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BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı irade nimetiyle donatan, yanlış tercih yaptığında tevbesini kabul eden Rabbimize,

Salât olsun, günahları bağışlanmış olduğu halde sürekli istiğfar ederek bize en güzel örnek olan Sevgili 
Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun temiz izinden giden tüm müminlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapabilme gayretiyle yedi yıldır iki ayda bir yayınla-
dığımız Kur’ani Hayat dergimizin 35. sayısında, mübarek üç aylar boyunca samimi bir özeleştiri 
yapma, arınma ve bilinç yenileme çabalarımıza katkı sadedinde tevbe konusunu ele aldık. 

Mustafa İslâmoğlu hocamızın kaleme aldığı başyazıda vahiy merkezli bir eleştiri/tevbe tasavvuru-
nun nasıl inşa edilebileceği, çarpık örneklere de işaret edilerek anlatılıyor. İbrahim Sarmış hoca-
nın, günahların bağışlanması, kul hakkı ve müminlerin de ateşte günahı kadar yanacağı anlayışını 
Kur’an’ın gölgesinde irdeleyen uzun yazısının ilk bölümünü bu sayımızda yayınlıyoruz. Bünyamin 
Doğruer tevbeyi âdemleşme, Mehmet Deri ise arınma süreci olarak ele alıyor, Ayten Durmuş bizi 
milletçe tevbeye davet ediyor.  

Ahmet Coşkun manevi erozyonu ve bundan korunma yolunu kaleme aldı bu sayıda. Dergimizde 
ilk kez yazan Ömer Faruk Özen, nasuh bir tevbeye zemin teşkil edebilecek derin bir özeleştiri 
yapıyor her birimiz adına. Muharrem Baykul ile birlikte Hüseyin Kerim Ece hocayla yaptığımız 
söyleşinin tevbeyi bir ibadet bilinciyle yapmamıza hizmet etmesi bizi bahtiyar edecektir. 

Mart 2014 başında çıkan siyer sayımızda yayınlayamadığımız çok kıymetli yazıları bu sayıda isti-
fadenize sunuyoruz. Haydar Öztürk siyer okurken dikkat edilmesi gereken hususları Kur’an’ın en 
sahih siyer kitabı olması bağlamında inceledi. Bilgin Erdoğan, Rasul’ü anlamanın ve onun izinden 
gitmenin vahyi yaşamakla hayat bulduğunu vurguluyor. Dergimizde ilk kez yazısını yayınladığı-
mız Musa Şimşekçakan sure bağlamında siyer bilgisi üretmenin imkanını irdeliyor. 

Harun Çağlayan Kur’an’a göre peygamberlerin özelliklerini yazdı bu sayımızda. Sefa Çetinkaya 
hadisler ışığında ümmet karakterinin psikolojik analizini yapıyor. Yasemin İslâmoğlu Kur’an’ın 
Burçları’ndan Ra’d Sûresi’ni tanıtıyor bu sayımızda. Kadir Canatan’ın umut ve korku simgesi ola-
rak Ra’d Sûresi’nin sosyolojik yorumunu yapan yazısı Hasan Aycın’ın çizgisini kapak ediniyor.  

Aşkın Kaplan Taştan tevbe konulu bir hikâye ile katkı yaptı bu sayımıza. Kitaplık köşemizde Ali 
Koçak, tevbe konusunda okunabilecek kitapları kısaca tanıtıyor. Tevbe konulu 35. sayımızı Nec-
det Yüksel’in şiiri, Ömer Aydıner’in na’tı, ilk kez konuk ettiğimiz Tunahan Bozkurt’un şiirleri ve 
dünya çocukları adına yazdığı bir mektubuyla noktalıyoruz. 

Muhterem dostlar, Temmuz 2008-Mayıs 2014 arasını kapsayan 35 sayının tamamını takım halin-
de temin etmek için merkez ofisimizle irtibata geçip sipariş vererek, yedi yıllık birikimden sürekli 
istifade etme imkânı bulabilirsiniz. Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına 
kolayca erişebilmek için www.kuranihayat.com adresinden elektronik nüsha aboneliğinizi de ger-
çekleştirebilir ya da merkez ofisimizden tüm sayılarımızın ve detaylı fihristimizin yüklendiği flaş 
disklerden temin edebilirsiniz.  

Aboneliğinizi yenileyerek, yeni aboneler bularak, dergimizi okuyarak ve okutarak, yazı göndere-
rek desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Temmuz başında çıkacak tarih konulu yeni sayımızda 
buluşana kadar Allah’a emanet olunuz. 
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GÜNAH KİR, 
GÜNAHKÂRSA KİRLENMİŞ 

KİŞİDİR; GÜNAHI 
GÜNAHKÂRDAN 

TEMİZLEMEK YERİNE 
GÜNAHKÂRI HAYATTAN 

TEMİZLEMEYE KALKMAK, 
GÜNAHKÂRA KİR 

MUAMELESİ YAPMAKTIR.

Mustafa İSLÂMOĞLU

BİR ÖZELEŞTİRİ OLARAK

TEVBE
Her tevbe bir bilinç yenilemedir

Tevbe, bir özeleştiridir.
Tevbe, çıktığı yola geri dönmektir. 

Tevbe, iradenin güdülere galip gelmesidir.

Tevbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tevbe 
eden, “Ben değişeceğim” demiş olur.

Tevbe, bilincin bilinçsizliği yenmesidir. Zira 
tevbe bir bilinç yenilemedir. 

Bilinç ile günah birleşemez. Bilinçlinin gü-
nahkârlık hali, bu yüzden geçici bir bilinç 
kaybı olarak değerlendirilmelidir. Peki, bi-
linçliyse niçin günah işliyor? Güdüler bilinç-
ten daha aktif olduğu için. Bir başka ifadeyle, 
bilinç pasif kaldığı için. Şu halde yapılması 
gereken şey bellidir: Güdüleri bilincin değil, 
bilinci güdülerin öznesi yapmak. Bu da bi-
linç yenilemekle olur ve bir bilinç yenileme 
olan tevbe, işte bu yüzden çok önemlidir.

Tevbe ile yenilenen bilinç, günah işlemeden 
önceki bilinçten daha keskindir. Bu keskin-
liğin sahibine kazandırdığı şey teyakkuz ha-
lidir. Teyakkuz halinde olan insan, tehlikeyi 
daha çabuk sezer. Duyuları daha hassastır. 
Kalbin gözü ve kulağı daha keskindir. Ye-
nilenen bilinci sayesinde o kişi, günah işle-
meden önceki halinden daha tecrübelidir. O 
günahı işlemeden önceki acemiliğini atmış, 
yaptığı tevbe ile günahın olumsuzluğunu 
sıfırlamıştır. Tevbe etmiş bir günahkâr, ye-
nilediği bilinç sayesinde, günah işlemeden 
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önceki halinden daha üst bir mertebeye çık-
mıştır. O mertebe kendini bilme mertebesidir.

Sınanmamış insanın karnesi olmaz. İmti-
han geçirmemiş insana not verilmez. Gü-
nahların tamamı, imtihan sırasında düşü-
len çukurlardır. O çukurlardan tevbe ile 
çıkan insan, hayat adlı bu ömürlük koşuda, 
düştükten sonra kalkmayı öğrenen insandır. 
Böyle birinin deneyimi, hiç düşmemiş 
biriyle asla kıyaslanamaz. Zira hiç düşmemiş 
birinin düştükten sonra kalkması yüzde elli 
ihtimaldir. Kalkabilir de, kalkamayabilir de. 
Ama düşüp kakan biri kalkmayı öğrenmiş 
biridir. Dahası, düşmemeyi öğrenmiş biridir.

İşte tevbe, bu yüzden bilinç tazelemektir. 
Bilincini tevbe ile tazeleyen insanların farkını 
görmek isteyen ilk Kur’an nesline baksın. 
Yedi göbek Müslüman dedelerin sulbünden 
gelen insanlarla, müşrik babaların ve 
annelerin sulbünden gelen sahabe nesli 
arasındaki bariz farklardan biri de budur. 
Aynı farkı günümüzde, İslam’ı emek vererek 
ve yana yakıla arayarak bulmuş mühtedilerle 
yedi göbek Müslümanlar arasında da görmek 
mümkündür. 

İşte böyle bir bilinç yenileme, sahibini 
imandan ihsan mertebesine çıkarır. Bu iki 
mertebe arasında ince bir fark vardır. İman 
ehli işlediği günah için tevbe eder, ihsan ehli 
kalbinden geçen kötü duygu için tevbe eder.

Günah işlemek kirlenmektir, tevbe ise te-
mizlenmektir. Günahla kirlenen tevbe ile 
temizlenmelidir. Günah kir, günahkârsa 
kirlenmiş kişidir; günahı günahkârdan te-
mizlemek yerine günahkârı hayattan temiz-
lemeye kalkmak, günahkâra kir muamelesi 
yapmaktır.

Gıybet, kişinin temizlenme ihtimalini yok 
saymak, dahası yok etmektir. İşte bu yüzden 
gıybet haramdır. Zira gıyabında konuşulan 
kişinin kötülük ve günahlarından dönme ih-
timali, o yaşadığı sürece bakidir. Fakat gıy-
bet, onu günah işlediği âna mahkûm etmek 
anlamına gelir.

ÂDEM’İ ADAM EDEN 

TEVBESİDİR, İBLİS’İ ŞEYTAN 

EDEN TEVBE ETMEMESİDİR. 

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Bir Özeleştiri
Olarak TEVBE

Tevbe edenler Allah’ın muradına uygun 
hareket etmiş ve O’nun sevgisini kazanmış 
olur. Ya tevbe etmeyenler ne olur? Elbette 
zalimlerin ta kendisi olmuş olur (49:11). 
Zira günah işlemek kişinin kendine yaptığı 
bir zulümdür. Fakat günah işlediği halde 
tevbe etmemek, kişinin kendine yaptığı bin 
zulümdür. Böyle yapan, hem ilahi affı hem 
de ilahi sevgiyi yitirmiştir. Dahası Allah’ın 
muradını ve arzusunu da gerçekleştirme-
miştir. 

Allah tevbeleri çokça kabul edendir 

Tevbe eden kul, tevbesiyle şu mesajı vermiş 
olur:

1. Ben kulum, kusurluyum. Kusurumun far-
kındayım. Hem günah işleyip hem günah-
sızmış gibi davranmaktan Sana sığınıyorum.

2. Sen Tevvâb olan Allah’sın. Mükemmel ve 
kusursuz olan Sensin. Sana yönelen kula 
rahmetinle yönelirsin. Bunu da biliyorum.

3. Senin rahmet denizinde ruhumu yıkamak 
için Sana yöneliyorum. Günahımı İbis gibi 
savunup Şeytan olmak istemiyorum. Âdem 
gibi tevbe edip adam olmak istiyorum.

Günah Allah’tan gafil olmak, tevbe Allah’ı 
hatırlamaktır. Rabbimiz zâtını et-Tevvâb ola-
rak isimlendirmekle, hiçbir kulunu peşinen 
gözden çıkarmadığını ifade buyurmaktadır. 

Tevvâb olan Allah kuluna nasıl yönelir?

1. Kulun varoluşu Allah’ın Tevvâb isminin 
tecellisidir: Tüm varlık gibi, insan da Al-
lah’ın var eden yönelişi sayesinde varlık sa-
hibi olmuştur.

2. Kulun tevbe için Allah’a yönelişi, Tevvâb 
isminin tecellisidir: Eğer kul günah işledik-
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lık yapmıştı. Sultan II. Murad’ın vefatı üze-
rine kendisine vezirlik teklif edildi. O kabul 
etmedi. Kazasker oldu. Doğru bildiğini her 
yerde söylediği için azledildi ve Bursa va-
kıflar nezaretine atandı. Fatih’ten gelen bir 
isteği şeriata aykırı diye reddetti ve getiren 
çavuşu da dövdü. Bunun üzerine Fatih onu 
vakıflarla ilgili görevinden aldı. O da gönül 
koyarak Mısır’a gitti. Fatih mektup yazdı ve 
özür diledi, dönmesini rica etti. Kendisine 
kalmasını ısrar eden çevresine “Benim ile 
Fatih arasındaki râbıta baba ile oğul arasın-
daki rabıta gibidir, bu kâbil-i inkıta değildir” 
diyerek döndü. Önce Bursa kadılığı sonra 
Şeyhülislamlık makamına getirildi. Vezirleri 
Mahmud, Davud diye çağırırdı. Fatih’in hu-
zuruna girdiğinde padişah ayağa kalkar ve 
ellerini öperdi. 

Molla Güranî hastalandı. Yanına gelen Da-
vud Paşa’ya “Öldüğümde cenazemi Mehmet 
kıldırsın, borçlarımı da ödesin” diye vasiyet 
etti. Bir vasiyeti daha vardı: “Benim naaşımı 
sürükleyerek kabre indirsinler.” Bu vasiye-
ti öldüğünde tevil edildi. Bir hasır üzerine 
konulup onun üzerinde sürüklenerek kabre 
götürüldü.

Bu, büyük âlimin fiilî tevbesiydi. Etrafında-
ki anlı şanlı devlet ricalinin saltanat içinde 
yaşadığı yetmiyormuş gibi, ölümlerinde de 
aynı saltanatı sürdürmeleri ve yaptırdıkları 
şaşaalı kabirlerle geride kalanlara “Dünyanın 
saltanatını biz sürdük, bakın ahiretin salta-
natını da biz sürüyoruz” mesajı vermeleri 
zoruna gitmişti. Allah’ın huzuruna kulca bir 
mahviyet içinde nasıl yürüneceğinin örneği-
ni, bilfiil göstererek sergilemiştii. Ruhu şâd 
olsun.

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark 

Tevbe ile günah çıkarma çok farklı iki davra-
nıştır. Bu ikisi arasında derece değil mahiyet 
farkı vardır. 

Günah çıkarma, bir itiraftan ibarettir. İtiraf 
dışa dönüktür, tevbe içe dönük. İtiraf sözlü 
bir bildirimdir; bin bir türlü hesabın eseri 

SAMİMİ TEVBENİN OLMAZSA 

OLMAZI FİİLÎ TEVBEDİR. 

GERÇEK TEVBE, GÜNAHIN 

OLUMSUZ SONUÇLARINI İZALE 

EDİP ORTADAN KALDIRAN 

TEVBEDİR. 

ten sonra Allah’a yönelebiliyorsa, bu O’nun 
Tevvâb oluşu sayesindedir. Eğer O Tevvâb 
olmasaydı, kul O’na yönelemezdi. Yönelince 
hiçbir şey değişmeyecekse, insan neden Al-
lah’a yönelsin ki?

3. Allah’ın, kendisine yönelen günahkâr 
kula rahmetiyle yönelmesi, Tevvâb isminin 
tecellisidir. Tevvâb ismindeki mübalağa, ta-
şıdığı anlama “çok” vurgusu katar. En cömert 
olan verince, en çok verir.

Gerçek tevbe fiilî tevbedir

Samimi tevbenin olmazsa olmazı fiilî tevbe-
dir. Gerçek tevbe, günahın olumsuz sonuç-
larını izale edip ortadan kaldıran tevbedir. 
Bir insan işlediği günahla başkalarına zarar 
vermiş, onların malını gasp etmiş, birileri-
nin hakkını yemişse, bunun tevbesi, zararı 
mümkün mertebe izale etmekle, gasp ettiği-
ni iade etmekle ve hak sahiplerinin hakkını 
tazmin etmekle mümkündür. Bunu yapma-
dan “tövbe estağfirullah” demek, ancak o gü-
nahın Allah hakkına giren boyutu için tevbe 
sayılır. Kul hakkına giren boyutu için asla 
tevbe sayılmaz.

Fiilî tevbenin Kur’ani örneği Yunus nebinin 
ve Tevbe Sûresi’ne de adını veren kahraman-
ların hikâyesidir. Biz burada Osmanlı’da ya-
şanmış bir örneği zikredelim.

Molla Güranî, Osmanlı’nın büyük âlimlerin-
den biriydi. Molla Fenarî’nin ölümü üzerine 
onun makamına geçti. Mısır’dan ısrarlar so-
nucu Edirne’ye gelmeye ikna edilmiş ve II. 
Murad’ın şehzadesi Mehmed’e (Fatih) hoca-
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olabilir. Tevbe ise kalbin istikamet açısını 
doğrultmasıdır. 

İtiraf genellikle ya zorlayıcı bir tehdide, ya da 
yağlı bir teşvike dayanır. Ama her neye daya-
nırsa dayansın, itiraf itirafçının nesneleşme 
sürecinin bir sonucudur. Bu süreç itirafçının 
kimlik ve/veya kişilik kaybının doğal sonu-
cudur. 

Bu nedenle itirafla “itibar” çok zor bir arada 
bulunurlar. İtiraf ettiren tarafın gözünde iti-
rafçının hiçbir değeri olmaz. İtirafçı mevcut 
kimliğini reddeder, fakat itirafı ona bir baş-
ka kimlik kazandırmaya yetmez. Daha ‘ileri’ 
adım atması, genellikle karşı taraf için mec-
cani tetikçilik yapması beklenir. Çünkü itiraf 
ettirenle eden arasındaki mekanizma genel-
likle böyle işler. Bu nedenle tarih boyunca 
itiraf yoluyla kendisine günah çıkarılan pa-
pazlardan birçoğu, devletlerin gizli muhbir 
kadrosunda istihdam edilmişlerdir.

Tevbe öyle midir ya? 

Tevbe bir tehdit ya da teşvike dayanmak du-
rumunda değildir. Çünkü gerçek tevbenin 
yegâne teşvikçisi vicdandır. Sahibini yerinde 
durmaz eden, onu yanlıştan vazgeçirmeye 
çalışan, kötüden rahatsız olduğunu sahibi-
ne sızlayarak, inleyerek, ünleyerek bildiren 
vicdan. 

Bu nedenle tevbe ilk hareketini içerden alır. 
Onun için de itirafçıda olduğu gibi tevbe 
edende bir nesneleşme süreci yaşanmaz. 
Aksine layıkıyla yapılmış her tevbe, vicdanın 
sesini dinlemek anlamına gelir. Her tevbe bir 
bilinç tazeleme olduğu için, aynı zamanda 
bir “özneleşme” sürecidir. Yani, kendine 
dönme, kendini bilme, kendini bulma süre-
cidir. 

Tevbekâr ile itirafçı arasındaki fark öz-
ne-nesne farkıdır. Bu fark aslında tevbenin 
muhatabı Allah ile itirafın muhatabı olan 
odak arasındaki farktan kaynaklanır. Al-
lah’ın tevbeden hiçbir çıkarı yoktur, itiraf 
ettirenin ise itiraftan çıkarı çoktur. Hele bu 
itiraf “ideolojik bir günah çıkarma seansına” 

TASAVVUFUN İÇİNE SIZMIŞ OLAN 

“TEVBE ALMA” UYGULAMASI BİR 

HIRİSTİYANLIK SERPİNTİSİDİR. 

HIRİSTİYANLARDAKİ RUHBAN 

SINIFININ BİR BENZERİ, 

MİSTİSİZM YOLUYLA MÜSLÜMAN 

KÜLTÜRÜNE TAŞINMIŞTIR. 

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Bir Özeleştiri
Olarak TEVBE

dönüşmüşse… İtirafçıyı söyletenler kendile-
rini hayli tahrik eden itiraflarla karşılaşmış-
larsa… Dahası, böylesine çalmadan oynayan 
itirafçı kırk küpte bir çıkar cinsindense… 
Bu takdirde itiraf istismar için bulunmaz bir 
fırsata dönüşür. Özetle, tevbe edilen makam 
iradeyi ödüllendirir, itiraf edilen makam ise 
iradesizliği.

Pavlus Hıristiyanlığına göre, Hz. İsa’ya inan-
mak insanın günahlarının bağışlanmasının 
garantisidir. Fakat İslam’da Peygamber’e 
iman, imanın sadece bir unsurudur. Bu, ki-
şiye günahlarını bağışlama garantisi vermez. 
Kilise, “günah bağışlama” tekelini elinde tu-
tan kurumdur. İnsan günahı Tanrı’ya karşı 
işler, fakat Kilise kendini Tanrı’nın yerine 
koyarak günah bağışlamaya kalkar. Kilise za-
man içinde bu işlemi bir ticarete dönüştür-
müş, para karşılığı satılan “günah bağışlama 
belgesi” (endüljans) ihdas edecek kadar işi 
ileri götürmüş ve olayı kurumsallaştırmıştır.  

İslam’da günahkârın doğrudan Allah’a yaptığı 
tevbe ve istiğfar vardır. Fakat Hıristiyanlıktaki 
anlamıyla bir “günah çıkarma” asla yoktur. 
Zira bu işlemi yapan bir ruhban sınıfı ve 
kilise kurumu yoktur. Bunun için herhangi 
bir insana günahı itiraf gibi bir durum da söz 
konusu değildir. Zira İslam’da Allah ile insan 
arasında hiçbir aracı kurum ve kişi yoktur. 
Ne kilise, ne ruhban sınıfı, ne din adamı, 
Rabbi ile kulu arasına girip Tanrı adına 
affetme yetkisi kullanamaz.
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altında Müslüman kültürüne taşımak, Pav-
lus’un Hz. İsa’nın mesajına yaptığını Hz. 
Muhammed’in mesajına yaparak “İslam’ın 
Pavlus’u” olmak demektir.

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe, “geri dönmek” demektir ve insanın 
yörüngeden çıkan iç dünyasının Allah’ın 
oturttuğu yörüngeye yeniden yerleştirilme-
sini ifade eder. 

İstiğfar, “Allah’tan af dileyip o günahı hiç iş-
lememiş saymasını isteme” demektir. 

Tevbe ve istiğfar iki aşamalı bir Allah’a yö-
neliş eylemidir. Tevbe, günahtan vazgeçip 
hakikate dönüş aşamasını; istiğfar, günahın 
cezasından vazgeçmesi için Allah’a yalvarma 
aşamasını temsil eder.

Kur’an’ın günah konusundaki öğretisi özetle 
şudur: Hiçbir günah Allah’ın affından büyük 
değildir. Hiç kimse, O’nun affından büyük 
günah işlediği duygusuna kapılmamalıdır. 
Günahtan çok daha büyük günah olan iki 
şey vardır: 

1. Günahına karşı kayıtsızlık ve aldırmazlık.

2. Günahının affı hususunda umutsuzluk.

Günahına kayıtsızlık ve aldırmazlık, tüm 
günahların en kötüsüdür. Günahının affı 
hususunda umutsuzluk ise, Allah’tan umut 
kesmektir. Hz. Peygamber’in tesbitine göre; 
Allah’ın insana olan şefkati, bir annenin 
bebeğine olan şefkatiyle kıyaslanmayacak 
kadar fazladır. İlahi şefkati şu âyet çok iyi 
resmeder:

“Ey hadlerini aşıp kendilerini israf eden kulla-
rım! Allah’ın rahmetinden asla umut kesmeyi-
niz! Allah bütün günahları affedebilir: Çünkü 
O, evet O’dur sınırsız bağışlayıcı olan, merha-
met kaynağı olan!” (39:53).

Tevbe ve istiğfarın şartı samimiyet ve içten-
liktir. Bir daha o günaha dönmeme azmi ve 
niyeti, günahın affında en önemli unsurdur.

Hz. Peygamber kimsenin günahını bağışla-
yamaz, fakat başkalarının günahının bağış-

HER İNSAN GÜNAHLARINI 

YALNIZCA ALLAH’A İTİRAF 

ETMELİ VE ALLAH’TAN 

AFFEDİLMEYİ DİLEMELİDİR. 

ZİRA İNSANLARIN AYIP VE 

GÜNAHLARINI İSTİSMAR 

ETMEYEN TEK MERCİ ALLAH’TIR.

Tasavvufun içine sızmış olan “tevbe alma” 
uygulaması bir Hıristiyanlık serpintisidir. 
Hıristiyanlardaki ruhban sınıfının bir ben-
zeri, mistisizm yoluyla Müslüman kültürüne 
taşınmıştır. Kaçınılmaz olarak bu ilk adımın 
ardından ikinci bir adım daha geliyor: Ki-
lise’ye ait “günah çıkarma” uygulamasının 
“tevbe alma” adı altında Müslüman kültürü-
ne taşınması… Nitekim böyle olmuştur.

Musevi İslam’daki tevbenin Kur’an’dakinden 
farklı olmadığından eminiz. Zira İslam tek-
tir ve esasları tüm şeriatlarda aynıdır. Fakat 
Yahudileşen İsrailoğulları günah işleyenin 
tevbesinin ancak “ölüm” ile olacağı kuralını 
getirdiler. Eğer günah bireysel ise, kural 
gereği kişi kendini öldürerek bu günahtan 
kurtuluyor, eğer topluca işlenmişse, günah-
kâr toplum birbirini öldürüyordu. Bakara 
54’ten anlıyoruz ki, “nefislerinizi öldürün” 
talimatını, tevbe istiğfar yerine “kendinizi 
öldürünüz/birbirinizi öldürünüz” şeklinde 
anlamışlardı. Oysa “öldürmeyeceksin” emri 
Hz. Musa’ya Tur-i Sina’da verilmiş 10 emir-
den biriydi.

