir; hakkında nasıl hayır-
lıysa, duasını ona göre kabul eder.

Ramazan Allah’ın rahmet ve mağfiretinin sa-
ğanak sağanak müminlerin üzerine yağdığı 
bir aydır. Dolayısıyla müminlerin bu ayda ya-
pacağı ilk şey, geçmiş hayatının bir muhase-
besini yaparak hata ve eksikliklerinin telafisi 
için dua ve istiğfarla Allah’a yönelmesi ve töv-
be etmesi gerekir. 

Kendisine Ramazan’da tövbe nasip olan insan 
çok nasiplidir. Çünkü bu ay dua ve tövbelerin 
kabul edildiği bir aydır. Müminlerin de Rab-
lerinin kendilerine verdiği vermiş olduğu fır-
satı iyi değerlendirmeleri gerekir. 

Bu ayda oruçla melekleşen bir mü’min, me-
leklerin dillerinden dü-
şürmedikleri tekbirleri, 
kelime-i tevhitleri, hamd 
ve salâvatları, teşbih ve 
istiğfarları tekrarlayarak 
hem manevî kir olan gü-
nahlarından temizlenirler, 
hem de Allah’ın rızasını 
elde etmeye çalışırlar.

Sevgili Peygamberimiz Ra-
mazan ayında gündüzleri 
oruç tutar, gecelerini de ibadetle geçirirdi. 

2. Peygamber Efendimiz Ümmetini Sahura 
Teşvik Ederdi

Efendimiz (s) “sahur yemeğini yemek bere-
kete sebeptir. Sizden biriniz bir yudum su 
içmekle de olsa sahuru terk etmesin. Çünkü 
sahura kalkıp, yiyip içene Allah rahmet et-
mekte ve melekler de istiğfarda bulunmak-
tadır.” buyurarak Ramazan’da sahuru ihmal 
etmememiz gerektiğini ifade etmiştir.

3. Peygamber Efendimiz İftar Yapmakta 
Acele Ederdi

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s) akşam 
ezanı okununca namazı kılmazdan önce bir-
kaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze 

hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer 
kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su 
yudumlayarak orucunu açardı. 

Mervan b.Salim, Abdullah b. Ömer (r.a)’dan 
naklediyor: “Rasûlullah (s)  orucunu açınca 
şöyle dua ederdi: “susuzluk gitti, damarlar ıs-
landı, inşallah sevap kesinleşti.”

Hz. Aişe (ra) “Allah Rasûlünün vefatından 
sonra bu ümmete gelen ilk bela karın toklu-
ğu olmuştur” diyerek az yememiz gerektiğine 
işaret etmiştir. Bundan dolayı da iftar sofra-
sında ölçüyü kaçırmamalı, sünnete uygun ha-
reket etmelidir.

4. Peygamber Efendimiz (s) Mükem-
mel Oruç Tutardı

Mükemmel oruç nasıl 
olur? Ebû Hureyre (ra)’ın 
rivayet ettiğine göre, 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz 
(s) şöyle buyurmuştur: 
“Oruç tutan bir kimse, 
yalan söylemeyi ve yalan-
la iş görmeyi bırakmazsa, 
Allah’ın onun yemesini, 
içmesini bırakmasına ihti-
yacı yoktur.” (Buhârî, İlim, 
30, Savm, 8)

Oruç, belirli bir süre basit bir aç kalma olayı 
değildir. Oruç köklü bir irade terbiyesi; insanı 
kötü alışkanlıklardan temizleyen, iyi huylar 
kazandıran bir ahlâk eğitimidir. Oruç, kişi-
nin dilini yalan ve gıybet gibi kötü sözlerden 
korumasını gerekli kılar. Oruç tutan insan, 
dilini dedikodudan, gıybetten; kulağın kötü 
söz dinlemekten; beynini boş düşüncelerden 
arındırması; hâsılı bütün organlarını kötü iş-
lerden sakındırması lazımdır ki, oruç insan 
ruhundaki etkisini yapsın. Aksi takdirde sa-
dece aç kalmak, bir mana ifade etmez.

Peygamber Efendimiz (s) bu hadislerinde 
orucun yüksek hedefini açıkça göstermiş, bu 
ibadetin sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret 
olmadığını, esas gayesinin insanı olgunlaştır-

ORUÇ KÖKLÜ BİR 
İRADE TERBİYESİ; 

İNSANI KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLARDAN 

TEMİZLEYEN, İYİ 
HUYLAR KAZANDIRAN 

BİR AHLÂK EĞİTİMİDİR.
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mak, ahlâk ve fazilet sahibi olarak yetiştirmek 
olduğu bildirmiştir.

Ramazan ayında bütün kötü duyguları içimiz-
den çıkarıp atmalıyız ki Allah’ın coşan rahme-
tine ve feyzine dalalım. Yine başka bir hadis-i 
şerifte Sevgili Peygamberimiz: “Nice oruç tu-
tan vardır ki, tuttuğu oruçtan kendisine ka-
lan, sadece açlık ve susuzluktur.” (Beyhakî, 
et-Terğib, II, 148) buyurmaktadır.

Oruç Tutan İnsan Nasıl Davranmalıdır?

Oruç tutan insanda, insanlara müsamahakâr 
davranma sıfatının olması gerekmektedir. 

Ebû Hureyre (ra)’ın rivayetine göre Rasûl-i 
Ekrem Efendimiz (s) şöyle buyurmuştur: 
“Biriniz oruçlu bulunduğu gün, çirkin söz 
söylemesin, cahilce dav-
ranışlarda bulunmasın. 
Şayet bir başkası kendisi-
ne sataşır veya dövüşmeye 
kalkarsa, ‘Ben oruçluyum, 
ben oruçluyum’ diye-
rek ondan uzak dursun.” 
(Buhârî, Savm, 2; Müslim, 
Sıyam, 160) 

Oruca niyet eden mü’min, 
sadece yiyip içmeye ara 
vermez. Ağzına, midesine oruç tutturduğu 
gibi, diğer duygularını da onların yardımına 
gönderir. Zaten mükemmel oruç da bu şekil-
de tutulan oruçtur. Yani mide ile birlikte göz, 
kulak, kalp, hayal ve düşünce gibi diğer duy-
gulara da bir çeşit oruç tutturmalıyız. Her bir 
uzuv, kendisine göre bir ibadete başlar. Dilin 
orucu, yalandan, gıybetten ve çirkin sözler-
den uzak durmasıdır. Bunların yerine Kur’an, 
zikir, tesbih, salâvat ve istiğfar gibi ibadetlerle 
meşgul olmasıdır. Gözün orucu, harama bak-
mamaktır. Kulağın orucu, lüzumsuz sözleri 
işitmemektir. Bunların yerine göz ibretle bak-
maya, kulak hak sözleri, Kur’an’ı dinlemeye 
çalışır. Kalp, hayal ve fikir gibi duygular da 
güzel şeyleri düşünür. Böylece mide ile birlik-
te bütün duygular da oruç tuttuğu için, boş 

yere aç susuz kalmamış olur, neticede insan 
bu şekilde mükemmel bir oruç tutmuş olur.

Yine Ebû Hureyre (ra)’ın rivayetine göre 
Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s) şöyle buyurmuş-
tur: “Öyle oruç tutanlar vardır ki, tuttukları 
oruçtan görecekleri fayda, aç ve susuz kal-
maktır. Gece kalkıp da öyle namaz kılanlar 
bulunur ki, uykusuz kalmaktan başka bir şey 
elde edemezler.” (İbn Mâce, Sıyam, 21)

5. Peygamber Efendimiz Geceleri Teravih 
Kılarlardı

Rasûlü Ekrem Efendimiz (s) Ramazan gece-
lerinde de teravih namazı kılmış ve mümin-
lerinde bu ibadetten nasiplerini almaları için, 
“Kim mükâfatını Allah’tan umarak teravih 
namazını kılarsa geçmiş küçük günahları 

affolur.” buyurmuştur. 
Teravih namazı kılarak 

Peygamber Efendimizin 
sünnetine uymakla birlikte 
aynı zamanda iftarda yeni-
len yemeklerin sindirilme-
sine vesile olmakta ve insa-
nın sağlık ve sıhhat içinde 
Ramazan ayının feyzinden 
ve bereketinden istifade et-
mesine vesile olmaktadır.

6. Peygamber Efendimiz Ramazan’da 
İtikâfa Girerlerdi

İtikâf, mescit veya mescit hükmünde olan bir 
yerde ibadet niyetiyle ikamet etmek demektir. 
Rasûlullah (s) her Ramazan’da özellikle son 
on günde itikâfa girer ve ashabına ve aile efra-
dına da bunu tavsiye ederdi. Nitekim Hz. Aişe 
(ra) şöyle diyor: “Rasûlullah (s) vefat edince-
ye kadar Ramazan’ın son on gününde itikâfa 
girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazan’ın 
son on gününde arayın” Rasûlullah’ın itikâfı 
konusunda Ebû Hureyre (ra) şöyle buyuru-
yor: “Hz. Peygamber (s) her Ramazan’da on 
gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği yılda yirmi gün 
itikâfa girdi.”

YANİ MİDE İLE 
BİRLİKTE GÖZ, 

KULAK, KALP, HAYAL 
VE DÜŞÜNCE GİBİ 

DİĞER DUYGULARA 
DA BİR ÇEŞİT ORUÇ 

TUTTURMALIYIZ.



7. Peygamber Efendimiz Ramazan’da Yar-
dımlaşma ve Dayanışmaya Önem Verirdi

Rasûlü Ekrem Efendimiz (s), hayatı boyun-
ca cömert biriydi. Ama Ramazan ayı girince 
cömertlikte adeta rüzgâr gibi eserdi. Hz. Pey-
gamber Efendimiz Ramazan’da yardımlaşma 
ve dayanışmaya çok önem verirdi.

Enes b. Mâlik (ra) rivayet ediyor: Resûl-i Ek-
rem Efendimiz (s)’e, “Hangi oruç daha faziletli-
dir?” diye soruldu.

Rasûlullah (s), “Ramazan’a hürmeten Şaban 
ayında tutulan oruç” diye cevap verdiler. 

Yine soruldu: “En faziletli sadaka ne zaman ve-
rilendir?” Rasûlullah (s), “Ramazan ayı içinde 
verilen sadakadır” buyur-
du. (Beyhakî, IV, 305)

Ramazan bir yardımlaşma 
ayıdır. Bu ayda kalpler yu-
muşar, gönüller genişler, 
cömertlik hisleri canlanır. 
Varlıklı olanlar fakirlerin 
halini, ihtiyaçlarını, ken-
dileri de aç kalınca daha 
iyi anlarlar. Oruç olma-
saydı sadece kendi menfaatini düşünen bazı 
zenginler açlık ve fakirlik sıkıntısını bilmez, 
dolayısıyla ihtiyaç sahibi kimselerin yardıma 
ve şefkate muhtaç olduklarını akıllarına geti-
remezlerdi. Böylece insan kendi cinsine karşı 
şefkatli davranmakla hakikî mânâda bir şükür 
kapısını açmış olur. “Hangi fert olursa olsun, 
kendinden bir cihette daha fakirini bulabilir. 
Ona karşı şefkate mükelleftir.”

Eğer oruç vasıtasıyla nefsine açlık acısını 
çektirme mecburiyeti olmasaydı, insan şef-
kat ederek yapmakla vazifeli olduğu yardımı 
yapamazdı. Çünkü açlık sıkıntısını bilmeyen 
insan başkasının derdini nasıl bilecek, nasıl 
yardımına koşacaktır? Atalarımız bile “Tatma-
yan bilmez” demişlerdir.

Bu açıdan Ramazan, fakir fukaranın gözetil-
diği, yoksulların yardımına koşulduğu, yalnız 
ve kimsesiz insanların elinden tutulduğu bir 

mevsimdir. Oruçlu mü’minler bu ayda yar-
dım etme, infakta bulunma, hayır hasenat 
yapma, insanlar hangi şeye ve neye ihtiyaç 
duyuyorlarsa o konuda destekte bulunmada 
bir yarış içine girerler.

Hayır yaparken, sadaka ve infakta bulunur-
ken, bu işi yapanlar bundan çok büyük bir 
haz duyarlar ve ferah dolu bir zevk alırlar.

Râşid İbn-i Sa’d (ra)’ın rivayet ettiği bir hadis-
te Rasûl-i Ekrem (s) infakta bulunanları şöyle 
tarif ediyor: “Ramazan ayında bol bol infakta 
bulunun. Çünkü o ayda infakta bulunmak, 
Allah yolunda infakta bulunmak gibidir.” 
(Kenzü’l-Ummâl, VIII, 464)

8. Peygamber Efendimiz 
Ramazan’da Çok Kur’an 
Okurdu

Allah Rasûlü (s) 
Ramazan’da Cebrail ile 
birlikte Kur’an okuyarak 
h a t m e d e r d i . 

Abdullah b. Abbas (ra) ri-
vayet ediyor:  “Rasûl-i Ek-
rem Efendimiz (s) hayır, 

iyilik, yardım yapma hususunda insanların 
en cömerdiydi. Ramazan ayında da Cebrail 
Aleyhisselâmla buluştuğu zaman çok daha 
cömert davranırdı.

Cebrail her Ramazan gecesi Rasûlullah (s) ile 
bir araya gelir, tâ ayın sonuna kadar Rasûlullah 
(s) ona Kur’an’ı okur, dinletirdi.

Cebrâil’le buluştuğu günlerde Rasûlullah (s) 
hayır-hasenat hususunda esen rüzgârdan 
daha cömert olurdu.” (Beyhakî, IV, 305)

Ramazan Kur’an ayıdır. Kur’an’ın indiği mev-
simdir. Ramazan, kudsiyetini Kur’an’dan alır. 
Nitekim “Ramazan ayı ki, onda Kur’an indiril-
di” (Bakara, 2/185) mealindeki ayet bu gerçe-
ği ifade eder.

Ramazan, Allah kelâmının yeryüzüne inmeye 
başlamasının yıldönümüdür. Diğer vakitlere 
nazaran bu ayda Kur’an’la daha çok meşgul 

“HANGİ FERT OLURSA 
OLSUN, KENDİNDEN 
BİR CİHETTE DAHA 

FAKİRİNİ BULABİLİR. 
ONA KARŞI ŞEFKATE 

MÜKELLEFTİR.”
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olunur. Okunur, dinlenir, mânâsı tefekkür 
edilir. Kâinata, hâdiselere onun açtığı nurlu 
pencereden bakılır. 

Her zaman Kur’an’la iç içe olan Sevgili Pey-
gamberimiz (s)’in bu ayda Kur’an’la meşguli-
yeti daha da artardı. Hayatta bulunduğu süre 
içinde Ramazan girdiğinde vahiy meleği Ceb-
rail, Peygamberimiz (s)’in huzuruna gelir. Bir-
likte Kur’an’ı okurlar, mütalâa ederlerdi.

Bizler de bu mübarek hâli düşünerek Kur’an’la 
meşgul olursak mânevî payımız o derece arta-
caktır. Okurken, sanki Rasûlullah (s) ile bir-
likte okuyormuş gibi hayâlen o ânı yaşamak; 
sanki Kur’an yeni inmiş de ilk defa biz oku-
yormuşuz gibi bir düşünceye dalmaktır.

Dinlerken de sanki Pey-
gamberimiz (s) okuyor da 
ondan dinliyor, sanki Ceb-
rail (as)’den işitiyor, hattâ 
Cenâb-ı Hakk’tan duyuyor 
gibi bir huşû içinde bu-
lunmak, bu hisseyi artıran 
duygulardır.

Her Ramazan’da cami ve 
mescitlerde ve evlerde mukabele okunur. Böy-
lece Peygamber Efendimizle Hz. Cebrail’in 
okuyuş şekilleri taklit edilir ki, kudsî bir hava 
yaşanır.

Ramazan’da yapılan ibadetlerin sevabı bire 
bindir. Başka vakitler okunan her Kur’an 
harfine bir sevap verilirken, bu ayda sevap-
lar binleri, on binleri bulur. Kadir Gecesinde 
otuz bini geçer.

Kur’an, hayatı anlamlandırmak için indiril-
miştir. O Allah’ın gökten indirdiği sağlam 
ve kopmayan ipidir. Kim ona yapışırsa doğ-
ru yolu bulmuş olur. Çünkü onda insanları 
hem dünyada hem de ahirette mutluluk ve 
saadete eriştirecek prensipler vardır. Kim onu 
terk eder de hidayeti başka yolda ararsa, hem 
dünyada ve hem de ahirette hüsrana uğrayan-
lardan olur.

Tirmizî’nin Kur’an’ın faziletleri babında zik-
rettiği bir hadis-i şerifte, Rasulullah (s) şöy-
le buyuruyor: “Allah’ın Kitabına sarılın. Zira 
Onda, sizden öncekilerin tarihi, sizden sonra-
kilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hük-
mü vardır. O, hakla batılı birbirinden ayıran 
kesin bir hükümdür, saçma (anlamsız bir söz) 
değildir. Her kim zorbalığından ötürü onu 
bırakırsa, Allah onun belini kırar. Her kim 
de hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah 
onu sapıtır. O Allah’ın sapasağlam ipidir. O 
hikmet dolu sözlerdir. O hakka giden dos-
doğru yoldur. O arzu ve isteklerin kendisini 
hakikatten saptıramadığı, dillerin kendisine 
benzemediği, âlimlerin kendisinden doyma-
dığı, çok tekrarlamaktan dolayı eskimeyen, 

hayranlık veren tarafları 
bitmeyen bir kitaptır. O 

öyle bir kitaptır ki, cinler 
onu dinledikleri zaman; 
“Gerçekten biz, şaşılacak 
bir Kur’an dinledik, doğru-
ya götürüyor ve ona derhal 
iman ettik” (Cin, 72/1) de-
mekten kendilerini alama-
dılar. Kim onun dediğini 

söylerse doğruyu söylemiş olur. Kim onunla 
amel ederse sevap kazanmış olur. Kim onun-
la hükmederse adaletle hükmeder. Kim ona 
davet ederse, doğru yola hidayet etmiş olur.” 
(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 14)

Acaba Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Sev-
gili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s)’in bu 
güzel Kur’an tarifinden sonra Yüce Allah’ın 
Kur’an’ı niçin indirdiği konusuna gelelim.

Kur’an, hayatı anlamlandırmak için indiril-
miştir. O Allah’ın gökten indirdiği sağlam 
ve kopmayan ipidir. Kim ona yapışırsa doğ-
ru yolu bulmuş olur. Çünkü onda insanları 
hem dünyada hem de ahirette mutluluk ve 
saadete eriştirecek prensipler vardır. Kim onu 
terk eder de hidayeti başka yolda ararsa, hem 
dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlar-
dan olur. Nitekim Kur’an, ikinci Sûresi olan 
Bakara Sûresinde indiriliş gayesini şu şekil-

HER ZAMAN KUR’AN’LA 
İÇ İÇE OLAN SEVGİLİ 
PEYGAMBERİMİZ’İN 
BU AYDA KUR’AN’LA 
MEŞGULİYETİ DAHA 

DA ARTARDI.



de belirtmektedir: “Elif. Lam. Mim. O kitap 
(Kur’an); Onda asla şüphe yoktur. O, muttakîler 
için yol göstericidir.” (Bakara, 2/1-2) Kur’an 
muttakîlere hidayet kaynağı olarak indiril-
miştir.