İlahi kelâm tevbeleri kabul eden Tevvâb’ın 
yalnızca Allah olduğunu söyler. Bu, 
tevbede her türlü aracılığın reddi anlamına 
gelir. Allah ile kul arasında tevbe için 
aracılık görevi Nebi’ye bile verilmemiştir. 
Bu böyleyken, Hıristiyanlıktaki “günah 
çıkarma” seremonisini “tövbe alma” adı 
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lanması için Allah’a dua edebilir (3:159). 
Buna rağmen dua ettiği kişi bağışlanmayı 
hak etmiyorsa, onun bağış talebi bir şeyi de-
ğiştirmez. Hattâ bağışlama talebinden dolayı 
Rabbinden azar işittiği bile olur (9:84). 

Her insan günahlarını yalnızca Allah’a itiraf 
etmeli ve Allah’tan affedilmeyi dilemelidir. 
Zira insanların ayıp ve günahlarını istismar 
etmeyen tek merci Allah’tır. Allah dışında 
herkes, insanların ayıp ve günahlarını onlara 
karşı kullanabilir, istismar edebilir.  

Tevbe davetine icabet edenlere Allah’ın af 
müjdesi vardır

İlk Kur’an nesline yönelik “Allah’a tevbe 
ediniz!” veya “İşlediğiniz hata ve günahtan 
pişman olup Allah’ın yoluna geri dönünüz” 
(tûbû ilallah) emirleri Kur’an’da birden fazla 
yerde gelir. Bunların her birinin münasebeti 
farklıdır. Mesela bu çağrılardan biri “tesettür 
âyeti” olarak bilinen Nûr 31’in sonunda ge-
lir. Bir başkası Hz. Peygamber’i üzen eşleri-
ne hitap eden bir pasaj içinde, Tahrim 8’de 
gelir. 

Bu örnekler, ilk Kur’an neslinin insani ilişki-
lerini terbiye etmeyi amaçlamaktadır. Onla-
ra yönelik “Allah’a tevbe ediniz!” emri, “Bu 
konuda gittiğiniz yol yol değil, tez oradan 
dönün!” anlamına gelmektedir. Bunların 
yanına konulacak âyetlerden biri de Tev-
vâb ismiyle biten Hucurât 12’dir. Zira bu, 
mü’minlere ahlaki öğütler veren ve onlara 
gıybet, dedikodu, ayıp arama, aşağılama, 
itibarsızlaştırma gibi ahlaki düşüklükleri ya-
saklayan bir âyettir.

Tevbeye davet işin bir boyutudur. Bir de, bu 
davete icabet edenlere verilen müjdeler var. 
O müjdelerin başında tevbe edenlerin affe-
dileceğine dair müjde geliyor:

“Bu zulmü işledikten sonra kim tevbe eder ve 
kendini düzeltirse, hiç kuşkusuz Allah da onun 
tevbesini kabul eder; zira Allah çok bağışlayıcı-
dır, sonsuz rahmet kaynağıdır.” (Maide 5:39).

Allah’ın tevbesini kabul edeceklerinin başın-
da, bir cahillik yapıp yanlışa sapanlar gelir. 
Kur’an tam da “cahillikle” (bi-cehâletin) iba-
resini kullanarak, bir cahillik yapan günah-
kârların tevbesinin kabul edileceği müjdesi-
ni verir (6:54; 4:17). 

Burada, “Tevbesi kabul edilmek ne demek-
tir?” diye sorulabilir.

İlahi vahiy bunun cevabını da verir. O cevaba 
geçmeden vurgulanması gereken husus, 
bizzat tevbenin kendisinin bir ödül olduğu 
gerçeğidir. Zira tevbe, bir değişim iradesi 
beyanıdır. Tevbe eden, “Ben değişeceğim!” 
demiş olur. Değişmenin ilk şartı, değişeceğine 
dair irade ortaya koymaktır. Nasıl ki ferdin 
değişimi toplumsal değişimin şartı ise 
(11:11), değişim iradesi de şahsi değişimin 
şartıdır. İşte bu şartı yerine getirip de kendini 
değiştirme iradesi sergileyene, Rabbimiz şu 
muazzam müjdeyi vermektedir:

“Ancak kim tevbe eder, (yürekten) inanır ve so-
rumlu davranırsa, Allah işte böylelerinin kötü 
gidişatını iyi gidişata tebdil edecektir: Hem za-
ten Allah merhameti sınırsız bir bağışlayıcıdır. 
Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davra-
nırsa, işte sadece böyleleri Allah’a gereği gibi 
yönelmiş sayılacaktır.” (Furkan 25:70-71)..

Kulun Allah’a tevbesi yanlıştan vazgeçip 
doğruya yönelmesidir, Allah’ın kula tevbesi 
ise kuluna rahmet ve şefkatiyle yönelmesidir. 

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

“SAHABE BİRBİRİYLE 

KARŞILAŞTIĞINDA BİRBİRİNE 

ASR SÛRESİNİ OKURDU” 

DEMEK, “SAHABE BİRBİRİYLE 

KARŞILAŞTIĞINDA BUNU 

BİR TEVBEYE DÖNÜŞTÜRÜR, 

BİREYSEL VE TOPLUMSAL 

ÖZELEŞTİRİ YAPARDI” 

DEMEKTİR. 

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Bir Özeleştiri
Olarak TEVBE
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Allah bir kuluna yöneldiği zaman, esması-
nın özel tecellilerine onu mazhar kılar. Tıpkı 
karanlıkta önünü göremeyen birinin önüne 
ışık tutulunca yolunu görür hale gelmesi 
gibi, o da önünü görmeye ve sırat-ı müsta-
kimde yol almaya başlar. O yol onu cennete 
götürür. Tevbe edenlere cenneti müjdeleyen 
âyetin söylemek istediği hakikat de budur:

“Ancak tevbe edenler, doğru ve erdemli davra-
nış sergileyenler müstesna. İşte bunlar cennete 
girecekler ve en ufak bir haksızlığa uğratılma-
yacaklar.” (Meryem 19:60).

Âdem’i adam eden tevbesiydi

Bakara Sûresi’nin 30 ilâ 39. âyetleri arasında 
Âdem-İblis kıssası anlatılır. Kıssanın tarafla-
rından Âdem günahını itiraf edip adam ol-
manın sembolü, İblis ise günahını savunup 
şeytan olmanın sembolüdür. Kıssada Âdem 
ve şeytan üzerinden, hatayı bilmek ve hata-
yı savunmak ele alınır. Verilen mesaj açıktır: 
Allah âdemoğlundan hatasızlık bekleme-
mektedir. Zira Âdem’in geçici cennetinde 
bile imtihan ağacı varsa, cennet olmayan 
dünya hayatı imtihan ağaçlarıyla dolu bir 
ormandır. Âdem âdemoğlunu, yasak ağaç 
Allah’ın insan için çizdiği sınırları, şeytan ise 
ayartıcı güdüleri temsil etmektedir. Kıssanın 
verdiği müjde, tevbe kapısının her daim açık 
olmasıdır. Allah insandan hatasızlık ve gü-
nahsızlık beklememektedir. Allah’ın insan-
dan beklediği şey, hatasını itiraf edip affına 
yönelmesidir.

Âdem’i adam eden tevbesidir, İblis’i şeytan 
eden tevbe etmemesidir (2:37). Âdem 
işlediği günahın sorumluluğunu üstlendiği 
için affa nail olmuş ve yeryüzünün halifesi 
seçilmiştir: “(Âdem) ben nefsime zulmettim” 
dedi (7:23). 

Kur’an’a göre şeytan tercihinin sorumlulu-
ğunu üstlenmeyip Allah’a yıktığı için şeytan 
olmuştur. İşte şeytanın kendi sorumlulu-
ğunu üstlenmeyip Allah’ı suçladığını beyan 
eden âyetler:

“Rabbim, dedi; sen beni saptırdın, bunun için 
ben de yeryüzünde (kullarına günahları) süslü 
püslü göstereceğim ve kesinlikle onların tümünü 
yoldan çıkaracağım.” (15:39). 

“Madem beni yoldan saptırdın; onları saptır-
mak için senin dosdoğru yoluna oturacağım.” 
(7:16).

Pavlus Hıristiyanlığı, Âdem’in işlediği gü-
nahtan insanoğlunun tümünü sorumlu tut-
tu. Birinin günahından onu işlemeyenleri 
sorumlu tutan Hıristiyanlık, aynı mantığı ilk 
günaha keffaret meselesinde de yürüttü. Bu 
anlayışa göre İsa, insanlığın günahına kef-
faret olarak çarmıhta can vermişti. Teslisçi 
Hıristiyanlık, “ilk günah” anlayışında yaptığı 
yanlışı, “keffaret” anlayışında da ortaya koy-
muştu. Babanın günahından evladı sorumlu 
tutmak neyse, evladın acısını babanın güna-
hına keffaret saymak da aynı şeydi.

Kur’an’a göre babanın günahından evladı so-
rumlu tutulamaz. Kur’an sorumluluğun şah-
siliğini açık ve net biçimde ifade eder: “Hiç 
kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklen-
mez.” (35:18). İnsan, günahkâr olarak dün-
yaya gelmez. Kur’an Hz. İbrahim gibi büyük 
bir peygamberin babasının put yapımcısı 
bir putperest (6:74), Hz. Nuh’un oğlunun 
inkârda inat eden bir kâfir olduğundan söz 
eder (11:42-47). Bu tarihî örneklerin sevke-
dilmesinin amaçlarından biri de,  sorumlulu-
ğun şahsiliği ilkesidir.

Toplumsal tevbe şarttır

Tevbe ahlaki bir sorumluluktur. Ahlak ise 
bireyle sınırlı değildir. Toplumsal davranış-
ların da ahlaki olanı ve olmayanı vardır. Şu 
halde, bireysel tevbeden söz ettiğimiz gibi, 
toplumsal tevbeden de söz edebiliriz.

Bireysel özeleştiri ferdî bir tevbe olduğu gibi, 
ictimaî özeleştiri de toplumsal bir tevbedir. 
Ümmet-i Muhammed, bir özeleştiri olan 
tevbeyi ibadet bilen bir ümmettir. Zira eleş-
tiri, Asr Sûresi’nde dile gelen “hakkı tavsiye” 
emri kapsamına girer. Tevbeyi ibadet bilen 
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bir ümmetin, eleştiriyi de ibadet bilmesi 
gerekirdi. Bu yolla, diğer milletlere ve üm-
metlere örnek olacak bir eleştiri geleneğine 
sahip olması beklenirdi. Heyhat ki bu ger-
çekleşmemiştir. Eleştiri konusunda, sonra-
dan gelen her nesil, önceki nesli aratmıştır.

İlk Kur’an nesli verimli bir eleştiri geleneği 
başlatmıştı. Tertil fıkhına sahip müçtehit 
sahabilerin her biri bir okuldu. Hadis olarak 
nakledilen, “Sahabe birbiriyle karşılaştığında 
birbirine Asr Sûresi’ni okurdu” demek, “Sa-
habe birbiriyle karşılaştığında bunu bir tev-
beye dönüştürür, bireysel ve toplumsal öze-
leştiri yapardı” demektir. Bu sayede İslam 
cemaati, kendini her an yenileyen canlı ve 
aktif bir toplum hüviyetini kazanırdı.

Müslümanlar, kendi ürettikleri kültürü eleş-
tirerek yenilemek yerine, kendi ürettikleri 
kültürü tabulaştırdılar. Kelâmcıların ürettiği 
kelâm tabulaşınca “akaid”e dönüştü. Fıkıh-
çıların ürettiği fıkıh tabulaşınca “din” oldu. 
Hadisçilerin ürettiği hadis tabulaşınca “nas” 
kabul edildi. Oysa, bu ilimleri vahiy doğur-
muştu. Hepsinin kaynağında Kur’an vardı. 
Bu ilimleri vahye arzetmek yerine, vahiy bu 
ilimlere arzedilir hale geldi. İşte o zaman asıl 
ile usul, usul ile füru yer değiştirdi.

Bu ümmet tevbe etmedikçe ergenlikten 
kurtulamayacak

Müslümanlar, nadir istisnalar hariç, ısrarla 
iç eleştiri yapmamakta direnirler. Müslü-
manların hep mazeretleri vardır. Bünyeden 
kaynaklanan her köklü problemde hep dışa-
rıyı işaret ederler. Suçlu ötekidir. Öteki her 
seferinde değişebilir. Haçlı Sürüleri, Vahşi 
Moğollar, Sömürgeci Batılılar… Aydınları ve 
âlimleri, kendilerinden bekleneni yapama-
dıklarında suçlayacakları komşu bilgi blok-
ları da hazır: İsrailiyyat, Mesîhiyyat, Yunan 
Felsefesi, Pers siyaset tarzı… Hattâ bu ‘ben 
yapmadım o yaptı’ tarzı öylesine sindirilmiş-
tir ki, bu uğurda muhayyel ve efsanevi düş-
manlar icat edilmiştir.

Müslümanların iç eleştiriden anladığı, kendi 
mezheplerinden ve meşreplerinden olmaya-

MÜSLÜMANLAR, KENDİ 

ÜRETTİKLERİ KÜLTÜRÜ 

ELEŞTİREREK YENİLEMEK 

YERİNE, KENDİ ÜRETTİKLERİ 

KÜLTÜRÜ TABULAŞTIRDILAR.

na yönelttikleri saldırgan, dışlayıcı, ötekileş-
tirici, yer yer tekfirci tavırdır. Bu da yuka-
rıdakiler gibi bir kaçıştır. Üstelik bu kaçış 
kendinden, kendi iç gerçeğinden kaçıştır. 
Ağzına kadar çelişki ve tutarsızlıklarla dolu-
dur.

Sonuç bellidir: Kendini savun, ötekini suç-
la. Tıpkı huysuz ve mızmız bir çocuk gibi… 
Bu savunmacılık ve suçlamacılık yer yer, 
Kur’an’ın muhatabına kazandırmak için 
adeta çırpındığı ‘furkan’ niteliğini yok eden 
bir virüse dönüşür. Bu ‘her şey dâhil’ bir sa-
vunmacılıktır. Kendini hasta eden şeyler de 
dâhildir bu savunmaya. Suçlama üzerine 
kurulu olan bu savunmacılık hep toptancı, 
süpürücü, dışlayıcı ve ötekileştiricidir.

Taktik bellidir: Başkalarını suçla, fakat sakın 
kendini değiştirme. Aynı şeyleri yap, fark-
lı sonuç bekle. O sonucu elde edemeyince 
‘kader’ de, ‘yazgı’ de, ‘zaman’ de, ‘talih’ de, 
‘şans’ de, ‘uğur’ de, ne dersen de. Fakat sakın 
‘estağfirullah’ deme!

Bu, Müslümanları ‘kapalı havza toplumu’ 
haline getirip Yahudileştiren travmatik bir 
durumdur. Kapalı toplumlar bir türlü bü-
yüyüp gelişemezler. Kendi kendileriyle yeti-
nirler. Kendilerini kutsar, başkalarını suçlar 
ve yok sayarlar. Kapalı dünyalar, çatışmadan 
beslenir. Zira çatışma içe kapanmayı hem 
mecbur hem de mazur kılar. Bu, birbirini 
besleyen bir kısır döngüdür. Çatıştıkça ka-
panır, kapandıkça çatışırlar.

Ümmet-i Muhammed’e bir toplumsal tevbe 
şart görünüyor. Bu tevbeyi yapmak yerine 
bin bir dereden su getirmenin, günahını 
savunan insandan ne farkı var? Günahını MUSTAFA

İSLÂMOĞLU

Bir Özeleştiri
Olarak TEVBE
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kıdır. Bu ümmet hakikate karşı yaptığı zu-
lümden tevbe etmedikçe, asla yeniden başla-
ma gücünü kendinde bulamayacaktır.

İlahi vahiy İsrailoğulları üzerinden bu 
ümmeti toplumsal tevbeye davet eder. 
Olayın olduğu zamanın üzerinden yaklaşık 
1900 yıl sonra nazil olan Bakara 54’ün 
muhatabı, elbette Ümmet-i Musa değil 
Ümmet-i Muhammed idi.

Kur’an’da Yahudileri eleştiren âyetlerle kar-
şılaşan bir Müslümana düşen, “Vay Allah’ın 
gazabına uğrayasıcalar, nasıl da nankörlük 
yapmışlar” diye ciğer soğutmak değildir. Ya 
nedir? “Bu ümmetin buzağısı ne?” veya “Bi-
zim buzağımız ne?” diye sormaktır.

İlahi vahiy helâk olan kavimlerin helâk 
oluş kıssalarını aktarır. Bunu yaparken bu 
kavimlerin tevbe etmediklerine, yani özeleştiri 
yapıp istikametlerini düzeltmediklerine 
vurgu yapar. 

Burada şu soru akla gelir: Âd kavmi, Semud 
kavmi, Lut kavmi gibi helâke uğrayan ka-
vimler eğer tevbe etselerdi, uğradıkları feci 
âkıbetten kurtulabilirler miydi?

Kur’an bu soruya, “kesinlikle evet” cevabını 
verir ve açıkça der ki: Helâk olan kavimler 
eğer tevbe etselerdi asla helâk olmazlardı 
(11:52, 61, 90).

Şu halde tevbe “tövbe estağfirullah” demek 
değildir. Hakiki tevbe, kötülükten vazgeç-
mek, günahtan rücu etmek, halini düzelt-
mek, yanlıştan dolayı pişman olup doğruya 
yönelmektir. Diliyle tevbe etse bile, halini 
değiştirmeyenler tevbe etmemiş sayılırlar. 
Öyleleri vardır ki, dünkü haline pişman olur 
gibi yapar, fakat bu günkü hali dünkünden 
daha beterdir! 

Ya Rabb, bizleri içtenlikle tevbe etmeye mu-
vaffak eyle... 

Ya Rabb, bizleri tevbesinde sabitkadem du-
ranlardan eyle...

Ya Rabb, bizleri istiğfara müstehak olanlar-
dan eyle... 

GÜNAHINI SAVUNAN İNSANA 

VERİLECEK EN BÜYÜK 

CEZA, GÜNAHIYLA BİRLİKTE 

YAŞAMASIDIR. EĞER ÜMMET DE 

HATASINI SAVUNURSA, ONA DA 

HATASIYLA BİRLİKTE YAŞAMA 

CEZASI VERİLİR. 

savunan insana verilecek en büyük ceza, 
günahıyla birlikte yaşamasıdır. Eğer ümmet 
de hatasını savunursa, ona da hatasıyla 
birlikte yaşama cezası verilir. Daha beteri, 
hatasını savap, günahını sevap gibi görmeye 
başlar. Bunu böyle gören, savabı hata, sevabı 
da günah olarak görür ve ona savaş açar.

Hz. Yunus kıssası, baştan sona bir özeleştiri 
kıssasıdır. Aynı zamanda, tevbe ve özeleştiri-
nin bir yeniden başlama olduğunu öğreten 
bir kıssadır. Bu ümmet yeniden başlamak 
için Hz. Yunus gibi tevbe etmelidir. Tevbe-
nin ilk şartı imanı yenilemektir. Onun için 
Yunus nebi tevbesine “La ilâhe illa ente: Sen-
den başka ilah yok” diye tevhid ile başlamış-
tır. Bu demek oluyor ki, günah tevhidden 
kopuş, tevbe tevhide bağlanıştır. İkinci şartı 
ise, görevini yapmadığını, görevini yapma-
manın kişinin kendi kendisine yaptığı zu-
lüm olduğunu itiraf etmektir. Hz. Yunus’un 
yaptığı budur. Yunus, sorumluluğu inkârcı 
kavme atmamıştır. Faturayı onlara kesme-
miştir. Onları suçlamamıştır. Bu ümmet de 
bunu yapmalıdır. Başkalarını suçlamak tev-
be etmekten kaçmaktır. Ümmet tarihte de 
aynısını yapmıştır. Başı sıkışmış felsefeyi 
suçlamış, İran’ı suçlamış, Haçlıları suçlamış, 
Moğolları suçlamış, Batılıları suçlamıştır. Fa-
kat bir türlü Hz. Yunus’un yolunu izleyerek 
“innî kuntu mine’z-zâlimîn: ben zalimlerden 
oldum” diyememiştir. Asıl felaket budur. 
Böyle bir özeleştiri, Kur’an’ın Hz. Yunus’un 
tevbesi üzerinden öğrettiği gibi tevhidden 
başlamalıdır. Tevhidden, yani hakikatten… 
Haklar sıralamasında ilk sıra hakikatin hak-



İ N C E L E M E

“KİM 

HAKSIZLIĞI 

BIRAKIR  VE 

KÖTÜLÜK 

YERİNE İYİLİK 

İŞLERSE, 

BEN ONA 

ACIRIM VE 

BAĞIŞLARIM.” 

(27 NEML/11)

Prof.Dr., NEÜ. İlahiyat Fakültesi
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

İbrahim SARMIŞ

SAMİMİ TEVBE İLE BÜTÜN GÜNAHLARIN 
BAĞIŞLANMASI, KUL HAKKI VE ATEŞE 
GİRİŞ-ÇIKIŞ SÖYLEMİ -I-

Tevbe konusu, derin ve detaylı bir konu olması hasebiyle, incelememiz 
iki bölümde yapılmış olup, ilk bölümünü bu sayıda, ikinci bölümünü bir 

sonraki sayıda işlemiş olacağız.

İstiğfar etmenin manası; kişinin günahlarının bağışlanması ve 
onlardan dolayı ahirette ceza görmemesi için Allah’a yalvarması 

ise, tevbeninki de kişinin hayatını düzeltmek ve el çektiği kötü-
lüklere bir daha dönmemek üzere Allah’a söz vermesidir. “...Evet, 
kim tevbe eder ve salih amel işlerse o kişi gerçekten bunları işlemeye-
ceğine dair Allah’a söz vermiş demektir.”(25 Furkan/68-71).

İmanı diri olup İslam’ın emir ve yasaklarını gözeten, itaatsizlikler 
ve haramlar üzerinde ısrar ederek dini oyun ve eğlenceye dönüş-
türmeyen bir mümine düşen görev, şehvetine ve duygularına ha-
kim olamayarak işlemiş olduğu günahtan tez zamanda bağışlan-
ma dileyerek tevbe etmesi ve Allah’a dönmesidir. 

“Onlar bir kötülük işlediklerinde veya kendilerine haksızlık yaptık-
larında Allah’ı hatırlarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Gü-
nahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Onlar, yaptıkları üzerinde 
ısrar etmezler.”(3 Âli İmrân/135).  

“Kim haksızlığı bırakır ve kötülük yerine iyilik işlerse, Ben ona acırım 
ve bağışlarım.”(27 Neml/11). 

“Kitapta insanlara açıkladıktan sonra indirdiğimiz apaçık ayetleri 
ve hidayeti inkar edenlere Allah ve lanet edenler lanet eder. Ancak 
tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve davranışlarıyla bunu ortaya 
koyanlar bunun dışındadır. İşte onların tevbesini kabul ederim. Ben, 
tevbeleri çok çok kabul eden ve merhamet edenim.”(2 Bakara/160) 
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gibi ayetler, tevbenin gerekliliğini ve nasıl 
olacağını anlatır.

Hz. Peygamber’in de şöyle buyurduğu riva-
yet edilir: “Her insan yanlış yapar ve yanlış 
yapanların en iyileri tevbe edenlerdir.”1 “Şüp-
hesiz Allah, kullarının tevbesini kabul eder.”2. 
“Bir kul İslam’a girer, Müslümanlığını da güzel 
yaparsa, Allah onun geçmiş günahlarının tama-
mını siler.”3

“Müşrik olarak ölenlere Allah cenneti haram 
etmiştir.” (5 Maide/72). ”Allah kendisine ortak 
koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını 
dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, 
şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.”(4 
Nisa/48, 116) ayetlerinin belirttiği gibi tev-
be istiğfar etmeyen şirk günahının ahirette 
bağışlanmayacağı ve cennetin müşriklere 
haram olduğu kesindir. 

1.	 Tirmizi,	kıyamet,	49;	İbni	Mace,	zühd,	30;	Darımi,	rekaik,	
18;	İbni	Hanbel,	3/198	

2.	 Buhari,	 tefsiru	 sura,	 24/11;	 Tirmizi,	 tefsiru	 sura,	 24/4;	
Muvatta,	hudud,	2;	İbni	Hanbel	6/10	

3.		 Buhari,	iman,	31

Ama inkâr etmek ve şirk koşmak da dahil, 
hayatta tevbe ve istiğfar edilen bütün günah-
ları Yüce Allah bağışladığını söyler.  

“De ki, ey kendilerine haksızlık ederek çok gü-
nah işlemiş kullarım, Allah’ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyin, şüphesiz Allah bütün gü-
nahları bağışlar, çünkü o çok bağışlayan, çok 
acıyandır.”(39 Zümer/53). 

“Tevbe, şirki sildiği gibi diğer büyük günahları 
da siler. Yeter ki kişi tevbesinde samimi olsun 
ve bir daha o kötülüğü işlememeğe azmetsin.”4

“Şirk dışında kalan diğer büyük günahları işle-
yip tevbe etmeden ölenlere gelince; Allah bun-
lardan dilediğini bağışlar. Ehli Sünnetin görüşü 
budur. Mutezile’ye göre ise şirk ve diğer büyük 
günahlar arasında herhangi bir fark olmayıp 
her ikisi de tevbe ile bağışlanır.”5

Şirk günahı bağışlanmayan kişinin diğer 
günahlarının bağışlanması da zaten ne söz 
konusu olur, ne de anlamı kalır. (4 Nisa/48, 
116). 

Allah, Cehaletle İşlenen Ve Tevbe Edilen 
Günahları Bağışlar:

Şüphesiz Allah’ın kabul edeceği tevbe, ona 
meydan okurcasına müstekbirlik ve umur-
samazlıkla değil, Kur’an’ın ifadesiyle ceha-
letle işlenen ve üzerinde ısrar edilmeyen 
günahlardan yapılan tevbe olduğunu söyler.