Yine Yüce Allah, Sâd Sûresi’nde Kur’an’ı indi-
riş gayesini şu şekilde bizlere açıklamaktadır: 

“Ey Muhammed! Sana bu mübarek Kitabı, ayet-
lerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 
diye indirdik.” (Sâd, 38/29) 

Bu zikretmiş olduğumuz ayetten de anlaşıldı-
ğı gibi, Yüce Allah, Kur’an’ı düşünerek oku-
mamız, anlamamız ve ondan öğüt alarak ha-
yatımızı ona göre yaşamamız için indirmiştir.

O halde bugün Müslümanların Kur’an’a kar-
şı görevleri nelerdir? Yani 
Kur’an bizlerden ne isti-
yor?

Kur’an bizden O’nu;

1- Okumamızı,

2- Düşünmemizi, 

3- Anlamamızı,

4- Yaşamamızı istiyor.

Peygamber Efendimize inen ilk ayette Yüce 
Allah: “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Alak, 
96/1) buyurarak bizlerden onu okumamızı 
istemektedir. Bazı ayetlerde de “Biz onu, anla-
yasınız diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” 
(Yusuf, 12/2) “Biz, düşünüp anlamanız için onu 
Arapça bir Kur’an yaptık.” (Zuhruf, 43/3) “Al-
lah size ayetleri, düşünesiniz diye böylece açık-
lar.” (Nur, 24/61) buyurarak Kur’an’ı okur-
ken manalarını düşünmemizi istemektedir. 
Hatta Yüce Allah: “Onlar Kur’an’ı düşünmüyor-
lar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed, 
47/24) buyurarak, Kur’an’ı düşünmeyenleri 
yermektedir.

Bütün bu zikretmiş olduğumuz ayetlerden de 
anlaşıldığı gibi Yüce Allah Kur’an’ı düşünerek 
okumamızı, anlamamızı ve ondan öğüt alarak 
hayatımızı ona göre yaşamamızı istemektedir.

Kur’an, insanları karanlıktan aydınlığa çıkar-
mak ve onları hem dünyada hem de ahirette 
mutluluğa eriştirmek için indirilmiş bir ki-
taptır. İnsanlık, yeniden yapılanmanın mer-
kezine, evrensel prensipleri içeren Kur’an’ı 
koyduğu gün, hasretini çektiği barış ve huzur 
ortamını yakalamış olacaktır. Zira Kur’an, in-
sanlığın huzuru ve mutluluğu için gönderil-
miştir.

Netice olarak diyebiliriz ki, Ramazan, fakir 
fukaranın gözetildiği, yoksulların yardımı-
na koşulduğu, yalnız ve kimsesiz insanların 
elinden tutulduğu bir mevsimdir. Oruçlu 
mü’minler bu ayda yardım etme, infakta bu-
lunma, hayır hasenat yapma, insanlar hangi 
şeye ve neye ihtiyaç duyuyorlarsa o konuda 
destekte bulunmada bir yarış içine girerler. 

Ne mutlu mübarek Ra-
mazan ayını Efendimiz 

gibi değerlendirip Rabbi-
nin Rızasına kavuşanlara! 

■

KUR’AN, HAYATI 
ANLAMLANDIRMAK 

İÇİN İNDİRİLMİŞTİR. 
O ALLAH’IN GÖKTEN 
İNDİRDİĞİ SAĞLAM 

VE KOPMAYAN İPİDİR.
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rapça’da adv (عــدو), emre karşı gelmek 
(Ferâhîdî, ts., II: 213), düşmanlık gös-

termek (İbn Manzur, h. 1414, XV: 37) an-
lamında olup insanın yaratılışından beri 
yaşadığı bir sorundur: “Bunun üzerine şeytan 
onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulun-
dukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de ‘Bir-
birinize düşman (عــدو) olarak inin, orada belirli 
bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir na-
sib vardır.’ dedik.” (Bakara, 2/36). Bu ayetteki 
düşmanlıktan kasıt Ademoğlunun birbiriyle 
çatışması, savaşması ya da onların cin vs. di-
ğer düşmanlarıyla mücadelesidir. Ancak bu 
durum sürelidir. Bu nedenle, ayette yeryü-
zünün onlar için bir karar yeri ve bir nasib 
olduğu da ifade edilmektedir. Müslümanlar 
cihad ettikten sonra da bir nasib elde ederler 
(Şarâvî, 1997, VII: 24). Dolayısıyla zalimlere 
düşmanlık besleyip onlarla çatışmak meş-
ru bir düşmanlık türüdür. Bu çalışmamız-
da, -büyük oranda Ebu’l A’lâ Mevdudî’nin, 
Tefhîmu’l-Kur’an adlı eseri bağlamında- Baka-
ra, Âl-i İmran ve Nisa surelerinde “ilahi bir 
lütuf olarak düşmanlığın sona ermesi, Ya-
hudilerin Müslümanlara düşmanlığı, savaş-
düşmanlık ilişkisi ve düşman kabul etmede 
ölçüsüzlük” üzerinde durulacaktır.

A. İlahi Bir Lütuf Olarak  
Düşmanlığın Sona Ermesi

İslâm’dan önce Arap kabileleri düşman 
kamplara bölünmüştü ve onlar incir çekir-

İ N C E L E M E

TEFHİMU’L-KUR’AN’DA 
DÜŞMANLIK

BİRBİRLERİNE VAHŞİ 

SALDIRILARDA BULUNAN 

EVS VE HAZREC KABİLELERİ 

İSLÂM’I KABUL ETTİKTEN 

SONRA BİRBİRLERİYLE 
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MURAT KAYACAN

Yrd.Doç.Dr., Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yrd.  
www.muratkayacan.net

A



değini doldurmayacak nedenlerden dolayı 
birbirleriyle savaşıyorlardı. İnsan hayatı kut-
siyetini kaybetmişti ve insanlar vicdansızca 
öldürülüyordu. İslâm lütfedip onları kurtar-
masaydı, düşmanlık ateşi tüm Arabistan’ı ya-
kabilirdi. Arapların İslâm’dan sonra içinden 
çıktıkları dehşet verici durum karşısında ilahi 
lütuf, Medine’de elle tutulur bir şekilde ken-
dini gösterdi. Yıllardan beri birbirine düşman 
olan, kanlı savaşlar yapan ve birbirlerine vah-
şi saldırılarda bulunan Evs ve Hazrec kabile-
leri İslâm’ı kabul ettikten sonra birbirleriyle 
kardeş olmuşlardı. Sadece bununla da kal-
mamış, tarihte hiç eşine 
rastlanmayacak bir şekil-
de Mekke’den gelen mu-
hacirlerin rahat etmesi için 
benzersiz fedakârlıklarda 
bulunmuşlardı (Mevdudi, 
1986, I: 248)

Allah’ın ipine sarılmaktan 
kaynaklanan kardeşliği, 
yüce Allah ilk Müslüman 
topluma bahşetmiştir. Al-
lah onlara bu nimetini 
hatırlatarak cahiliyye dö-
neminde nasıl “düşman” 
olduklarını şöyle ifade etmektedir: “Allah’ın 
ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. 
Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırla-
yın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin 
arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiy-
le kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam 
ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kur-
tardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, 
size ayetlerini işte böyle açıklar.” (Âl-i İmran, 
3: 103). Daha önce birbirine düşman olan-
lardan kasıt, “aralarındaki düşmanlığı teşvik 
eden Yahudilere” komşu olan Medine’deki 
iki Arap kabilesi Evs ve Hazreç’tir. İslâm’dan 
başka hiçbir gücün ve toptan sarıldıkları ve 
O’nun nimeti sayesinde kardeş oldukları 
Allah’ın ipinden başkasının bir araya getire-
meyeceği bu kalpleri bir araya getirmek sure-

tiyle yüce Allah, onların arasını uzlaştırmıştır 
(Kutub, 1991, II: 142-143).

B. Yahudiler ve Düşmanlık

Allah, risaletin Medine dönemindeki Müslü-
manları, o civarda yaşayan Yahudilerin mü-
nafıkça tavırlarına karşı şöyle uyarmaktadır: 
“Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş 
edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar verme-
ye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden 
hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızların-
dan dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları 
ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; 
belki akıl erdirirsiniz.” (Âl-i İmran, 3: 118). 

Evs ve Hazrec kabileleri 
eskiden beri Yahudilerle 
dostça ilişkiler içindeydi-

ler ve İslâm’ı kabul ettik-
ten sonra bile bu samimi 
tutumlarına devam ettiler. 
Bunun aksine Hz. Pey-
gamber (s)’e ve vahye düş-
man olan Yahudiler, yeni 
harekete katılan hiç kim-
seye dostluk göstermedi-
ler. Yine de Ensar’a dost-
muş gibi göründüler; fakat 
gerçekte, onların en azılı 

düşmanı idiler. Onlar bu görünüşteki dost-
luktan yararlanarak Müslüman topluluğunda 
ayrılık ve karışıklık yaratmaya uğraşıyorlardı. 
Aynı zamanda Müslüman topluluğun sırları-
nı öğrenip, düşmanlara açıklamayı da ihmal 
etmiyorlardı. Bu nedenle Allah, Müslümanla-
rı, bu tip insanlara güvenmemeleri için uyar-
maktadır (Mevdudi, 1986, I: 253).

C. Savaş ve Düşmanlık

Hz. Peygamber, Uhud savaşında Abdullah 
İbn Ubey’in ayrılışından sonra, kalan yedi 
yüz kişiyle Uhud dağına doğru yola çıktı. Bu 
dağ, Medine’den yaklaşık dört mil uzaktadır. 
Adamlarını, Uhud dağı arkalarına, Kureyş or-
dusu karşılarına gelecek şekilde düzenledi. 
Böylece saldırıya müsait bir tek geçit kalıyor-
du. Hz. Peygamber (s) oraya da Hz. Abdullah 

EVS VE HAZREC 
KABİLELERİ ESKİDEN 
BERİ YAHUDİLERLE 
DOSTÇA İLİŞKİLER 

İÇİNDEYDİLER 
VE İSLÂM’I KABUL 
ETTİKTEN SONRA 
BİLE BU SAMİMİ 
TUTUMLARINA 

DEVAM ETTİLER.
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İbn Cübeyr’in  kumandasında elli okçu yer-
leştirdi. Allahu Teala bu olayı Kur’an’da şöyle 
anlatmaktadır: “Hani sen, müminleri savaşmak 
için elverişli yerlere yerleştirmek için evinden 
erkenden ayrılmıştın. Allah işitendir, bilendir.” 
(Âl-i İmran, 3: 121). Rasulullah (s) onlara 
şöyle dedi: “Düşmanlardan hiçbirinin bize 
yaklaşmasına izin vermeyin ve hiçbir şekilde 
yerinizden ayrılmayın. Kuşların etlerimizi ga-
galadığını görseniz bile sakın yerlerinizi terk 
etmeyin.” Sabır gösterip Allah’tan korktukları 
sürece müminlere, düşmanlarının tuzakları 
hiçbir zarar veremeyecektir (Mevdudi, 1986, 
I: 255).

Savaşın başlangıcında 
İslâm ordusu üstün du-
rumdaydı ve düşman or-
dusunu bozguna uğratma-
yı başarmıştı. Fakat onlar, 
bu başarılı başlangıcı so-
nuca bağlayıp zafere ulaş-
mak yerine, mal hırsıyla 
gözleri dönmüş bir şekilde 
ganimet toplamaya başladılar. Geçidi koruyan 
okçular, arkadaşlarının kaçan düşmanı yağ-
maladıklarını görünce, ganimet toplayanlara 
katılmak üzere yerlerini terk ettiler. Abdul-
lah İbn Cübeyr  onlara Hz. Peygamber (s)’in 
kesin emrini hatırlattı ama sadece birkaç kişi 
onu dinledi. Düşman süvarilerine kuman-
da eden Halid b. Velid bu fırsattan tam an-
lamıyla yararlandı. Komutasındaki askerlerle 
dağın çevresini dolaşarak geçitten geçti ve 
Müslümanlara arkadan saldırdı. Abdullah İbn 
Cübeyr yanında kalan birkaç kişi ile birlikte 
onları durdurmak için elinden geleni yaptı. 
Fakat Halid b. Velid ganimet toplamaya koyu-
lan müminlere ansızın saldırdı. Müminler ar-
kadan gelen bu saldırı karşısında, geri dönüp 
kaçmaya başladılar. Mekke ordusu da geri 
dönüp saldırıya geçmişti. Bu durum savaşın 
Müslümanların aleyhine dönmesine neden 
oldu. Savaş alanında hâlâ sabırla savaşan ce-
sur Müslümanlar da vardı. Fakat o sırada Hz. 
Peygamber (s)’in şehit olduğu söylentisi ya-

yılınca sahabe de bu söylentiden etkilendi ve 
savaş alanında sebat edenler bile cesaretlerini 
kaybettiler ve onun yanında sadece bir dü-
zine kadar fedakâr Müslüman kaldı. Sahabe 
Hz. Peygamber (s)’in yaralanmasına rağmen 
hâlâ yaşadığı haberini alınca tekrar etrafında 
toplandılar ve dağın emin bir yerine çekildiler 
(Mevdudi, 1986, I: 255).

Bu arada gerçekleşen hayret verici bir olayı 
belirtmekte yarar var: Kureyş ordusu bu fır-
sattan tam anlamıyla yararlanamadı, aksine 
Mekke’ye geri döndü. Bu çok garipti çünkü 

eğer onlar kazandıkları 
zaferi sonuna kadar gö-
türselerdi, önlerine hiç-

bir engel çıkmazdı. Müs-
lümanlar o kadar perişan 
olmuşlardı ki, onlara kar-
şı koymaları imkânsızdı 
(Mevdudi, I: 255). Bu da 
Allahu Teala’nın düşman-
larına karşı müminlere bir 
rahmetidir. 

D. Düşman İlan Etmede Acele Etmemek

İslâm’ın ilk zamanlarında “es-selamu aley-
küm” Müslümanların tanınmasını sağlayan 
bir semboldü. Bir Müslüman diğer bir Müs-
lümanla karşılaştığında bu sözlerle selam ve-
riyor ve “Ben senin topluluğundanım; senin 
arkadaşın ve dostunum. Senin için ancak ba-
rış ve güvenlik sunabilirim.  Bu nedenle bana 
karşı düşmanlık göstermemelisin, benden de 
düşmanlık ve zarar beklememelisin.” demek 
istiyordu. Bu, sanki orduda karanlıkta iken 
düşmanla dostu ayırmak için kullanılan bir 
parola vazifesi görüyordu (Mevdudi, 1986, 
I: 348). Selam vermenin tanınmaya yarayan 
bir sembol olarak kullanılmasının önemi 
özellikle o dönemde çok büyüktü. Çünkü 
Müslüman bir Arap ile Müslüman olmayan 
bir Arab’ı birbirinden ayırmaya yarayan açık 
bir işaret yoktu. Aynı şekilde giyiniyor, aynı 
dille konuşuyorlardı. Müslümanlar bir kabi-
leye saldırıp orada yaşayan bir Müslüman-

İSLÂM’IN İLK 
ZAMANLARINDA “ES-
SELAMU ALEYKÜM” 
MÜSLÜMANLARIN 

TANINMASINI 
SAĞLAYAN BİR 

SEMBOLDÜ.



la karşı karşıya geldiklerinde asıl zorluk baş 
gösteriyordu. Düşman konumunda olan kişi 
“es-selamu aleyküm” veya “La ilahe illahlah” 
derse, saldırı konumunda olan Müslüman 
bundan şüphe ediyor ve onun “öldürülmek-
ten kurtulmak için yalan söyleyen bir kâfir 
olduğu” kanısına varabiliyordu. Bu nedenle 
çoğunlukla böyle kimseleri öldürüp mallarını 
ganimet olarak alıyorlardı (Mevdudi, 1986, I: 
348). 

Hz. Peygamber (s) yukarıda anlatılana ben-
zer bir durumda, Müslümanların selam vere-
ni öldürmemeleri gerektiğini emrettiği halde 
böyle olaylar tekrarlanıyordu. Bunun üzerine 
Allah bu sorunu çözümleyen bir ayet indirdi: 
“Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız 
(savaşa çıktığınız) zaman gerekli araştırma-
yı yapın ve size selam verene, dünya hayatının 
geçiciliğine istekli çıkarak, ‘Sen mümin değilsin!’ 
demeyin. Asıl çok ganimet, Allah katındadır, 
bundan önce siz de böyle idiniz; Allah size lütufta 
bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüp-
hesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi 
olandır.” (Nisa, 4/94). Yani, kendisini Müslü-
man olarak ilân eden kişinin yalan söyleyip 
söylemediğini merak ederek araştırmak size 
düşmez. Gerçeği söylüyor olabilir, aynı şekil-
de yalan söylüyor da olabilir ve derin bir araş-
tırma yapmaksızın hangisinin doğru olduğu-
na karar verilemez. Bu nedenle Müslüman 
olduğunu söyleyen yalancı bir kâfiri serbest 
bırakmak muhtemel olduğu gibi, samimi bir 
mümini öldürme ihtimali de mevcuttur. Her 
ne olursa olsun yanlışlıkla bir kâfiri serbest 
bırakmak, Müslümanlar için, yanlışlıkla bir 
mümini öldürmekten daha hayırlıdır (Mev-
dudi, 1986, I: 348-349).

Sonuç

İnsanlar cennetten çıkmalarından bu yana, 
düşmanlıktan uzak kalamamıştır. Araların-
daki düşmanlığı sona erdirmek için çaba gös-
termeleri gerekir. Bu konuda nihai sonucun 
alınması ilahi lütuf ile olur. Düşman Müslü-
manlarla savaşa giriştiğinde Müslümanların 

onlardan -taktik gereği olan hariç- kaçmaması 
gerekir. Kendisinin Müslüman olduğunu be-
yan eden kimsenin bu beyanının doğru olma-
dığı zannıyla hareket etmek yanlıştır. Olur ki, 
o kimse gerçekten iman edenlerden birisidir 
ve sırf zan nedeniyle bir Müslümana zarar ve-
rilmiş olur.

■
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ir topluluğun başında bulunan ve bağlı-
ları tarafından yüceltilen/kutsallaştırılan 

“lider”, “şef”, “kurtarıcı”, “mehdi” gibi isimle-
rin ruh dünyası normal dışı özellikler arz eder.  
Bunların çoğu, normal insanlardan çok üstün 
oldukları kompleksi içinde olurlar. Toplumu 
hiçe sayan bu anlayışın kökleri ise tarihin de-
rinliklerindedir. İlkel kabilelerde kabile reisle-
ri, rahipler ve büyücüler üstün kuvvete sahip 
veya üstün kuvvetlerle ilişkileri olan kimseler 
sayılırlardı. Uzakdoğu’da Mikado’nun kutsal-
laştırılması bununla ilgilidir. Mikado’nun ye-
mek tabakları ve eşyaları kendisinden başka bir 
kimse tarafından kullanıl(a)mazdı.

Bu tasavvur, ilkel kabile reislerinin eşyaları-
nı başkalarının kullanamayışının sebebi, şefte 
mevcut olduğuna inanılan tabiatüstü kuvvettir. 
Bu anlayışa göre, bu kuvvet havaya bile tesir 
edebilir. Eğer bir kimse onun yemek tabağını 
veya elbisesini kullanırsa reisteki kuvvet kay-
bolabilir ya da kullanana geçebilir. Normal 
insanlar için çok şiddetli olan bu güç, insa-
nı çarpıp öldürebilir(!). Bu konuda pek çok 
hikâyeler anlatılır.

Burada yeri gelmişken “Lider Kültü” hakkın-
da biraz bilgi verelim. Lider kültü; ulu, yüce, 
önder gibi sıfatlar bu kültün inşasında kulla-
nılan retorik öğeleri oluşturmaktadır. Bunlar 
yalnızca retorik değil, aynı zamanda lidere ya-
rı-tanrımsı bir değer de katıyor. Böylece lider 
doğaüstü güçlere sahip biri haline gelebiliyor. 
Buna günümüze en iyi örnek önderler, siyasî 
parti başkanları, siyasî liderler,  örgüt liderleri, 
devlet başkanları ve elbette 10 Kasım törenle-
rini de bu bağlam içinde düşünmek gerekiyor.

Bazı yerlerde ise reisin tabiatüstü gücünü za-
manla kaybedeceğine inanılır ve bu sebeple 

A N A L İ Z

“Yüceltilen/ Kutsallaştırılan” 
Kimselerde “Üstünlük Kompleksi”
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YÜCELTİLMELERİNE MANİ 
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belirli bir süre sonra öldürülür. (Prof.Dr. Ekrem 
Sarıkçıoğlu, Dinler Tarihi, Bayrak Yay., İstanbul 
1983, s.24). Bazen bu tabiatüstü özelliklerin 
uğur getireceğine de inanılır. Bu ise yöneticinin 
bir nevi ‘fetiş’ olarak kabul edildiğini gösteriyor. 
Fetiş iyilik ya da kötülük yapabilecek esrarlı 
güçlere sahip olduğuna inanılan nesnedir. Bu 
nesneye sahip olanlar ya da onunla temasta bu-
lunanların uğur getireceğine inanılır. Bunların 
uğursuzluk ve tehlikeleri önlediğine de inanılır. 
(Prof. Dr. Mahmut Tezcan, Sosyolojiye Giriş, 
Temel Kavramlar, Ankara 1995, s. 239)

İşte, liderde oluşan bu ilkel kaynaklı üstünlük 
duygusu, onlara atfedilen ‘doğaüstü’ ve ‘insa-
nüstü’ oldukları inancından beslenir.

Zaman zaman birtakım düşünce, fikir ve bilim 
çevrelerinin de telkinleriyle liderler toplumlar 
tarafından insanüstü bir varlık olarak görülür. 
Bu ise onlara, insanların gözünde, ulaşılmaz, 
erişilmez bir konum kazandırır. Bu görüş, aşağı 
yukarı Farsça’da, “Menem, diğernist” yani “Ben 
varım, başka biri değil’ sözünde ifadesini bulur. 
Oysa modern görüşlere göre liderlik psikoloji-
sinde, milletin veya toplumun ruhsal yapısı ve 
sosyal ortamın karşılıklı etkilerinden söz edil-
mektedir. (Prof.Dr. Rasim Adasal, Yeryüzü Tan-
rıları, Minnetoğlu Yay., İstanbul 1982, s.218).

Bu hastalıklı etkileşimle, aşılması zor olan bazı 
problemler de ortaya çıkar. Liderlerin, kendi-
lerini üstün görmeleri, başkalarının lideri aşan 
yetenek ve fikirlerine tahammülünü zorlaştırır. 
Madem ki kendileri üstündür, öyleyse en iyi 
olan sadece kendilerine ait olandır. Dolayısıyla 
daha iyisini başkalarında görmek istemezler. Şu 
hikâye buna çok iyi bir örnektir: 

Moskova’da Kızıl Meydandaki, Aya Vasili 
Katedrali’nin pek acıklı öyküsü vardır. Korkunç 
İvan, mimarî açıdan şaheser olan bu katedra-
lin inşaatının tamamlanmasından sonra yapıyı 
görmeğe gelir. Soğan başlı kilisenin mimarını 
yanına çağırtır, onu kutlar sonra da “Bundan 
daha mükemmelini yapabilir misin?” diye mi-
mara sorar. Mimar, “Emrederseniz, elbette daha 
iyisini yaparım efendim!” dediğinde, Rus Çarı 
Korkunç İvan, ilgililere dönerek emrini açıklar: 
“Bu mimarın gözlerine mil çekin ki, bu kilise-
den daha iyisini inşa edemesin!” 

Kendi adına yapılan bu eseri gölgede bırakacak 
bir eser daha yapmayı düşünmek, Çar’a karşı 

işlenebilecek en büyük suç!!! Birçok lider ve 
komutanın, ülkeler fethetmelerinin temelinde 
de bu, “Ben üstünüm”, “En iyisi ancak benim 
olmalı” duygusu yatıyor olsa gerektir.

Liderlerin, insanüstü olarak görülmelerinin/ 
kutsallaştırılmalarının tabiî sonuçlarından biri 
de; en iyi fikrin ve en doğru kararın kendile-
rine ait olduğu kanaatidir. Bu psikolojideki 
liderlerin karşısında farklı fikirler öne sürüle-
mez, kararlarına karşı gelinemez. Onların, Va-
hiy karşısındaki inatçı ve akıl almaz tavırları-
nın temelinde biraz da bu duygu yatar. Vahye 
doğrudan karşı çıkma cesareti olmayan yöne-
ticiler ise, kutsal metinlerin ancak kendi istek 
ve anlayışlarına uygun tarzda yorumlanmasına 
izin verirler. Bazen de kutsal kitapların onları 
işaret ettiğini, onların geleceğini müjdelediği-
ni ve özelliklerini anlattığını öne sürer ve buna 
dayanaklar bulurlar. Kendini Mehdi veya Mesih 
ilan eden hastalıklı tipler, buna verilebilecek en 
iyi örnektir. 

Yine bu üstünlük psikolojisinin bir sonucu 
olarak liderler, her iyiliğin sebebi olarak ken-
dilerinin görülmesini, herkesin onların söz ve 
hareketlerini referans göstermelerini isterler. 
Bir fikre ancak onlardan alınan ilhamlarla va-
rıldığı intibaı verilirse makul karşılar, memnun 
olurlar. Aksi halde son derece mantıklı olduğu 
düşünülen fikir ve projeler bile onların nez-
dinde anlamsız ve gereksizdir. Dolayısı ile bu 
megalomanik tavır içinde bulunan yöneticilerin 
hareketlerini başkalarının sınırlandırması ve 
onlardan hesap sorulması düşünülemez. Yani, 
herkesin boyun eğeceği kuralları onlar yapar, 
ama hiç kimse onları bir kurala boyun eğmeye 
mecbur edemez.

İçlerinde, yetenekleri ve bilgi birikimleri ile, 
esasen faydalı olabilecek kimseler bulunmasına 
rağmen, bu ruh halleri ile faydadan çok zarar 
vermeye başlarlar. Bunun için lider konumuna 
gelmiş ya da getirilmiş kimselerin azıtıp sapma-
ması öncelikle yüceltilmelerine mani olmakla 
mümkündür. Bu hem kendisi hem de başında 
bulunduğu topluluklar için önemlidir. 

■
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aygın ve genel kabul gören kanaate 
göre Şiîlik düşüncesinin ortaya çıkışı, 

temelde hilafet ve imâmet probleminin çözü-
mü üzerine inşa edilen bir siyasal muhale-
fete dayanmaktadır. Şiîliğin (teşeyyu) siyasal 
platformdaki asıl belirginleşmesinin ise, en 
erken İmâm Hüseyin’in Kerbela’daki şehade-
tini takip eden dönemlere tekabül ettiği söy-
lenebilir. Şîa, tarih sahnesine çıktığı günden 
bu yana, her dönemde gayr-ı memnun züm-
relere sığınak işlevi görmesinden ve bünye-
sinde heterodoks nitelikli pek çok felsefî ve 
itikâdî telakki ve temayülleri barındırmasın-
dan ötürü son derece istismara açık bir dü-
şünce sisteminin özgün adı olmuştur. Ancak 
bugün ŞÎA denilince Şiî fırkaların içerisinde, 
gerek müntesibinin çokluğu ve gerekse tefsir 
sahasında sahip oldukları kitâbiyâtın önemli 
bir yekûn tutması sebebiyle ilk akla gelenler 
İmâmiyye Şîası’dır.

On iki İmâmcı Şîa, İsna Aşeriyye ve Ca’feriyye 
adlarıyla da bilinen İMÂMİYYE itikadına 
göre imamet, dinin asıllarından birisi ve nü-
büvvetin devamıdır. İman, ancak imâmete 
inanmakla tamam olur. Rasullerin gönderil-
mesini gerektiren delil, aynı zamanda, rasul-
den sonra imâmın naspedilmesini de gerek-
tirir. İmâmın da, nebî gibi, çocukluktan öle-
ne kadar, kasıtlı veya hatâen, görünen veya 
gizli kalmış çirkinliklerin hepsinden ma’sûm 

İ N C E L E M E

Şiî İmâmet Düşüncesinin Mahiyeti

ON İKİ İMAMCI ŞÎA, İSNA 

AŞERİYYE VE CA’FERİYYE 

ADLARIYLA DA BİLİNEN 

İMÂMİYYE İTİKADINA 

GÖRE İMAMET, DİNİN 

ASILLARINDAN BİRİSİ VE 

NÜBÜVVETİN DEVAMIDIR.

Mustafa AKMAN

Yazıda diğer zevatın yanında; A. el-Hâc ez-
Zincânî, Cemil Hakyemez, Hasan Onat, İbrahim 
Coşkun, İbrahim Sarmış, John Cooper, M. 
Ali Büyükkara, Metin Bozan, Mustafa Öztürk, 
S. Amir Arjomand ve W. M. Watt’ın konuyla 
ilgili çalışmalarından istifade edilmiştir. 

Y



olması icap eder. İmâm nasbı, Allah’a vacib 
olduğundan; O’nun (c), insanların maslahat-
larını ayakta tutamayacağını ve onları idare 
edemeyeceğini bildiği bir kimseyi imâm tayin 
etmesi düşünülemez. Durum bu merkezde 
olunca, ma’sûm olmayan birinin imâm olma-
sı imkânsız olacağından, imamların ma’sûm 
olmaları gerekmiş olmaktadır. Nebî ve imam-
ların ismeti konusunda bir farklılık olmadığı 
gibi imâmet de nübüvvet gibi, ancak Allah 
tarafından peygamberinin veya nass ile tayin 
edilmiş bir önceki imâmın diliyle bildirilen 
bir nass ile olması gerekmektedir. İmâm, ol-
muş ve olacak hadiselerin 
bilgisine vehbî bir kaza-
nımla sahiptir. İmamlar, 
her şeyi bilirler; Allah hiç-
bir zaman sorulan bir sua-
le bilmiyorum diyen kim-
seyi imâm tayin etmez. Bu 
yüzdendir ki, hiç kimse-
nin, Allah’ın tüm insanlar 
için yol gösterici ve mürşit 
tayin ettiği kişi hususunda 
hüküm verme hakkı yoktur. Tıpkı insanların 
imâmı belirleme, aday gösterme veya seçme 
haklarının bulunmadığı gibi. Allah imamla-
rın cesetlerini illiyyînden; ruhlarını ise on-
dan daha üstün bir şeyden yaratmıştır. O 
(c), bir imâm yaratmak istediği zaman, arşın 
altından melek vasıtasıyla yaşayan imâma su 
gönderir ve meleğe bu suyu ona içirmesini 
emreder; işte yeni imâm, bu kutsal sudan ya-
ratılır. İmamların hayatları baştan sona ayet 
ve mu’cizelerle doludur. Onların da tıpkı 
peygamberler gibi mucizeler gösterdiklerine 
ve istedikleri zaman ilahî inayete mazhar ol-
duklarına inanılmıştır. Mesela Şiî kaynakları-
na göre imamlar gaipten haber verebilmişler, 
kimi ölüleri diriltmişler, denizi sopa ile ikiye 
bölmüşler, cansız varlıkları ve hayvanları ko-
nuşturabilmişler, körlerin gözlerini açmışlar 
ve hastaları iyileştirebilmişlerdir.

Ayetullah Humeynî’ye (v.1409/1989) göre: 
İmâm’da bulunan egemenlik yetkisi görevin-
den ayrı olarak manevî makamlar da vardır. 
Bu manevî makamlar ‘ilahî küllî hilafet’ ma-
kamını ifade eder. Bu tekvini (evrensel) bir 
hilafet olup bu hilafet gereğince bütün zerre-
ler veliyy-i emr’e boyun eğerler. İmâmiyye iti-
kadınca bu manevî makamlara ‘melek-i mu-
karreb’ ve ‘nebiyyi mürsel’ de erişemez. Riva-
yetlere göre, Rasul-i Ekrem (s) ve imamlar bu 
âlemden önce, Arş’ın gölgesinde idiler. Doğ-
madan önce diğer insanlardan ayrı idiler ve 
bu açıdan üstünlükleri vardı. Allah’ın istediği 
kadar da makamları vardır. Nitekim Mi’rac 

rivayetlerinde Cebrail ‘az 
daha yaklaşsa idim yanar-

dım’ der. Yine, ‘bizim Al-
lah ile öyle hallerimiz var-
dır ki ne mukarreb melek 
onlara güç yetirebilir ne de 
mürsel nebi’ buyruğu da 
hatırlanmalıdır. Imamla-
rın hükûmet (egemenlik) 
yetkilerinin açılmasından 
önce böyle makamlarının 

olduğu inancı İmâmiyye’nin temel ilkelerin-
dendir.

İmâmiyye, imamlara fantezi nevinden bir-
takım özellikler nispet etmiştir. Buna göre 
imâm, insanların en bilgilisi, dini hükümle-
re göre hareket etmekte insanların en titizi, 
müzmin bir hastalığa müptela ve hafif meş-
rep ve deli olmayıp bünye bakımından sağ-
lam, ahlak ve yaratılışı düzgün ve temiz bir 
soydan, unutkan ve dalgın olmayıp hafızası 
yerinde olmalıdır. Ne var ki bunlar Şiî fakih-
ler açısından lüks sayılacak şartlardır. Çünkü 
ileri sürülen bu şartların pratik hiçbir değeri 
bulunmamaktadır. Maruf olduğu üzere on-
lar, imâmı seçim yoluyla başa getirmemek-
tedirler. Aksine onlara göre imâmet işi belli 
bir silsileyi takip etmektedir. Zira Şiîlere göre 
Cebrail, imamların ismini bile Rasulullah’a 
(s) bildirmiştir.
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İmâmiyye’ye göre imamlara, sadece belli za-
man aralıklarında değil, her zaman diliminde 
ihtiyaç vardır. Zira Kur’an’ın gerçek mesajının 
anlaşılabilmesi onlara bağlıdır. İmamlar da 
peygamberler gibi insanların hidayeti ve ir-
şadı ile yükümlüdürler. Peygamberlerle aynı 
görevleri haiz oldukları için onların da Allah 
tarafından seçilmeleri bir zorunluluktur. Bu 
durumda Allah tarafından atanma açısından 
peygamberlerle imamlar arasında herhangi 
bir farklılık söz konusu değildir. Onların nez-
dinde imamlar ile peygamberler arasındaki 
ortak noktaların bu kadar fazla olması, işlev-
leri açısından özellikle nebiler ile imamlar ara-
sında çok belirgin bir fark olmadığı sonucuna 
varmalarına yol açmıştır. 
Bu tartışmaların bir ben-
zerinin tasavvufta da velî-
nebi dolayımında yapıldığı 
bilinmektedir. Hatta Sünnî 
anlayışta ulemanın ben-i 
İsrail peygamberleri gibi 
olduğu kanaati de yanlış 
bulduğumuz yerleşik bir 
düşünce halinde durmak-
tadır.

Bilginin kaynağının yanı 
sıra bilgi kapasitesi açı-
sından da imamlar, pey-
gamberler ile karşılaştırılmıştır. Bu noktadan 
İmâmî kaynaklara bakıldığında, imamların, 
Muhammed aleyhisselam dışındaki diğer pey-
gamberlerden daha bilgili olduğunu kabul et-
tikleri görülmektedir. Nitekim Ca’fer-i Sâdık’a 
(v.148/765) nispet edilen bir rivayette, onun 
bilgisinin hem Hızır, hem de Mûsâ’dan (a) 
daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Zira Hızır 
ve Mûsâ’ya sadece vuku bulmuş hadiselerin 
bilgisi verilmişken kendisi, hem olanı hem 
de olacağı bilmektedir. Burada beliren kana-
ate göre Hızır ilahî emir ile gönderilmiş bir 
peygamberdir. O şu an mevcuttur. Bu itibarla 
bazı salih kulların zaman zaman onu görmüş 
olması muhtemeldir. Ancak elbette bu sadece 
teşeyyu ve Sünnî dünyaya ait tasavvuf felsefe-

since böyledir. Değilse Kur’an böyle bir telak-
kiyi asla doğruluyor değildir. Bu daha çok iki 
düşünce biçiminin de sıcak baktığı ve hatta 
üzerine bir fikir sistemi kurdukları, imâm, 
velî, gavs, kutub, abdal, evtad vs. kısacası 
‘rical’ul-gayb’ anlayışını temellendirme ama-
cıyla icat ettikleri mevhum bir kişiliktir. 

Esasen imamların tüm peygamberlerden bile 
daha bilgili olduklarına dair pek çok rivaye-
te de rastlamak mümkündür. Ancak imam-
ların bilgisinin Muhammed (s) ile eşit kabul 
edilmesi görüşü, beraberinde bazı problem-
leri de gündeme getirmiştir. Bunlardan bi-
risi Rasulullah’ın (s) ümmî oluşu meselesi-

dir. Çünkü bu durum, 
imamları O’ndan daha 
bilgili kılmış olmakta-

dır. İmâmîler bu problemi 
de Peygamber’in ümmî 
oluşunu reddederek çöz-
müşlerdir. Onlara göre, 
Peygamber’e (s) ‘ümmî’ 
diye hitap edilmesi, 
onun ‘Ümm’ul-Kura olan 
Mekke’den oluşu dolayı-
sıyladır. Yoksa O, okuma 
ve yazmayı tabiî ki bilmek-
teydi.