“Allah’ın kabul edeceğini vadettiği tevbe, kötü-
lüğü cehaletle işleyip ardından tevbe edenlerin 
tevbesidir. Allah işte onların tevbesini kabul 
eder. Allah bilen’dir, hakimdir.”(4 Nisa/17).

“Ayetlerimize inananlar sana gelince: “Size se-
lam olsun.” de. Rabbiniz, sizden kim cehaletle 
kötülük işler de ardından tevbe eder ve ıslah 
olursa ona rahmet etmeyi üzerine almış/gö-
rev bilmiştir. O, çok bağışlar ve çok merhamet 
eder.”(6 Enam/54).

4.	 M.Sait	Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri,  3/537,	Be-
yan	yayınları,	İst.	2012,	1.baskı	

5.		 M.Sait	Şimşek,	Age.	1/517

CEHALET 

BİLGİSİZLİKTEN ÇOK, 

KENDİNE HAKİM 

OLAMAMAK, GAFLET 

VE ŞEHVETİN AĞIR 

BASKISINA YENİLMEK, 

DENSİZLİK, KENDİNİ 

BİLMEZLİK, KÜSTAHLIK, 

ACIMASIZLIK, 

CİDDİYETSİZLİK, 

ANLAMINDA OLSA 

GEREKTİR.
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İbrahim 
SARMIŞ

SAMİMİ TEVBE İLE 
BÜTÜN GÜNAHLA-
RIN BAĞIŞLANMASI

“Bununla beraber şüphesiz Rabbin, cehaletle 
kötülük işleyip ardından tevbe eden ve ıslah 
olanlar için çok bağışlayıcı, çok merhamet edi-
cidir.”(16 Nahl/119).

Âyetlerde geçen ‘cehalet’, daha çok bilgi-
sizlik olarak bilinir ve meallerde bu şekilde 
çevrilir. Oysa burada bilginin zıddı olan bil-
gisizlikten çok, kendine hakim olamamak, 
gaflet ve şehvetin ağır baskısına yenilmek, 
densizlik, kendini bilmezlik, küstahlık, 
acımasızlık, ciddiyetsizlik, anlamında olsa 
gerektir.6 Nitekim 3 Ali İmran/154; 5 Mai-
de/50; 33 Ahzab/33 ve 48 Fetih/26 ayetle-
rinde geçen cahiliye kavramı da bu anlamda 
olmalıdır.

“Cehaletle ilgili bu semantik tahlili Kur’an’la 
şahitlendirmek de mümkündür. Mesela, 4 
Nisa/17.ayette geçen ve meallerin çoğunda 
“bilmeyerek kötülük yapanlar” şeklinde çev-
rilen “ellezine ya’malûne’s-sûe bi cehaletin” ifa-
desi, neyin iyi neyin kötü olduğunu tefrik/
temyiz edememekten kaynaklanan bir kötü-
lük/günah işlemeye değil, iyinin ve kötünün 
bilinmesine rağmen iradeye hakim olamama 
ya da düşünüp tartmama sebebiyle kötü-
lük/günah işlemek gibi bir manaya karşılık 
gelir. (Ebu İshak ez-Zeccac, Meani’l-Kur’an 
ve İrabuhu, 2/29, Beyrut 1988; Tahir b.A-
şur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, 4/78, Tunus, trs.). 
Benzer şekilde 25 Furkan/63. ayetteki “câ-
hilûn”(cahiller) kelimesi de  bilgisizler de-
ğil, densizler, kendini bilmezler, küstahlar, 
acımasızlar, anlamına gelir. (Taberi, Tefsir, 
9/407-409, Beyrut 1999).”7

Yüce Allah’ın tevbeleri kabul etmesi mecbur 
veya sorumlu olduğundan değil, kendisinin 
bunu yapacağını bildirmiş ve ilke edinmiş 
olmasındandır. Rahmet edeceğini kendisi 
kararlaştırmıştır. 

6.		 Geniş		bilgi	için	bakınız.	Faruk	Aktaş, Kur’an’da Cehalet 
Kavramı, 107-110,	Ekin	Yayınları,	İstanbul,	2001;	Mus-
tafa	Öztürk,	Aynı	yer.

7.		 Mustafa	Öztürk,	Kur’an	Bağlamında	Cahiliye	Kavramını	
Yeniden	Düşünmek,	Nida,	4-5,	Temmuz-Ağustos,	2011,	
sayı,	148

“O rahmet etmeyi kendisine ilke edinmiştir...”(6 
Enam/12), “Rabbiniz rahmetle muamele et-
meyi kararlaştırmıştır. Sizden kim cehaletle bir 
kötülük işler, ama ardından tevbe eder ve ken-
disini düzeltirse bilsin ki Allah çok affedici, çok 
merhametlidir.”(6 Enam/54)

Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır: “Diledi-
ğim kişiyi cezalandırırım, ama rahmetim her 
şeyi kuşatmıştır...”(7 Araf/156).

Tevbeleri kabul edeceğini ve günahları ba-
ğışlayacağını söyleyen Yüce Allah sözünden 
asla dönmeyeceğini de bildirmiştir. (bkz. 3 
Ali İmran/9, 194; 13 Ra’d/31; 22 Hac/47; 
30 Rum/6; 39 Zümer/20). Tevbeleri kabul 
etmesi ve günahları bağışlaması sözü de bu-
nun kapsamındadır. 

Kulları tevbe etmeye teşvik etmesinin anla-
mı da usulüne uygun tevbe edenleri bağışla-
masını gerektirir. Çünkü kabul edilmeyecek 
bir işe Yüce Allah’ın kulları teşvik etmesinin, 
umutlandırmasının veya söz vermesinin an-
lamı olmaz. Başka bir deyişle, Yüce Allah 
insanlara blöf yapmaktan, onları boşuna 
umutlandırmaktan veya oyalayıp oyun oy-
namaktan münezzehtir. 

“Rabbiniz sizin neye  layık olduğunuzu en iyi 
bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi 
cezalandırır.”(17 İsra/54) ve benzeri ayetlerin 
söylediği gibi, şirk dışında kalan büyük gü-

“DE Kİ EY KENDİLERİNE 

HAKSIZLIK EDEREK 

ÇOK GÜNAH İŞLEMİŞ 

KULLARIM, ALLAH’IN 

RAHMETİNDEN 

ÜMİDİNİZİ 

KESMEYİN...” (39 

ZÜMER/53)
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nahları işleyip tevbe etmeden ölenleri Yüce 
Allah istediği taktirde bağışlıyorsa, şirk de 
dahil bütün günahlardan tevbe etmiş olarak 
öleni haliyle bağışlıyor demektir. Çünkü şirk 
ve küfürden kurtulup Müslüman olmanın 
ve ahiret azabından kurtulmanın yolu bura-
dan geçer.   

“Kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse 
mutlaka kurtuluşa erecektir.”(28 Kasas/67)8.

“Kullarıma benim bağışlayan, merhamet eden 
olduğumu, azabımın da can yakıcı bir azap ol-
duğunu haber ver.”(15 Hicr/49-50). “Allah’ın, 
kullarının tevbesini kabul eden, sadakaları 
alan, tevbeleri kabul edip merhamet eden ol-
duğunu bilmiyorlar mı?“ (9 Tevbe/104). “O, 
kullarının tevbesini kabul eder, günahlarını ba-
ğışlar ve yaptıklarınızı bilir.”(42 Şura/25). “O, 
günahı bağışlayan, tevbeyi kabul edendir.” (40 
Mümin/3).

8.	 Ayetteki “asâ en yükûne mine’l-müflihîn” ifadesindeki	
“asê”	 sözcüğü	 	 geleneksel	 olarark	 anlaşılıp	 çevrildiği	
gibi	 “umulur”	anlamında	değil,	 kesinlik	 ifade	eder.	 (İb-
nu’-Cevzi,	Zadu’l-Mesir,	6/236’dan	naklen	Mustafa	Öz-
türk,	 Kasas/67.ayetle	 ilgili	 386.	 not).	 Zaten	 ayetin	 söy-
lediği	de	bunu	gerektirir.	Değilse,		 tevbe	etmenin,	 inan-
manın	ve	salih	amel	işlemenin	istenen	kurtuluşa	götürme	
garantisi	olmaz.

Yüce Allah’ın kulların tevbe etmelerini çok-
ça teşvik ettiğini ve buna çok sevindiğini Hz. 
Peygamber de şöyle anlatır:

“Allah, birinizin tevbe etmesine, yitirdiği hayva-
nını bulduğu vakit sevinen kulun sevinmesinden 
daha çok sevinir.”9. “Yiyecek ve içecek olmayan 
çorak bir yerde devesi yularını sürükleyerek ka-
çan ve üzerinde kendisinin yiyeceği-içeceği bu-
lunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, 
sonra bir ağacın yanından geçerken yuları ağa-
ca dolanmış olarak bulan bir adamın sevincine 
ne dersiniz? Biz, çok sevinir ey Allah’ın Resu-
lü, dedik.  Rasulullah, bakın, vallahi, kulunun 
tevbe etmesine Allah’ın sevinmesi bu adamın 
devesini bulmasına sevinmesinden daha çoktur, 
dedi.”10

Şüphesiz Yüce Allah’ın inkar ve şirkten bü-
tün günahlara kadar kötülük işleyenlerin 
tevbe ve istiğfar etmeleri halinde bağışlana-
cağını söylemesi ve tevbe kapısını açık tut-
ması, insanların önüne kötülük kapısının 
açılması ve birbirlerine haksızlık yapmala-
rının teşvik edilmesi yahut yapılanların ya-
panların yanında kâr kalması anlamına gel-
mez. 

Aksine, Yüce Allah bunun günah olduğunu 
söylemiş, önüne geçmek  için dünyada ve 
ahirette cezalar belirlemiş, uygulanmasını 
istemiş ve bunların onun sınırları olduğu-
nu söyleyerek çiğnenmesini yasaklamıştır. 
(bkz. 2 Bakara/187, 229, 4 Nisa/13, 14; 65 
Talak/1, vd).

Bu bakımdan tevbe kapısının açık tutulması, 
kötülüklere göz yumulması ve yapılanların 
yapanın yanında kâr kalması için değil, tür-
lü zaaflar içeren insan tabiatının Allah tara-
fından gözetilmesi, kendisini kurtarmak için 
fırsat  tanıması, dönüş için kapıların kapatıl-
maması ve işlediği bir suç nedeniyle cehen-
nemlik olarak tescil edilip rahmetten ümidi-

9.	 Müslim,	tevbe,	2
10.	Müslim,	 tevbe,	 6.	 ayrıca	 Bakınız:	 Muslim,	 1-8’e	 kadar	

olan	rivayetler,	İbni	Mace,	zühd,	30;	Tirmizi,	daavat,	98
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ni kesen İblis gibi  hayatının sonuna kadar 
ümitsizlik karanlığına (mesela 43 Zuhruf/75) 
gömülerek zulüm, isyan ve günah bataklı-
ğında helak olmaması içindir. Yüce Allah’ın 
insanoğluna sınırsız iyiliği, lütfu, rahmeti ve 
kurtuluş ümididir. Tevhit inancından sapan 
toplumlara  peygamber gönderip indirdiği 
vahiyle bir daha onlara doğru yolu göster-
mesi de bunun içindir. Bunun günahkâr açı-
sından ne kadar önemli olduğunu anlamak 
için Hristiyanlık’ta uydurulan aslî/doğuştan 
günah safsatasına bakmak yeterlidir.

Bütün bunlarla beraber yapılan tevbelerin 
ne kadar usulüne uygun olduğunu ve sa-
hiplerinin o hal üzere ölüp ölmediğini on-
ların inanış ve davranışlarıyla bunu ortaya 
koymalarının dışında, şimdiden/hayatta 
kestirmek ve emin olmak mümkün değildir. 
Çünkü bu, kişilerin inanç ve  tevbelerindeki 
samimiyete ve dünyadan üzerinde ayrıldık-
ları duruma bağlı bir şeydir.

Tevbe Hem İslam’a Giren Kâfirler, Hem 
Günahkâr Müslümanlar İçindir:

Bazıları  biraz Harici mantıkla düşünerek 
tevbenin ancak İslam’a girecekler için oldu-
ğunu, ama Müslüman olduktan sonra kişile-
rin büyük günah işleme hürriyeti olmadığı 
gibi ondan tevbe ile kurtulmanın da olmadı-
ğını, onun için Müslüman kişiler için tevbe-
nin sözkonusu olmadığını ileri sürerler.

Oysa yukarıda gördüğümüz gibi Kur’an 
bunun aksini söylemektedir. Çünkü tevbe-
nin yalnız İslam’ı kabul eden kafirler için 
değil, aynı zamanda mümin iken kişilerin 
cehaletle işledikleri günahlardan da olabi-
leceğini/olması gerektiğini ve Yüce Allah’ın 
usulüne uygun yapılan tevbeleri kabul et-
tiğini söylemektedir. Âdem’in yasağı çiğne-
mekten tevbe etmesi ve tevbesinin kabul 
edilmesi (2 Bakara/37), Musa’nın bir kişiyi 
vurup öldürmekten dolayı tevbe etmesi ve 
tevbesinin kabul edilmesi (28 Kasas/16), 
buzağıya taparak şirke düşen İsrailoğulla-

rı’nın daha sonra bundan tevbe etmesi ve 
Yüce Allah’ın onların tevbesini kabul etmesi 
(2 Bakara/54), Tebük seferine katılmamak 
için haksız yere izin isteyenlere izin veren 
Hz.Muhammed’in, Ensar ve Muhacirler’den 
az kalsın kalpleri sapacak olan bir grubun 
(9 Tevbe/117) ve bu sefere katılmadığı için 
onca genişliğine rağmen dünya kendilerine 
dar gelen, vicdan azabı çektikçe çeken, so-
nunda Allah’tan başka bir sığınak olmadığını 
anlayan Ka’b b.Malik, Hilal b.Ümeyye, Mü-
rare b.Rabi’ üçlüsünün tevbelerinin kabul 
edilmesi (9 Tevbe/118) bunun örnekleridir. 

Gördüğümüz gibi bütün bu tevbeler, sahip-
leri mümin Müslüman olarak yapılan tev-
belerdir. İster küfürden, isterse mümin iken 
işlenen günahtan olsun, yapılan tevbenin 
kabul edilip teşvik edildiğini birçok ayette 
görüyoruz. 

Mesela: “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile 
Allah’a tevbe ediniz. Böylece Rabbiniz günah-
larınızı bağışlasın ve içinde ırmakların aktığı 
cennetlere koysun…”(66 Tahrim/8), “Ancak 
onlardan tevbe eden, kendilerini ıslah eden ve 
yaptıklarıyla bunu ortaya koyanların tevbe-
lerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok 
kabul eden, çok merhamet edenim.”(2 Baka-
ra/159-160). “…Ancak, bundan sonra tevbe 
edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağış-
layıcı, çok merhametlidir.”(3 Âli İmran/86-89). 
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(Yine bakınız: 3 Âli İmran/155; 4 Nisa/15, 16, 
64, 110, 145-146; Maide/33-34, 38-39, 153; 6 
Enam/54; 8 Enfal/28; 9 Tevbe/10-11, 104; 16 
Nahl/119; 17 İsra/25; 20 Taha/82; 24 Nur/4-5, 
30-31; 33 Ahzab/73; 49 Hucurat/11-12). Bu-
nun insanların dünyada ve ahirette kurtulu-
şu için ne kadar önemli olduğunu aşağıda 
göreceğiz. 

Tevbe Edenlerin Günahlarının Bağışlanması 
İle Bazı Suçları İşleyenlerin Ebedi Cehennemlik 
Olması:

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, 
içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona 
gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük azab hazırla-
mıştır.”(4 Nisa/93), “Onlar Allah’ın yanında 
başka bir tanrıya dua etmezler. Haksız yere 
Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar, 
zina etmezler. Kim bu günahları işlerse elbet-
te cezasını çekecektir. Üstelik kıyamet günü 
çekeceği azap ağırlaştırılacak ve içinde ebedi 
kalacaktır.”(25 Furkan/68-69) ayetlerindeki  
gibi bazı suçları işleyenlere ebedi cehennem 
azabı olduğu belirtilir. 

Aynı şekilde “İki Müslüman, kılıçlarıyla kar-
şılaşıp birbirini öldürürse öldüren de ölen de 
cehennemliktir.”(Buhari, iman:22) ve “Müslü-
man’a sövmek fasıklıktır. Onunla savaşmak ise 
küfürdür.”(Buhari, iman:36)  gibi rivayetler 
de-sahih ise-bu işlerin sahiplerini  cehen-

nemlik fâsık ve kafir yaptığını anlatır. Onun 
için her ikisini birlikte değerlendirmek ge-
rekir. 

Bir mümini kasten öldürmenin korkunç 
bir günah olduğunda şüphe yoktur. Onun 
için Kur’an’da “Yanlışlıkla öldürmek dışında, 
hiçbir mümin başka bir mümini öldüremez.”(4 
Nisa/92) denilerek kâtil ebedi cehennem 
azabıyla tehdit edilmiştir. Nitekim böyle ağır 
bir ceza tehdidi, kadın-erkek  müşrikler ve 
münafıklar için yapılmaktadır. (48 Fetih/6) 

Onun için büyük günahlardan dolayı mü-
minin kafir olmayacağını  söyleyen fırkalar 
bunu “helal olduğuna inanarak veya imanın-
dan dolayı mümini öldürerek” şeklinde iman 
düşmanlığı/küfürle ilişkilendirmiş ve ima-
nından dolayı kişiyi öldürmenin bu ceza-
yı gerektirdiğini söylemişlerdir.11 Bunu da 
herhalde imana ve İslam’a dönmenin yolu-
nu gösteren 19 Meryem/60; 20 Taha/82; 25 
Furkan/70; 28 Kasas/67 ayetlerindeki tevbe 
eden+iman eden+salih amel işleyen… şek-
lindeki sıralamadan çıkarmışlardır.

Bir mümini imanından dolayı öldürmek 
dinden çıkaran/küfür bir amel olsa bile, 
birçok ayette gördüğümüz gibi en büyük 
günah olan küfürden ve şirkten tevbe eden-
lerin, yani İslam’a girenlerin günahı bağışla-
nacağına göre, bir mümini kasten öldürme 
günahından yukarıda gösterildiği gibi tevbe 
edenlerin günahının da bağışlanacağı anla-
şılmaktadır. 

Nitekim 25 Furkan/70-71 ayetlerinde Al-
lah’ın yanında başka bir ilaha dua edenle-
rin, zina edenlerin ve haksız yere cana kı-
yanların günah işlemiş olacakları, kıyamet 
günü azaplarının katmerli olacağı ve orada 
alçalmış olarak kalacağı belirtildikten sonra, 

11.	Mesela	 bakınız,	Nureddin	 es-Sabuni, Maturidiyye Akai-
di, 170,	çeviri,	Bekir	Topaloğlu,	DİB.	Yayınları,	3.baskı,	
tarihsiz.	 İman-Amel	 ilişkisi,	büyük	günahların	kişiyi	küfre	
götürüp	götürmediği	konusunda	Kur’an’ın	ve	akaid	mez-
heplerinin	görüşleri	 için “Şûra’dan Saltanata, Teokrasiye 
ve Lâisizme Yönetim” kitabımıza	bakınız.
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tevbe eden, iman eden ve salih amel işle-
yenlerin ise kötülüklerini Allah’ın iyiliklere 
çevireceği, çok bağışlayan, çok merhamet 
eden olduğu belirtildikten sonra tevbe eden 
ve salih amel işleyenlerin Allah’a tevbe et-
miş/Allah’a dönmüş olacağı vurgulanmak-
tadır. 

Onun için inkâr ve şirk dahil hangi suçu/günahı 
işlemiş olursa olsun kişi Müslüman olunca ön-
cesi tevbe ile bağışlanıyorsa, sonrasında işlediği 
de tevbe ile bağışlanıyor demektir. 

Nitekim kısasta ısrar edilmesi halinde uygu-
lanacak kısas cezasıyla kâtil-Müslüman ise- 
cezasını çekmiş olacağından ahirette ayrıca 
cezalandırılmayacak demektir. Çünkü genel 
hukuk mantığı ve adalet anlayışında bir suç 
için iki ceza olamayacağı temel bir ilke olup 
dünyada cezasını çektikten sonra ahirette 
de cezalandırmak ceza adaletine aykırı ka-
bul edilir. Zaten ahirette sonsuz cehennem 
azabıyla cezalandırılacağını bilen bir kişi-
nin -yakalanıp zorla infaz edilmiyorsa-ayrı-
ca dünyada kısas/ölüm cezasına yatmasının 
makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. 
Nitekim rivayetler doğru ise, zina suçu iş-
lemiş kişilerin bu günahtan arınmak için 
Hz.Peygamber’e gelerek cezalarını çekmek 
istediklerini söyledikleri, Resulullah’ın da 
onlara 24 Nur/2.ayet gelmeden önce uygu-
lanan recm cezasını uyguladığı ve onlardan 
Maiz için Hz. Peygamber’in “Mâiz öyle bir 
tövbe etti ki, bu tevbe bir ümmet arasında pay-
laştırılırsa onlara yeterdi.” (Müslim, hudûd, 
22; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 95,109; 
ez-Zeylaî, Nasbu’r-Râye, III, 314 vd.) buyur-
duğu anlatılır.

Onun için iman ile küfür arasında gidip gelen 
ve küfürde karar kılanlar (3 Âli İmran/90; 4 
Nisa/137, 168-169) dışında, Kur’an’ın tevbe 
ve istiğfarla bağışlamayacağını söylediği yahut 
tevbe ve istiğfarın dışında tuttuğu hiçbir suç/gü-
nah yoktur. 

Rivayetlerde Zeyd b.Sabit’in 4 Nisa/93. aye-
tin 25 Furkan/68. ayetten altı ay sonra in-
diği”(Ebu Davud, fiten ve melahim, 6, hno. 
4273), yani onu neshettiğini belirttiği söy-
lense de,  İbni Abbas’ın “Kim bir mümini 
kasten öldürürse...” ayetinin hiçbir şeyle 
neshedilmediğini söylediği rivayet edilir. 
(bkz.Ebu Davud, fiten ve melahim, 4275. 
yine bkz. Buhari, 3855, 4590, 4762-66, 
Müslim, 122, 2023). 

Doğrusu, bu kayıt olmasa bile Kur’an’da 
hükmü iptal edilmiş yahut mensuh olmuş 
hiçbir ayet yoktur. Nitekim İbni Abbas’ın 
tevbe ile bütün günahların bağışlandığını 
söylediği de şöyle rivayet edilir:

“...Ve Allah’ın yanında başka bir ilah tutup dua 
etmeyenler, Allah’ın haram kıldığı  canı haksız 
yere öldürmeyenler.”(25 Furkan/68)  ayeti 
inince Mekke müşrikleri bizler hem Allah’ın 
yanında başka  bir ilah tutup ona dua ettik, 
hem Allah’ın haram kıldığı canı öldürdük, 
hem de ahlaksızlıklar işledik, dediler. Bunun 
üzerine Allah “Ancak iman eden, tevbe eden ve 
salih amel işleyenlerin kötülüklerini Allah iyilik-
lere  çevirir.”(25 Furkan/70)  ayetini indirdi. Bu 
onlar içindir. Ama Nisa suresindeki “Kim bir 
mümini kasten öldürürse ebedi cehennemde ka-
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lır.”(4 Nisa/93) ayeti, Allah’ın şeriatını bildiği 
halde kasten mümini öldürürse tevbesi olma-
yıp cehennemlik olan kişiler içindir. (Buhari, 
tefsiru sura, 25, Nesai, tahrim, 3, küasame, 
49, Ebu Davud, fiten, 6, İbni Mace, diyat, 2, 
İbni Hanbel, 4/99). Bunu Mücahid’e anlattım, 
ancak pişman olup tevbe edenler bunun dışında-
dır, dedi”(Ebu Davud, fiten ve melahim, 4273. 
Yine bkz. Buhari, 3855, 4590,4762-66, Müs-
lim, 122, 3023 nolu hadisler). 

Bu bakımdan bir mümini kasten öldürme-
nin tevbesinin olmadığına ilişkin İbni Ab-
bas’tan ve başkasından bu yönde nakledilen 
görüşler ve  rivayetler12, Allah’ın tevbe ile  
bütün günahları bağışladığını belirten ayet-
lere açıkça aykırı olması nedeniyle kabul 
edilmemiştir.13 

Nitekim Medine’de inen ve bir mümini kas-
ten öldürmeye böyle ağır cezanın olduğu-
nu söyleyen  4 Nisa/93. ayetten sonra inen 
4 Nisa/110, 149, 5 Maide/33-34, 38-39, 9 
Tevbe/5, 10-11, 73-74 ayetleri müşrikler, 
kafirler, mürtedler, münafıklar, hırsızlık yapan-
lar, Allah’a ve Resulü’ne karşı savaşanlar için 
tevbe kapısının açık olduğunu belirtmiştir. 
Onun için 4 Nisa/93. ayette belirtilen gü-
nahtan tevbe edenlerin de bu affın kapsa-
mında olduğu yukarıda verilen ayetlerden 
ve başka ayetlerden anlaşılmaktadır. 