Bu bağlamda 
Peygamber’in, kendisinden sonra vuku bu-
lan hadiselerle ilgili bilgisinin olup olmadığı, 
önemli bir mesele olarak görülmüştür. Zira 
O’nun (s) vefatından sonra ortaya çıkan olay-
lar/bilgiler nedeniyle sonraki imamlar, ilmî 
açıdan, kendilerinden önceki imamlar ve 
Muhammed’den (s) daha üstün bir hale gel-
miş olmaktadırlar. İşte bu hususta İmâmiyye 
Şîası’nda iki eğilim görülmüştür. Bir kısmına 
göre, zaten Peygamber’den miras kalan kitap-
larda, gelecekte vuku bulacak tüm hadiselerin 
bilgisi vardır. Dolayısıyla imamlar, öncekile-
rin bildiğinden daha fazlasını bilmiş olmazlar. 
Diğer çözüm yolu ise daha da ilginçtir. Buna 
göre yeni bir olay vuku bulduğunda, ya da 
yeni bir ilim ortaya çıktığında Allah, o ilmi 
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öncelikle ahirete intikal etmiş olan Muham-
med aleyhisselama ardından Ali’ye (v.41/661), 
ondan sonra da bilgiyi teker teker vefat etmiş 
imamlara aktarır. Bu işlem, yaşanılan zamanın 
imâmına gelinceye kadar böylece devam eder. 
Bu şekilde son imâmın, Muhammed’den (s) 
ve kendisinden önceki imamlardan daha fazla 
bilgiye sahip olma durumu ortadan kalkmış 
olmaktadır. Esasen bu müzelik yorum tarzı, 
pratikte ortaya çıkan hadiselerin, daha önce 
ileri sürülmüş teorilere nasıl da şekil verebil-
diğinin güzel bir örneği olmaktadır.

Nitekim imâmet nazariyesinin ortaya çıkışı ve 
daha sonraki süreçte değişen şartlar doğrultu-
sunda yeni yorumların yapılmasının zorunlu-
luğu, beraberinde sürekli 
bir gelişimi de getirmiştir. 
Bu gelişim ve kısmen de 
değişim, imamların yet-
ki ve sorumluluklarının, 
zamana uygun olarak her 
defasında yeniden yorum-
lanmasına da yol açmıştır. 
İşte bu süreçte imamlara 
nispet edilen nitelikler, 
beraberinde peygamberler 
ile imamların statülerinin 
iç içe girmesi sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Bu iç içelik öyle bir noktaya varmıştır ki, kimi 
İmâmî âlimlerin, peygamberler ile imamlar 
arasındaki farkı -aklen/ açık bir şekilde- an-
layamadıklarını, sadece bu hususta naklî 
delillerin varlığından dolayı bunu kabul et-
mek zorunda kaldıklarını ifade etmelerine 
neden olmuştur. Gerçekten de durum tetkik 
edildiğinde, İmâmiyye Şîası’nın, imamların 
peygamberler gibi ma’sûm olduklarına, yine 
onlar gibi gayb âlemiyle bağlantı kurdukları-
na inandıkları görülmektedir. Dahası durum 
bir eşitlik noktasına taşınmış gibidir. Nitekim 
imamların sahip olduğu düşünülen nitelik-
lerde o derece aşırıya varılmıştır ki kimi hu-
suslarda onların Rasulullah dışındaki diğer 
peygamberlerden üstün sayıldığı sonucuna 
bile varılmıştır. İmamların bilgisi ve efdaliyeti 

konusundaki değerlendirmeler bunun somut 
birer örnekleridir.

Kimi İmâmîlere göre; her ne kadar itikadî 
açıdan imamların nebi olduklarını söyleme-
ye mani varsa da nebi olduklarını söylemeyi 
aklen engelleyecek hiçbir sebep de yoktur. 
Muhammed Bâkır Meclisî (v.1110/1697) de 
konuyu yorumlarken aklen peygamberlik ile 
imâmet arasında somut açık bir fark görme-
diklerini ifade etmektedir. İmâmiyye Şîası’nın 
imâmet ile peygamberliği eşdeğer kabul et-
mesine rağmen kimi hususlarda bu iki ma-
kamı farklı şekillerde konumlandırdıkları da 
bir vakıadır. Sözgelimi aynı zaman diliminde 
birden fazla peygamberin varlığını kabul eden 

imâmîler aynı anda bir-
den fazla imâmın varlığını 
ise reddetmektedirler. İn-

firad dedikleri bu durum, 
imâmın zamanının biricik 
şahsiyeti olması, yani tek-
liği demektir. 

İmâmiyye Şîası, peygam-
berlerin vekili konumunda 
gördükleri On İki İmâm’ın 
peygamberler gibi ma’sûm 

olduğunda ittifak halindedir. Dahası onlar, 
imamların tıpkı peygamberler gibi doğumun-
dan vefatına kadar içte ve dışta; görünürde 
ve gizlilikte bütün kötü ve çirkin şeylerden 
ma’sûm olduğuna inanırlar.

Hâce Nasîrüddîn et-Tûsî’ye (597-672/1200-
1273) göre, imâmın Allah’tan başkasının fi-
iliyle nasbı imkânsızdır. Çünkü sırlara mut-
tali kılınmayan, hiçbir zaman sırlara muttali 
olamaz. Buna göre ma’siyet işlemesi mümteni 
olmayan birisi, vasfedilen bir kişiyi başka-
sından ayırmaya kadir değildir. Nerde kaldı 
ki, imâmı tayin etsin. Böylece imâmın, ancak 
Allah tarafından nasb edileceği ortaya çıkmış 
olmaktadır. Çünkü teklif devam ettiği sürece, 
imâm nasbının Allah üzerine vacip olduğu 
kesindir. Allah ise, üzerine vacip olanı asla ih-
lal etmez. Diğer bir ifadeyle engelleri ortadan 
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kaldırmak Allah’ın üzerine bir vaciptir. Allah, 
böyle bir vacibi yerine getirmekte asla kusur 
etmez. Nasbın vacip olduğu bir konuda se-
çimin caiz olması doğru olamaz. Dolayısıyla 
teklif baki olduğu müddetçe imâm da nas-
bedilmiş demektir. Öyle ise, imâm vardır ve 
nasb edilmiştir. Allah’ın nasb ettiği her imâm 
ise ma’sûmdur.

Mikâil Bayram’ın tespitine göre Türkiye 
Selçukluları zamanında Anadolu’da yaşa-
mış, Ahî Evren ve Nasreddin Hoca diye iki 
ayrı şahıs olduğu sanılan ve tam adı Hâce 
Nasîrüddîn Mahmûd el-Hoyî’ye (v.659/1261) 
ait Ahlâk-ı Nâsırî gibi çok sayıda eseri intihal 
yolu ile kendisine mal eden et-Tûsî, genç-
liğinde Alamut kalesi 
hâkimi İsmâilî lider Emîr 
Nâsirüddîn Abdurrahîm 
el-Muhteşem’in hizmetine 
girmiştir. İlhanlı hüküm-
darı Hülâgû Han Alamut’u 
zapt edince Tûsî, Hülâgû 
Han’ın hizmetine girmiş, 
Moğol bir hanımla evle-
nerek İlhanlı hanedanına 
yakınlık peyda etmiştir. 
Böylece Hülâgû Han’ın 
ve oğlu Abaka Han’ın baş 
danışmanı olmuştur. Müf-
rit bir Şiî (İsmâilî) olan 
Hâce Nasîrüddîn, İlhanlı 
Devleti’nin Sünnî Müslümanlara karşı yürüt-
tüğü mücadelede önemli rol oynamış biridir.

Görülmektedir ki, bir teori olarak başlayan 
imâmet nazariyesi, zaman zaman pratik hayat 
ile çelişmiştir. Bu çelişkileri telafi etmek için 
üretilen rivayetler ve yapılan yeni yorumlar 
da kimi zaman imamları olağanüstü konum-
lara yerleştirmiş ve peygamberler ile kıyas-
lanmalarına, hatta bazı hususlarda onlardan 
daha üstün niteliklere sahip oldukları fikrinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu manada İmâmiyye öncülerinden Hi-
şam b. Hakem (v.179/795), peygamberlerin 

ma’sûmiyetini kabul etmemektedir. Ona göre 
vahiy almaları hasebiyle peygamberlerin hata 
yapmaları veya günah işlemeleri caizdir. Çün-
kü hata veya günah işlemeleri durumunda, 
vahiy aracılığıyla hatalarının düzeltilebilmesi 
imkânı vardır. Oysa imamlar vahiy almamak-
tadırlar. Bu durumda bir hata yapıp zulme 
sebep olmaları halinde, bu yanlışlığı düzelt-
me imkânına sahip değildirler. Bundan dolayı 
onların yanılması caiz değildir. Dolayısıyla da 
imamlar, insan olarak hata etme ve peşi sıra 
tevbe hakkına sahip değiller; çünkü onlar 
ma’sûm olmak zorundadırlar.

Bu arada peygamberler ile imamların ismet, 
efdaliyet ve ilim gibi niteliklerinin yanı sıra 

yetki ve görev açısından 
kıyaslanmaları sorunu da 
mevcuttur. Muhtemelen 

bunda süreçle gelişen şart-
ların ve vuku bulan hadi-
selerin yani pratik hayatın, 
daha önce var olan bir ta-
kım görüş/rivayetlerle çe-
lişmesinin etkisi olmuştur. 
Bu hususta, ileri sürülen 
teorilere, muhalifler tara-
fından yöneltilen tenkit-
lerin de belirleyici olduğu 
söylenebilir. Zira muha-
lifler, sahip olduklarına 
inanılan olağanüstü nite-

liklere rağmen siyaseten aciz kalan imamların 
pratiğinin ileri sürülen teori ile uyuşmazlığı 
noktasından hareketle bir takım eleştiriler 
yöneltmişlerdir. Varsayılan on ikinci imâmın, 
işlevini ne kadar yerine getirebildiği meselesi, 
buna bir örnek olarak verilebilir. Tabiî ki bu 
eleştiriler de zamana ve konuya uygun tevil-
lerin üretilmesine neden olmuştur. Nitekim 
İmâmîler arasında konuya dair farklı fikirlerin 
olması, bir başka ifade ile fikirlerde bir takım 
çelişkilerin bulunması da ancak bununla izah 
edilebilirdir. Bu arada saha uzmanlarının, Şîa 
imâmet teorisinin arka planında Şîa’nın iki 
önemli kanadının -İran ve Arap- İslâm öncesi 
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kültürlerinin etkileri olduğu tezlerini de ya-
bana atmamak gerekir.

Öte yandan Şiîlerin, Ali’nin (r) imâmetini 
temellendirme gayretleri, sadece hadisler ve 
tarihî rivayetler ile sınırlı değildir. Belki de 
bunlardan daha fazla Kur’an’a özellikle de 
ayetlerin nüzul sebeplerine yönelmiş, onları 
başta Ali b. Ebî Tâlib olmak üzere imâmet ile 
ilişkilendirme yoluna gitmiştir. Oysa Harun 
er-Reşîd (170-193/786-809) dönemi önce-
sinden beri Mu’tezile ile bazı ilişkilerinin var 
olduğu bilinmektedir. Nitekim itikadî açıdan 
‘halk’ul-Kur’an’, ‘aslah prensibi’ ve ‘insan fi-
illeri’ gibi konularda Mu’tezilîlere yakın bir 
pozisyon aldıkları bilinmektedir. İşte biraz da 
bu nedenle Şîa’nın imâmet inancında daha 
makul savlara yönelmesi 
beklenirdi.

İmâmiyye, imâmet felsefe-
sini Kur’an ile ilişkilendir-
me hususunda o kadar aşı-
rı gitmiştir ki bundan ne-
redeyse Kur’an’ı imâmeti 
tasdik kitabı olarak gör-
dükleri izlenimini edin-
mek dahi mümkündür. Bu 
hususta kullandıkları ayet-
lerin sayısı bini bulmaktadır. Şîa’nın doğuşu, 
gelişimi ve görüşlerinin şekillenmesi sürecin-
de Ali’nin merkezde yer aldığı, diğer bütün 
konuların ve olayların onun etrafında adeta 
halkalandığı görülür. Kur’an, imâmet vs. an-
layışlarında bütün bunları görmek müm-
kündür. Sahabiler de aynı şekilde Ali ile olan 
münasebetlerine göre değerlendirilirler. Keza 
bu husus, Şîa’nın hadis görüşünü belirleyen 
amillerin de başında gelmektedir.

Burada Musa Carullah Bigiyef’in, İmâm 
Ali’nin siyasî vizyonuna müteveccih söyle-
diklerini kaydetmeden geçmek doğru olma-
yacaktır. Şüphesiz ki onun, fevkalade şecaati, 
gayet büyük fesahati ve güçlü belagati var-
dı. Peygamber’e (s) herkesten daha yakındı. 
Hikmet bakımından sahabenin çoğundan üs-

tündü. Fakat siyaset işlerinde ve hilafet gibi 
büyük başkanlıklarda insanın şahsî faziletleri 
yeterli değilmiş. Yoksa İmâm Ali gibi bir ha-
lifeye, Muaviye ve Amr b. el-As gibi dahiler 
galip gelemezdi. Ali (a), fikirlerinde kendi 
bildiğine giden, hiçbir meselede kimsenin 
görüşüne iltifat etmeyen, ümmetin küçükle-
rine ve büyüklerine karşı şiddetli davranan 
bir kişiydi. Hatta İbn-i Abbas gibi muteber 
taraftarlarını da sonunda kendisinden bez-
dirdi. O, dönemin şartlarına uygun siyasetten 
ve fitnelerinden gafil gibiydi. Amr gibi deha 
sahibi düşmanları, fitne iplerinin uçlarını 
kendi parmaklarıyla oynatıp, bütün hareket-
lerden haberdar olarak sakınıp dururlarken, 
kendi taraftarlarına şiddetle muamele edip 

Nehrevan’da birçok kişi-
nin ölümüne sebep olan 
Ali (a), suikast kararına 

da kendisinin ihtiyatsızlı-
ğıyla kurban gitmiş olmalı.

İmâmiyye’ye göre 
Kur’an’ın gerçek tefsirini 
yalnızca imamlar bilir ve 
sadece onlardan gelen tef-
sir rivayetleri makbuldür. 
Zira Kur’an’ın tefsirini an-

cak Kur’an’ın evlerinde indiği kimseler bilir-
ler. Bunlar da Peygamber’in (s) Ehl-i Beyti’dir. 
Onların evinden çıkmayan bilgi güvenilemez-
dir.

İmdi imâmet nazariyesi, bizzat liste başına 
konulan İmâm Ali’nin, meşru olmayan(!) 
idare ve idarecilere karşı -bir yığın tevil ve 
yorum çabasına rağmen- kendini ızhar eden 
reel tavrı ve sekizinci İmâm Ali er-Rızâ’nın 
(v.203/818) bu doğrultuda kendisine yüklen-
meye çalışılan misyonun aksine Abbasî yö-
neticisi Me’mun’a (v.218/833) veliaht olmayı 
kabulüyle aykırılık teşkil etmektedir.

İmâmet akidesiyle, bahsi geçen imâmın prati-
ği arasında zahir bir çelişki vardır. Zira imâmî 
memur aristokrasisinin, devlet bürokrasi-
sinde edindiği müstahkem mevkiler dışında 
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er-Rızâ’nın da, el-Usûl’ul-Kâfî’nin müellifi 
Kuleynî’nin (v.329/940) rivayetiyle Ca’fer es-
Sâdık’ın (v.148/765), tağut olarak nitelediği 
yönetimle sıcak ilişkileri olmuştur. Bu durum 
imâmetin ma’sûmiyet, vasiyet ve tayinle belir-
lendiği tezini saf dışı etse gerektir.

İlginçtir ki burada imâmın razı olduğu kişi-
nin güvenirliliği ve adaleti hususunda bir alan 
belirlenmediği halde; bu manada Allah’ın 
rızasına rahatlıkla bir çerçeve çizilebilmek-
tedir. Beri tarafta altıncı ve onuncu imamla-
rın atadıkları mirasçıları kendilerinden önce 
vefat etmiştir. On Birinci İmâm Hasan b. Ali 
el-Askerî (v.260/874) kendinden sonraya bir 
mirasçı bırakmadan öldü. 
Çünkü aşikâren varlığı 
bilinen bir çocuğu yok-
tu. Dahası onuncu İmâm 
Ali el-Hadi (v.254/868), 
862’de Samarra’da baş 
mali vekil seçilen Faris b. 
Hatim el-Kazvini’ye üze-
rinden daha iki yıl geçme-
den lanet okuması bir yana 
kendisi öldüğünde yerine 
ölü bir mirasçı atamıştı. Bu 
durum, hem diğer imâm 
ölümleri sonrası yaşanan 
somut mirasçı krizlerini 
hatırlatmasının yanı sıra 
bu imamların geçmiş ve geleceği bilmele-
ri saplantısını sorgular mahiyette idi ve hem 
de kendisinden önce öleceğini biliyor idiyse 
cemaatin aklıyla dalga mı geçiliyordu muha-
sebesini öngörmektedir. Çünkü İmâmiyye’de 
bir kısım itirazlarla beraber imâmın yanılmaz-
lığı ve vehbî ilmin varlığı kanaati mevcuttu. 

Gariptir ki bu düşünce sisteminde Peygamber 
aleyhisselam döneminden itibaren imamların 
sayı ve kimliğinin bilindiği iddia edilmesine 
rağmen, Ca’fer es-Sâdık döneminden bu yana 
her imâm sonrasında imâmetle ilgili krizler 
yaşanmış ve bağlılar, kendi aralarında bölün-
müştür. Oysa imâmetin sayı ile tahsisinin yay-
gınlık kazanması dahi ancak bir süreçte ger-

çekleşebilmiştir. Nitekim Hasan el-Askerî ön-
cesi imamlar adı etrafında yapılan spekülas-
yonlarda on iki sayısının belirleyici olmadığı 
görülmektedir. Keza Ca’fer es-Sâdık’ın ardın-
dan imâmın kim olduğu önceden bilinmedi-
ğinden olacak ki Zürare b. A’yen (v.150/767) 
imâmın kimliğini öğrenemeden vefat etmiştir.

Hatta Şiî kaynaklarda bu örnekten de dikkat 
çekici bir hadise daha tasvir edilmektedir. Bu 
kaynakların aktardığına göre Ca’fer Sâdık’ın 
vefatının akabinde Şîa’nın önde gelen bazı 
âlimleri şaşkınlık yaşamış ve kime gidecek-
lerini; ne yapacaklarını bilemez duruma düş-
müşlerdir. Bu kaynaklarda, babasından önce 

ölen İsmail b. Ca’fer’in 
vefatı ile başlayan tartış-
malar, Ca’fer Sâdık’ın ve-

fatının ardından iyice gün 
yüzüne çıkan ‘kimin imâm 
olacağının bilinememesi’ 
gibi yaşanılan problemler 
muvacehesinde içine dü-
şülen şaşkınlıklar ele alın-
maktadır.

Bu anlamda sekizinci İmâm 
Ali er-Rıza (v.203/818) öl-
düğünde yedi yaşında re-
şit olmayan ve henüz ilim 
tahsil edemeyecek kadar 

küçük bir çocuk olan yeni imâmın (Muham-
med el-Cevâd: 195-220/811-835), nasıl şeri-
atın yetkili bir öğreticisi olabileceği hususu, 
bölünmelere neden olacak şekilde hemen 
herkesin kafasına takılmıştı. Değilse imamlar 
insan olmaları hasebiyle hata edip yanılıyor 
olabilirler miydi?

İşte bu dönemden itibaren, imâmın gayb 
âlemiyle bağlantı kurduğu fikri kabul edil-
meye başlanmıştır. Süreçle tüm mezhep men-
supları bu fikri benimsemiş; dolayısıyla bu 
hususta peygamber ile imâm arasındaki fark 
ortadan kalkmıştır. İmamların icad edilen bu 
vehmî konumu yani gayb âleminden ses işite-
bilmeleri muhaddes (haber aktarılan) ve mü-

KENDİLERİNE 
YAKIŞTIRILAN ‘GAYB 

ÂLEMİNDEN SES 
İŞİTEBİLMELERİ’ 
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ŞEKLİNDE 
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fehhem (kavratılan) olarak nitelendirilmiştir. 
Bilindiği gibi Sünnî hadis musannefatında 
da; ‘muhaddesun diye bir misyon olsaydı bu 
Ömer’e (r) özgü olurdu’ mealinde rivayetler 
mevcuttur. Durum gösteriyor ki ŞÎA kültürü-
nün ürettiği muhaddes kavramını Sünnî ekol 
reddederken bu arada onların baş düşman 
olarak konuşlandırdıkları anlaşılan Ömer’e 
(r) bir paye vesilesi kılmayı da ihmal etme-
miştir. Bundan da anlaşılıyor ki ekoller arası 
çekişmelerin renk ve jargonları merviyata ola-
bildiğince yansımış durumdadır.

Çok gariptir ki baskı, sindirme gibi zorlayı-
cı ve peşi sıra çeşitli Kutsal Kitapların da et-
kisi gibi sosyo-kültürel 
sebeplerin yanında efsa-
neleştirme meyli kısacası 
tamamen konjonktürel 
nedenlerle mecbur kalınan 
imâmın ortada görünme-
mesi ve gizli kalması (gay-
bet) çabaları; On Birinci 
İmâm Hasan el-Askerî’nin 
bir halef bırakmadan ve-
fatıyla ortaya çıkan kaosta 
On İkinci imâmın kaybol-
duğu, kıyamete yakın gay-
betten çıkıp imâmet göre-
vinin bizzat kendisi tarafından devralınacağı 
düşüncesi zamanla bir inanç esası haline geti-
rilmiştir. Şîa inancına göre Ali b. Ebî Tâlib’ten 
(hö.23-40/600-661) sonra imâmet makamına 
her iki oğlu Hasan (3-50/624-670) ve Hüse-
yin (4-61/626-680) daha sonra da Hüseyin’in 
soyundan sırasıyla Ali Zeynelâbidîn (38-
94/658-712), Muhammed el-Bâkır (57-
114/677-733), Ca’fer es-Sâdık (83-148/702-
765), Mûsâ el-Kâzım (128-183/744-799), 
Ali er-Rızâ (148-203/765-818), Muhammed 
el-Cevâd et-Tâkî (195-220/810-835), Ali el-
Hâdî (212-254/827-868), Hasan el-Askerî 
(232-260/846-873) ve varsayılan Muham-
med el-Mehdî (d.255/868/v.!?) nasp ve tayin 
edilmişlerdir.

Ancak On İki İmâm’ın tayini ile ilgili rivayet-
lerde tutarsızlık vardır. Bir yerde imamların, 
önceki imamların vasiyeti ile imâmete geçtik-
leri ifade edilirken diğer bir yerde bu imam-
ların, adları ile Allah tarafından Peygamber’e 
(gayr-i metluvv) vahiyle bildirildiği nakledil-
miştir. 

Şimdi Allah bu imamları adları ile tayin ettiyse 
Peygamber’in Ali’yi, Ali’nin Hasan’ı ... vasiyet 
etmesinin anlamı nedir? Gerçekten böyle bir 
tayin olayı olmuş olsaydı, bütün Ali evladının 
bunu, vasiyet olmadan sadece tayinle kabul 
etmeleri gerekmez miydi?

Öte yandan Şiîliğin bir mezhep olarak tarih 
sahnesine çıktığı zama-
nı belirleyebilmek için, 
‘Şîalık’ tarifinde yer alan, 

‘Ali’in (r) nass ve tayinle 
imâm olduğu’, ‘hilafetin 
Ali’nin soyuna tahsisi’ ve 
‘imamların ma’sûm olduk-
ları’ tezlerinden en azından 
birisinin inanç noktasında 
farklılaşmaya yol açtığını 
ve bu farklılaşma doğrul-
tusunda kurumlaşmanın 
gerçekleştiğinin tespiti ge-
rekmektedir. Başka bir ifa-

deyle, bu yöndeki Şiî iddiaların olaylar tara-
fından doğrulandığının, ‘fikir-hadise irtibatı’ 
çerçevesinde ortaya konulabilmesi lazımdır. 

Bunun için de ‘acaba Kur’an’ın bu konularda-
ki tavrı nedir?’, ‘Teorik olarak, Kur’an’dan Şiî 
imâmet nazariyesinin çıkarılması mümkün 
müdür?’, ‘Şiî iddiaları Peygamber’in (s) sağ-
lığında yaşayan müslümanların gündeminde 
yer etmiş midir?’, ‘Peygamber, sağlığındaki 
siyasî ve idarî tatbikatta hangi ilkeleri göze-
terek insanlara görev vermiştir?’, ‘Peygamber, 
müslümanları ilgilendiren konularda, ya-
kınlarına ayrıcalık tanımış mıdır?’ İşte ancak 
böylesi sorulara, o dönemden hareketle doğru 
cevaplar bulabildiğimiz ölçüde, Şiî iddiaların, 
ait olduğu zaman diliminde ne anlama geldiği 

NE ALİ’NİN, NE 
OĞULLARI HASAN VE 
HÜSEYİN’İN, NE DE 
ALİ B. HÜSEYİN’İN 
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hususunda bir fikir sahibi olmamız mümkün 
olabilecektir.

İmdi Kur’an, siyasî meselelerle ilgili olarak 
teorik çerçevede, işlerin ehline verilmesi, mü-
şavere ile hareket edilmesi, insanlar arasında 
adaletle hükmedilmesi, Allah’a, Peygamber’e 
ve mü’min emirlere itaat edilmesi gibi ev-
rensel nitelik taşıyan genel ilkelerin dışında 
herhangi bir belirlemede bulunmuş değildir. 
Kur’an’ın öngördüğü toplum, işte böylesi il-
keler doğrultusunda müslümanlar tarafından, 
sosyal değişim olgusu çerçevesinde şekillene-
cek olan siyasî sistemlerle idare edilecektir. 
Çünkü Kur’an, siyasî sorumluluğu, temel il-
keleri vererek insana terk etmiştir.

Kur’an’a göre, peygamberlik makamı bir sü-
lale imtiyazı değildir. Bu 
vazife, o sülale mensup-
larına herkesten farklı 
bir imtiyaz, ayrı bir fazilet 
sağlamaz. Peygamber çı-
karmış bir kavim, sırf bu 
vesileyle öteki kavimler 
üzerinde hiç bir üstünlük 
iddiası taşıyamaz. Dola-
yısıyla Kur’an’ın bu tavrı 
ortada dururken, sırf Pey-
gamber içlerinden çıktı 
diye Kureyş kabilesine herhangi bir üstünlük 
atfetmek doğru olmadığı gibi, Haşimioğulla-
rına, ya da Ali b. Ebi Talib’in Fatıma’dan olan 
soyuna diğer insanlardan farklı, özel bir ko-
num belirlemek de mümkün değildir.

Kaldı ki, Peygamber’in (s), siyasî ve idarî an-
lamda, insanları görevlendirirken ön planda 
tuttuğu en önemli özelliğin ehliyet olduğu-
nu görmekteyiz. Peygamber, insanlara görev 
verirken, onların ne Kureyşli ve ne de Haşim 
oğullarından olmalarına dikkat etmiştir. Zira 
önemli olan ‘iş’i başarabilecek kabiliyete sahip 
bir müslüman olmaktı(r). Buna göre Şiî an-
layışın tipik özelliklerinden olan karizmatik 
‘Ehl-i Beyt’ kavramı da Sünnî anlayışta mev-
cut ve biraz da ötekinin uzantısı gibi duran 

‘Kureyşlilik’ meselesi de vahyî temellerden 
yoksundur.

Tarih boyunca sosyo-politik sebeplerle or-
taya çıkan bahse konu her mezhep, İslâm’ın 
yegâne temsilcisi olduğunu ispatlayabilmek 
için kendisini, bir şekilde Peygamber’in (s) 
yaşadığı zaman dilimi ile irtibatlandırma yo-
luna gitmiştir. ŞÎA bu uğurda, diğer fırkaların 
hiç birisinin yapamadığını başarmış, teşekkül 
ettikten sonra, erken döneme geri dönerek, 
Şiî anlayışa uygun sun’î bir tarih inşa etmiştir. 
Öyle ki, özellikle Emevîler devrinde, neredey-
se Haşimî muhalefet cephesinde tezahür eden 
oluşumların büyük bir kısmı sanki Şiîlikmiş 
gibi lanse edilmiştir.

Mamafih hilafet serüveniyle ilgili tartışmala-
rın hiç bir aşamasında, 
herhangi bir nass ve tayin 
fikrine rastlanmamakta-

dır. Aksine hilafet tartış-
maları, bütünüyle Arap-
lardaki sosyal hayatı belir-
leyen kabilecilik anlayışı 
çerçevesinde gerçekleş-
miştir. Sözgelimi Muaviye, 
hilafet iddialarını, tarihî 
Emevî-Haşimî çekişme-
si zemininde sürdürerek 

Ali’ye bey’ati reddetmiştir. Yanı sıra eğer Ali, 
kendisinin nass ve tayinle imâm olduğuna 
inanmış olsaydı, herhalde, sonucun hakem-
ler tarafından belirlenmesini aklının ucundan 
bile geçirmezdi. Keza Hasan’ın, Muaviye ile 
anlaşarak hilafet hak ve iddiasından vazgeç-
mesi, o zaman diliminde nass ve tayin fikrinin 
mevcut olmadığını gösterir. Eğer insanlar Ali 
ve evladının nass ve tayinle halife olduğunu 
bilip inanmış olsalardı, tarihteki fırkalaşma 
(partileşme) olaylarından söz etmek zinhar 
mümkün olamazdı.

Mezheplerin temel ilkeleri ve inanç esasları, 
doğdukları sosyo-politik ortama göre şekil-
lenmiş; daha sonra bu görüşlerin dinî temel-
leri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu esnada, 

EL-KÂTİB, İMÂMET, 
MEHDİLİK, GAYBET-İ 

SUĞRA, GAYBET-İ 
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hemen her mezhebe göre büyük ölçüde fark-
lılık arz eden ve tarihî gerçeklerle çoğu zaman 
bağdaşmayan bir tarih okuması yapılmıştır.  

Şîa’nın doğuşu hakkındaki Şiî iddiaların, ‘fi-
kir-hadise irtibatı’ esas alınarak tahlil edildi-
ğinde, ne Peygamber’in (s) yaşadığı zaman 
dilimindeki; ne de Şiî imâmet nazariyesinin 
belkemiğini oluşturan Ali, Hasan, Hüseyin ve 
Ali b. Hüseyin dönemindeki sosyal olaylarla 
irtibatlandırılabileceğini söylemek mümkün-
dür. Bu süreçte cereyan eden içtimaî olaylar, 
Şiî iddialarını asla doğrulamamaktadır. Çün-
kü Şîa’nın varlığından söz edebilmek için, Şîa 
kavramının içeriğini oluşturan temel akidele-
rin kitlelere mal olduğunu ve sosyal hayatta 
iz bırakarak kurumlaştığını tespit etmek ge-
rekmektedir.

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, ne Ali’nin, 
ne oğulları Hasan ve Hüseyin’in, ne de Ali 
b. Hüseyin’in etrafında, Şiîlerce iddia edildi-
ği şekilde bir Şiî farklılaşma ortaya çıkmıştır. 
Ali’nin sağlığında, onun etrafında yer alan in-
sanların, onun nass ve tayinle imâm olduğu-
na inanarak onu halife kabul ettiklerini söy-
leyebilmek pek mümkün gözükmemektedir. 
Hasan b. Ali’nin, her zaman politik hesaplar 
peşinde koşmuş Muaviye ile anlaşarak hilafet 
iddialarından vazgeçmesi, ne onun, ne de et-
rafında yer alan insanların, iddia edildiği gibi 
bir Şiî farklılaşmanın içinde olduklarını gös-
termektedir. Eğer nass ve tayin söz konusu 
olsaydı, herhalde Hasan, hilafeti Muaviye’ye 
bu kadar kolayca devretmezdi.

Günümüzde Şîa imâmet nazariyesine yönelik 
yankı bulan en ciddi eleştirileri Ahmed el-
Kâtib yapmıştır. el-Kâtib, Türkçeye, Şîa’da Si-
yasal Düşüncenin Gelişimi (Kitabiyat Yayınla-
rı) adıyla çevrilen Tatavvur’u Fikr’is-Siyasî eş-
Şiî min’eş-Şûrâ ilâ Velâyet-i Fakih adlı eserini 
bu konuya tahsis etmiştir. Kendisi de bir Şiî 
olarak İmâmî literatüre hâkim olan el-Kâtib, 
ŞÎA’nın temel kaynaklarına dayalı bu tenkitsel 
çalışmasında Şiî geleneği sorgulamış, kapalı 
gördüğü bir takım tarihî algıları eleştirmiş; 

İmâmet, Mehdilik, Gaybet-i Suğra, Gaybet-i 
Kübra, Velâyet-i Fakih gibi konuları büyük 
bir vukûfiyetle incelemiştir. el-Kâtib’in ese-
ri tetkik edildiğinde, bilimsel yöntemler 
kullanarak menkulde ma’kul olanı aradı-
ğı, aktarılan rivayetlerin fikir-hadise irtibatı 
çerçevesinde yaşanılan gerçeklik/ geçmiş ile 
ilişkisini sorguladığı; Şîa tarafından ileri sü-
rülen tarihe aykırı rivayetlerin izini sürdüğü 
görülecektir. 

Bilindiği gibi Şîa, İmâmiyye mezhebinin Pey-
gamber (s) döneminde ortaya çıktığını iddia 
etmektedir. Onlara göre bir imâm olmazsa 
herkes kitabı kendi heva ve hevesine göre 
te’vil edebilecektir. Hâlbuki Kur’an’ı herkesin 
kendisine göre yorumlaması kabul edilebilir 
bir şey değildir. Zira Şîa’ya göre, Kur’an’ın 
mutlak doğru bir şekilde tefsir edilmesi, Şeri-
at ve dinî ahkâmın uygulanması, hac, cihad, 
el-emr bi’l-ma’rûf ve’n-nehy an’il-munker 
gibi dinî görevlerin yerine getirilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla din ve dünya işlerinde 
insanların görevlerini yerine getirebilmeleri, 
dinin öngördüğü şekilde itaat edebilmele-
ri, Allah’ın emirlerini doğru biçimde algıla-
yıp ona göre amel edebilmeleri için mutlak 
anlamda her zaman ve mekânda insanlara 
doğruyu gösterecek, mücmel olan kitabı 
izah edebilecek, tüm ahkâmı bilen, hata ve 
günahlardan arınmış, emin ve ma’sûm bir 
imâma ihtiyaç vardır. İşte el-Kâtib, bu id-
dialardan hareketle Şîa’nın kurguladığı bu 
şekliyle imâmet fonksiyonunun gaybet dö-
neminde gerçekleşmediğini izah ederek, na-
zariyeyi pratik hayatta yaşanan sıkıntılar ile 
sorgulamaktadır. 

■
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utsal ve kutsallık konusu, insan ve 
toplumların manevî-dinî dünyaları ile 

bağlantılı, çoğu defa birbiriyle karıştırılan, 
zihinlerde netleşmeyen kavramların arasında 
yer almaktadır. Kutsal ve kutsallık olgusu ev-
rensel olmakla beraber, söz konusu olgunun 
aşkın/müteâl alanla bağlantılı olması, meta-
fizik bir mahiyet taşıması, referans farklılığı, 
ona tekabül eden soyut kavramların içerikle-
rinin ve yüklendikleri anlamların toplumla-
rın kültür, din ve toplumsal zihniyetlerinden 
bağımsız olmaması, herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir tanım getirilmesini zorlaştırmakta-
dır. 

Kutsal kavramı, dillere göre farklı kelimelerle 
ifade edilse bile anlam olarak mutlak iyiliğe, 
kusursuzluğa, noksanlıklardan münezzeh 
olmaya delalet eden bir kavramdır.1 Hayatın 
getirdiği durumlar ve hadiseler karşısında 
kalan İnsanın en mükemmel ve ebedi olana, 
mutlak adalet ve yücelik sahibine; yani kutsa-
la olan fıtri bir yönelimi söz konusudur. İşte 
insanın içinde hissettiği bu gerçeklik “Tanrı” 
veya başka bir isimle isimlendirilebilir. Kut-
sal olan, yani bizatihi kutsallığı kendisinde 
temsil eden, her türlü eksiklik, bozulma, kir-
lilik ve noksanlıktan münezzeh olarak saygı 
ve hürmete layık olandır. Kutsal olan, insanı 
aşan, kendisinden ezici bir kudretin fışkırdı-

1 Bk. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, Translation: 
John W. Harvey, Oxford University Press, London  
1936, s.6
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ğı, korku ve hürmet uyandıran bir mahiyete 
sahiptir. Kutsal bir sırdır; beşeri olan veya da 
evrende olan hiçbir şeye benzemez.2 

Kutsal ve kutsallık olgusuna tekabül eden 
kavramlar, semboller ve durumlar toplum-
dan topluma, zaman ve mekâna göre değiş-
se bile, İslamiyet, Yahudilik, Hıristiyanlık, 
Zerdüştlük, Budizm, Taoizm ve diğer bütün 
dinlerde ve toplumlarda kutsallık ve kut-
sal sayılan şeylerle ilgili inançlar, kavramlar, 
semboller, anlayış ve kabullenişler mevcut-
tur. Bu tamamen insanoğlunun psikolojik 
ve manevî dünyasıyla, Tanrı’ya yönelmesi ve 
bağlanmasıyla; yani dinî 
duygunun tezahürleriyle 
ilgili fıtri bir durumdur. 
Örneğin kutsallık konu-
sunda çalışmalarıyla öne 
çıkan Rudolf Otto’ya göre 
insan, doğuştan “kutsal”ı 
içinde taşıyarak gelen bir 
varlıktır. Ona göre kutsal 
(holy) tamamen kombi-
ne ve kompleks, akli ve 
akıl-üstü unsurlardan olu-
şan doğrudan dinle ve Tanrı ile bağlantılı bir 
kategoridir.3 Nitekim sözlüklerde de kutsal 
(holy), doğrudan Tanrı ve dinle bağlantılı bir 
kavram olarak açıklanmaktadır. Profan ise, 
kutsalın zıddı olup mabetle, din ve dinî ga-
yelerle bağlantısı olmayan, seküler (kutsal ol-
mayan) anlamına gelmektedir. Kutsalın dinî 
hayatla, profanın da dünyevi hayatla sıkı bir 
ilişkisi vardır.4 

Batı dillerinde (İngilizce’de) “sacred”, “holy”, 
“sactity”, “deity” gibi “kutsal” kelimesine te-
kabül eden birçok kelime vardır.5 Latince’de 

2 Ömer Faruk Yavuz, Kur’an’da Sembolik Dil, Ankara 
Okulu, Ankara 2006, s.328-329