 “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde 
temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap 
etmiş, lanetlemiş ve büyük azab hazırlamıştır.”(4 
Nisa/93) ayeti ile 4 Nisa/48, 116, 25 Fur-
kan/70; 39 Zümer/53 gibi ayetler arasında 
çelişki olduğu söylenerek Nisa/93.ayetin bu 
tür ayetleri neshettiği de söylenemez. Çünkü 
aralarında çelişki olmadığından, iddia edildi-
ği gibi Nisa/93.ayetin tevbe kapısının herkese 
açık olduğunu söyleyen yukarıdaki ayetleri 
neshetmesi sözkonusu değildir. Zira ölme-
den önce şirk, küfür, nifak ve büyük günah 

12.	Bkz.	İbni	Hanbel,	1/222,	Nesai,	kasame,	48,	tahrim,	2,	
İbni	Mace,	diyat,	2

13.	Bkz.	Zemahşeri, Keşşaf, Nisa/93.	ayetin	tefsiri.

olarak, bütün günahlardan tevbe edenlerin 
günahlarının bağışlanacağı genel bir hüküm-
dür.14 Kasten adam öldürmek de büyük gü-
nahlardan biri olarak bu kapsamın içindedir. 

Zaten Müslümanlar’la savaşan müşrik kafir-
ler Müslüman olmadan önce müminleri her-
halde yanlışlıkla değil, bile bile öldürüyor-
du. Bunlar müminleri kasten öldürdükten 
sonra tevbe ederek Müslüman olduklarında 
günahlarının bağışlandığını ve geçmişleri-
nin üzerine sünger çekildiğini söylüyoruz ki 
vahye inanmanın ve kurtulmanın mantığı da 
bunu gerektirir. Yukarıda gördüğümüz gibi 
küfür ve şirk de dahil her türlü günahtan 
usulüne uygun tevbe edenlerin tevbelerinin 
kabul edileceği ve günahlarının bağışlanaca-
ğı birçok ayette belirtilmiştir. (Mesela bkz. 2 
Bakara/159-160; 3 Âl-i İmran/31; 4 Nisa/17, 
31, 64, 110; 6 Enam/54; 8 Enfal/29; 9 Tev-
be/104; 16 Nahl/119; 17 İsra/25; 24 Nur/31, 
20 Taha/82, 25 Furkan/70-71 vd).

Bu bakımdan olayı değerlendirirken Ehli 
Sünnet’in ve başkalarının “mümini öldürme-
yi helal saymak” şeklinde iman ve küfürle 
ilişkilendirmesine de gerek yoktur.  Çünkü 
olay ne olarak değerlendirilirse değerlendi-
rilsin ölmeden önce şirk, küfür, münafıklık, 
fasıklık ve büyük günah olarak bütün gü-
nahlardan tevbe edenlerin günahlarının ba-
ğışlanacağı Kur’an’da genel bir hükümdür.15 

Evet, imanından dolayı mümini öldürmeyi 
helal saymanın kişiyi küfre götürdüğü ke-
sin olmakla beraber bunun samimi tevbe 
ve istiğfar ile bağışlanmayacağını söylemek 
doğru değildir. Nitekim İslam’ı bırakanla-
rın /mürtedlerin tekrar İslam’a dönmeleri 
halinde Müslüman olup cezadan kurtula-
cakları bilinmektedir. 4 Nisa/93 ve 25 Fur-
kan/68-69 ayetlerinde sayılan suçları işleyip 
tevbe istiğfar etmeden ölenler ise ayetlerin 
belirttiği cezalara çarptırılacaklardır. 

14.	Bkz.,	M.İzzet	Derveze, ed-Dustûru’l-Kur’anî,	2/457-463,	
Kahire,	1966.

15.	Bakınız,	M.İzzet	Derveze,	Age.	2/457-463.
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Günahların Tevbe ile Bağışlanması ve “Kul 
Hakkı” Söylemi Yahut Din Anlayışında 
Bütünlük Sorunu:

İslam kültürü, Yüce Allah’a kulluk görevinin 
yanında, insan hakları ve toplumun huzu-
ru eksenli bir anlayışa dayandığından yazılı 
veya sözlü olarak dini anlatanlar haklı olarak 
“kul hakkı” söylemini geliştirerek hep öne 
çıkarırlar. Bunun insanların din, can, mal, 
namus gibi haklarını korumak ve toplumda 
barışı, güvenliği, adaleti ve huzuru sağlamak 
adına yapıldığında şüphe yoktur. 

Allah’ı inkar etmek, ona ortak koşmak, na-
maz kılmamak, oruç tutmamak, içki içmek 
gibi kişinin Allah’a karşı işlediği kötülükleri 
tevbe ve istiğfar etmesi halinde Allah’ın ba-
ğışlaması normal ve makul görülürken, öl-
dürmek, tecavüz etmek, hırsızlık yapmak, if-
tira etmek, faiz almak, borcunu ödememek, 
emanete hıyanet etmek, büyücülükle zarar 
vermek gibi kullara karşı işlenen suçların 
‘kul hakkı’ olduğu ve bunlar için Yüce Al-
lah’ın (nerede, ne zaman ve kime demişse?) 
“Bana kul hakkı ile gelmeyin.” dediği anlatılır. 

Ancak Kur’an’da “kul hakkı” kavramı ve 
söylemi şeklinde bir anlatım olmadığı gibi, 
tevbe ve istiğfar edilmesi halinde  (bkz. 3 
Al-i İmran/135-136; 4 Nisa/17-18; 25 Fur-
kan/68-71; 66 Tahrim/8) “Allah’ın bağışla-
mayacağı günahlar” sınıfı da yoktur.  

Örneğin, 80 yıl şirk hayatı yaşadıktan ve  Al-
lah’ın hakkından insanların haklarına kadar 
her türlü haksızlığı yaptıktan sonra İslam ile 
müşerref olan, yani tevbe eden kişinin en 
büyük günah olan şirk (31 Lokman/13) de 
dahil daha önce işlediği bütün kötülükleri-
nin bağışlandığı, aksi halde Müslüman olsa 
da şirk günahı bağışlanmayacağından (4 
Nisa/48, 116) cehenneme gidip orada ebedi 
kalması gerekeceği açıktır. Bu bağışlamada 
Allah’ın hakkı-kulun hakkı şeklinde bir söy-
lemin veya ayırımın olduğunu da bilmiyo-
ruz. Onun için Kur’an’ı, kültürün yönlendir-
mesinden bağımsız olarak kendi bütünlüğü 

içinde birbiriyle çatıştırmadan doğru anla-
mak ve din anlayışında bütünlüğü sağlamak 
gerekir. 

İster Yüce Allah’a karşı, ister kullara karşı 
işlenen bütün kötülükler veya günahlar son 
tahlilde Allah’ın emir ve yasakları çiğnenerek 
işlendiğinden her iki tarafın haklarına teca-
vüz olmaktadır. Bu bakımdan her ikisinden 
de samimi tevbe istiğfar edilmesi ve kullarla 
mümkünse burada ödeşmenin yapılması ge-
rekmektedir.

Yüce Allah “Kim bir kötülük işler veya kendisi-
ne zulmeder de ardından bağışlanma dilerse Al-
lah’ın çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğunu 
görür.”(4 Nisa/110) buyurur. Bütün günah-
lardan tevbenin olduğunun bildirilmesi hak-
sızlık yaptıktan sonra tevbe eden kişilerin 
bağışlanmasını öngörürken, onlardan ala-
caklı kişilere de haklarının ödenmesi gerekir. 
Hiçbir kimsenin haksızlığa uğramamasının 
(21 Enbiya/47; 36 Yasin/54; 2 Bakara/272, 
279, 281; 3 Ali İmran/25, 161;  4 Nisa/49, 
77, 124; 8 Enfal/60, 160; 10 Yunus/47, 54; 
16 nahl/111; 17 İsra/71; 19 Meryem/60; 23 
Müminun/62; 39 Zümer/69; 45 Casiye/22; 
46 Ahkâf/19) anlamı ve gereği budur. Bu da 
her iki tarafın hoşnut edilmesiyle olur.  

KUR’AN’DA 

MÜMİNLERİN 

ATEŞE GİRMESİ 

DİYE BİR ANLATIM 

OLMADIĞI GİBİ, 

ORAYA GİRENLERİN 

ÇIKACAĞINI SÖYLEYEN 

BİR ANLATIM DA 

YOKTUR.  

İbrahim 
SARMIŞ

SAMİMİ TEVBE İLE 
BÜTÜN GÜNAHLA-
RIN BAĞIŞLANMASI
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Ödeşmenin Ahirete Bırakılması ve Ateşe 
Atılan Müflisin Cezasını Çektikten Sonra 
Çıkarılıp Cennete Gönderilmesi Söylemi:

Burada alınmayan hakkın ve yapılmayan ödeş-
menin ahirette, “Müflis kimdir bilir misiniz? As-
hab, aramızda müflis, dirhemi ve eşyası olmayan 
kişidir, dediler. Bunun üzerine Rasulullah şöyle 
dedi: Ümmetimden gerçek müflis, namaz kıldığı, 
oruç tuttuğu ve zekât verdiği halde şuna sövmüş, 
buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun ka-
nını dökmüş, onu dövmüş olarak kıyamet günü-
ne gelen ve iyiliklerinden alınıp haksızlık yaptığı 
kişilere verilen ama borcu kapanmadan iyilikleri 
tükenince onların günahlarından alınıp kendisine 
yüklenen ve ateşe atılan kişidir.”16 hadisinde söy-
lendiği gibi yapılacağı anlatılır.

Müflis’in ateşe atılması, imanının da kalmadı-
ğı ve kafir olarak ateşe atıldığı anlamında mı, 
yoksa Ehli Sünnet’in ve Mürcie’nin iman ve 
İslam arasında ayırım yaparak iman adı gittiği 
halde İslam adının devam ettiğini savunduğu 
gibi hâla Müslüman olup günahı kadar ateşte 
yanıp  çıkacağı anlamında mı, olduğu gördü-
ğümüz gibi hadiste  belirtilmemiştir. 

“İman altmış veya yetmiş küsur şubedir. Bun-
ların en üstünü şehadet kelimesini söylemek, 
en aşağısı da yolda gelip geçenlere eziyet veren 
şeyleri kaldırıp atmaktır.”17, “Zina eden kişi 
zina ederken mümin değildir; hırsızlık yapan 
kişi hırsızlık yaparken mümin değildir; içki içen 
kişi içerken mümin değildir; başkasını haksızca 
öldüren kişi öldürürken mümin değildir.”18 gibi 

16.	Buhari,	 Edeb,	 102;	Müslim,	 Birr,	 59;	 İbni	Hanbel,	 çok	
yerde.

17.	Buhari,	iman,	3,	müslim,	iman,	57,58,	Ebu	Davud,	sün-
net,	14,	 Tirmizi,	 iman,	6,	Nesai,	 iman.	16,	 İbni	Mace,	
mukaddime,	9,	İbni	Hanbel,	2/279,	414,	445.
Doğrusu,	bu	rivayet	sahih	ise	Resulullah	imanın	ya	altmış	
veya	yetmiş	küsur	şube	olduğunu	söylemiştir.	Çünkü		iki	
sayı	birbirinden	farklıdır.	Sayıların	çokluktan	kinaye	olma-
sı	 da	 söylenemez.	 Zira	 Resulullah’ı	 çelişkili	 konuşmayıp	
çokluktan	 kinaye	 olarak	 bunlardan	 birini	 söylemiş	 ol-
malıdır.	Değilse	çelişkili	konuşmuş	olur.	Onun	için	ya	bu	
sayılardan	biri	doğru	olup	ravi	rakamları	karıştırmıştır	ya	
da	rivayet	sahih	değildir.	Her	iki	durumda	da	iman	konu-
sunda	böyle	çelişkili	bir	rivayetin	delil	olarak	kullanılması	
doğru	değildir.

18.	Buhari,	Muharıbin,	6/2.	“Hırsızlık yapan mümin değildir” 
rivayeti	için	yine	bakınız:	Buhari,	Mezalim,	30,	Eşribe,	1,	

rivayetlerden ve kıblenin değişmesinin ar-
dından daha önce kılınan namazların boşa 
gittiği söylentisine cevap olarak “Allah ima-
nınızı boşa götürecek değildir.”(2 Bakara/143) 
ayetindeki imandan maksadın namaz, yani 
amel olduğu19 anlayışından hareketle özel-
likle selefi anlayışın yaptığı gibi iman da 
kişinin işlediği bir amel olarak değerlendi-
rilirse20, haksızlık yapan kişinin iflas ederek 
alacaklıların günahlarını da yüklenerek ateşe 
atılması, o kişinin bir ameli olarak imanının 
da kalmaması ve böylece kafir olup cehen-
neme gitmesi anlamına geliyor olsa gerektir. 

Bu da “Günah işlemeye devam ederken son ne-
fesinde ‘ben artık tevbe ettim’ diyen ve kafir ola-
rak ölen kimselerin tevbesi asla makbul değildir. 
Böyleleri için çok acıklı bir azap hazırladık.”(4 
Nisa/18)  ve “Günah işlemeye devam eden ve 
suçu kendisini kuşatmış olan kimseler cehenne-
mi boylayacak ve temelli orada kalacaktır.“(2 
Bakara/81) ayetlerinin belirttiği kişilerin du-
rumu olmalıdır. 

Değilse, bu sonuç, mümin kişinin günahkâr 
olduğu için ateşe gitmesi ve günahı kadar 
cezasını çektikten sonra  terhis olup cenne-
te gitmesi anlamına gelmez. Çünkü Kur’an 
anlatımında müminlerin ateşe girmesi diye 
bir anlatım olmadığı gibi, oraya girenlerin 
çıkacağını söyleyen bir anlatım da yoktur. 

Hudud,	1,	6,	14;	Müslim,	İman,	100,	104;	Ebu	Davud, 
Sünnet,	15;	Tirmizi,	İman,	15;	Nesai,	Kasame,	49,	Eşri-
be,	42,	Sarik,	1,	Eşribe,	42;	İbni	Mace,	Fiten,	3;	Darımi, 
Eşribe,	11;	İbni	Hanbel,	çok	yerde.	Başka	kaynaklar	için	
bakınız,	Sönmez	Kutlu,	age,	dipnot	272.	

19. “Allah imanınızı boşa götürecek değildir”(2	Bakara/143)	
ayetindeki	iman’ın	namaz	değil,	pekâlâ	iman	olarak	an-
laşılmaması	için	hiçbir	engel	yoktur.	Çünkü	kıble	değişik-
liğinden	önce	kılınan	namazı	Allah	boşa	götürmeyeceği	
gibi,	bu	dönemdeki	 imanın	da	boşa	gitmesi	 sözkonusu	
değildir.	Onun	 için	ayetteki	 ‘iman’	 kelimesinin	anlamını	
namaz	ile	değiştirmeyi	zorunlu	kılacak	bir	şey	yoktur.

20.	Aslında	Kur’an’ın	 ve	 sünnetin	 seslendirmeyip	Emevi-Ab-
basi	 yönetimlerindeki	 olumsuzlukların	 yol	 açtığı	 bir	 po-
lemik	 olan	 amelin	 imandan	 sayılıp	 sayılmaması	 tartış-
maları	 için	mesela	bakınız.	Ahmed	 İbni	Teymiyye,	Mec-
muu’l-Fetâvâ,	 7/217-428,	 Müessesetu’r-Risale,	 	 1397,	
tıpkı	basım.



DENEME

Tevbe, sözlükte, pişmanlık, dönme, ne-
damet anlamına gelir. Kulun işlediği kö-

tülük ve günahlara pişman olup onları terk 
ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak 
ve yasaklarından kaçmak suretiyle, Allah’a 
sığınarak bağışlanmasını dilemesidir.

Tevbe, kulun günah halinden, salaha dön-
mesi, bakışını Allah’ın rahmetine çevirme-
sidir. Kur’an’da bizzat emir olarak geçer. 
Ayetlerde seksen altı yerde tevbe ve türevle-
rinden bahsedilir.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’le 
tevbenin başladığını biliyoruz. Kulluğun 
olmazsa olmaz eylemlerinden biridir ve en 
önemli göstergesidir. Rabbimiz bir ayetinde 
şöyle buyurmaktadır. “Siz ey imana ermiş 
olanlar! Gönülden tevbe ederek Allah’a yö-
nelin. Umulur ki  Rabbiniz kötü fiillerinizi 

TEVBE, KULUN 
GÜNAH HALİNDEN, 
SALAHA DÖNMESİ, 
BAKIŞINI ALLAH’IN 

RAHMETİNE 
ÇEVİRMESİDİR.

Bünyamin DOĞRUER bunyamin-yazar@hotmail.com

TEVBE ÂDEMLEŞMEKTİR
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yok eder ve Allah’ın Peygamberi ile onun 
inancını paylaşanları utandırmayacağı o gün 
sizi içinden ırmaklar akan bahçelere koyar. 
Onlar önlerinden ve sağ taraflarından hızla 
ışık yayarlar ve Ey Rabbimiz diye yalvarırlar. 
Bu ışığımızı ebediyen parlat ve günahları-
mızı bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin.” 
(Tahrim 66/8).

Şunu hemen belirtelim ki, imana ermiş kişi, 
tevbenin imanının bir gereği olduğunu bil-
mesi gerekir. Burada kastedilen Nasuh tev-
besidir. Yani, samimi, ciddi, günaha bir daha 
dönmemek üzere yapılan tevbedir. Günaha 
gerçekten pişmanlık duyulması ise, günahın 
derhal terk edilmesi, bir daha önceki hali-
ne geri dönülmemesi, Allah’ın emirlerinin 
yerine getirilmesi, zulmün her çeşidinden 
kaçınılmasını da zorunlu olarak beraberinde 
getirir.

Nasuh tevbe dediğimiz tevbe (has ve saf) tev-
bedir.Mübalağa kipinden olan Nasuh, çok 
ıslah edici, hiçbir kir bırakmayıcı ve hiçbir 
gedik, yırtık bırakmayacak şekilde onarıcı 
demektir. Daha da açacak olursak, öyle bir 
tevbe etmeliyiz ki, işlediğimiz günahlardan 
dolayı, yaptığımız hatalardan dolayı, kalbi-
mizde, yüreğimizde açılan yaralar iyileşsin, 
siyah izler karaltılar temizlensin, her nevi 
günahın izleri içimizden silinsin. Öyle ki Hz. 
Peygamber’in buyurduğu  gibi” Tevbe eden 
hiç günah işlememiş gibidir.” sözüne maz-
har olalım.

Tevbenin Kur’an’daki anlam haritası olduk-
ça geniştir.

Allah iman edenlerin imandan önceki işle-
miş oldukları günah ve kötülükleri bağışlar.

“Ki onlar, Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik 
artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ate-
şin azabından koru diyenlerdir.” (Âl-i İmran 
3/16)

Allah, pişman olan kullarını sever, onlara 
azap etmez.

 “Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri 
sever.” (Bakara 2/ 222)

Tevbe, kurtuluş, felah umut etmek, zulüm-
den kaçınmak, fısk ve fucurdan uzaklaş-
maktır.

“Ey iman edenler bir kavim başka bir ka-
vimle alay etmesin belki kendilerinden daha 
hayırlıdır. Kendi kendinizi küçük düşürme-
yin ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın, 
imana erdikten sonra fasıklık ne kötü bir 
isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim-
lerin ta kendileridir.” (Hucurat 49/11)

Tevbe insanın uğrayabileceği her türlü bela 
ve sıkıntılardan koruması için yapılır.

“Ey müminler, Allah’a tevbe ediniz, umulur 
ki feraha eresiniz.” (Nur24/ 31)

Tevbe, aynı zamanda kurtuluşa ermek için 
bir vesiledir.

“Onlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd 
edenler, yeryüzünü dolaşanlar, rüku eden-
ler, secde edenler iyiliği emredenler, kötü-
lükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını 
koruyanlardır. İşte sen bu müminleri müj-
dele.” (Tevbe 9/112)

Tevbe aynı zamanda, bağışlayıcı (gafur) olan 
Allah’a istiğfar etmek O’ndan günahlarımı-
zın bağışlanmasını istemektir.

ALLAH, PİŞMAN 
OLAN KULLARINI 
SEVER, ONLARA 

AZAP ETMEZ.
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BÜNYAMİN
DOĞRUER

TEVBE ÂDEM-
LEŞMEKTİR

“Şu halde sen sabret, gerçekten Allah’ın vaa-
di haktır. Günahın için, mağfiret dile  akşam 
ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.” (Mü-
min 40/ 55)

Allah, hakkıyla tevvabdır. Kur’an da on bir 
yerde geçer. Yani Rabbimiz önce bizi bağış-
lıyor sonra da müthiş bir şekilde ikramda 
ve ihsanda bulunuyor. Kur’an’da dört yerde 
de gafur ismiyle beraber afuvv vasfı, Rabbi-
mizin çok affediciliğini gösterir. Allah ada-
letiyle cezalandırmaya kadir olduğu halde 
lütfunun gerçeği olarak bağışladığının bildi-
rir. Değil mi ki bağışlama ancak güç, kudret 
sahibi kadir olandan olursa anlamlı olur, de-
ğerli olur. Biz bağışlanmamızı ancak ve an-
cak tek ilah olan Allah’a yaparız. İnanırız ki 
Allah’ın affı ve cömertliği çok büyüktür.

Yine Kur’an’dan biliyoruz ki, kafirler ve 
zalimleri Allah asla bağışlamayacak. (Nisa 
4/168, 169) Ancak tevbe edip salih amelde 
bulunurlarsa o zaman müminlerle kardeş 
olurlar. (Tevbe 9/11)

İman ettikten sonra inkara sapan ve küfür-
lerini arttıranların tevbeleri kesinlikle kabul 
görmeyecek. (Âl-i İmran 3/90)

Tevbesi kabul edilmeyecek insanlar için ba-
ğışlanma dilemek yasaklanmıştır. Münafık-
lar içinde aynı şey geçerlidir. Hatta bunların 
cenazesinin kılınması ve kabirleri başında 
durulması da yasaklanmıştır. (Tevbe 9/84)

“Sen onlar için istersen bağışlanma dile is-
tersen bağışlanma dileme, onlar için yetmiş 
kere bağışlanma dilesen de, Allah onları ke-
sinlikle bağışlamaz. Bu gerçekten onların Al-
lah’a ve Rasulü’ne karşı nankörlük etmeleri 
dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hi-
dayet vermez.” (Tevbe9/ 80)

Tevbe, kişiye, zata, efendiye, hacıya, hocaya, 
üstada, şeyhe yapılmaz. Tevbe Allah’a yapı-

lır. Tek otorite Allah’tır. Ancak O kabul eder 
O reddeder. Tevbeleri alanda, kabul edende, 
bağışlayan da Allah’tır. Kişi istediği anda ve 
zamanda Allah’a hiçbir aracıya ihtiyaç duy-
madan günahlarını itiraf edebilir ve bağış-
lanma diler.

Kur’ani hakikatlerin ışığı altında, tevbe müt-
hiş bir muhasebe ve özeleştiridir…

Tevbe, insanın yeniden kendi anlamına dön-
mesidir.

Tevbe, katı kalplilikten kurtulmaktır. Mer-
hametsizlikten, acımasızlıktan kurtulmaktır, 
uzaklaşmaktır.

Tevbe, yırtılan, sökülen azaların yeniden 
yapılması, dikilmesi, restore edilmesidir. Ya-
ralı kalbin ve yüreğin tedavisi, günahlardan 
dolayı kir pas tutmuş kalbin temizlenmesi, 
cilalanması, siyah izlerin silinmesidir.

Tevbe, şeytanlaşmamak, âdemleşmektir, 
adam olmaktır. Âdem gibi günah işledim, 
Âdem gibi tevbe ediyorum, ettim demektir.

Tevbe, mağrur ve müstağni nefse güç yetir-
mektir. Sonunda, dünya ve ahiret mutlulu-
ğuna erişmektir. Tevbe bize aslolanın günah-
sızlık değil, günahı savunmamayı, günahta 
karar kılmamayı öğretir.

Tevbe, mazeretlere sığınmamaktır. Allah’a 
karşı terbiyeyi ve edebi kuşanmaktır. O’na 
saygısızlık etmemektir. Günahını itiraf ede-
rek acizliğini O’na söylemendir.

NASUH TEVBESİ, 
SAMİMİYET VE 

CİDDİYETLE, GÜNAHA BİR 
DAHA DÖNMEMEK ÜZERE 

YAPILAN TEVBEDİR.
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Hz. Âdem ve Havva yasak ağacın meyvele-
rinden yedikten sonra şöyle yalvarmışlardı:

“Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer 
bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka zi-
yan edenlerden oluruz dediler.” (Araf 7/22)

Hz. Yunus başından geçenlerden sonra şöyle 
yalvarmıştır: 

“Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ede-
rim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.” 
(Enbiya 21/ 87). Hz. Musa, ölümüne sebep 
olduğu kişiden dolayı şöyle yalvarmıştır: 

“Rabbimiz doğrusu kendime zulmettim. Ben 
bağışla.” (Kasas 28/16)

Düşünün, Peygamber ki, ismet sıfatına sa-
hipken, masumiyetleri ile birlikte hiçbir 
mazerete sığınmadan zalim oldum diyebi-
liyorlar: Hiçbir yalana, hiçbir tevile, hiçbir 
savunmaya gitmiyorlar, müthiş bir tevbe ve 
teslimiyet abideleri. İşte peygamberlik ahla-
kı budur…

Hal böyleyken, ey insanlar, ey hoca efendi-
ler, kendilerini peygamber varisleri görenler, 
Müslümanlar’a hakaret edenler, haksızlık 
edenler, nefret dili kullananlar, şantaj ya-
panlar, mahrumiyetleri hiçe sayanlar, rönt-
genciler, kumpasçılar, iftiracılar, nefislerine 
zulmedenler, Müslümanlar’ı değil de, Siyo-
nistler’i, masonları, Hıristiyanları dost edi-
nenler, onların dostluğunu kazanmak için, 
Müslümanlar’ı satanlar, müminlere beddua 

edenler, Hıristiyanlara gösterdikleri hoşgö-
rüyü, Müslüman kardeşlerine göstermeyen-
ler, sırtını dönenler, Allah’ın ayetlerini hiçe 
sayıp yeniden din ihdas edenler, her türlü 
ukalalığı yapıp sonra da pişkin pişkin ma-
sumiyet postuna bürünenler, ne oluyor size 
bu ne tuğyan, bu ne cüretkarlık, bu ne vefa-
sızlık, tüm bu günahlardan, hatalardan, zil-
letten ne zaman tevbe edip kurtulacaksınız?