3 Bk. Rudolf Otto, a.g.e., s.5-7. 

4 bk. A. Merriam Webster, Websters’s Ninth New 
Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc., 
Publishers Springfield, Massacuets, U.S.A. 
1987, s. 576-577, 939; Longman Dictionary of 
Contemporary English, Pearson Education Limited, 
England, Eight Impression 2006, s. 778, 1308

5 Bk. A. Merriam Webster, a.g.e., s.335, 576-577, 
1035; Mustafa Çevik, “Kutsal’ın Anlam Alanı”, 

“sacer”, “sanctus”, “sanctum” ve “sacrum” 
kelimeleri kutsal anlamına kullanılmakta-
dır.6 Latince’deki “sanctum”dan İtalyanca ve 
İspanyolca’daki “Santo” ve Fransızca’daki 
“Saint” kelimeleri türetilmiştir. Aynı şekilde 
Latince’deki ‘sacrum’, İtalyanca’da ‘sacro’, 
İspanyolca’da “sagrado”, Fransızca’da “sacre” 
olmuştur.7 Türkçe’de “kutsal” olarak telaffuz 
edilen ve “mukaddes” kelimesine tekabül 
eden kelimenin aslı, Arapça’da temiz ve pak 
olmak, noksanlıklardan münezzeh olmak 
anlamına gelen “ka-de-se” kökünden gel-
mektedir. Kavram Allah için kullanıldığında 

“noksan sıfatlardan mü-
nezzeh olmak” anlamına 
gelmektedir. Evrenin, in-

sanın ve her şeyin yaratıcı-
sı olan Allah, bütün nok-
san sıfatlardan münezzeh-
tir. Allah’ın isimlerinden 
olan “Kuddûs” kavramı 
da bunu ifade etmekte-
dir. Mukaddes kavramı da 
Türkçe’deki temiz, pak, 
arınmış, noksanlıklardan 

münezzeh olan anlamına gelmektedir. Yine 
Kur’an’da kutsal ruh anlamına gelen Rûhu’l-
Kudüs de Cebrail meleğine işaret için kulla-
nılmaktadır. Çünkü Cebrail kendisine hiçbir 
kirliliğin bulaşamayacağı şekilde mutahhar 
(temiz) kılınmıştır.8 Bir şeyi takdis etmek, 
onu temiz kılmak, kutsal kılmak, kutsamak, 
noksan sıfatlardan tenzih etmek anlamına 
gelmektedir.9

Kutsal ve kutsallık kavramları aynı şeye/şey-
lere delalet ediyor görünseler de ikisi arasında 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 13, Bahar, PDF

6 Bk. Oxford Latin Dictionary, Oxford University 
Press, London 1968, s.1674, 1687

7 Bk. Mustafa Çevik, a.g.m.

8 Bk. Cemalu’ddin Muhammed b. Mükerrem b. 
Manzur, Lisanu’l-Arab, I-XV, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 
tarihsiz, c.VI, s.166-167. İlgili ayetler için bk. 
Haşr, 59/23; Cuma, 62/1; Taha, 20/12; Naziat, 
79/16; Maide, 5/21. 

9 Bk. İbn Manzur, a.g.e., c.VI, s.168-169; Bakara, 
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özsel bir farklılık söz konusudur. Bir şeyin bi-
zatihi kendisinin kutsal olmasıyla, bazı şeyle-
re kutsallık atfedilmesi birbirinden tamamen 
farklı bir durum arz etmektedir. Bunun tayini 
tamamen kutsalın mahiyetinin ne olması ge-
rektiği ve kutsallığın kim tarafından belirlene-
ceği sorularıyla ilgilidir. Kutsal olanın profan 
olana zıt olması, mahiyet olarak onun dünye-
vi olmamasını, aşkın ve yüce olmasını gerek-
tirir. Çünkü dünyevi olan hiçbir şey mutlak 
manada pak ve temiz, noksan sıfatlardan mü-
nezzeh olamaz. Bu durumda kutsallık sade-
ce Tanrı’ya/Allah’a hasredilmesi gereken bir 
özellik olmaktadır. Çünkü sadece her şeyin ve 
evrenin yaratıcısı, sonsuz 
ilim, kudret ve merhame-
tin sahibi, mutlak mana-
da bütün güzel isimlerin 
sahibi olan Allah ve O’na 
atfedilen isimler ve O’nun 
belirlediği şeyler, mekân 
ve zamanlar kutsal olma 
özelliğine sahiptir. Bu nok-
tada kutsallığı tayin etme 
hakkı da sadece Allah’a ait 
olup nelerin kutsal olduğu 
O’nun bildirmesiyle bilinir. 

Örneğin Allah, Tûvâ vadisinde bulunduğu 
sırada Musa peygambere seslenirken, onun 
içerisinde bulunduğu yerin mukaddes Tuvâ 
vadisi olduğunu bildirerek ayakkabılarını çı-
karmasını, yalnızca O’na ibadet ederek O’nu 
anmak için namaz kılmasını istemiştir.10 Çün-
kü Hz. Musa, o mekânda Allah’ın kelamına 
doğrudan muhatap olmuş, peygamberlik 
misyonuyla görevlendirilmiştir. Peygamberlik 
konusunda kutsal olan peygamberlerin beşeri 
vasıfları değil, onların doğrudan ilâhî vahye 
muhatap kılınarak Allah tarafından yüklen-
dikleri misyondur. Yine örneğin Kur’an’ın 
kutsallığı, onun Allah kelamı olmasından do-
layıdır. Kutsallık atfedilen şey, ilâhî kelamın 
kendisidir. Kur’an’ın metin olarak yazılı ol-
duğu mushafa gelince, müminlerin kültürel 
bir olgu olarak ona kutsallık izafe etmeleri, 
kağıt ve mürekkepten dolayı değil, Allah’ın 

10 bk. Tâhâ, 20/12-14

kelamının onda yazılı olmasından dolayıdır. 
Allah’ın emirleri de Allah’la, O’nun mutlak 
hükümranlığı ve azameti ile ilgisinden dola-
yı kutsallık kazanmaktadır. Allah, kutsal olan 
kelamını insanlığa gönderirken (vahyi indi-
rirken), vahye muhatap kılınan toplumun dili 
ile göndermektedir. Vahyin gönderildiği dil, 
dünya ile, yani nesnel ve somut olanla doğ-
rudan bağlantılıdır. Ancak vahyi gönderen 
(Allah), mahiyet olarak müteâl ve gaybi olan 
isim ve sıfatlarını beşere bildirirken, bunu 
yine beşeri olan bir dille (Arapça olarak in-
dirilen müteşâbih ayetlerlerle) yapmaktadır.11 
Beşeri dilin kendisi kutsal değildir, ancak 

Allah’ın kelamını taşıyan 
söz ve hitabın kendisi, 

beşeri dille ifade edilse bile 
kutsallık kazanmaktadır. 
Bu noktada anlatılan şey, 
beşerin anlama düzeyine 
hitap etmekle beraber, as-
lında mahiyet olarak bu 
düzeyin çok üzerindedir. 
Yani insan, (Allah’ın isim 
ve sıfatları, ahiret, cennet 
ve cehennem sahneleri 

gibi) ilâhî vahiyle anlatılan konuları belirli bir 
derecede izafi/rölatif olarak anlayabilir, idrak 
edip yorumlayabilir; ancak yine de onların 
mutlak bilgisi Allah’ın indindedir. 

Benzer durum örneğin Kâbe (Beytullah/
Allah’ın Evi) için de söz konusudur. Oradaki 
kutsallık, Allah’ın o mekânı veya zamanı in-
sanların kendisine ibadet etmeleri, toplanma-
ları ve manevî bir yoğunlaşma süreci içerisine 
girmeleri için sembol kılmasından dolayıdır. 
Çünkü insanların kutsalla ilişki kurmaları 
somut şeyler üzerinden gerçekleşmektedir. 
Kâbe gibi yeryüzünde somut bir sembol ve 
mekân tayin etmeden, milyonlarca mümi-
ni belirli bir zaman ve mekânda bir araya 
getirerek ibadete yoğunlaştırmak mümkün 
olamazdı. Kâbe Beytu’llah olarak manevî bir 
anlam yüklenerek kutsallık kazanmaktadır. 
Müminlerin kutsal kılınan bir mekân olarak 

11 Al-i İmran, 3/7 ayetinin açıklanması ve tefsiriyle 
ilgili
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Mescid-i Haram’a yönelimi, gerçekte aşkın 
boyutla bağlantı kurmak için sembol kılınan 
somut şeyin (nesne, mekân, zaman) bizatihi 
kendisine değil, o sembolün temsil ve ifade 
ettiği âlemlerin Rabbi’nedir. Onun kutsal bir 
mekân olması, Beytu’llah’ı temsil etmesinden 
dolayıdır. Onun konumu, gökteki Beytu’l-
Mâmur’a tekabül etmektedir. Sadık Kılıç’ın 
da ifade ettiği gibi sembol, nesnellik aracılığı 
ile kökleri aramızda olan soyut-manevî ha-
kikat basamaklarına ve muhtevaların eşik-
lerine yaklaşma imkânı sağlamaktadır. Bu 
genel karakter, sembollerin diline, zaman ve 
mekân kabına sığmayan bir güç katmaktadır. 
O sembole bağlananlar, kendi özel dünyala-
rının eşiklerinden, düşünce ve ruhun sonsuz 
ufuklarından onu seyre-
diyorlarken, sembolün 
ortak dilinde buluşmak-
tadırlar.12

Yegâne kutsal var-
lık Allah’tır. Doğrudan 
O’nunla ilişkisi bulu-
nan yer, zaman, mekân 
ve nesneler müminlerin 
inanç ve kültür dünyaları 
içerisinde doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde kut-
sallık ifade ederler. Fakat 
belirtmek gerekir ki bir 
şeyin kutsal olmasıyla, 
bazı şeylere kutsallık at-
fetmek birbirinden tamamen farklıdır. Aslın-
da doğrudan dünyevi olanın, Allah’la ilişkisi 
kopuk olanın kutsallık kategorisi içerisine 
dahil edilmemesi gerekir. Ancak şu var ki, 
kutsallığın algılanması veya bir şeyin kutsal 
kabul edilmesi sonuçta insanın ruh, inanç ve 
düşünce dünyası ile ilgili bir durum olduğu 
için, profan olduğu halde; yani kutsal olma-
ya layık olmadığı halde insan ve toplum ta-
rafından kendisine kutsallık atfedilen birçok 
durumların varlığı söz konusudur. Bu şekilde 
kutsallığı tayin hakkı insana/beşere verildi-
ğinde, kutsallığa konu edilerek sembol haline 

12 Sadık Kılıç, İslam’da Sembolik Dil, İnsan Yayınları, 
İstanbul 1995, s.56-57

getirilen şey aşkın/müteâl olana değil, yine 
dünyevi ve yaratılmış olana dönmektedir. Bu 
ise şirk olgusuyla, yani doğrudan dünyevi ve 
beşeri olanın mutlaklaştırılıp putlaştırılmasıy-
la bağlantılı bir durumdur. Nitekim kaynağı 
beşeri olan dinler, inanç, ideoloji ve anlayış-
lar, birçok şeylere özünde kutsal olmadıkları 
halde kutsallıklar atfederek insan ve toplum-
lar üzerinde egemenlik kurmaya, beşer üstü 
oldukları görüntüsünü vermeye çalışmışlar-
dır. Örneğin dine ve kutsala karşı olma, insan 
ve toplumu dinden arındırma iddiasıyla yola 
çıkan modernist ve seküler ideolojilerin, ilâhî 
vahyin bildirdiği gerçek kutsala karşı çıkar-
ken, kendi sahte kutsallarını, sahte ilahlarını 
yaratmaya çalışmaları böyle bir durumdur. 

Bunlar, acizliklerine rağ-
men bütün boyutları ile 
hayatı ve evreni açıklama 

ve mutlak hakikate ulaşma 
iddiasından bir türlü vaz-
geçmezler. Bir taraftan insa-
nın gerçek anlamda Kutsal 
olanla bağlarını kopartma-
ya çalışırken, diğer taraftan 
kendi iddia ve söylemlerini 
beşer üstü bir üslupla tak-
dim ederek dokunulamaz, 
eleştirilemez alanlar ve ta-
bular yaratarak kendi kili-
selerini oluşturmaya, beşer 
üzerinde hegemonya kur-
maya çalışırlar. Yapılmak 

istenen şey, Tanrı’ya karşı çıkarken, tanrısız 
bir teoloji değil, beşerin tanrılaştırıldığı bir 
teoloji oluşturmaktan ibarettir. Nitekim tarih 
bu gerçeğin örnekleriyle doludur. Pozitivizm, 
sekülerizm, modernizm, hümanizm vb. söy-
lemlerle İnsanı Tanrı’dan arındırılmış bir ev-
rende yücelterek tanrılaştırmaya çalışan, onu 
sadece dünyaya mahkûm eden, kendisine ya-
bancılaştıran çağdaş ideoloji ve temayüllerin, 
bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı birçok 
problem ve çıkmazlara neden olmaları kaçı-
nılmaz bir durumdu!

■

KÂBE GİBİ 
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MÜMKÜN OLAMAZDI.
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llah, İbrahim Aleyhi’s-Selam’ın “tevhid’le” 
ilgili yönünü bize şöyle tanıtıyor: 

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat 
o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir 
müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da de-
ğildi.” Âl-i İmran 3/67 

“Tevhidî/hanif Müslüman ifadesi istismar 
edilse de “Tevhidî/Hanif Müslüman” olma 
ve buna bağlı kalma, Allah’ın bizden istediği-
dir. Allah şöyle buyurur:

“Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir 
ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah’a 
aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi.” 
Yunus 10/72

“De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, besle-
diği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan 
başkasını mı veli/dost edineceğim. De ki: “Bana, 
İslam’ı/Allah’a teslim olmayı seçenlerin ilki ol-
mam emredildi.” Ve sakın şirke sapanlardan 
olma! (denildi).”  Enam  6/14

“Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka 
yönelen bir önder idi. Müşriklerden olmadı.”  
Nahl  16/120 

Allah Katında Geçerli Din

Allah katında din İslâm olup, tüm nebiler bu 
dinin rasulleridir. Allah şöyle buyurur:

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine 
çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıt-

D E Ğ E R L E N D İ R M E
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rata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir 
değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat 
insanların çoğu bilmezler.” Rûm 30/30

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap ve-
rilmiş olanlar (şu an bizlerde kitap verilmişler-
deniz), kendilerine ilim geldikten sonra (Allah’ın 
ayetleri kendilerine geldikten sonra) sırf, arala-
rındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düş-
tüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin 
ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” Âl-i İmran 
3/19 

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o 
din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüs-
rana uğrayanlardan ola-
caktır.” Âl-i İmran 3/85

Kur’an’a Sarılma

“Hep birlikte Allah’ın ipine 
(Kur’an’a) sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. 
Allah’ın size olan nimetini 
hatırlayın. Hani sizler bir-
birinize düşmanlar idiniz de 
O, kalplerinizi birleştirmişti. 
İşte O’nun bu nimeti saye-
sinde kardeşler olmuştunuz. 
Yine siz, bir ateş çukurunun 
tam kenarında idiniz de, O sizi oradan kurtar-
mıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bil-
diriyor ki doğru yola eresiniz.”  Âl-i İmran 3/85

“Allah’a ve Rasul’üne itaat edin ve birbirinizle 
çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devle-
tiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sab-
redenlerle beraberdir.” Enfal 8/46

Allah İsrailoğulları nezdinde bizleri şöyle 
uyarıyor: 

“Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yur-
da yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. 
Kendilerine bilgi gelinceye kadar yani Allah’ın, 
rasulleri vasıtasıyla mesajı onlara ulaşıncaya 
kadar ayrılığa düşmediler (demek ki rasullerin 
mesajı sağa sola çeker hale getirildi ve Allah’ın 
demek istediği böyle denilerek ilahi mesajdan 
uzaklaşıldı). Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş olduk-

ları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü arala-
rında hükmünü verecektir.” Yunus 10/93

Demek ki âyetler gerçekten Allah’a teslim 
olanlarla, olmuş gibi olanlar arasında kata-
lizör (ayrıştırma) görevi yapıyor. “Gerçek 
mü’minler”, âyetleri sağa sola çekmeden he-
men teslim olanlar ve yanlışlıklarından dö-
nenler olarak (tövbe bu olsa gerek) karşımıza 
çıkıyor. Bu aynı zamanda insanın Allah katın-
da sınanması olsa gerek.

“De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar 
verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip deği-
lim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok 

hayır elde etmek isterdim 
ve bana kötülük dokun-
mazdı. Ben inanan bir ka-

vim için sadece bir uyarıcı ve 
bir müjdeciyim.” A’râf 7/188

“De ki; size, yanımda 
Allah’ın hazineleri olduğu-
nu söylemiyorum. Gaybı 
bilmem, size bir melek ol-
duğumu da söylemiyorum. 
Ben, ancak bana vahyoluna-
na tâbi oluyorum...”  Enam 
6/50 

“Şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize in-
dirilseydi ya!” De ki: “Gayb, Allah’ın tekelinde. 
Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyen-
lerdenim.”  Yunus 10/20

“Allah, rasulleri bir araya getireceği gün şöyle 
der: “Size ne cevap verildi?” Şöyle derler: “Hiçbir 
bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sen-
sin, sen!”  Mâide 5/109

“Dileseydik onları sana mutlaka gösterirdik de 
sen onları yüzlerinden kesinlikle tanırdın. Za-
ten sen onları, sözlerinin tarzından da tanırsın. 
Allah tüm yaptıklarınızı biliyor.”   Muhammet 
47/30

Sorgu-Sual

Her mü’min bilir ki, sorgu-sual dirilişten 
sonra ve mahşer alanında olacaktır. Kabir-

VAHYİ İNSANLARA 
DUYURMA VE BU 

VAHYE İNSANLARI 
ÇAĞIRMA ANLAMINDA 

ALLAH, SADECE 
İNSANLAR İÇİNDEN 
SEÇTİĞİ NEBİLERİNE 

VAHYETTİĞİNİ 
BİLDİRİYOR.
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de de ayrıca bir hesap söz konusu değildir. 
Kişinin ölürken ve o an gideceği yeri görüp 
bir anda kendisini ahiret âleminde bulacaktır. 
Mü’minler için Allah şöyle buyurur: 

“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra 
dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın 
akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, 
üzülmeyin, size  va’dedilmekte olan cennetle se-
vinin!” Fussılet 41/30

 (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cenne-
te gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin 
beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıl-
dığını bilseydi!” dedi. Yasin 36/26-27

Kendilerine bir şey vahye-
dilmemişken, kendilerine 
vahyedilerek kitaplarını 
yazdıklarını iddia eden 
veya bana da vahyolunu-
yor diyerek Allah’a iftira 
atanlar için Allah şöyle bu-
yurur:

“Allah’a karşı yalan uyduran 
veya kendine bir şey vahye-
dilmemişken, “Bana vahyo-
lundu” diyen, ya da “Allah’ın 
indirdiğinin benzerini ben de 
indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim 
kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde 
çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi 
canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmaya-
nı söylediğiniz ve O’nun âyetlerinden kibirlene-
rek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap 
ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman 
hâllerini bir görsen!” Enam 6/93 

Ölüm ve diriliş iki defa olup, birinci ölüme 
müteakip insanın var oluş süreci başlıyor. 
Yani Kur’an var olmadan önceki halimi-
zi ölüm olarak ifade ediyor. Dünya hayatını 
yaşadıktan sonra ölüyoruz. Tekrar diriliş ise 
ahirette olup, insanlar mahşer alanında topla-
nacaklardır. İşte insanların yapıp ettiklerinin 
hesabı, hesap günü olup, insanlar amellerine 
göre ayrışacaklar ve cennete veya cehenneme 

sevk edileceklerdir. Ölüm ile diriliş arası yani 
bizim kabir hayatı dediğimiz durum, ameli-
yatı girerken narkoz alan kişinin durumu gi-
bidir. Nasıl ki narkozdan uyanan kişi, kendi-
ni dinlenme odasında buluyor ise ve aradaki 
süreci bilmiyor ise, ölen kişi birden kendini 
mahşerde bulacaktır. Allah şöyle buyuruyor:

“Onları huzuruna toplayacağı gün, gündüzün bir 
saatinden başka, dünyada durmamış gibidirler; 
aralarında tanışırlar. Allah’a kavuşmayı yalan-
layıp da doğru yolu tutmamış bulunanlar, hüsra-
na uğramışlardır.” Yunus 10/45

 “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sı-
namak için ölümü ve hayatı 
yaratandır. O, mutlak güç 
sahibidir, çok bağışlayan-

dır.” Mülk 67/2. Ölüm önce 
geldiğine göre, yaratılma-
dan önceki durumumuz 
ölüm olarak zikredilmek-
tedir. 

Diriliş Bu Dünyada Ola-
cak ve Dünya Yeni Bir Ya-
pıya Dönüştürülecek

“Allah, dedi ki: “Orada yaşa-
yacaksınız, orada öleceksiniz 

ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız.” A’raf 7/25

“O gün yer, başka bir yere, gökler de başka gök-
lere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her 
şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah’ın hu-
zuruna çıkarlar.” İbrahim  14/48 

“Dediler: “Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki 
kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Bu-
radan çıkmak için bir yol daha var mı?” Mü’min 
40/11.  Bu ayette ise, yoktuk var edildik, sonra 
tekrar öldük ve mahşerde sur’la beraber tek-
rar var edileceğiz deniliyor. Allah şöyle buyu-
rur:  “Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden 
çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedir-
ler. Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi 
diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın 
vaad ettiği şeydir. Rasuller doğru söylemişler.” 
Yasin 36/51-52

İSLÂM ADINA 

KONUŞAN VE DAVET 

EDEN KİMSENİN 

DEDİKLERİ, KUR’AN 

VE RASULÜ’NÜN 

ÇAĞRISINA UYGUN 

OLMALIDIR.



Allah Sadece Nebilere Vahyeder

Vahyi insanlara duyurma ve bu vahye insan-
ları çağırma anlamında Allah, sadece insanlar 
içinden seçtiği nebilerine vahyettiğini bildiri-
yor ve şöyle buyuruyor:

“Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz er-
kekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyor-
sanız, o halde zikir ehline sorun.” Enbiyâ 21/7 

Son nebi ise Muhammet Aleyhi’s-Selam olup, 
Allah şöyle buyurur: 

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbiri-
nin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Rasulü ve 
nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla 
bilendir.”Ahzâp 33/40 

“Sen bu Kitab’ın sana indirileceği ummuyordun; 
Rabbinden bir rahmet olarak geldi. O halde küfre 
sapanlara sakın destekçi olma.”  Kasas 28/86

Din Gününün Sahibi Allah 

“(Allah) Din gününün sahibi/malikidir.”  Fatiha 
¼

“Din gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 
Evet, din gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 
O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamaya-
caktır. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır.”  İnfitâr  
82/17-19 

İşte hesap görme din günü yani mahşerde 
olacaktır. İnsanlar din günü ayrışacaklardır. 
Âyetler bu kadar açık iken, hiçbir rasul bu-
nun tersi bir beyanda bulunur mu! Böyle ra-
sullük elçilik olur mu? Böyle bir elçi görevin-
de bırakılır mı? Allah şöyle buyurur: 

 “Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya 
getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibi-
dir, hakkıyla bilendir.”  Hıcr  15/25

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. 
Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir ara-
ya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kim-
dir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?” Nisâ 
4/87

“Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin 
iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının 

inkâr etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz 
sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka 
bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dö-
nüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptık-
larınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü 
(kalplerde olanı) hakkıyla bilir.”  Zumer 39/7

“Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin hu-
zurunda muhakeme edileceksiniz.” Zumer  39/31

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve 
kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” Rûm  30/14

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir 
başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden 
herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alın-
maz. Onlara yardım da edilmez.” Bakara  2/48

“İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kıl-
sınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı 
bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak 
verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve 
açıktan harcasınlar.” İbrahim  14/31

“O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendi-
lerine yardım da edilmez.” Duhân  44/41

“Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı 
günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı 
gündür. Kim Allah’a inanır ve salih amel işler-
se, Allah onun kötülüklerini örter ve onu için-
den ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetle-
re sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkâr eden ve 
âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, 
içinde ebedî kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne 
kötü varılacak yerdir orası!” Tegâbün 64/9-10

“O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 
Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş 
olsaydı, muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve 
kudretini) çekip alıverirdik. Sonra onun şah da-
marını koparırdık.” Hakka  69/43-46

“O; dine bağlı kalın, orda ayrılığa düşmeyin diye 
dinden hem Nuh’a tavsiye ettiğini, hem sana 
vahyettiğimizi, hem İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya 
buyurduğumuzu sizin için de din yapmıştır...” 
Şûrâ 42/13 

“Senden önce gönderdiğimiz bütün rasullere, 
“Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öy-
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leyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.” En-
biya 21/25 

“Sana ancak, senden önceki nebilere söylenenler 
söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem 
bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap 
sahibidir.”  Fussilet 41/43

Allah Rasulü, ümmetinin Kur’an’ı terk ettiği 
şikayetini, Allah’a şöyle arz edecek:

“Asıl hükümranlık, işte o gün Rahman’a aittir. 
Kâfirlere ise, çok güç bir gün olacaktır. Zalim, o 
gün elini ısıracak ve “Ah ne olurdu, rasulle bir 
yol edinseydim. Yazıklar olsun bana, ne olurdu 
filan kişiyi dost edinmeseydim.” “İşte o beni, bana 
Rabbım’dan geldikten sonra Kitaptan uzaklaştır-
dı. Zaten şeytan insanı yalnız bırakır”diyecektir. 
Rasul de diyecektir ki, Ey Rabbım, kavmin bu 
Kur’an’ı terk etti.” Furkan 25/26–30

“Ah ne olurdu, rasulle bir yol edinseydim. Ya-
zıklar olsun bana, ne olurdu filan kişiyi dost 
edinmeseydim.” “İşte o beni, bana Rabbim’den 
geldikten sonra Kitaptan uzaklaştırdı.” Bunlar 
dindarlık adına dinden uzaklaşıldığını ifadesi 
değil mi! İslâm adına konuşan ve davet eden 
kimsenin dedikleri, Kur’an ve Rasulü’nün 
çağrısına uygun olmalı, bizler de Kur’an’dan 
ve Kur’an metoduna uygunluğun delillendir-
mesini istemeli, kim bunu yapıyorsa doğru 
yaptığını bilmeli ve çağrımız Allah’a olmalı-
dır. Her mü’min bu sorumlulukta olmalıdır. 
Yani mü’minler hayır topluluğu olmalıdırlar.   

Onun için dini hayatımızı hayal mahsulü şey-
lerle ve zanlarla değil, Allah’ın vahyiyle yeni-
den inşâ etmemiz Allah katında kurtuluşu-
muzun garantisi olacaktır.

“Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. 
Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, 
benim tehdidimden korkanlara sadece Kur’an’la 
öğüt ver.” Kâf 50/45 

■



üm hayhuyların, tüm gürültülerin, tüm 
sirenlerin, tüm yanıp sönen mavi ışık-

ların arasından geçip, yanında iyi insanların 
isim listesi bulunan küçük bir valiz elinde 
yürüdü gitti sonra. 

İşin kötüsü saçlarını da götürdü giderken; 
görmekten en çok mutlu olduğum, bana 
göre dünyanın en güzel bakan gözlerini, beni 
yaşamaya ikna eden hayatın masum yüzünü 
götürdü. 

Dudağında buruk bir tebessüm, gözlerinde 
tüm tatmini mümkün olan dünya zevklerini 
anlamsızlaştıran son bakışından sonra gitti; 
geldiği yere, geldiği gibi...

Gidilmemiş yolların yorgunluğu kaldı ondan 
benim payıma, söylenmemiş sözlerin yarım 
kalmışlığı.

Ülkesini bir satranç maçında kaybetmiş bir 
kral gibi kalakalırdım, “Bizim başımıza, asla 
Allah’ın bizim için yazdığından başka bir şey 
gelmez! O bizim mevlâmızdır; o halde, ina-
nanlar (yalnızca) Allah’a güvensin!”* ayeti-
ni gönderen Allah, Rabbim olmasaydı eğer. 
Terk edilmiş bir mabet, göğünde kuşların 
uçuşmadığı bir yeryüzü, yapraklarına dalla-
rının su taşımadığı asırlık bir çınar gibi ka-
lakalırdım, “Andolsun, biz sizi biraz korku, 
biraz açlık ve bir parça mallardan, canlardan 
ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. 
Sabır gösterenleri müjdele.” ** ayetiyle ba-

H İ K Â Y E

KUŞU ÖLEN ADAM

“RABBİM BANA BİR 

EZA DOKUNDU, SEN 

MERHAMET EDENLERİN 

EN MERHAMETLİSİSİN.” 

DİYE DUA EDİYORDU 

EYYÜP GİBİ. 

Yunus YAĞIZ T
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şıma gelenin bir kayıp değil yalnızca bir ay-
rılıktan olduğuna ikna olmasaydım. Rabbimi 
tanımasaydım; O’nun alırken almış olmak 
için değil özünde vermek için aldığını bilme-
seydim eğer.

Küçücük olan bedenini omuzlayıp bir meza-
ra defnetmek kesinlikle benim tercihim de-
ğildi. Bana kalsaydı sıralamayı böyle yapmaz-
dım üstelik. Onun beni defnetmesiydi bana 
göre makul olan; oğlumun babasının yasımı 
tutması olurdu tercihim. Taziyeme gelenlerin 
sükûnetle ettiği duaları sükûnetle dinleyip 
içten içe, yalvara yalvara, umut ve korkuyla 
beraber benim için dua 
etmesini isterdim. İster-
dim ki, ben usta olayım, 
o ise eserim olarak kalsın 
benden sonraya. Dedim 
ya, bana kalsaydı farklı 
olurdu tüm yaşananlar. 
Doğru olanı değil, benim 
için güzel olanı isterdim 
bana kalsaydı. Bize güzel 
geleni istemek her zaman 
doğru olanı istemek olmuyor neticede.  İster-
dim ki, oğlum hep yanımda olsun. 

Yaratılmış olmayı, bir insan olarak dünyaya 
gelmeyi ben istemedim. Ben seçmedim bir in-
san olarak yaratılmış olmayı. Ama Müslüman 
olmayı ben seçtim. Allah’a teslim olma ya 
da olmama hususundaki muhayyer alandan 
“Ben Alemlerin Rabbine teslim oldum.” diye-
rek geçtim yürüyerek. O sırada Allah elimden 
tutmuş bana hidayet ediyordu. Alemlerin 
Rabbine gerçekten teslim olduk mu diye Rab-
bimiz bizi test ediyordu şimdiyse. 

Rabbim, bana sabretmeyi öğret, “teslim ol-
dum” sözüme sadık kalabilmeyi bir de. 

Günlerden ise cumaydı. Cami, haftalık ola-
ğan toplantılarına katılmak için gelen Müslü-
manlarla doluydu hınca hınç, benim kalbim 
de doluydu. Önceki gün oğlum ölmüştü. 

Rabbime yolcu etmiştim buradan. Namazını 
bu camide kılmıştık oğlumun. 

İmam efendi Peygamber makamı diye bili-
nen minberde halka peygamberi anlatıyordu. 
Peygamberin insan olarak vasıflarını, pey-
gamberin insanlara verdiği değeri, peygam-
berin gönlünün zenginliğini anlatıyordu.

Bir gün bir cenaze geçmiş peygamberin önün-
den. Peygamber oturuyormuş, hemen saygıy-
la ayağa kalkmış o yüce insan. “Ey Allah’ın 
Rasulü, bu bir Yahudi’nin cenazesi” diye 
uyarmışlar. Susmuş önce peygamber, “Ama o 
bir insan demiş”, herkes susmuş sonra. 

İmam türlü misallerle Peygamberin yüce-
liğinden örnekler veri-
yordu cemaate. Herkes 

saflar halinde oturmuş 
saygıyla dinliyordu imamı. 
Bu insanların peygamberi 
sevdikleri belli oluyordu. 
İsmi anılınca kalplerine 
gidiyordu elleri ve dudak-
ları kıpırdıyordu hemen 
akabinde. Arkamdan bir 
adamın hıçkırıkları geli-

yordu kulağıma. Günahlarına mı ağlıyordu, 
yoksa peygamberin büyüklüğü karşısındaki 
küçüklüğüne mi, peygamberin öldüğüne mi, 
bilmiyorum? Sebebini umursamıyordum da 
aslında. Çok güzel ağlıyordu, edeple ve aşkla.  

Bir gün evlerin arasında çocukların oyun oy-
nadığı sokakta bütün çocuklar neşe içinde 
oynarlarken bir tek çocuğun hüzünle kenar-
da sessiz sedasız oturup oyuna katılmadığını 
görmüştü peygamber. Gelip çocuğun yanına 
oturup niye diğer çocuklarla beraber oyna-
madığını sormuştu. Çocuk “benim kuşum 
öldü” demişti hüzünle. 

Hz. Peygamber, çocuğu teselli etmiş, avutma-
ya çalışmış, başını okşamış, acısını pay etmiş 
çocukla kendi arasında ve arkadaşlarıyla be-
raber oynamaya başlayıncaya kadar yanından 
ayrılmamış çocuğun.

Peygamber, yatsı namazını cemaatle kıldık-
tan sonra her biri bir ülke büyüklüğündeki 

İYİLİĞİN VE 
GÜZELLİĞİN 

BAŞKALARINA 
İLETİLMESİ, SADECE 
DİNİ DEĞİL, AYNI 
ZAMANDA AKLİ 
VE MANTIKİ BİR 
GEREKLİLİKTİR.



arkadaşlarıyla beraber gün içinde teselli et-
meye çalıştığı çocuğun evinin kapısını çalmış. 
Ev sahibi şaşkınlık ve sevinçle kapıyı açmış 
peygamber ve yanındakilere. Şaşkınlıkla dolu 
sevinçle, gelen kutlu misafire yer göstermiş-
ler. Ev sahipleri, Peygamber fakirhanelerini 
şereflendirdi diye çok mutluymuş ama Pey-
gamber mahzunmuş. Ev sahibi endişelenmiş. 
“Hayırdır, ey Allah’ın Rasulü, üzgün görünü-
yorsunuz” demiş. Allah’ın Rasulü, Göklerin 
Kendisiyle Konuştuğu Adam, bir kenarda 
mahzun mahzun oturan çocuğa gözlerini 
çevirerek,“Biz küçüğe başsağlığına geldik.” 
demiş. 

Rabbime hamdediyordum, ama çok üzgün-
düm. Oğlum açık penceremizden içeri süzü-
len bir kuş gibi uçup gitmişti usulca, geldiği 
gibi, geldiği yere. On dört yaşındaydı henüz. 

En çok Rabbimize olan güveninin sarsılma-
sından korkuyordum. Hz. Eyyüp’ün duasını 
öğretmiştim ona. “Rabbim bana bir eza do-
kundu, sen merhamet edenlerin en merha-
metlisisin.” diye dua ediyordu Eyyüp gibi. 
Ben “Bize bir eza dokundu” diyordum, o, 
“bana bir eza dokundu” diyordu duasında. 
Amin diyorduk sonra biraz buruk, biraz ka-
natlarımız kırık olarak. 

Kadir, “başımıza gelenden Allah’ı habersiz 
sanma” diyordum, sadece mü’min olma iddi-
amızın gerçekliğini sınıyor diyordum. “Biliyo-
rum baba” diyordu. 

En zoru bir evladın gün gün, nefes nefes, 
adım adım ölmesidir gözlerin göre göre. Sa-
rılmalarının sayılı olduğunu bilip sarılmaya 
kıyamamaktır. Ona her gün veda etmektir on-
dan habersiz. Bir kıyıda deniz kabuğu toplar 
gibi usulca ondan hatıra biriktirmektir. Onun 
günbegün eridiğini görürken, saçlarını ok-
şayıp büyüdüğünde beraber yapacaklarımız 
hakkında konuşmadır. “Baba yoruldum artık” 
demesidir onun. 

Salâsını peygamberin, kuşu ölen çocuğa taziye 
ziyaretine gittiğini anlatan imam okumuştu. 
Dinlediğim en hazin salaydı okuduğu. Tüm 
şehre oğlumun öldüğünü haber vermişti. Be-

lediyenin cenaze işleri için görevlendirdiği 
başka bir imam kıldırmıştı namazı. Kıldığım 
en hüzünlü namazdı o kıldığım. 

 Sonra bir anda sarığı, sakalı, sırtındaki cüb-
besi, minberde duruşu, okuduğu Kur’an ayet-
leriyle şeklen de olsa Peygambere benzettiğim 
imam, bir anda Peygambere benzemez oldu 
gözümde. Anlattığı şeyler çok değerliydi ama 
dudaklarımda bir dostunun ihanetine şahit 
olan insanlara özgü acı bir tebessüm oluştur-
maya başladı sadece. Hz. Peygamberi ken-
dimize model almamız gerektiğini üzerinde 
dura dura anlatan imamın ayaküstü bile olsa 
başsağlığı dilemediğini hatırladım. 

Hatırladım ki bu imam efendi cenaze namazı-
mızda bulunmamış, ayaküstü bile olsa taziye-
mize gelmemiş, cami avlusunda onlarca daki-
ka hüzünle beklememize rağmen başsağlığına 
bile gelmemişti. Ve kalkıp şimdi minberde 
Hz. Peygamberin, kuşu ölen bir çocuğun bile 
acısına duyarsız kalmadığını anlatıyordu.

Bunu umursamayabilirdim, umursamazdım 
hatta. Minberde olanın, kuşu ölen çocuğun 
taziyesine giden Peygamberi anlattığı halde 
öbür taraftan peygamberi süslü sözlerin ve 
siyer kitaplarının arasında öldürdüğünü dü-
şünmeseydim eğer.

Kutlu Doğum Haftasıydı o hafta, benim ise 
kuşum ölmüştü. 