Ne zaman nefsinizi kınayacaksınız?

Ne zaman tevbe ve teslimiyet göstereceksi-
niz?

Ne zaman ben-biz zalimlerden olduk diye-
ceksiniz?

Ne zaman bunlara şahit olacağız?

Bu katılaşma, tevbesizlik sürecinden ne za-
man çıkacaksınız?

Unutmayalım, tevbe etmek ayağa kalkmak-
tır. Düşebilirsin, hata edebilirsin, yanılabilir-
sin, senin düşmen yolda olduğunun delili-
dir. Önemli olan düştüğün yerden doğrulup 
yürümendir.

Tevbeye davet, insanı yeniden elde etmek-
tir. Eğer insanı kaybedersek, hayatın ruhunu 
kaybederiz.

Hayatı bir çınara benzetirsek, gövdesi tevbe-
dir. Gövdeyi kesmemek için mücadele etme-
liyiz.

Tevbe, korkunun ve ümidin anaforunda, 
Rabbimize verdiğimiz sözleri hatırlamaktır. 
Şefkat ve merhamet elini gözlemektir.

Tevbe, nefis mertebesinden, ruh mertebesi-
ne çıkmaktır.

Tevbe, Allah’ı hatırlamaktır. Fıtrata dönmek-
tir.

Unutmayalım ki, vicdanın pusulası, tevbeyi 
gösterir…   

TEVBE, KİŞİYE, ZATA, 
EFENDİYE, HACIYA, 

HOCAYA, ÜSTADA, ŞEYHE 
YAPILMAZ. TEVBE ALLAH’A 

YAPILIR.
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Cevdet IŞIK cevdet111@hotmail.com

İNSANI 
İNSAN YAPAN 
ÖZELEŞTİRİ

İnsanın bireysel ve toplumsal yaşamdaki 
keyfiyeti üzerinde durmak; insanın ne ol-

duğunu ve nasıl olması gerektiğini bir de-

ğerlendirmeye tabi tutmak; insanın olumlu 

veya olumsuz yanlarını tespit etmek, tabir 

caizse teşrih masasına yatırmak, insanı eleş-

tiriye tabi tutmak demektir. İnsanı eleştiren 

insanın, eleştirdiği insana yakınlığı veya 

uzaklığı, insanı nesnel olmaktan çıkarabilir 

ve yapılacak eleştiriyi sağlıklı kılmayabilir. 

İnsan, görebildiği ve bilebildiği kadarıyla 

eleştiri yapabildiği için, ulaştığı kanaatlerini 

hüküm yerine koyma heveslisi olmamalı-

dır. Eleştiri yapan insan için sabır ve zaman, 

haklı olup olmadığını ortaya çıkaracak iki 

unsurdur. Yani insan sabır gösterebilirse, 

yaptığı eleştirinin, gelecek zaman içinde, 

isabetli olup olmadığını görecektir.
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Eleştiri yapan insan, eleştirdiğinin dışında 
kalarak eleştiride bulunur. Bir başka deyişle 
kendisini işin dışında tutarak eleştirir. Yani 
ele aldığı, elediği ve elden geçirdiği bir baş-
kasıdır. Bu sebeple elde ettiği sonuçlar, var-
dığı kanaatler de kendisi ile ilgili değildir. 
İnsan eleştiride bulunurken, sahip olduğu 
değer yargılarından hareket eder. O sebep-
tendir ki, eleştiri konusunda, insanın sa-
hip olduğu düşünce ve tasavvur büyük bir 
önem arz eder.

İnsan eleştiride bulunurken, kendisini nere-
de konumlandırmaktadır? Bu soru önemli 
bir sorudur. Durulan yerin mahiyeti, aynı 
zamanda eleştirinin de mahiyetine etki eder. 
İnsan, eleştiriyi bir dünyevi menfaat için ya-
pıyorsa, menfaatin sağlanması için her yolu 
ve yöntemi kullanıyorsa, eleştirinin değe-
ri söz konusu menfaate bağlı olur. İnsan, 
eleştiriyi hakkın ve hukukun yani adaletin 
tecellisi için yapıyorsa, aynı zamanda ilahi 
ve insani umdelerden de taviz vermiyorsa, 
yapılan eleştirinin değeri ona göre olacaktır. 
Yani insanın şahsiyetini ne oluşturuyorsa, 
eleştirinin rengini de o oluşturmaktadır.

Eleştiride yapılan, şehadet edilenlere bir 
kıymet biçmektir. Olup bitenlere sağlam 
bir gözle bakmak ve olup bitenlerin sebep-
lerinin neler olduğunu doğru tespit etmek, 
isabetli bir eleştiri için ilk elde bulunması 
gereken koşullardır. Yazının başından beri 
“insan” derken, sureta insandan bahsetme-
diğimi de belirtmeliyim. İnsan derken verili 
yapısını kişilikle perçinleyen, nerede durup 

nasıl baktığını bilen bir şahsiyetten bahse-
diyorum. Eleştiri olayında insan, bakışını 
dışındakilere yöneltir. Bunun için, baktığı 
ile kendi arasında bir mesafenin olması icap 
eder.

Özeleştirinin ne demek olduğunu anlamak 
için, yukarıdaki değerlendirmeleri yapmak 
bir zaruretti. Zira özeleştiri ile eleştiri bir-
birinden bağımsız ve kendi başlarına olan 
durumlar değildir. Ama ikisinin zorluk de-
recesi de aynı değildir.

İnsan, dışındakilerle kendi arasına bir mesa-
fe koyup nazar edebilir. Peki, insan kendi-
sine nasıl nazar edecek? İnsan kendisinden 
nasıl ayrılarak kendisine bakacak? İnsan 
kendisini yani özünü eleştirirken, hakkani-
yete uyabilecek mi? Görüldüğü üzere öze-
leştiri, marifet gerektirdiğinden, öyle kolay-
ca yapılacak bir iş değildir. Öyle ki, özeleştiri 
eleştiriden çok daha zor olan bir iştir. İnsan, 
eleştiride başkasını sanık sandalyesine otur-
turken, özeleştiride kendisini sanık sandal-
yesine oturtmaktadır.

İnsanın kendini yargılaması, günahlarını ve 
hatalarını görmesi ve bunlardan nedamet 
ederek uzaklaşması, sanıldığı kadar kolay 
olmasa gerektir. Nedamet, yapılan özeleş-
tirinin bir neticesidir. Sağlıklı bir özeleştiri 
yapanlar, sağlıklı eleştirilerde de bulunabilir. 
Kendisini eleştiriden muaf görmek, insan ol-
manın sınırlarını kabul etmemek anlamına 
gelmektedir.

Hz. Âdem’in “insan” olması, yaptığı özeleş-
tiriden sonradır. Bakara Sûresi’nin otuzuncu 
ayetinden itibaren, Allah’ın meleklere, yer-
yüzünde tayin edeceğini söylediği halifeyi 
haber verirken başlayan diyaloglar vardır. Di-
yalogların neticesinde meleklerin Âdem(oğ-
lu) için emre amade olması istenmiş ve İblis 
hariç, bütün melekler amade olmuştu. İblis, 
büyüklük taslayarak nankörlük yapmış ve 
verilen emre karşı gelmişti. Bundan sonra 

GEREK ELEŞTİRİ VE 
GEREKSE ÖZELEŞTİRİ 
TOPLUMSAL HAYATIN 

AKCİĞERLERİ GİBİDİR.
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CEVAT IŞIK

İNSANI İNSAN 
YAPAN ÖZELEŞTİRİ

Âdem ve eşi cennet diye tabir ettiğimiz bah-
çeye yerleştirilmişti. Canlarının her istediği-
ni yapabilecekleri fakat işaret edilen ağaca 
ise yaklaşılmaması emredilmiş, yaklaşıldığı 
takdirde zalimlerden olacağı haber verilmiş-
ti. “Fakat şeytan onların ayaklarını kaydırdı, 
böylece sahip oldukları müstesna konum-
dan uzaklaştırdı. Ve biz dedik ki: “Birbiri-
nize düşman olarak çıkıp gidin! Zira yer-
yüzünde, geçici bir hayat alanı ve tadımlık 
bir haz sizi bekliyor!” (Bakara 2/36) “Fakat 
Âdem Rabbinden aldığı birtakım kelimelere 
sarıldı, (Allah) da onun tevbesini kabul etti: 
çünkü O, evet O’ydu tevbeleri kabul etme 
makamında olan, her işinde merhamet sahi-
bi olan.” (Bakara 2/37) (M.İslâmoğlu, Hayat 
Kitabı Kur’an, s.14).

İki tavır hemen göze çarpmakta: Âdem ve 
İblis’in tavırları. İblis Allah’ın emrine karşı 
geldi. Sonrasında ise yaptığı hatayı görmez-
den geldi. Burada kendine nazar ederek, 
kendisini bir değerlendirmeye tabi tutmadı. 
Yani özünü karşısına almadı. Özüne el ata-
madı, ele alarak ellemedi, sanık sandalyesine 
oturtamadı. Sorular sormadı. Girdiği yolun 
ne denli sakat bir yol olduğunu sorgulaya-
madı. Yani özünü eleştiremedi. Büyüklük 
tasladığından özeleştiri yapamadı. O, artık 
Şeytan olmuştu. O, nankörlüğün bir örneği 
olarak, kötülüğe yönelmekle kalmadı, kötü-
lüğün bizatihi kendisi oldu. Fakat eğer bü-
yüklenmeyip, özeleştiride bulunabilseydi, o 
zaman durum farklı olabilirdi. Her şeyin en 
doğrusunu, ancak Allah bilir.

Âdem ve eşi de hata yaptı. Yapmaması ge-
rekeni yaptı. Yaklaşılmaması gereken ağaca 
yaklaştı. Şeytan onların ayaklarını kaydır-
dı. Onlar artık zalimlerden oldular. Fakat 
Âdem’e, daha önce bazı kelimeler öğretil-
mişti. Emri hatırlayıverdi. Sanık sandalyesi-
ne oturttu kendisini. Bunu neden yapmıştı? 
Elbette yaptığını bilmeden yapmıştı. Oyuna 
gelmişti. Ayağı kaydırılmıştı. Kandırılmıştı 

yani. Mazeretini Rabbine arz etti. Kendisi-
ne zulmettiğini itiraf etti. Bağışlanma diledi. 
Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağına 
söz verdi. Nedamet getirerek tevbe etti yani. 
“Her işinde merhamet sahibi olan” Allah, 
tevbeleri kabul makamında olandı. Âdem 
özeleştiri yaptı ve bağışlandı. Âdem hata 
yaparak insan olduğunu görmüştü. Aynı za-
manda hatasından dönerek de insan oldu-
ğunu göstermişti. Özeleştiri, insanı “insan” 
yapıyordu. Âdem’in tavrı bize bunu göste-
riyordu.

Özeleştiri, insanı “insan” yaparken, özeleşti-
rinin yokluğu, insanı “insan” olmaktan çıka-
rıyordu. Âdem’in iki oğlunun kıssasına bak-
tığımızda, bunu rahatlıkla görebiliyorduk. 
Malum olduğu üzere, ikisi de birer kurban 
sunmuşlar ve birininki kabul olurken diğe-
rininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul 
olmayan kardeş, bunun sorumlusu olarak 
kardeşini görmüş ve onu öldürmüştü. Katil 
kardeş, kardeşine bakabilmiş ama kendisine 
bakamamıştı. Eğer kendisine bakabilseydi, 
özeleştiride bulunabilseydi, o zaman soru-
nun kendisinden kaynaklandığını görebi-
lecekti. Böylece insan olmaktan çıkmaz ve 
belki kötü bir iz/çığır sahibi olmazdı. (Maide 
5/27). 

Gerek eleştiri ve gerekse özeleştiri toplumsal 
yaşamın akciğerleri gibidir. Eğer bu iki özel-
lik bir toplumda ortadan kalkmışsa, o top-

SON DERECE GELİŞMİŞ 
TEKNOLOJİK AYGITLARIN 

OLUŞTURDUĞU 
KISITLANMIŞLIK 
İÇİNDEKİ İNSAN, 

KENDİSİNE ZAMAN 
AYIRAMAMAKTADIR. 
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lumun rahat bir şekilde soluk almasında da 
sorunlar olacaktır. Böylesi toplumsal yapı ve 
birimlerde haksızlıkların oluşturacağı karan-
lıklara her zaman rastlanabilir. Kur’an kıssa-
ları ve bilinen tarih, bize bunu gösteren sa-
yısız örnekler sunmaktadır. Çürümüşlüğün 
olduğu bütün zamanlarda ve topluluklarda 
bu iki özellik, gerektiği şekilde ve yeterince 
hayat hakkı bulamamıştır. 

Günümüz dünyasına baktığımızda, insanın 
gözleri başkalarını görmek dışında bir işlevi 
yerine getirmemektedir. Son derece geliş-
miş teknolojik aygıtların oluşturduğu kısıt-
lanmışlık içindeki insan, kendisine zaman 
ayıramamaktadır. Kendisini sorgulayama-
yan bir insan profili revaçtadır. Gözler hep 
seyretmekte ama seyrettiğinin ne anlama 
geldiğini bilememektedir. İnsan, kendi içi-
ne doğru yolculuk yapamamaktadır. Değil 
yolculuk yapmak, kendisinin bir iç dünya-
sı olduğundan bile haberdar değil. Eşyanın 
hakikati insanı ilgilendirmez olmuştur. Do-
layısıyla yaşanan hayattaki bütün eylemlerin 
keyfiyeti de kendisi için bir yere kadar önem 
taşımaktadır. Önem taşıyan şey  ise dünyevi 
yararlılıktan başka birşey değildir.. Yani an-
layacağımız, seküler bir yaşam, varlık amacı-
nın en tepe noktasında yer bulmuştur. Dola-

yısıyla özeleştiri de seküler yaşama sunduğu 
katkı kadar önemsenmektedir.

Müslüman tam bir özeleştiri insanıdır. 
Onun, bütün sıfat ve isimleriyle mükemmel 
bir Allah’ı vardır. O Allah ki hiçbir şey O’n-
dan gizlenemez. O’ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. O’dur tek hüküm ve hikmet sahibi.  

Müslüman kulluk bilinciyle hareket eder. 
Haddini bilir ve haddini aşmaz. Her hareke-
tinde ve düşüncesinde Allah ile beraber olur 
ve bundan huzur duyar. Muhatap olduğu 
yanlışlıklarda, ilk önce sorguya çektiği kendi 
nefsi olur. Sadece insanlara karşı değil, bü-
tün varlık âlemine karşı sorumluluk sahibi 
olduğunun bilinciyle yaşar.

Mü’min, insan olmanın ve insan kalmanın, 
kemale ulaşmanın adıdır. İlahi düsturların 
işaret ettiği istikametten şaşmama gayreti ile 
özeleştirilerde bulunur. Her gün yatmadan 
önce, eleştiri oklarını kendisine çevirerek, 
yaptıklarıyla yapmadıklarını ve söyledikle-
riyle söylemediklerini kıyaslar. Verilen onca 
nimete rağmen kulluğunu bihakkın yerine 
getiremediğini itiraf eder ve bağışlanması 
için niyazda bulunur. Böylece yapmış oldu-
ğu özeleştirilerle insan olmanın ve insan kal-
manın gayretini devam ettirir.

Kişinin özeleştiri yapması için, bütün eylem-
lerinin hesabını vereceğine inanması gerekir. 
İnsan hesap vermeyecekse, bir kıstasa tabi 
olmayacaksa niçin özeleştiri yapsın? İşte bu 
yüzden İslam’ın insanlığa vazettiği emir ve 
yasaklar, sağlıklı kişiliklerden oluşan top-
lumları inşa edebilmektedir. İnsanı insan 
yapan özeleştiri ortamını, hakiki manasıyla 
İslam temin etmektedir.

MÜSLÜMAN, HER GÜN 
YATMADAN ÖNCE, 
ELEŞTİRİ OKLARINI 

KENDİSİNE ÇEVİREREK, 
YAPTIKLARIYLA 

YAPMADIKLARINI VE 
SÖYLEDİKLERİYLE 

SÖYLEMEDİKLERİNİ 
KIYASLAR.
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ARINMA VESİLESİ 
OLARAK TEVBE

Sözlükte “pişmanlık, nedamet, geri dönmek, rücu etmek, dönüş 
yapmak, vazgeçmek” anlamına gelen tevbe, İslâmî terminoloji-

de “İnsanın bilerek veya bilmeyerek işlediği hatadan, kusurdan, gü-
nahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları işlememeye 
karar vermesi, Allah’a sığınarak, O’ndan affetmesini, bağışlamasını 
dilemesi, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek sadece O’na 
yalvarması” anlamına gelir. 

Tevbe, halk arasında tövbe olarak da bilinir.

Tevbe kelimesinden türeyen “Tevvab” ise Allah’ın isimlerinden biri 
olup, kullarının tevbelerini kabul eden anlamına gelmektedir.

İslâm fıtrat dinidir. Günah ve sevap işleme özelliğinde yaratılan in-
sanın, günah işleyeceği kabul edilmiş, bundan kurtulma ve etkisini 
azaltma yollarına dikkat çekilmiştir. İnsan fıtratını en güzel şekilde 
belirten bir hadiste: “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak 
eder ve yerinize, günah işleyen, peşinden tevbe eden kullar yaratır-
dı” (Müslim, Tevbe, 9-10) buyrulmuştur.

İslâm’da tevbe; birisi Allah, diğeri kul yönünden iki farklı anlam ta-
şır. Allah yönünden tevbe, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya 
kabahati affedip bağışlamaktır. Kul yönünden, yaptığının kabahat 
veya günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah’a dön-
mek, yani O’nun emirlerine uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçın-
mak suretiyle Allah’a sığınarak O’ndan affetmesini, bağışlamasını 
dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız O’na 
yalvarmak demektir. Mesela, bir kabahat, söz gelişi içki içmek, Allah 
rızası ve Allah korkusu düşünülerek değil de, sırf bedenine yapmış 
olduğu bir zarardan dolayı veya malına yahut da şerefine zararı do-
kunduğu için terk edilse bu gerçek manada tevbe sayılmaz. Çünkü 
tevbe, yaptığı işin günah olduğunu, kusur veya kabahat olduğunu, 
Allah’a karşı suç işlediğini/âsi olduğunu kabul etmekle başlar. İşte 
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bu anlamda tevbe, bir ibadet olarak sadece 
Yüce Rabbimize tahsis edilmelidir.

Günah işlemek, insanı meleklerden ayıran 
bir özelliktir. İnsan, günahtan tamamen uzak 
kalamayacağına göre, tevbeden de uzak dura-
mayacaktır. Günahını, hatasını anlayıp pişman 
olup samimiyetle tevbe etmesi insanın özellik-
lerinden biridir. Hz. Âdem (as)’in tevbesinde 
görüldüğü gibi (Bakara, 2/37) Allah insanın 
bu özelliğine işaret etmekte, bu bağlamda tev-
be etmenin temel bir terbiye kuralı olduğuna 
dikkat çekmektedir. Neticede Hz. Âdem, piş-
manlık duyarak samimiyetle tevbe etmiş, Al-
lah da onun bu tevbesini kabul etmiştir. 

Kişinin işlediği kötülükler Allah Teâlâ ile mü-
min arasındaki iman bağını zedelemekte, in-
sanı Yüce Rabbimizden uzaklaştırmaktadır, 
tevbe de bu uzaklaşmaya son verme çabasıdır. 
Dolayısıyla tevbe, ruhun Allah’a yönelişini ve 
yücelişini hedefleyen duaya benzemektedir. 
Esasen Kur’an’da ve hadislerde yer alan tevbe 
ifadelerinin çoğu dua ve niyaz üslûbundadır. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem (as)’in, Hz. İbra-
him (as)’in, Hz. Musa (as)’nın ve Hz. Muham-
med (s)’in tevbelerinden söz edilmekte (Baka-
ra, 2/37, 128; A‘râf, 7/143; Tevbe, 9/117; Hûd, 
11/112), birçok âyette peygamberlerin tevbe 
ve mağfiret talebinde bulunduğu haber veril-
mekte ve bizzat Resûlullah’a Allah’tan mağfiret 

dilemesi emredilmektedir (Nisâ, 4/106; Mu-
hammed, 47/19; Nasr, 110/3). 

Hz. Peygamber (s), kullarının tevbesi kar-
şısında Allah’ın ne kadar sevineceğini şöyle 
bir örnekle anlatmaktadır: Bir adam hiç bitki 
bulunmayan, ıssız, tehlikeli bir çölde, berabe-
rinde yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş 
olduğu bineği ile birlikte seyahat etmektedir. 
Bir ara (yorgunluktan) başını yere koyup uyur. 
Uyandığı zaman görür ki, hayvanı başını alıp 
gitmiştir. Her tarafta arar ve fakat bulamaz. 
Sonunda aç, susuz, yorgun ve bitap düşüp: 
“Hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada 
ölünceye kadar uyuyayım.” der. Gelip ölüm 
uykusuna yatmak üzere kolunun üzerine başı-
nı koyup uzanır. Derken bir ara uyanır. Bir de 
ne görsün! Başı ucunda hayvanı durmaktadır, 
üzerinde de yiyecek ve içecekleri. İşte Allah’ın, 
mümin kulunun tevbesinden duyduğu sevinç, 
kaybolan bineğine azığıyla birlikte kavuşan bu 
adamın sevincinden çok daha fazladır.” (Bu-
harî, Daavât, 4; Müslim, Tevbe, 7-8; Tirmizî, 
Kıyâmet, 50; İbn Mâce, Zühd, 3; Ahmet b. 
Hanbel, Müsned, I, 383; II, 534-535).

Çeşitli hadisler de: “İnsanoğlu hata yapar. An-
cak hata yapanların en hayırlısı tevbe edenler-
dir.” (Tirmizî, Kıyâmet, 50; İbn Mâce, Zühd, 
30; Ahmet b. Hanbel, Müsned, III, 198), “Son 
nefesini vermedikçe Allah, mümin kulunun 
tevbesini kabul eder” (Tirmizî, Daavât, 103; 
İbn Mâce, Zühd, 30), “Pişmanlık duymak tev-
benin kendisidir.” (İbn Mâce, Zühd, 30; Ah-
met b. Hanbel, Müsned, I, 422-423) buyru-
larak Allah’ın, günahkâr kullarını ümitsizliğe 
düşmekten kurtarıp tevbeye teşvik ettiği bil-
dirilmiştir. 

İnsanın, Rabbine karşı işleyebileceği en bü-
yük günah olan şirk ve inkârdan başlayarak en 
küçük hataya kadar Allah’tan uzaklaştıracak 
bütün davranışların terk edilmesi çeşitli ifade-
lerle tavsiye edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 
âlemlere rahmet olarak gönderildiği belirti-
len Resûlullah (s) kendisini tevbe ve merha-
met peygamberi diye nitelendirmiş (Ahmet b. 
Hanbel, Müsned, IV, 395, 404; Müslim, Fezâil, 

GÜNAH VE SEVAP 

İŞLEME ÖZELLİĞİNDE 

YARATILAN İNSANIN, 

GÜNAH İŞLEYECEĞİ 

KABUL EDİLMİŞ, 

BUNDAN KURTULMA 

VE ETKİSİNİ AZALTMA 

YOLLARINA DİKKAT 

ÇEKİLMİŞTİR. 
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126), birçok hadiste ilâhî af ve mağfiretin ge-
nişliğini değişik beyanlarla dile getirmiştir. 

Sahâbîlerin, Resûlullah’ın huzurundayken 
duydukları dinî hassasiyeti onun yanından ay-
rıldıktan sonra kaybetmelerinden yakınmaları 
üzerine Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: 
“Benim yanımdan ayrıldıktan sonra eski hali-
nizi koruyabilseydiniz melekler ziyaretinize 
gelirdi. Siz günah işlemeyen kimseler olsay-
dınız, Allah günah işleyen başka bir topluluk 
yaratır ve onların günahlarını bağışlardı” (Ah-
met b. Hanbel, Müsned, I, 289; II, 304-305; 
Müslim, Tevbe, 9-11). Resûl-i Ekrem (s)’in bu 
sözleri bir taraftan Cenâb-ı Hakk’ın Tevvâb, 
Gafûr, Gaffâr gibi sıfatlarına işaret ederken di-
ğer taraftan da insanların günah işleyebileceği-
ni, fakat pişman olup tevbe ettikleri takdirde 
bağışlanacaklarını vurgulamaktadır. Resûlul-
lah’ın: “Şunu iyi bilin ki Allah, kuluna anne-
nin evladına karşı beslediği şefkatten çok daha 
merhametlidir” şeklindeki sözü de (Buhârî, 
Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 22) aynı mahiyet-
tedir. Kişi son nefesini verinceye kadar sonsuz 
af ve mağfiret sahibi Rabbimizin tevbe kapıları 
açıktır ve bu kapı çok geniştir.