■

*Tövbe Suresi 51. Ayet 

**Bakara Suresi 155. Ayet.
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F A T İ H  O K U M U ŞM Ü N Â C Â T

Bir nefha-i Rahmânî’ye muhtâcız ilâhî lûtfeyle

Hû deyû nây-ı cân-ı millete rûhundan nefheyle

 

Âsâr-ı belâyı şu bîçâre halkın başından ref’eyle

Münkir ü münâfık şerrini bilcümle def’eyle

 

Yılandır uyandıran fitneyi hâb-ı kıyâmetinden

Kopsun a kıyametleri topunun mekrini mahveyle

 

Ümmet-i da’vete göz ver, ümmet-i icâbete kulak

Te’dîb edersen de bu milleti bi’l-merhamet-i mahz eyle

 

Fâtiha fevt eyleme vakt-i mahbûbunu duâ vü istiğfârın

Dergeh-i Rahmân’a yüz sürüp acz-i hâlini arz eyle

 

Bir nefha-i Rahmânî’ye muhtâcız ilâhî lûtfeyle

Hû deyû nây-ı cân-ı millete rûhundan nefheyle

 

8 Şa’bân 1434/ 17 Haziran 2013, Çengelköy



Kübra Ç. KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

Kur’an Nesli’nin İnşası İçin Pasif İyiden Aktif İyiye

DÜŞÜNCE EYLEMLİLİĞİ

limizde Kur’an Nesli’nin inşası için yol 
haritası mesabesinde bir eser var. Ese-

rin müellifi Mustafa İslâmoğlu hocamız. 
Kırkın üzerine kitaba imza atan İslâmoğlu 
hocamız, eserlerinde “yeni din dili” ile bir 
düşünce bütünlüğü oluşturmaya çalışıyor. 
Pasif İyiden Aktif İyiye isimli bu eseri ise söz-
konusu düşünce ırmağının acil eylem planı-
nı ortaya koyan bir el kitabı.

Bir başka söyleyiş ile müellifin bu kitabının 
birinci bölümü Adayış Risalesi, ikinci bölü-
mü Yürek Devleti, üçüncü bölümü ise Yürek 
Fethi gibi farklı zamanlarda kaleme aldığı 
eserlerinin fiili şerhi sadedinde. 

‘İkra’ ile yola koyulan yeryüzünün halifesi 
insanın ‘var olma’ gayesi, tevhid ve adalet. 
İnsanın bu gayeyi gerçekleştirmek için bir 
çaba göstermesi, bir emek ortaya koyması 
gerek. Kalkması ve kaldırması gerek. Müj-
delemesi ve uyarması gerek. Aktif ve etkin 
olması gerek. İnsanın pasif ve edilgen oldu-
ğu her yerde kötülük hızla yayılır, aktif olur. 
Yani her pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisi-
dir. Sadece pasif iyilerden oluşan bir dünya, 
kötülerin dünyası olur. Kötüler, aktif iyiler-
den rahatsız oldukları halde pasif iyilerden 
rahatsız olmazlar.

Sözlük anlamıyla pasif, edilgen, tepki gös-
termeyen, etki altında olan; aktif ise, etken, 
tepki gösteren, etkide bulunan anlamlarını 
içerir. Bir başka söyleyiş ile pasif insan ira-
desini kullanmayan, içine kapanan, duyar-
sız insan; aktif insan ise iradesini kullanan, 
çevresine duyarlı, talep eden insandır.

İşte bu eser, kişisel ve toplumsal düzlemde 
‘aktif ve pasif iyi’nin karşılaştırmasını ve çö-
zümlemesini yapıyor. 

A İF İ İ İ  AKTİF 
İ İ İ  O MA  
KOŞA A İ  

 AHİ 
İ  O MA K  

OTU A  İ  KOŞA  
A  İ  O U

E

Kur’an Neslinin İnşası İçin Pasif 
İyiden Aktif İyiye, Mustafa İslâmoğlu, 
Düşün Yayınları, İstanbul 2013.
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Bir bilinç ve eylem pratiği olan Kur’an Nesli-
nin İnşası İçin Pasif İyiden Aktif İyiye eseri, üç 
bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde “Pasif İyiden Aktif İyiye” baş-
lığı altında, Allah’ın esmâsı ve ef’âliyle aktif-
liği örnekleniyor; Hz. Muhammed’in vahiy 
ile aktif olma süreci anlatılıyor; Kur’an’ın ilk 
inen pasajlarının harekete geçiren karakteri 
analiz ediliyor; hasenât ve sâlihât kavramları-
nın mahiyeti ve farkı ortaya konuluyor; bun-
lara Kur’an’dan örnekler getiriliyor.

Bu bölüm “Var olmak aktif olmaktır” alt baş-
lığı ile başlıyor. Buradan anlıyoruz ki, her an 
yaratmakta olan Allah aktifdir, esmâu’l-husnâ 
buna delildir. Yatışmaz 
bir yapıya sahip olan ka-
inat aktiftir, kozmos ve 
atom buna delildir. Yeryü-
zünü inşa’ya memur olan 
insan aktiftir, ruh ve vic-
dan buna delildir.

Kur’an’da üç sınıf insan-
dan bahsedilir: (a) kendine 
zulmeden kötüler, (b) orta 
yol tutanlar/pasif iyiler, (c) iyilikte öncü olan-
lar/aktif iyiler (56:8-12). Görülüyor ki, vahiy 
iyileri ikiye ayırıyor ve bunları bir tutmuyor.

İkra/oku emri ile kaçtığı şehre dönen Hz. Mu-
hammed, Kur’an’ın ilk emirleri olan “Kalk ve 
uyar” (Müddessir 1-2) ile toplumsal gidişe 
müdahalede bulunan aktif bir şahsiyet oldu 
ve hayatını davasına adadı (Müzzemmil 8). 
Onun davetine icabet etmeyen pasif iyiler 
(hanifler) dahi tenzili rütbeye uğrayıp, kötü-
lerden sayıldılar. Allah Rasulü’nü ve davetine 
ittiba edenleri aktif iyi yapan Kur’an’dı.

İlk inen ayetler ve 23 yıl boyunca inzal olan 
vahiy aktif/inşaî emirle başlıyordu. Bugün yi-
tik bir konumda olsa da, İslâm’ın en büyük 
farzlarından el-emr bi’l-ma’ruf ve’n-neyh ani’l-
munker emri ‘aktif iyi ol’ emridir. Ma’ruf, ‘bi-
linen ortak doğrular’; munker, ‘bilinen ortak 
yanlışlar’ demek. Bu ameliye, her çağda ‘ben’ 

olmaktan çıkıp ‘biz’ olmanın bilincine varma-
yı zorunlu kılıyor. 

Peki, nedir pasif iyi ile aktif iyi arasındaki 
farklar?

İslâmoğlu hocamız eserinde bunları şöyle sı-
ralıyor: “Pasif iyi ile aktif iyi bir olmaz. Nasıl bir 
olsun? Koşanla ile yürüyen dahi bir olmazken, 
oturan ile koşan nasıl bir olur? Pasif iyi kendi-
sine iyidir, aktif iyi başkalarına da iyidir. Pasif 
iyi hâsenât sahibidir, aktif iyi salihât sahibidir.” 
(s. 29)

Bu kadar mı? Hayır. Pasif iyi pasif iman sahibi-
dir, aktif iyi aktif iman sahibidir. Pasif iyi bireydir, 
aktif iyi şahsiyettir. Pasif iyinin aklı, iradesi ve 

vicdanı da pasiftir. Pasif iyi 
görünmeyi önceleyen iyi, 
aktif iyi ise olmayı öncele-

yen iyidir. Pasif iyi hayırsız 
iyidir, aktif ise hayırlı iyidir. 
Pasif iyi taklitçi iyi, aktif iyi 
ise tahkikçi iyidir. Pasif iyi 
sorunlu iyidir, aktif iyi ise 
sorumlu iyidir. 

Eserden alıyoruz ki, bunu 
her dönemin müşrikleri/

kafirleri dahi ayırt ediyor. Pasif iyi iken el-
Emin (güvenilir kişi) olarak nitelendikleri 
Hz. Muhammed, vahiyle aktif iyi olunca el-
Mecnun (cin musallat olmuş-meczub) olarak 
nitelediler. Her şey Hz. Muhammed aktif iyi 
olunca, iddia sahibi olunca, misyon sahibi 
olunca, hakkı haykırınca, haksızlığa direnin-
ce değişti. 

Birinci bölümde üzerinde durulan bir diğer 
nokta da Kur’an’daki ‘aktif iyi’ inşasının di-
namikleri, ‘hâsenât’ ve ‘salihât’ kavramlarıdır.

Okumak iki kısımdır; (a) aktif okuma (b) pa-
sif okuma. “İkra” bir “pasif okumadan aktif 
okuma’ya geç!” emridir. Pasif okuma, okunan 
karşısında nesneleştirir, insan okuduğunu tü-
ketir; aktif okuma okunan karşısında özne-
leştirir, insan okuduğunu üretir.

Hâsenât, ‘güzellikler, iyilikler’ demek; zıttı 
seyyiât’tır. Salihât ise ‘salih ameller, ıslah edici 

OKUMAK İKİ KISIMDIR: 
AKTİF OKUMA, PASİF 
OKUMA. “İKRA”, BİR 
“PASİF OKUMADAN 
AKTİF OKUMA’YA 
GEÇ!” EMRİDİR.



iyilikler’ demek; zıttı fasidât’tır (Bakara, 277; 
Asr, 1-3; Mâ’ûn, 1-6; Hûd, 23). Hâsenât’ın so-
nuçları kişinin kendisine dönüktür, salihât’ın 
sonuçları ise başkalarına dönüktür. Bu mana 
da ilimle ilgili olarak gayb/vehbî-şehadet/
kesbî, sevgi ile ilgili olarak vudd/meveddet, 
hubb/muhabbet kavram çiftlerinin semantik 
tahlili de eserde takip edilebilir.

Kısacası Rabbimiz, Müslümanların Kur’anî 
ilkelere uyarak hayatlarını sürdürmelerini bu-
yuruyor ve Müslümanları bilgisini amelleştir-
meye veya şahitleştirmeye davet ediyor. 

Kitabın ikinci bölümünde, “Aktif İyi Olmak 
İçin 3A Formülü” anlatılıyor. Aşk, adanmışlık 
ve aidiyet vasıfları farklı 
boyutlarıyla ele alınıyor.

Varlığın tümü hareket 
halindedir, hareketin sırrı 
cazibedir, cazibenin en üs-
tün hali ise aşktır. Aşk ise 
sürekli bir şahitlik ister. 

İslâmoğlu, aşk ve şahit-
likleri şöyle dile getiriyor: 
“Allah adına hareket et-
mek olan tesbih, varlığın 
aşkıdır. Allah’ı birlemek olan tevhid, akidenin 
aşkıdır. Allah’ı ululamak olan tekbir, niceliğin 
aşkıdır. Sorumluluk bilinci olan takva, irade-
nin aşkıdır. Her biri zihnin işleyişinin farklı 
bir yönüne işaret eden tezekkür, tefakkuh, te-
debbür, taakkul ve tefekkür aklın aşkıdır. Onun 
sevgisini yitirme korkusu olan iman ve haşyet 
kalbin aşkıdır. Onun yaratılışa yüklediği tabi-
at olan fıtrat, vicdanın aşkıdır...” (s. 44)

Bu süreçte kalbin salih ameli ise dava aşkı 
olarak vücud buluyor, bunun en müşahhas 
örneği ise Allah Rasulü’dür. Aktif iyilik, aşksız 
olmaz, çünkü aşk fedakarlıktır, zira sevginizin 
değerini sevdiğiniz belirliyordu. Aşk, karada 
gemi yapmaktı.

Yine eserden anlıyoruz ki aktif iyiler adanırlar, 
pasif iyiler ise aldanırlar. Adanmışlık aktif iyi-
nin kemalidir. Adananlara Kur’an rabbaniyyûn 
diyor. İlk Kur’an nesli adanmışlar kuşağıydı.

Müellife göre iki tür adanmışlık var; Birinci-
si nezîr adanmışlığı, bu kurumsal adanmadır, 
Hz. Meryem buna örnektir (Âl-i İmran 33-
57). İkincisi tebtîl adanmışlığı, bu şahsiyetin 
adanmışlığıdır, Hz. Muhammed buna örnek-
tir (Müzzemmil 8)

Şahsiyet yoksa tebtîl anlamındaki adanma da 
yoktur. Bu adanmışlıkta müthiş bir irade, bir 
tedebbür ve bir tevekkül var. Çünkü bu ada-
yış, kabul olmuş dua olmaktır.

Aidiyet, varlık bilincidir. Aidiyeti olan çe-
kirdek ağaç olur, aidiyeti olan insan şahsi-
yet olur. Aidiyeti olan Âdem’e kardeş olur, 
İbrahim’e yoldaş olur, Muhammed’e dindaş 

olur. Aidiyeti red eden bi-
rey olur. Her bir mü’min 
mensubiyet ırmağının bi-

lincinde hareket etmelidir. 

Aidiyeti olmayan bir 
insan:(a) kendi yerine 
zulm eder, (b) işgal ettiği 
yere zulm eder, (c) kendi-
sine zulm eder. Yersizlik 
hastalığını yakalananlar ai-
diyeti özgürlüğe aykırı ola-

rak görürler, oysa özgünlük nefsin istediğini 
değil hak/hakikat olanı yapmaktır. Yersizlik 
varoluşsal bir gurbettir.

Tarihte âşıklara Hz. İbrahim, adanmışlara Hz. 
İsmail, aidiyete Dâru’l-Erkam en güzel örnek-
lerdir.

Eserin üçüncü bölümünde ise “Aktif İyi Kıl-
mak İçin 3U Formülü” anlatılıyor. Umut, uyum 
ve ufuk ilkeleri birçok alt başlıkta ele alınıyor. 
Müellif, insanın çevresini aktif iyi kılmak için 
kuşanabileceği umut, uyum ve ufuk ilkele-
rinin hem varoluşsal ve hakiki değerliliğini, 
hem de bu ilkelerin zıtlarının varoluşsal ve 
manevi zararlarını anlatıyor. 

“İnsanlar umut açısından ikiye ayrılır; (a) 
umut eden insanlar, (b) umut olan insanlar. 
Umut edenler, dua ederler; umut olanlar dua 
olurlar.” (s. 109) 

TARİHTE ÂŞIKLARA 

HZ. İBRAHİM, 

ADANMIŞLARA HZ. 

İSMAİL, AİDİYETE 

DÂRU’L-ERKAM EN 

GÜZEL ÖRNEKLERDİR.
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Kur’an’da kötülük odağında iki isimden söz 
edilir: İblis ve Şeytan. Allah ile ilişkisinden söz 
edilen yerde ‘İblis’ (Bakara 34); insan ile iliş-
kisinden söz edilen yerde ‘Şeytan’ (Bakara 36) 
diye isimlendirilir. İblis, umut kesen; Şeytan, 
hak’tan uzaklaşan anlamına geliyor.

Umudun inkişafı ve inşası için akletme mele-
kesini kullanmak gerek. Umudun din dilin-
deki karşılığı imandır. Müslümanlar, peygam-
berler gibi umudun dili olmalıdırlar. Her bir 
insan bir diğer insanın ‘Duha’ ve ‘Şerh’ sûresi 
olabilir.

Uyum, toplumsal bir değerdir, samimiyettir. 
Samimiyetin düşmanları 
ise riya, nifak, şöhret tut-
kusudur. İslâm, uyumun 
din dilindeki karşılığı-
dır. Dahası kainatta mak-
ro uyum, insanda mikro 
uyum söz konusudur. 
Dolayısıyla kişideki uyum 
ben idraki, uyumsuz-
luk bencillik; toplumdaki 
uyum cemaat, uyumsuz-
luk cemâdat, ümmetteki 
uyum vahdet, uyumsuzluk 
tefrika; kâinattaki uyum 
kozmos, uyumsuzluk kaos olarak ortaya çıkar.

Uyumun inşası için mütevazı olmak, emanete 
riayet, istişare, işbirliği, özgünlük ve özgürlük 
gerek.

Ufuk, aklın idrak edebileceği son noktadır, 
sosyal bir değerdir. Ufuk sahibi olan ân’a 
mahkum olmaz. Mü’minin ufkunu Kur’an 
inşa eder; bundandır ki, mü’minin hayatının 
ufkunda ahiret vardır. Peygamberlerin çizdi-
ği ufuk da ahirettir. Ufuk, hem kişiler hem 
kurumlar için geçerlidir. Ufuksuzlar, ataların 
ocağındaki köze karşı külü savunurlar. Ufuk-
suzlar, tecdid ve tahkike karşı tahrif ve taklidi 
savunurlar.

Müellif, bu ilkeler ışığında insan-tarih, insan-
toplum ve insan-eşya ilişkisine de çok boyut-
lu olarak değiniyor. 

***

Eser boyunca gördüğümüz, birinci bölümde 
Kur’anî inşa ve nebevî örneklik, ikinci bö-
lümde bir şahsiyet olarak çevresinde aktif iyi 
olmanın formülü, üçüncü bölümde ise bir 
şahsiyet olarak çevresini aktif iyi kılmanın 
formülü derunî olarak işleniyor. 

Kitabın içinde, ‘Elde var aşk’, ‘Yolnâme’, ‘Senin 
gelmeyişine bir nesir denemesi’ isimli makaleler 
de okuma parçası olarak yer almış.

Hayatın imbiğinden süzülmüş bu eserden an-
lıyoruz ki, pasif iyiden aktif iyiye yol almak, bir 
gayesi olanın, bir anlamın peşinden koşanın, 
‘kelebek etkisi’ oluşturmak isteyenin, yaşanan 

kırılmayı yeniden inşa et-
mek isteyenin işidir. Vah-
yin, tarihin ve hareketin 

taşlarını yerine koymak la-
zım, bu talep edene nasip 
olur. “Evet, şu hayata ot ge-
lip çöp gitmek de beşer gelip 
insan gitmek de nasip değil 
talep meselesidir.”

Aynı zamanda bir eylem-
liliğin yol haritası niteli-
ğinde olan kitabın kendisi 
de, akıcı, canlı ve coşkun 
bir üsluba sahib. Sahih bir 

bilgi dağarcığı ve geniş bir semantik tahlili ih-
tiva eden kitap adeta, ‘düşünceni harekete geçir’ 
diyor.

Eser her ne kadar pratiği inşa etme yönüyle 
ağır bassa da (özellikle ezdâd/zıtanlamlı ve 
ezvâc/eşanlamlı) kavramlara getirdiği açılım-
larla tasavvuru bilfiil inşa ameliyesini de el-
den bırakmıyor.

Çalışmalarını İslâmî düşüncenin tahkikine 
hasretmiş olan Mustafa İslâmoğlu hocamız, 
-yeryüzünde iyilik mayası olacak- Kur’an nes-
linin inşası için kaleme aldığı bu eserde özetle 
diyor ki, “Hayatımız her dâim Bismillah’tır.” 

■

MÜSLÜMANLAR, 

PEYGAMBERLER 

GİBİ UMUDUN DİLİ 

OLMALIDIRLAR. İNSAN, 

DİĞER İNSANIN 

‘DUHA’ VE ‘ŞERH’ 

SÛRESİ OLABİLİR.