Peygamberlerin günah işlemekten korunduğu 
bilinmektedir. Bununla birlikte, onların tevbe 
ve istiğfarda bulunması hususunu nasıl izah 
edebiliriz? 

Resûlullah (s) her gün yetmiş defa (Buhârî, 
Daavât, 3; Tirmizî, Tefsîru sûre 47; İbn Mâce, 
Edeb, 57) veya yüz defa (Müslim, Zikir, 41-
42; Ebû Dâvûd, Vitir, 26) Allah’a tevbe istiğfar 
ettiğini belirtmiştir. Bu ifadeler, Hz. Peygam-
berin (s) bile, tevbeden müstağni kalmadığını 
ve ümmetine tevbe dersi verdiğini göstermek-
tedir. Zira günahsız/masum da olsa, Resûlullah 
(s)’ın kendisinin de ifade ettiği gibi (Müslim, 
Zikir, 41) kalbine gelen bir kısım şeylerden 
müstağni kalamamakta ve bunlar için tevbe 
etmektedir.

İslam âlimleri tevbenin şartlarını şöyle sırala-
mıştır: Günahı hemen terk etmek, yapılan gü-
nahtan dolayı pişman olmak, ileride bir daha 
aynı günahı işlememeye azmetmek. Günah 
kul hakkını içeriyorsa hakkın, sahibine geri 

verilmesi veya helâllik istenmesi gerekir. Ye-
rine getirilmemiş malî ibadetlerde tevbe, hak 
sahiplerine hakkının verilmesiyle gerçekleşir; 
mesela ödenmemiş zekâtın veya keffâretlerin 
karşılığı ödenir. Kul haklarında hakkın sahi-
bine iadesi imkân ölçüsünde yapılır. Çalınmış 
veya gasp edilmiş mal mevcutsa aynen iade 
edilir; mevcut değilse misli veya kıymeti ve-
rilir. Bu da mümkün değilse güç yetirildiği 
zaman, hak sahibine hakkını ödemeye niyet 
edilmelidir. Eğer hak sahibi bulunamıyorsa fa-
kirlere tasadduk edilir, hak sahibi bulunduğu 
zaman ise sahibine kıymetini tazmin etmeye 
niyetlenmelidir. Zina ve içki içme gibi Allah 
hakkı olan bir günahın işlenmesi durumunda 
ise samimiyetle pişmanlık duyarak bir daha 
aynı suçu işlememeye azmetmek yeterlidir.

Burada yeri gelmişken “nasuh tevbesi” üzerin-
de de durmak istiyoruz. 

Nasuh tevbesi; günahkâr kimseye, o günahı 
kesin olarak bırakmasını öğütleyen, o günah-
tan kesin bir şekilde pişman olmayı ve aynı 
günahı tekrar işlememeye azmettiren tevbe 
demektir. Başka bir tanımla nasuh tevbesi; 
işlenen günahı hemen terk etmek, geçmişte 
olanlara pişman olmak, gelecekte günah işle-
memeye karar vermek ve üzerinde bulunan 
bir hakkı, hak sahibine ödemek demektir. Bir 
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âyette tevbenin, nasûh (samimi/içten) olması 
istenmiştir (Tahrîm, 66/8).

Hz. Peygamber (s) de nasuh tevbesini: “Kulun 
işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a 
tam rücu edip, sütün memeye dönmediği gibi, 
kişinin tekrar günaha dönmemesi” olarak ta-
nımlamıştır (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 
446).

İmam Gazzâlî ise nasuh tevbesi hakkında: 
“İşlenen günahtan dolayı samimi bir şekilde 
tevbe edip ölünceye kadar tevbesine sâdık 
olmaktır. Bu şekilde tevbe edenler; geçmişte-
ki eksiklerini tamamlar ve bir daha o günaha 
dönmeyi asla hatırından bile geçirmezler. İşte 
tevbede istikamet budur. Günahlarını sevap-
larla değiştirip hayırda yarışanlar bu tür tevbe 
sahipleridir.” demektedir.

Bir tevbenin “nasuh tevbesi” özelliğini taşıya-
bilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

• Günahı kesin bir şekilde terk etmek,

• O günahı işlemiş olmaktan dolayı pişman-
lık duymak,

• Ölünceye kadar o günahı işlememeye az-
metmek,

• Eğer tevbe edilen günah, kul hakkı ile ilgili 
ise hak sahibiyle hakkını ödeyerek helal-
leşmek.

Sonuç itibariyle şunları söyleyebiliriz: Yüce 
Allah, insanı sevap ve günah işleyebilecek bir 
özellikte yaratmıştır. Yapılan kötülüklerden, 
işlenen günah ve kabahatten kurtulma yolu 
tevbedir. Tevbe ile insan, yapmış olduğu gü-
nah ve kusurlardan kurtulur ve o günahı hiç 

işlememiş gibi tertemiz olur. Her insanın tev-
beye ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Yüce Rabbimiz, insanı tevbe etmeye davet ede-
rek, insana ne kadar çok değer verdiğini gös-
termektedir. Çünkü Yüce Rabbimiz, insanları 
günahlarıyla ruhî bunalımlar içinde yaşamaya 
değil, tevbe yoluyla arınmaya, temizlenmeye, 
ferahlamaya çağırmaktadır. Böylece insanlar, 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyip hem ya-
ratıcısına kulluk yapmaya, hem de insanlığa 
faydalı hizmetlerde bulunmaya yönelecektir.

İnsanın eceli belli olmadığı için, bir an önce 
samimiyetle tevbe etmelidir. Tevbe etmek için, 
insanın bir aracıya ihtiyacı olmadığı gibi, belir-
li zaman ve mekânda tevbe eylemini gerçekleş-
tirmek gibi bir zorunluluk da yoktur. Gerçek 
tevbe olan nasuh tevbesiyle kişi, işlediği güna-
hına samimiyetle pişmanlık duymalı, gelecek-
te de aynı hatayı işlememe kararı ile birlikte, 
günahı kesin olarak terk etmelidir. Ayrıca kul 
haklarının, sahibine ödenmesi ve helalleşilme-
si de tevbenin önemli şartlarından biridir.
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“Ey müminler! Hep birlikte Allah’a töv-
be edin.” (Nur, 24/31)

Bilerek veya bilmeyerek hata yapabilme 
potansiyeline sahip olan insan, hatayı nasıl 
yapmışsa onun tövbesini de öyle yapmalıdır. 
Yani hata bireyselse öyle bir tövbe, aileviy-
se ona uygun bir tövbe, bir topluluğu ilgi-
lendirecek kadar çapı genişse ona göre bir 
tövbe gereklidir. Tıpkı bunlarda olduğu gibi, 
dönülmesi gereken yanlış ve tövbe edilmesi 
gereken önemli kusur eğer bir kavmi, mille-
ti/ümmeti, devleti ilgilendiriyorsa, o zaman 
o tövbenin de ona göre yapılması gereklidir. 
Bilindiği gibi hatalar topluca işlenmişse onun 
tövbesi de topluca olmalıdır, tıpkı dünyada 
veya ukbada cezasının da toplu olacağı gibi. 
Çünkü topluca yaptığımız yanlışların birey-



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

36

sel tövbesinin yapılması, yeterince sadra şifa 
olmaz. 

Bir milletin işlediği önemli hataların karşı-
lığı da elbette hatayla orantılı olarak büyük 
olacaktır. Bizler dünya Müslümanları olarak, 
geçmişte yapılmış ve hâlâ da yapılmaya de-
vam edilen pek çok önemli hatanın sonu-
cu olarak, ortak bir zillet içerisine düştük. 
İslam’ın izzeti bize yansımadı, olanca gör-
kemine rağmen beşerin insanlaşma pren-
sipleri olan İslam, ona mensup olduğunu 
iddia edenler elinde ya gerektiği gibi temsil 
edilemedi ya da büsbütün temsilcisiz kaldı. 
Günümüz Müslümanlarının en önemli soru-
nu, İslam’ı temsil edecek çapta, kapasitede 
ve yeterlilikte kişilere sahip olmamasıdır. Bu 
olmadığı için de Müslümanlar, sorularının 
doğru cevabını bir türlü doğru yerde aramı-
yorlar ve sorunlarının doğru çözümünü bir 
türlü doğru tespit ederek, lazım geleni yap-
ması gerekenlerin, kendileri olduğunu idrak 
ve ifadeye yanaşmıyorlar. 

Geniş coğrafyamızda ve hatta bütün dün-
yadaki işgallerin dahi temelinde, Kur’an’a 
mensup olduğunu iddia edenlerin, Kur’an’a 
uymayan düşüncelerinin, hayatlarının, sos-
yal ve siyasal sistemlerinin vebali vardır. 
Milletimizin âlim ve düşünürlerinden bazı-
ları, yapılanların yanlışlığının farkına vardı 
ve düzel(t)mek çabası içine girdi. İşte bizim, 
-dünyanın her yerinde bulunan- bireysel 
tövbesini bir şekilde yapmış böyle yürek 
sahiplerinden ilk isteğimiz, millet olarak 
yaptığımız büyük hataların tövbesini, millet 
olarak yapabilmek için gereken bilinçlendir-

me işlemine başlamalarıdır. Ancak böyle bir 
bilinçlenme sonrasında, hatalarımızın fiilî 
tövbesi mümkün olacaktır. Topluca yapılan 
yanlışlardan ancak topluca dönmek, topluca 
doğru tavrı göstermek, anlamlı ve değerli so-
nuçlar ortaya çıkarabilir. 

Millet olarak yaptığımız hatalardan, fiilî töv-
besi topluca ve öncelikli olarak yapılması la-
zım gelen hususlardan bazıları şunlardır: 

Irkçılık Hastalığı

Kuruluş felsefesinde, devletin ve eğitimin 
yapılanma modeli olarak Batı’nın ulus-dev-
let modelinin alınması, asırlardır birbiri-
ne karışmış olarak yaşayan Müslümanların 
gücünü azaltacak şekilde parçalanmaya se-
bep olmuştur. Bunun sonucu olarak İslam 
coğrafyaları parçalandı ve bu parçalarda, 
tohumu yabancıların eliyle atılan, bakımı, 
sulanması yine onların eliyle hala yapılmaya 
devam edilen düşmanlıklar ortaya çıktı. 

Kitabımızın kardeş kıldıklarının, -kişisel 
hırslarının ve bu sürecin bir sonucu olarak- 
birbirlerine ‘Habil ve Kabil’ türü bir kardeş-
lik yapmalarının elbette bir bedeli olacaktı 
ve oldu. İnancın engin denizlerinde birlikte 
rahat nefes almak yerine, şeytan felsefesiyle 
hareket ederek birbirlerine hayatı ve dün-
yayı dar edenlerin, bu yaptıklarının elbette 
bir bedeli olacaktı ve oldu. “Allah, onları, 
bazı günahları yüzünden musibete uğratır/
uğratmayı istiyor. …Cahiliye hükmünü mü 
istiyorlar? İnanan bir toplum için, Allah’tan 
daha güzel hüküm veren kimdir?” (Maide, 
5/49-50) Bu hükümlerin ötesi, kişinin ken-
dine, ailesine, çevresine, milletine, devletine 
zulümdür. Elbette aynı durum, bunların her 
birinin diğerine zulmüne de sebep oluyor. 
Ve bilindiği gibi “adaleti ayakta tutmak” 
(Maide, 5/8) için gayret içerisinde olmayan 
“O zalim kavmi, Allah doğruya iletmez.” 
(Maide, 5/51)

 İnsanın kavim ve kabilesini sevmesi yanlış 
değildir; yanlış olan, yanlışlarına rağmen 
haksızlık/adaletsizlik/tarafgirlik yapmasıdır. 

KUR’AN’IN HAYATA 
AKTARILMASINDA, ‘KİŞİ, 
AİLE, TOPLUM, DEVLET’ 

BİRBİRİNİ DESTEKLER VE 
BÜTÜNLER KONUMDA 

OLMALIDIR. 
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AYTEN
DURMUŞ

MİLLET OLARAK
TEVBE

Ne olursa olsun kavminin her halini ve her 
yaptığını savunmanın Kur’an’daki ifadesi, 
‘atalar dini’ ve ‘şeytan ırkçılığı’ olarak ad-
landırılır ve reddedilir. İnsan kavmine iyilik 
ve güzellikte yardımcı olmalıdır. Onlara sa-
dakatini de geçmişten bugüne gelen iyi ve 
güzel hususlarda göstermelidir. Yoksa “Ata-
lara sadık kalmanın, ataların ocağından külü 
değil, alevi taşımak olduğunu ve bir nehrin 
ancak denize doğru giderek kaynağına sadık 
kalacağını hatırlayarak…” (Roger Garaudy, 
İslam ve İnsanlığın Geleceği, Ter: Cemal Ay-
dın, 8. baskı, Pınar Yay., İstanbul 2013, s. 
184) şekillenmeyen bir kavim sevgisi, doğru 
bir sevgi değildir. Tecrübe ve doğru bilgiden 
mahrum şiddetli vatanseverlik ve milletse-
verlik, kişiyi ve topluluğu, vatana ve millete 
zararlı eylemler yapmaya yöneltebilir. Tıpkı, 
âmâ bir kalfanın züccaciye dükkânında ça-
lışması gibi… İşte ırkını sevmek yerine, ırk-
çılık yapmak da budur. 

Kur’an’ın Terk Edilmesi

Çoğu insanın dinle alakalı bilgisi vardır ama 
dini inancı yoktur. Tüm düşünceleri zanlar-
dan ibarettir. Bu durum bilinenlerin yeterli 
olmaması ve idrak haline gelememiş olma-
sındandır. Bu yüzden insan, doğru yanlış 
ölçüleri konusunda zaman zaman karmaşa 
yaşayabiliyor.

İnsan aklı, gücünün yetmediği ve idrakini 
aşan şeylere karşı iki tavır geliştirir: a) İnkâr, 
b) Anlamaya çalışma.

Güçlü bir zekâ ve sezgiye sahip olanlar, 
inkâr için acele etmezler. Kendilerine, ha-
kikati aramak, düşünmek, sonucu değer-
lendirmek için zaman ve imkân verirler. 
“Diyelim ki siz biraz bilginiz olan konularda 
tartışıyorsunuz; peki ama hiç bilginiz olma-
yan konularda niçin tartışıyorsunuz?” (Al-i 
İmran, 3/66) ölçüsünü öğrendiklerinde, zih-
nen-aklen durmaları gereken yerler olduğu-
nu kabul ederler. 

Mevcut dünyanın, inancı bireyselleştiren 
‘düalist’ yapısının Kur’an/İslam tarafından 

onaylanmayışı, Müslümanların bireysel, ai-
levî, sosyal, siyasal hayatlarının laikleşmesi 
önündeki engeldir. Çünkü İslam, hayatta 
düalizmi reddeder, ahireti bile dünyanın 
doğal devamı kabul eder. Kur’an’ın, ahireti 
tanıtma ve ahirete inançtan sonraki neredey-
se tüm hükümleri, görev ve sorumlulukları 
dünyaya yöneliktir. Sosyal tezahürü olma-
yan bir dinden bahsetmek mümkün değil-
dir. İslam’ın ümmet meydana getirdiğini göz 
ardı ederek, bireysel ibadetlerden oluşan bir 
din olarak algılamak, Kur’an’ın ve uygula-
ması olan sünnetin yanlış anlaşılmasıdır. 
Çünkü Kur’an’ın temel amacı, Kuran’a daya-
lı bir toplum oluşturmaktır.

Bazı insanlar ancak çareleri ve sebepleri bit-
tiğinde Allah’ı hatırlarlar. Bu durum ‘geçici 
tevhit’, geçici inançtır. Tıpkı, Kur’an’da ka-
ranlık gecelerde, dalgalı denizde kalanların 
durumu gibi; onların büyük bir kısmı da ka-
raya basınca derhal eski hallerine dönerler. 
Bu toplumun beyazlaşanları da başları sıkış-
tıkça, bir süreliğine atalarının dini olan İs-
lam’a dönüyorlar. Ama “Atalarının dindarlı-
ğı ile kurtulacağını zannedenler, babalarının 
yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, iç-
mesiyle susuzluklarının gideceğini, okuma-
sıyla bilgili olacağını sananlara benzerler.” 
(İmam Gazzalî)

Kur’an’ın birey ve aile hayatına olduğu gibi, 
millet ve devlet hayatına da yön veren ‘ana 
prensipler’i vardır. Bunların terki, millet ve 
devlet hayatında, yapılanların gaye ve hedefi 
açısından bir kıble değişimine sebep olur.

MİLLETİMİZİN 
AYAKTA KALMASI 

İÇİN, KENDİMİZE AİT 
DEĞERLER ETRAFINDA 

KENETLENMEKTEN BAŞKA 
BİR YOL YOKTUR. 
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Devlete ve toplumun sosyal hayatına tıp-
kı bir güzel koku gibi sinmesi, yerleşmesi 
gereken Kur’an’ın, bu durumdan çıkarılıp 
ancak fert ve ailenin bazı durumlarda ihti-
yaç duyabileceği bir kitap haline getirilmesi, 
gerçekte onun tüm hayattan uzaklaşmasına 
sebep olmuştur. Yani Kur’an’ın hayata akta-
rılmasında, ‘kişi, aile, toplum, devlet’ birbiri-
ni destekler ve bütünler konumda olmalıdır. 
Bunlardan birinin eksikliği, -ister istemez- 
Kur’an’ın yani Allah’ın tüm bunlarla ilgili 
muradı ilahîsine aykırı bir hayatı hepsi için 
ortaya çıkarır. “Rabbim, gerçekten benim 
kavmim bu Kuran’ı terk edilmiş (bir kitap) 
olarak bıraktılar” (Furkan, 25/30) ayetinin 
ihtiva ettiği uyarı, Müslümanların idrakleri-
nin kulağında küpe olmalıdır. 

Yabancı Kültür ve Medeniyetlere Tâbi Ol-
mak İsteği

Milletimizin “İslam kültürü ile ayrılmaz bir 
bütünlük teşkil ettiğini ve bu bütünlüğün 
14 asırlık bir tarihe sahip olduğunu önce-
likle hatırlamak gereklidir.” (Turgut Canse-
ver, İslam’da Şehir ve Mimari, Timaş Yay., 
2. baskı, İstanbul 2006, s. 75) İşte bu temel 
sebeple “Bir medeniyet dönüşümü geçirmek 
isteyen Türkiye, katılmak istediği Batı mede-
niyeti tarafından sürekli reddedilmektedir.” 
(Huntington).

Kendi milletimizin kültür mirasının red-
dedilmesi, insanların, kendi çocuklarının 
kendilerinden başka türlü olmasını isteme-
si anlamına gelir. Bu durum gerçekte kendi 
değerlerine karşı bir güvensizlik sorunudur. 
Bu durum kendisini ‘Batılılaşmak’ olarak 
ifade etmektedir. Bu yönelişin kendisini bi-
lim adına dayatması da doğru bir gerekçe 
değildir. Elbette ilmî her türlü gelişmeden 
faydalanmak gerekir. Ancak faydalanılan 
şey ‘ilim’ olmaktan çıkarak ‘değer yargıları’ 
ve başka toplumların kendilerine ait millî 
öneri ve modellerini aktarmak, taklit etmek 
olursa, bu yanlıştır. “Milletçe yükselmek için 
Batı medeniyetinden istifade etme lüzumu-
nu duyduk. Bu düşünce nasıl olduysa, ‘Bu-
nun için mutlaka Batılılaşmamız gereklidir’ 
gibi yanlış bir kanaat doğurdu. İşte bütün 
gayretlerimizi faydasız ve güdük bırakan en 
esaslı yanlışımız bu olmuştur.” (Said Halim 
Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, Haz. M. 
Ertuğrul Düzdağ, İz Yay., 8. baskı, İstanbul, 
s.101). Diğer sahalarda olduğu gibi, eğitim 
sahasında da yapılan tek şeyin, “Bir saman 
kâğıdından bütün iş kopya almak” (Necip 
Fazıl Kısakürek) dizesinde ifadesini bulan 
aktarmacılık/tercüme olması doğru değildir.

Eğitim, gerçek anlamda ‘millî’ olmak zo-
rundadır. Değişmekte olan dünya ve çağın 
ihtiyaçlarının gerektirdiği şekilde ‘çağdaş’; 
‘değişmez değerler’ noktasında ‘evrensel’ 
olmalıdır. Çünkü milletin bekası, eğitimle 
doğrudan bağlantılıdır. Gayrimillî bir eğitim, 
milletin bekasını tehlikeye sokar. O takdirde 
eğitim, yeni nesli milletine yabancılaştırır ve 
bu nesil, milletine karşı -farkında olmadan 
da olsa- düşmanca tavır alabilir. 

Bu sürecin sonucunda olan da şudur: Tar-
layı siz sürer ekersiniz, hasadı eller devşirir. 
Çünkü millî kültürü vasıtasıyla, milletine ai-
diyet duygusu oluşmamış bir genç -evet, iyi 
yetiş(tiril)miş olabilir- ancak en fazla, elini 
çabuk tutanın devşirmesi olur. 

Milletin ortak bir değer manzumesi etrafın-
da, asgari müştereklerde birleşmesi bir za-
rurettir. Yaşandı, görüldü ve umarız ki şu 

KENDİ DEĞERLERİNE 
GÜVENİ KALMAYANLARIN 
SAVUNDUĞU BATICILIK, 

KENDİSİNİ, BİR SÖMÜRGE 
DAYATMASI OLDUĞUNU 
GİZLEYEREK ‘YENİLEŞME 

VE DEĞİŞME’ ADIYLA 
SUNMAKTADIR. 
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anlaşıldı: Milletimiz, ‘Batılılaşmak’ gibi bir 
davanın etrafında birleşmemiştir. Çünkü bu 
dava milletin kendisine yabancılaşması so-
nucunu doğurduğu için zaten batıldır, zaten 
ihanettir. Öyleyse geriye diğer seçenek kalı-
yor: Milletin kendine ait değerler etrafında 
kenetlenmesi. Zira milletimizin ayakta kal-
ması için başka bir yol yok. 

Müslümanlar Yerine, Gayrimüslimlerle İtti-
hada Girilmesi

Bugün ülkemizde, birbiriyle adı konulma-
mış bir savaşı yaşayan iki ayrı kültür var-
dır. Bu iki ayrı kültürü benimseyen aileler 
çocuklarının da benimsedikleri ve değerli 
buldukları, gerekli gördükleri kültürle yetiş-
tirilmesini istemektedir. Bunların birisi ‘millî 
kültür’ temelli bir eğitimi diğeri ise ‘Batıcı-
lık’ adı altında bir eğitimi arzu etmektedir-
ler. Kendi değerlerine güveni kalmayanların 
savunduğu Batıcılık, kendisini, bir sömürge 
dayatması olduğunu gizleyerek ‘yenileşme 
ve değişme’ adıyla sunmaktadır. Asıl istek, 
çocukların Batı kültür ve değerleriyle yetiş-
tirilmesidir. Bu ise gönüllü devşirilmedir. 
Onlar, “Küfür tek millettir” (Hadis-i Şerif) 
ölçüsünü ve “Kâfirler birbirlerinin velisidir. 
Eğer siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir 
fitne ve büyük bir fesat olur” (Enfal, 8/73) 
ihtarını hatırlamak istemezler. 

Bunu izah için bir örnek: “I. Dünya Savaşı’n-
da Osmanlı Devletimiz, Almanya ile ittifak 
etmiş, pek çok cephede birlikte savaşmak-
tadır. Mehmet Akif, Avusturya’nın başkenti 
Viyana’dadır. Avusturya da müttefiki Alman-
ya ile birlikte savaşmaktadır ve dolayısıyla 
Osmanlı Devleti ile de müttefiktir. Mehmet 
Akif, gece halkın meşalelerle sokağa çıktı-
ğını görür. Merak eder, öğrenir. Savaştıkları 
İngiltere, bir Osmanlı toprağı olan Kudüs’ü 
işgal etmiştir. Hilâl kaldırılıp haç geleceği 
için (aynı safta olduğumuz) Avusturyalılar 
şenlik yapmaktadırlar.”

“Atın otlağına bir domuz dadanmıştır. At, 
bir adama gidip durumunu anlatır, kendini 

kurtarmasını ister. Adam der ki: “Silahla-
rımla birlikte sırtına binmeme izin verirsen 
seni bu işgalden kurtarırım.” At, buna izin 
verir. Ancak o zaman anlar ki otlak haricin-
de, kendisi de özgürlüğünü kaybetmiştir.” 
(Aristo, Retorik).

Cemaatçilik (Grupçuluk/Fırkacılık) Yapılması

İnsanlar birtakım doğrular çevresinde top-
lanarak birliktelikler oluşturabildikleri gibi; 
aynı şeyleri yanlış kabul etmekte de ortak 
görüşe sahip olup bunun çevresinde de bir 
araya gelerek birliktelikler oluşturabilirler. 
Sosyal ve siyasî bu yapılanmaların gücü, 
mensuplarının ‘makam, mevki, para, silah’ 
gücü ile doğru orantılıdır. Bu sebeple bazen 
doğruyu savunanlardan daha güçlü olabil-
mektedirler. Bunlar, din adına bir yapılan-
maya sahip oldukları gibi, din dışı bir sebep 
etrafında da yapılanmaya gidebilmektedirler. 

Grupların, asıl bünyeye göre kendilerinin 
bir altküme olduğunu unutarak, kendileri-
ni asıl yerine koymalarının adı ‘cemaatçilik/
fırkacılık’tır. Bir topluluğun bu hale gelmesi, 
İslam’a fayda yerine zarar verir. Toplumlarda 
yapılmak istenen bazı şeylerin kendilerine 
‘makam, mevki, para, imkân ve hatta bazen 
de silah’ verilmiş bu topluluklar eliyle yapıl-
ması bu yüzdendir. Bu tür oluşumlarda sis-
tem kolayca ‘tek adam’ yönetiminde oluşabi-

GRUPLARIN, ASIL 
BÜNYEYE GÖRE 

KENDİLERİNİN BİR 
ALTKÜME OLDUĞUNU 

UNUTARAK, 
KENDİLERİNİ ASIL 

YERİNE KOYMALARININ 
ADI ‘CEMAATÇİLİK/

FIRKACILIK’TIR. 

AYTEN
DURMUŞ

MİLLET OLARAK
TEVBE
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liyor, çevresindeki mensupları/müntesipleri 
‘tek adam psikolojisi’ ile hareket edebiliyor 
ve o kişiyi ele geçiren/kontrol eden; takipçisi 
olan binlerce kişiyi de kontrol etmiş oluyor. 
“Dinlerini parça parça eden ve kendileri de 
değişik gruplara ayrılanlardan olmayın. Her 
grup kendi yanında olanla sevinmektedir.” 
(Rum, 30/32) 

Bunların en belirgin özelliği, ‘kendilerinin, 
hak ve hakikatin tek gerçek temsilcisi oldu-
ğunu sanmak’ şeklindeki yanılgıları/saplan-
tılarıdır. Buna inanırlar ve bunun için bir is-
pat aramazlar. Bu sebeple başkalarını, ancak 
yeri geldikçe kullanabilecekleri kişiler ola-
rak gördükleri, üstten bir bakışa sahiptirler. 

Bunlardan kendilerini İslam’a nispet edenler, 
-garip bir şekilde- İslam’a uzak duran pek 
çok kişi ve kurumla irtibata girmekte hevesli 
oldukları halde, düzgün bir yaşantıya sahip 
Müslümanlarla mesafeli olmaya dikkat eder-
ler. Başka herkesle, ‘istişare, işbirliği, diyalog’ 
çabası içinde olanların, aynı çabayı, Allah’ın 
kendilerine “Müminler ancak kardeştirler” 
(Hucurat, 49/10) ayeti gereği kardeş kıldığı 
gruplar ve toplumlar için neden göstermez-
ler, anlamak mümkün değildir. Üstelik bu 
ayetin şu devamına rağmen: “Öyleyse, kar-
deşlerinizin arasını bulun.” (Hucurat, 49/10) 
Bu emrin hayata geçirilmesi için, kendini bu 
ayetle yükümlü görenlerin öncelikle kendi-
lerinin, kardeş kılındıkları herkesle aralarını 
düzeltmek zorunluluğunu anlamaları ve ya-
şamaları gereklidir. 

Üretmediğini Tüketen Geniş Bir Pazar Ol-
maya Rıza Gösterilmesi

Tanzimat Fermanı (1839), Rumlar ve Erme-
niler başta olmak üzere Osmanlı coğrafya-
sındaki gayrimüslimlerin çıkarı ve statüsü 
için ilan edilmiştir. Müslüman halk için hiç-
bir değer ifade etmediği gibi, hiçbir faydaya 
da sebep olmamış; yapılan düzenlemelerle 
mevcut gücünü de kaybetmesine sebep ol-
muştur. Zaten halk da bunun neden yapıl-
dığını derhal anlamıştır. O günden itibaren 

Osmanlı coğrafyası sömürüye açık hale gel-
miştir. 

Batılı sömürü; 

1-) Coğrafî işgallerle askeri ve siyasî olarak,

2-) Ekonomik yaptırım ve şartlarla ticarî sö-
mürü olarak,

3-) Dinî, kültürel ve dil dayatmaları konu-
sundaki baskılarla, her şekilde yoluna de-
vam etmektedir. Batı Avrupa ve ABD eksenli 
sömürü haricinde Çin ve Rusya’nın da ken-
dilerine göre, silah güçleri daha az ve zayıf 
olan milletleri sömürmesi, yeni şekillerle ve 
aynı hızla devam etmektedir. Ana gaye her 
zaman ucuz hammaddeye ulaşmak ve yeni 
pazarlar bulmaktır. 

Bu ülkelerin sömürücüsünün diliyle eğitim 
görmeye mecbur edilen eğitimli kesimi, en 
fazla sömürgen ülkenin mütercimi ve üret-
tiklerinin bayii olabiliyor. Zaten onların 
kendi hammaddelerini mamul madde hali-
ne getirmesine izin ve imkân vermemek için 
her yol deneniyor. (Buna örnek olarak İngi-
lizlerin, Hindistan’da ve Bangladeş’te, kendi 
kumaş satımını artırmak için, parmaklarını 
kestirdiği dokuma ustalarının sayısını ver-
mek yeterlidir: Yalnızca Bangladeş’te kırk 
bin kişi!). 

Üretmediğini tüketen toplumların kaderi, 
batmaktır. İnsanlar, daha fazla tüketebilmek 
için daha fazla kazanmak arzusu/hırsıyla ha-
reket ettiklerinde, toplumun sosyal dengesi 
sarsılır. İnsanlar hem muhtaç hem bağımlı 
hale gelirler ve tüketmek, gerekenlerin/ihti-
yaçların karşılandığı bir alışkanlık olmaktan 
çıkar ve haz veren bir iş olur. İnsanlar ihtiyaç 
duymadıkları şeyler için de harcama yapma-
ya başlarlar.

İslam coğrafyası, emperyalist dünyanın ‘bayi 
ve pazarı’ olmaktan çıkmak için yol ve yön-
temler aramalıdır. Satın aldıklarını ve bun-
ların yedek parçalarını, onların diledikleri 
fiyattan almaya ve ancak onların izin verdi-
ği şekilde kullanmaya mecbur ve mahkûm 
olan bu koskoca dünyanın ne olup bittiğini 
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iyi değerlendirmesi gerekir. Farklı coğrafya-
larımıza dağıtılmış bulunan ‘yetişmiş insan, 
ham madde, para gücü, coğrafik imkân’ları 
toparlayarak gereken iradeyi gösterip, ihti-
yaç hissettiklerini üreterek, -ilaç, silah, tek-
nolojik aletler başta olmak üzere- bağımlı-
lıktan kurtulmaları gereklidir. 

Sömürünün Yerli Yüzü

Osmanlı sonrasında, Osmanlı coğrafyasında 
yaşanan işgallerin ve sömürgeleştirmenin, 
uzun süren savaşların kazanılması sonrasın-
da, yeni bir yüzle yoluna devam ettiği artık 
herkesin bildiği bir durumdur. Frantz Fa-
non’un “Yeryüzünün Lanetlileri” kitabında 
da anlattığı şekilde, Batılı işgalci ve sömü-
rücülerle savaşarak savaşı kazananlar, sömü-
rünün yerli eliyle devam ettirilen ‘yerli ve 
acımasız’ bir yüzü daha olduğunu kısa sü-
rede anladılar. Fakat bu süreçte ne yapacak-
larının, kime, hangi duruma ve neye karşı 
mücadele etmeleri gerektiğinin tespitini bir 
türlü yapamadılar. 

Emperyalist Batılı ülkeler, fiilî işgalleriyle 
yaptıkları sömürüyü farklı ve daha az riskli 
yeni bir boyuta taşıdılar: Siyasal ve kültürel 
sistemlerini ihraç ederek, sömürü faaliyetle-
rine devam etmek. ABD ve AB ülkelerinde 
krallıktan teokrasiye kadar her türlü yön-
tem uygulanmaktayken, içeriğini her birinin 
farklı bir şekilde doldurduğu ‘demokrasi’ 
adlı bir sistemi dünyaya dayattılar. Bu siste-
min temeli, toplumun yöneticilerini seçme-
sine ve değiştirmesine dayanıyordu. “…Şu 
kadarını söyleyelim ki bu, demokrasi konu-
sunda, yüzyıllarca Afrika’yı köle olarak kul-
lanan, bugün de çeşitli biçimlerde sömürü-
sünü sürdüren bir Batı’nın ders vermeye hiç 
yüzü yoktur.” (Roger Garaudy, Yaşayanlara 
Çağrı, Ter: Cemal Aydın, Pınar Yay., 5. baskı, 
İstanbul 2011, s. 350) Çünkü dünyanın her 
tarafında yapılanın ‘seçme ve seçilmeden’ 
çok, ‘kendini seçiyor ve seçiliyor sanma’ iş-
lemi olduğu herkesin malumudur. 

Medeniyetler ancak mensuplarının hayatını 
maddî ve manevî açıdan doldurabildiği sü-
rece yaşar. Bizim medeniyetimiz de dâhil ol-
mak üzere tüm büyük medeniyetler elbette 
‘büyük ve önemli değerler’ üzerinde yükse-
lirler. Ancak aynı medeniyet, kendi mensup-
larının elleriyle şekillenen, ‘değerleri’ kadar 
güçlü ‘millî’ bir ‘siyasî ve askerî güç’ oluş-
turamazsa varlığını devam ettiremez. Yerli 
olduğu halde, yabancı bir misyoner haline 
gelen devlet adamları, toplumlarına ancak 
zulmeder fakat gereken hizmeti asla yapa-
mazlar. 

Bunun için milletin öncülerinin, kendi me-
deniyetlerinden kaynaklanan yöntemler-
le, fikir ve fiilde tek vücut olarak, gereken 
planlamayı yapması ve bunu eyleme dönüş-
türmesi gerekir. Gandi’nin “Halkım gidiyor, 
yöneticileri olduğum için onları takip etme-
liyim” sözü, tüm coğrafyalarımızda, yöneten 
ve yönetilenin gelmesini istediğimiz konu-
mun tarifi olarak kullanılabilir. Yoksa ‘hal-
ka rağmen, halk için’ zorbalıkları, milletin 
omuzlarının üstünde protez kafaların varlı-
ğının meşruiyeti olarak söylenmeye devam 
edecektir. 

…… 

“İslam düşüncesinin taşıyıcısı olan bir dün-
ya, uzun zaman boyunca kiracı olarak kala-
maz. Bu anormal duruma son verecek yeni 
Müslüman neslin önüne engel olabilecek bir 
güç yoktur… Bu inançla biz, Müslümanla-
rın, İslam dünyasının kaderini ele almaya 
karar verdiklerini ve o dünyayı kendi dü-

İSLAM COĞRAFYASI, 
EMPERYALİST DÜNYANIN 

‘BAYİ VE PAZARI’ 
OLMAKTAN ÇIKMAK 

İÇİN YOL VE YÖNTEMLER 
ARAMALIDIR. 

AYTEN
DURMUŞ

MİLLET OLARAK
TEVBE
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şüncelerine göre tanzim edeceklerini, dost ve 
düşmanlarımıza ilan ediyoruz.” (Aliya İzzet-
begoviç, İslam Deklarasyonu, Ter: Rahman 
Âdemi, Fide Yay., 5. baskı, İstanbul, s. 16)

Dünya durdukça, ‘küfür ve İslam, hak ve 
batıl mücadelesi’ hep sürecektir. Bugün bu 
mücadele, dünyanın en gelişmiş silahlara 
sahip emperyalist ülkeleriyle, diğer ülkeler 
arasında niteliğinden bir şey kaybetmeden 
ve her geçen gün daha da şiddetlenerek sür-
mektedir. 

Dünya üzerindeki savaşların yüzde 80’i işgal 
edilmiş İslam coğrafyalarındadır. Biz bu mü-
cadelelerin penceresinden, bu çağın zalimle-
rine bakınca şöyle bir Karadeniz fıkrasını ha-
tırlıyoruz: Temel ile Cemal şöyle konuşurlar. 
Cemal der ki: “Bir savaş çıksa, senin üstüne 
bomba düşse, ölsen, ot olarak çıksan, inek 
yese, pislik olsan, ben de seni görsem derim 
ki: “Uyy Temel çok değişmişsin.” Bunu du-
yan Temel, hemen şöyle cevap verir: “Bir sa-
vaş çıksa, senin üstüne bomba düşse, ölsen, 
ot olarak çıksan, inek yese, pislik olsan, ben 
de seni görsem derim ki: “Uy Cemal, sen hiç 
değişmemişsin.”

Büyüklerimiz derdi ki: “Dostuna yakın ol, 
fakat düşmanına daha da yakın ol.”

Yaşadıklarımız bize bunun neden gerekli ol-
duğunu şöyle öğretiyor:

ABD Eski Başkanı Regan ve Rusya Devlet 
Eski Başkanı Gorbaçov, Cenevre’de buluşup 
şu kararları almışlardır: “Dünyada İslamiyet 
hızla yayılmakta ve Müslüman ülkelerde 

de maddî ve manevî bir kalkınma var. Bu 
mutlaka önlenmeli ve dinî uyanış ‘İslamî 
görünen’ sapık inançlara kanalize edilmeli. 
İslam ülkelerinin kendi aralarındaki her tür-
lü ilişkiler ve dayanışmalar önlenmeli. Önü-
müzdeki asrın potansiyel lider ülkelerinden 
Türkiye’nin güçlenmesine mani olunmalı ve 
muhtemel bir İslam dünyası liderliğine geçit 
verilmemeli. Türkiye’nin hem İslam âlemi 
hem de Batı ile arası açılarak tecrit edilmesi 
mutlaka sağlanmalıdır.” (Tarih ve Medeniyet 
Dergisi, sayı: 54, s. 5)

Ey kendilerinin ‘İslam Milleti’ olduğunu id-
dia eden büyük kitle!

- Coğrafyalarınıza bereketli ve hayır dolu 
yağmurlar inerek, ne ekerseniz bol bol ye-
tişmesini, bolluk ve bereket içinde olmanızı 
istiyor musunuz?

- Malınızın, mülkünüzün artarak güçlenme-
nizi; yoksulluğunuz ve muhtaçlığınız sebe-
biyle size edilen zulümlerin son bulmasını 
istiyor musunuz?

- Neslinizin ve milletinizin güçlü ve nitelik-
li olarak çoğalıp, aileniz ve milletiniz, İslam 
ümmeti için hayırlı olmasını ve size güç kat-
masını istiyor musunuz?

- Dünyada, huzur içerisinde mutlu bir hayat 
yaşamak istiyor musunuz?

- Ve hem bu dünyada hem de bu dünyanın 
devamı olan ahirette af ve mağfiret istiyor 
musunuz?

Bunların yolu; milletçe yapılmış yanlışlar-
dan, milletçe yapılacak, eylem boyutu da 
olan, gerçek anlamda bir tövbe ve istiğfardır. 
Çünkü Hz. Nuh (as)’un dilinden, Kitabımız-
da tüm bunlar şöyle vaat ediliyor: “Rabbiniz-
den mağfiret/bağışlanma dileyin. Tövbe, is-
tiğfar edin ki göğü(n yağmurlarını) üzerinize 
bolca salsın. Size mallar ve oğullarla yardım 
etsin. Sizin için bahçeler yapsın, sizin için 
ırmaklar oluştursun.” (Nuh, 71/10-12). 

MEDENİYETLER ANCAK 
MENSUPLARININ 
HAYATINI MADDÎ 

VE MANEVÎ AÇIDAN 
DOLDURABİLDİĞİ 

SÜRECE YAŞAR. 



DEĞERLENDİRME

İnsan cemiyet içinde zaman zaman manen 

yıpranıyor, hatta bazen Güneş’in karşısın-

da eriyen bir buz misali eriyor, fakat bunun 

farkında olmuyor. Bunun için maneviyat ba-

kımından tam bir nötrleşme olunca nefsimi-

zi muhasebe edip durumumuzu düzeltme 

yoluna gitmeliyiz. Ayrıca çokça ibadet ede-

rek, kulluk görevlerimizi yerine getirerek, 

tevbe, istiğfar ederek, Kur’an okuyarak, dinî 

sohbetler ve vaazlar dinleyerek, hatta itikâfa 

girerek tazeleneceğiz. Aksi halde Allah koru-

sun düşüş hali ilerleyebilir, dönüşü olmayan 

bir noktaya gelinebilir.

Sırası gelmişken burada itikâftan bahsetmek 

istiyorum. İtikâf, bir müminin cemiyetten 

HER AN NEFSİMİZİ 

SÎGAYA ÇEKMELİ, 

ZAPTURAPT ALTINA 

ALMALI, ALLAH’A KARŞI 

KULLUK GÖREVLERİMİZİ 

BÜYÜK BİR SAMİMİYET 

İLE YAPARAK MANEVÎ 

TERAKKİYE ULAŞMALIYIZ. 

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi

Ahmet COŞKUN

MANEVÎ 
EROZYONU 
ÖNLEMENİN 
YOLLARI
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ayrılması insanlardan tecerrüt etmesi, bir 

camiye, mescide çekilip Yüce Rabbimizle 

baş başa kalmasıdır. İtikâfa giren kimse Al-

lah’ın misafiri olarak camide, mescitte yer 

içer, uyur; zamanlarını Kur’an okumakla ve 

okuduklarını tefekkür etmekle değerlendi-

rir. Böylece kuvvetli ve daimî manevî temas-

larla ruhunun pencerelerini ilahî feyze açmış 

olur.

İtikâfa giren kimse bir bakıma dış dünya ile 

irtibatını kesmiş, kendini ibadete, Kur’an ti-

lavetine, tevbe, istiğfara, zikre ve fikre ver-

miştir. İtikâfta bulunan kimse boş söz söyle-

mekten, boş lakırdı etmekten sakınır. Güzel 

ve temiz elbiseler içinde güzel kokular sürü-

nerek oturur, hanımına yaklaşmaktan uzak 

durur, meşru bir sebep olmadıkça camiden, 

mescitten dışarı çıkmaz. 

İtikâf sayesinde kalp nurlanır, zihin duru-

lur. Nefis belli ölçüde gemlenir. İtikâfta olan 

kimsenin yüzünde kulluk ve ibadet parıltı-

ları görülür.

Hayatını camiye, mescide bağlayan bir itikâf 

ehli mümin, dünyanın her türlü aldatıcı, 

çarpıcı süs ve alâyişinden uzaklaşma imkâ-

nı bulur. Gözünü gönlüne çevirme, kalbinin 

ve vicdanının sesini duyma fırsatı elde eder. 

Oruçla birlikte saflaşan ruhunu, yaratılışının 

sırrına yönlendirme zeminine kavuşur.

Peygamberlerin hayatlarında vahiyden ön-

ceki inzivâ hali, Peygamber Efendimiz’in (s) 

Hira Mağarası’nda vahyin nüzulüne hazır-

lanması üzerinde düşünülmesi gereken bir 

husustur. Kâmil ve seviyeli bir manevî ha-

yata ulaşmak yoğun bir çaba gerektirir. As-

lolan ise kazandığımız bu kâmil ve seviyeli 

manevî hayatı devam ettirebilmektir. 

Bir hak şairinin: “Ey gönül kendini veznetme-

ye kantar ara bul / Yürü git, kantarına hâlis 

olan ayar ara bul” sözünde olduğu gibi nefis 

muhasebesi yapıp kendimizi sık sık kontrol 

edeceğiz ki, nefsimizin oyunlarına, hile ve 

desiselerine kapılmayalım.

Enfâl Sûresi’nin 29. ayetinde Cenab-ı Hak, 

muttakîlerin gönüllerine hakkı batıldan, iyi-

yi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilecek 

bir ölçü koyacağını haber vermektedir. Rab-

bimizin teveccühüne mazhar olduğumuz öl-

çüde ferasetimiz, basiretimiz inkişaf edecek, 

daha aydınlık bir istikamet için yolumuza ve 

hizmetlerimize devam edeceğiz.

Kehf Sûresi’nin 104-106. ayetlerinde yolunu 

şaşırmış bazı kimselerin kendi sapıklıkları 

içinde iyi bir şey yaptıklarını zannettikleri, 

hâlbuki şiddetle cezalandırılacakları; A’râf 

Sûresi’nin 202. ayetinde böylelerinin şeyta-

nın kancasından kurtulamayacaklarına işa-

ret olunmaktadır.

Netice olarak söyleyebiliriz ki, her an nefsi-

mizi sîgaya çekmeli, zapturapt altına alma-

lı, Allah’a karşı kulluk görevlerimizi büyük 

bir samimiyet ile yaparak manevî terakkiye 

ulaşmalıyız. 

Cenab-ı Hak, cümlemize ibadetlerimizin 

nuru ile ferasetler ve basiretler ihsan eylesin. 

Âmin. 

İTİKÂFTA OLAN KİMSE 
GÖZÜNÜ GÖNLÜNE 

ÇEVİRME, KALBİNİN VE 
VİCDANININ SESİNİ 
DUYMA FIRSATI ELDE 

EDER.



ÖZELEŞTİRİ

ozenof_@hotmail.com

Ömer Faruk ÖZEN

BİZ

OYSA ONLAR BÖYLE 

YAPMADILAR. SAHTE, 

CİDDİYETSİZ, 

SAMİMİYETSİZ, 

DÜŞÜNCESİZ, İKİYÜZLÜ, 

İÇİ BAŞKA, DIŞI BAŞKA 

OLMADILAR. ÖRTMEDİLER, 

GİZLEMEDİLER, 

GÖRMEZDEN 

GELMEDİLER.

Hassas ve inançlı insanlarız biz.
Secde izi alnımızda, gözümüzde yaş 

her dem.

İbadetlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışı-
rız.

İyi biliriz biz hakikati,

Tevazu kılıfında yarıştırırız ilmimizi.

Çok severiz ahkâm kesmeyi, durmadan an-
latırız.

Haram yemeyiz, faize bulaşmayız, kimsenin 
hakkına göz dikmeyiz.

Hele kendi hakkımızı canımız pahasına ko-
ruruz.

-Ama kendi hakkımızı-

Okuruz, yazarız, etkili konuşmalar yaparız.
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Bütün icraatımızı konforumuzdan eksiltme-
den yaparız biz.

Zulme asla boyun eğmeyiz,

Zalimi lanetler, mazlumun yanında oluruz.

“İlk ev için kredi çekmek caizdir” fetvamız-
la aldığımız, bilmem ne sitesinin, bilmem 
kaçıncı katındaki güneye bakan rahat evi-
mizde, yüksek çözünürlüklü ekranımızdan 
duyunca mazlumun âhını,

Başlamıştır artık birkaç dakikalık duygu se-
ansımız.

Hemen içleniriz, üzülürüz, söylenmeye baş-
larız, belki biraz da ağlayıveririz.

Ama oturduğumuz koltuk batmaz bize.

Rahatımızı asla bozmayız.

Sonra birden “En akıllısı bende olsun” yarı-
şında parayı bastırıp aldığımız telefonumu-
zu kapıveririz.

Beş liralık SMS’lerle katılırız biz de cihada.

Ama rahatımızdan asla ödün vermeyiz.

Istırabımızın süresi de haber değişene ka-
dardır zaten.

Eğer haber uzun sürerse “Bu kadar üzüntü 
yeter” der ve biz kanalı değiştiririz.

Biriktirme tutkusuyla gece gündüz demeden 
çalışıp daha çok servete sahip olan mücahit-
lerimiz de vardır bizim.

Onların da sayesinde devamlı olarak yardım 
göndeririz, mazlum Müslüman kardeşleri-
mize.

Ne kadar da düşünceliyiz biz!

Kapitalizmi, materyalizmi, sekülerizmi la-
netler dururuz.

Madde dünyasını, “Para her şeyi çözer” di-
yenleri eleştiririz.

Engin şefkat duygumuzla “Allah’ım onlara 
da hidayet ver” diye dua ederiz.

Ama biz de “para” göndeririz, tüm sorunlar 
çözülsün, mazlumun yüzü gülsün diye.

“Elimizden gelen budur” deriz ve başlarız 
yaşlı gözlerle duaya.

Ama rahatımızdan asla ödün vermeyiz.

Ne kadar da doğru yoldayız biz!

Biz hakikati sırtımıza alıp yükseltmek yerine,

Hakikatin sırtına binip kendimizi yükseltiriz.

Doğruyu yanlışı anlattıkça, bize saygısı artan 
insanların, asla kabul etmeyeceğimiz, söy-
lendiğinde yapmacık bir tavırla reddedece-
ğimiz, zehirli övgülerini duydukça derin bir 
“İstemem yan cebime koy” hazzı yaşarız.

Dünya sevgisi iliklerine kadar işlemiş olan 
tek dünyalıları kınayan, dünyayı ikinci plan-
da yaşayan bizlerin içinde “En” tutkumuz 
vardır.

En çok bizim olsun isteriz.

En iyisi bizde olsun isteriz.

Çocuklarımız en iyi okullarda okusun, en 
paralı mesleğe sahip olsun,

En iyi araba, en iyi elbise, en iyi, en iyi, en 
iyi…

Ne kadar da samimiyiz biz!

Sesimiz kısılana kadar bağırdığımız, yorgun 
argın döndüğümüz “Filistin’e destek” mitin-
ginden sonra hararetimizi Yahudi kolasıyla 
gideririz.

“Sarı mı seversin siyah mı?” diye soracak ka-
dar da inceyiz.

Ne kadar da ciddiyiz biz!

Elimiz, dilimiz hiç boş durmaz bizim.

Hatim taksiminde hissemize düşeni okuyup 
gönderdikten sonra,

Bilmem kaç bin salavat ödevimizi zikirmati-
ğimizle ifa ederiz.
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ÖMER FARUK 
ÖZEN

BİZ

Ve “Ben daha çok zikir çektim, ben daha çok 
Müslümanım” tavrımızla hocamızın yeni ta-
limatlarını beklerken, öğretmeninden pekiyi 
almış çocuklar gibi seviniriz.

Zikirmatiğimizi elimizden bıraktığımızda 
tweetlerimiz ve paylaşımlarımız ile cihada 
aralıksız devam ederiz.

Eğer gezdiğimiz yerleri, yediğimiz yemek-
leri, dinlediğimiz müzikleri, gittiğimiz res-
toran, kafe ve mağazaları, farklı açılardan 
verdiğimiz pozları paylaşmaktan vakit bula-
bilirsek, en güzel sözleri, yazıları, videoları 
paylaşırız.

Sanal dünyanın, sanal süvarileriyiz.

Ne kadar da gerçekçiyiz biz!

İçimizden birisi çıkıp bir şeylerin yanlış git-
tiğini, bizim elimizden bundan çok daha 
fazlasının gelebileceğini, bununla ilgili bir-
çok ayet olduğunu söylese, mantık balyozu-
nu kafasına indirir, sesini keseriz.

İyi hesap yapılması gerektiğini, yoksa kendi-
mizi heba etmekten öteye gidemeyeceğimizi 
anlatır, yığınla açıklama yaparız.

Ne kadar da mantıklıyız biz!

“Ama Araplar da bizi zamanında arkamız-
dan vurdu” diyen akl-ı evvellere kızarız.

Haklıyız da. Doğrusunu anlatmaya çalışırız.

Acırız, üzülürüz, ağlarız.

İnsanların duyarsızlığından yakınırız.

Ama bir şeyleri fedâ etmekten korkarız.

Kaçarız, örteriz, gizleriz, görmezden geliriz.

Terk etmeyi mesela hiç aklımızdan geçirme-
yiz, düşünmek bile istemeyiz.

Malı, mülkü terk; vatanı, memleketi terk; 
ana, babayı terk; eşi, dostu, çoluk çocuğu, 
makamı, mevkiyi, mesleği, geçmişi, geleceği 
ve Allah ile aramızda başka ne varsa aradan 
çıkarmayı hiç düşünmeyiz.

Biz kaçıyoruz,

Bıçağın altına İsmail’ini yatıran İbrahim ol-

maktan,

Biz kaçıyoruz,

Bıçağın altına yatan İsmail olmaktan.

Oysa onlar böyle yapmadılar.

Sahte olmadılar, ciddiyetsiz, samimiyetsiz 

olmadılar.

Düşüncesiz olmadılar, ikiyüzlü olmadılar.

İçi başka, dışı başka olmadılar.

Örtmediler, gizlemediler, görmezden gelme-

diler.

“Elimden gelen budur” diyerek sıvışmaya 

kalkmadılar.

Allah’ın emrini mantık örtüsüyle örtmediler.

Allah yolunda her şeylerini fedâ etmekten 

geri durmadılar.

Onların duaya açılan bir eli dünyalıkları, bir 

eli de canlarıydı.

Allah emretti, onlar yaptılar.

Onlar da Müslüman’dı, biz de Müslümanız.

Biz ne kadar Müslümanız?

Ellerimizi duaya açtığımızda, ruhumuza 

vurduğumuz kat kat boyalardan sıyrılarak, 

duygular, düşünceler, talepler, algılar, ide-

olojiler, maddeler, dünyalıklar, şehirler, ül-

keler, dünyalar üstü bir bakışla ellerimize 

bakalım,

Ve soralım: “Elimizden gelen gerçekten de 

bu kadar mı?”

Verdiğim rahatsızlığın kalıcı olması duasıy-

la…
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HÜSEYİN 
KERİM ECE 
İLE TEVBE 
KAVRAMI 

ÜZERİNE…

Hollanda’da yaşayan Hüseyin Kerim Ece 
hocamızın, 19 Nisan 2014 tarihinde 

Akabe Gençlik Platformu’nun (AGEP) da-
vetlisi olarak Akabe Vakfı’nda “İlahi Adaletin 
Topluma ve Fertlere Yansıması” konulu bir 
konferans vermek üzere İstanbul’a geleceğini 
öğrendiğimizde kendisinden bir söyleşi talep 
ettik. Tevbe konulu 35. sayımız için hocamı-
za yönelttiğimiz sorular ve aldığımız cevapla-
rı ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

- Muhterem hocam, “İslâm’ın Temel Kav-
ramları”nı yazan bir araştırmacı olarak, size, 
Kur’an’da ‘tevbe’ kelimesinin hangi anlamlar-
da kullanıldığını sorarak başlamak isteriz... 

Bismillahirrahmanirrahim. İnsana kendisine 
yönelme imkânı veren ve onca hatasına rağ-
men kendisine dönenleri kabul edip affeden 
Allah’a hamdolsun. İnsanlığa her konuda 
olduğu gibi Allah’a yönelme konusunda da 
örnek olan son elçi Hz. Muhammed’e salat 
ve selam olsun.

Türkçe’de genellikle ‘tövbe’ şeklinde telaffuz 
edilen ‘tevbe’ kelimesinin aslı Arapça’da ‘tâ-
be’ filidir. Bu da sözlükte; aslına geri dön-
mek, rücu’ etmek, dönüş yapmak demektir. 

 ‘Tâib’, tevbe eden  demektir ve Kur’an’da iki 
âyette mü’minler hakkında övücü bir sıfat ola-
rak geçmektedir. (Tevbe 9/112 ve Tahrim 66/5).  

Aynı kökten gelen ‘metâb’; dönüş, tevbe, 
teveccüh, yöneliş şeklinde çevrilebilir. İki 
âyette Allah’a dönüş olarak geçmektedir. 
(Furkan 25/71. Ra’d 13/30).

‘Tevbe’ halinde yedi âyette geliyor. el-Es-
mâu’l-Hüsnâ’dan, Allah’ın güzel isimlerin-

Fethi GÜNGÖR - Muharrem BAYKUL

HÜSEYİN KERİM ECE 
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‘TEVBE’, KULA NİSBET EDİLDİĞİ ZAMAN, GEÇİCİ 

OLAN GÜNAH HALİNİ TERKEDİP  DÜZGÜN HALE 

(SALAH HALİNE) DÖNMEK DEMEKTİR. 

- Teknik bir konu, ancak ‘tevbe’nin kavram-
sal çerçevesini baştan çizmekte yarar var... 

Kavram olarak tevbe; “dinde yerilmiş davra-
nışları/fiilleri terkedip övgüye lâyık olanlara 
yönelme” biçiminde tanımlanır.

‘Tevbenin’ şeriat dilindeki anlamı, kulun gü-
nahını itiraf ve ondan pişmanlık duyup bir 
daha yapmamaya karar vermesi, Allah’ın da 
bu ‘asla dönüşü’, yani bu pişmanlığı kabul 
ederek günahı mağfiret etmesidir. 

Tevbe bir başka açıdan kime karşı hata yap-
tığının farkında olmaktır. 

‘Tevbe’, kula nisbet edildiği zaman, geçi-
ci olan günah halini terkedip  düzgün hale 
(salah haline) dönmek, Allah’a nisbet edil-
diği zaman ise, geçici olan gazap (kızgınlık) 
halinden asıl olan rahmet ve af (bağışlama) 
haline dönmek demektir. 

Tevbe;  günahtan veya hatadan geri dön-
mek, onları terketmek demektir. Bir başka 
deyişle, günah işlemekten vazgeçmek,  itaat 
etmeye yönelmektir. Tevbe, özür dilemenin 
bütün yönlerini kapsar. Zira özür dilemekte 
üç önemli  unsur vardır.  Özür dileyen, “ben 
yapmadım” ya da “şu şu sebepten dolayı 
yaptım” diyebilir. Veya “ Evet, hata yaptım/
günah işledim, ama onu tamamen terkedi-
yorum” der. İşte bu sonuncusu tevbedir. 

Tevbe, yapılan işin çirkinliğini, kötülüğünü 
kalbinde hissedip, ondan tiksinerek vaz geç-
mektir. Bu tevbe çok önemli olmakla bera-

den biri de et-Tevvâb’tır. Dokuz âyette er-
Rahîm ile birlikte, bir yerde el-Hakîm ile 
birlikte, Nasr Sûresi’nde ise tek başına ge-
liyor. Bu da tevbe eden kuluna bağışlama 
ile dönen, kuluna teveccüh eden demektir. 
‘Tevvâb’ bir âyette kullara nisbet ediliyor: 
“Allah çok tevbe edenleri ve çok temizle-
nenleri sever.” (Bakara 2/222). Tevbe kö-
künden gelen bu tevvab; tevbe işini nicelik 
ve nitelik bakımından çok yapan demektir. 
Tevbe ile birlikte anılması gereken ‘istiğfar’ 
ibadeti fiil ve masdar halinde Kur’an’da iki-
yüzotuzdört defa yer almaktadır. Mü’minler 
tevbe ederken mutlaka istiğfar da ederler.  

 

- O halde, “tevbe Kur’an’ın temel kavramla-
rından biridir” diyebilir miyiz?

Diyebiliriz. Çünkü ‘tevbe’ Kur’an’da; fiil, 
masdar, tekil ve çoğul olarak seksensekiz 
yerde geçmektedir. Bunlardan otuzbeş yerde 
Allah’a, diğerlerinde insana nisbet edilmek-
tedir. İnsanlar hakkında tek başına, Allah 
hakkında geçtiği yerlerde ise ‘alâ’ edatı ile 
kullanılmaktadır. Böylece “Allah kuluna tev-
be etme gücü verdi, kul da tevbe etti” anlamı 
ortaya çıkar. (Tevbe 9/118). 
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ber asıl önemli olan kulun yerine getirme-
diği dini emirlerden dolayı yaptığı tevbedir. 

Yapılan hata, mala, cana zarar veriyor, insan-
lara karşı ayıp oluyor diye terkediliyor ise 
bu, tevbe değildir. Bu belki doğru bir dav-
ranıştır. Zira tevbe etmek imanî bir davranış, 
Ahiret inancına bağlı ciddi bir kulluk faali-
yetidir.

Tevbe, yalnızca yapılan bir hatadan pişman-
lık duyup, Allah’tan af dileme değil, aynı 
zamanda sürekli dua ve istiğfar ederek te-
mizlenme (tezkiye) gayretidir. Allah’a af için 
müracaat ve O’na saygı ile dönme bilincidir.

- Tevbe’nin bir ibadet olarak mahiyeti ve 
önemi nedir? 

İslâm’a göre ‘tevbe’ başlı başına bir ibadet 
ve önemli bir zikirdir. İbadettir, çünkü Al-
lah’ın emridir. Zikirdir, zira her tevbe niyeti, 
her tevbe faaliyeti, her tevbe sözü bir açıdan 
Allah’ı anmaktır. Mü’mine Allah’ı her hatır-
latan şeyin bir zikir ibadeti olduğunu unut-
mamak gerek. Bu ibadette hem günah ve 
hatalardan vazgeçme, hem kulluk görevini 
yeniden yerine getirmeye dönüş, hem de Al-
lah’a yakınlaşma vardır. Kişi işlediği eski gü-
naha tekrar dönmezse, o günahın dünya ve 
ahiretteki zararından kurtulması ümit edilir. 
Allah insana o görevleri yerine getirmesini 
emretmiştir. Ancak insanlar ya cahilliklerin-
den, ya sapıklıktan, ya da hakka karşı inatçı 
olmalarından dolayı bu emirleri yerine ge-
tirmezler. Tevbe’nin büyüğü, bu türlü inat-

çılığı ve gafleti terkedip Allah’a itaat etmeye 
dönmedir. 

Tevbe yalnızca mü’minlerin yaptığı bir iba-
det değildir. Bir inkârcı müslüman olduğu 
zaman, bir şirk koşan müşrik şirki terke-
dip İslâm’ın iman ilkelerini kabul ettiği za-
man tevbe etmiş sayılır. Demek ki tevbe ya 
inkârdan, ya günahtan, ya da Allah’ın em-
rini yerine getirememekten dolayı yapılır. 
Bir bînamazın namaza başlaması, oruç tut-
mayanın oruca başlaması, içki içenin içkiyi 
bırakması, kumar oynayanın bunu terket-
mesi, zekât borcu olan bir zenginin zekât 
vermeye başlaması onun tevbesidir. Diğer 
günahları bırakmak ve diğer ibadetlere baş-
lamak da böyledir. Kişi hatayı yaptığı halde 
umursamaz, aldırmaz, hatta hatanın iyi bir 
şey olduğunu düşünür de, affedilmesi için 
Allah’a yönelmezse; bu tavır Allah’a karşı bir 
kibirdir (gururdur). Böyle bir ahlâk ancak 
inkârcıların davranışıdır.

- Tevbe ile ilgili prensipler var mıdır, varsa 
bunlar nelerdir?

Tabii, tevbe ile birlikte hatırlamamız gereken 
bazı esaslar, bazı prensipler var. Maddeler 
halinde kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

a- Herkes hata işleyebilir. Önemli olan, gü-
nahı işledikten sonra, günahta ısrar etme-
mek, günahı savunmamak ve hemen vaz 
geçmektir. 

b- Tevbe etmek Allah’ın emridir. Allah kul-
larına tevbe etmelerini, hatalarından vaz-
geçmelerini, bir günaha düşerlerse, yalnızca 
kendisinden bağışlanma istemelerini emre-
diyor. Pek çok âyette bunu görüyoruz. (Nisâ 
4/106. Bir benzeri; Nûr 24/31) (Furkan 
25/70-71). 

c- Tevbe etmeyenler zalimdir. Tevbe, kur-
tuluş umuduyla Allah’a yönelmek, kurtuluş 
ümit etmektir. Tevbe etmemek ise zâlim ol-
mak, nefse zulmetmektir. (Hucurât 49/11). 

TEVBE ETMEK İMANÎ 
BİR DAVRANIŞ, AHİRET 

İNANCINA BAĞLI 
CİDDİ BİR KULLUK 

FAALİYETİDİR.
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Kim Allah’ın emrine karşı gelirse o kendi 
nefsine karşı zulüm işlemiş, zalim olmuş 
olur. Nitekim Adem ile eşi cennete işledikle-
ri hata sebebiyle şöyle dua ettiler: “Ey Rabbi-
miz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi ba-
ğışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan 
edenlerden oluruz.” (A’raf 7/23).

d- Allah tevbeleri çok kabul edendir. On-
bir âyette Allah’ın et-Tevvâb-tevbeleri çok 
kabul eden olduğu vurgulanıyor. Bu O’nun 
çok merhametli oluşundan dolayı kullarının 
pişmanlıklarına değer verdiğini, özürleri-
ni dikkate aldığını, bağışlanma isteklerini 
kabul ettiğini haber vermektedir. Kullarına 
her zaman rahmetiyle muamele eden Allah, 
şüphesiz ki onların af istemelerini karşılıksız 
bırakmaz. (Bakara 2/160). Kur’an iki âyette 
Allah’ın Ğâfir, doksanbir âyette çok bağışla-
yıcı (Ğafûr), altı âyette çok çok bağışlayıcı 
(Ğaffâr) olduğunu söylüyor. 

e- Allah tevbe edenleri sever, tevbelerin-
den sevinir. Evet, Allah herhangi bir insa-
nın (kulun) tevbesinden sevinir. İlginç değil 
mi? Kul Allah’a dönmek istiyor, hatasından 
vazgeçiyor, günahlarının bağışlanmasını isti-
yor, ama buna  onu Yaratan seviniyor... Bu, 
Allah’ın kullarından vazgeçmediğini ve on-
ların iyiliğini istediğini gösterir. Allah şöyle 
buyuruyor: “Hiç şüphesiz Allah, çok tevbe 
edenleri ve çok temizlenenleri sever.” (Ba-
kara 2/222). 

f- Allah tevbe edenleri bağışlar. Allah’ın ba-
ğışlaması, af ve mağfireti bol olduğu için, 
şirk dışında bütün günahları istediği kim-
seler için affedebileceğini beyan ediyor. 
“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla 
bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) 
dilediği kimse için bağışlar...” (Nisa 4/48).  

Rabbimiz, mu’minlere tevbe ve af konusun-
da genişlik veriyor.  (Zümer 39/53). 

Bu bağışlamanın şartı da şüphesiz ki tev-
bedir, günahtan vaz geçmektir, hatada ısrar 
etmemektir. Zaten takva sahibi mü’minler, 

bir hayasızlık yaptıkları (günah işledikleri) 
zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen tevbe eder-
ler, günahta bile bile ısrarcı olmazlar. (Âl-i 
İmran 3/135).

g- Tevbe kul ile Allah arasındadır. Tevbe, sa-
dece Allah’a yapılır; tevbeleri kabul edip ba-
ğışlayabilecek ancak Allah’tır. (Şûrâ 42/25. 
Bir benzeri Ali İmran 3/135) Tevbede asıl 
olan, tevbenin direkt olarak Allah’a, aracısız 
olarak yapılması, içten gelen bir nedâmetle, 
O’na yönelerek hatadan dönüş sözü veril-
mesidir.

- Hocam, halk arasında “tevbe verme” “tev-
be alma” gibi sözler dolaşıyor. Bunların bir 
temeli var mıdır?

Dediğimiz gibi tevbe kul ile Rabbi arasın-
dadır. O araya hiç bir beşeri unsur giremez, 
girmemelidir. İslâm’daki tevbe ibadeti, Hı-
ristiyanlıkta olduğu gibi, bir din büyüğünün 
karşısında itirafta bulunup günah çıkart-
maya benzemez . Üstatların, şeyhlerin veya 
din büyüğü sayılanların yanına gidip onla-
rın önünde “tevbe verme”, onun da “tevbe 
alma” şeklinde yapılan uygulamanın Kur’an 
ve sünnette yeri olmadığı açıktır. Tevbeleri 
alan da, kabul edecek olan da sadece Al-
lah’tır.

TEVBE, İNSANIN 
KENDİ NEFSİNE 

ZULMETMESİNDEN 
SONRA, DURUMUNU 

FARK EDİP O HATADAN 
VAZGEÇMESİ, 

YANİ KENDİSİNİ 
DÜZELTMESİNİN ADIDIR.

F. GÜNGÖR
M. BAYKUL

HÜSEYİN KERİM 
ECE İLE TEVBE
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h- Tevbe şahsidir. Yani hiç kimse başkasının 
yerine tevbe edemez. Zira günahı kendisi iş-
lemiştir, bağışlanmayı da kendisi istemelidir. 
İslâm’da günah da şahsidir, ibadet de şahsi-
dir. Kimse başkasının günahından sorumlu 
tutulamayacağı gibi, kimse de başkasının 
yerine ibadet edemez. Müslüman, yalnız 
kendisi için tevbe edebildiği halde, kendisi 
için, annesi, babası ve diğer Müslümanlar 
için de istiğfar edebilir, bağışlanmalarını Al-
lah’tan isteyebilir. (İbrahim 14/41, Muham-
med 47/19). 

ı- Ölüm korkusuyla iman edenin tevbesi ge-
çerli değildir. 

Çünkü tevbe insanın yaşadığı müddetçe ola-
cak bir iştir. Hayat bağının kopacağı anlaşıl-
dığı an iş işten geçmiştir. Allah böyle bir an-
daki pişmanlığa değer vermiyor. (Nisa 4/18). 

- Tevbeyi çeşitlerine göre sınıflandırmak 
mümkün müdür? 

Bilindiği gibi İslâm’a göre her aklı başında ve 
ergenlik çağına ulaşan kişi mükelleftir. Tev-
be yükümlünün kulluk görevi olma açısın-
dan ikiye ayrılır:  

a- Vacip tevbe. Bir mükellef dinde emredile-
ni terkederse veya yasaklananı yaparsa onun 
tevbe etmesi gereklidir, yani bu ona vaciptir.    

b- Müstehab tevbe. Dince güzel görülen 
veya yapılması tavsiye edilen müstehab fiil-
leri terketme, ya da istenmeyen yani mekruh 
olan işleri yapan Müslümanların bu hatala-
rından vazgeçmeleri de müstehab tevbedir. 
Her iki tevbeyi de yerli yerinde yapanlar, de-
rece bakımından öne geçmiş ve Allah’a ya-
kın olmuş kimselerdir. Ama müslüman için 
asıl olan elbette vacip olan tevbeyi az yap-
mak durumunda olmak. Yani tevbeyi gerek-
tirecek az hata yapmak, az günah işlemektir. 
Yani ‘ebrar’dan olmak gerekir. Kur’an, Dince 
güzel olan davranışları sergileyenlere ‘eb-
rar’-iyiler’ diyor. Tevbeyi kuvveti açısından 
üçe ayırmak mümkün: 

a- Basit (sıradan) tevbe; dil alışkanlığı ola-
rak yapılan tevbedir. Halk arasında duya-
rız; insanlar bazen gayr-i ihtiyari “ tevbeler 
olsun”, “tevbe tevbe”, “tevbe estağfirullah” 
derler. Bazen camilerde, namazların arka-
sından cemaat halinde tevbe yapılır. Ya da 
toplu halde tesbih aletiyle belli sayıda “tev-
be estağfirullah” denilir. Dil bunu söylerken 
kalp gerçek pişmanlık duymuyorsa, bundan 
dolayı Allah’tan bağışlanma istenmiyorsa bu 
sadece dil ile tekrarlanan sözdür. Topluluk 
halinde yapılan tevbelerde bu tehlike her za-
man mevcuttur.

b- Kısmi (parçalı) tevbe; tevbe edilen güna-
hın bir kısmından vazgeçip bir kısmına de-
vam etmek, ya da bir günah için af dilerken 
başka bir günahı kolaylıkla, korkusuzca iş-
lemeye devam etmek. Bir müslüman rüşvet 
yoluyla başkasına haksızlık eden biri rüşvet 
almaya tevbe edip, başka yöntemlerle hak-
sızlık yapıyorsa, torpil, adam kayırma gibi 
yollarıyla birilerine hakkı olmayanı veriyor-
sa bu tevbe eksiktir. 

c- Nasuh tevbe; gerçek, samimi ve makbul 
tevbe, günahların affedilmesini sağlaması 
umulan tevbedir. Zaten Rabbimiz kullarının 
böyle tevbe etmesini istiyor.   

TEVBEDE ASIL OLAN, 
TEVBENİN ARACISIZ 
OLARAK YAPILMASI 

DİREKT ALLAH’A, İÇTEN 
GELEN BİR NEDÂMETLE, 

O’NA YÖNELEREK 
HATADAN DÖNÜŞ SÖZÜ 

VERİLMESİDİR.
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- Tevbe ibadeti nasıl yerine getirilebilir? Ör-
neklerle açıklayabilir misiniz? 

Nasuh tevbe; günahı çirkin görerek onu 
terketmek,  bundan dolayı  pişmanlık duy-
mak, tekrar günaha dönmemeye azmetmek, 
mümkün olduğu kadar ibadeti çoğaltarak 
Allah’a dönmek demektir. Bu dört şart bir 
araya geldiği zaman işte tevbe gerçekleşir. 
Tevbede şöyle bir yol izlenmeli: 

Kur’an’da günahları terketmek, günahtan 
dolayı bağışlanma istemekle ilgili dört tane 
kavram kullanılıyor. Bunlar aynı zamanda 
samimi (nasuh) tevbenin gerçekleşmesi için 
dört aşamadır:  Pişmanlık (nedâmet), tevbe, 
inâbe ve istiğfar.

*Nedâmet, pişman olmayı, yapılan hatanın 
farkında olmayı ifade eder.  Mü’min, kendi-
sine haram veya mekruh olarak yasaklanan 
bir fiili yaptığı, ya da emredilen bir şeyi ye-
rine getirmediği zaman, öncelikle bunun bir 
hata olduğunu anlamalıdır. 

*‘İnâbe’, kelimesi de ‘tevbe’ kelimesine yakın 
bir anlam taşır. “Tekrar tekrar gelmek” mâ-
nasındaki “nevb” (nevbet) kökünden türe-
yen inâbe “pişmanlık duyup Allah’a dönme 
ve samimiyet duyguları içinde iyi davranış-
larda bulunma” demektir. İnâbe Kur’an’da 
İbrâhim’e, Süleyman’a, Dâvûd’a, Şuayb ve 
Hz. Muhammed’e (as) nisbet ediliyor. Gü-
nahların bağışlanması istenirken yapılacak 
iş, bütün bir benlikle, yürekten bir titreme 
ile, Allah’tan korkarak ve O’ndan umarak, 
samimiyetle O’na yönelmedir. 

*İstiğfar kelimesinin aslı olan ‘ğa-fe-ra’ fiili 
türevleriyle  birlikte,  Kur’an’da ikiyüzotuz-
dört yerde geçmektedir. Bunlardan yetmişiki 
tanesinde er-Rahîm ismiyle, diğerlerinin de 
çoğunlukla Allah’ın affedici, çok bağışlayıcı, 
yumuşak davranıcı, çok seven oluşunu ifade 
eden sıfatlarla gelmesi dikkat çekicidir.

İstiğfar, Allah’tan hata ve günahlarının ba-
ğışlanmasını söz ve fiille isteme, mağfiret 
(bağışlanma) dileğinde bulunma demektir. 
Kur’an, mü’minlere sürekli tevbe etmelerini, 
Allah’a istiğfarda bulunmalarını, O’nun kar-
şısında boyun bükmelerini söylüyor. (Mü-
zemmil 73/20. Bir benzeri; Fussilet 41/6). 
(Nuh 71/10).

- Bu sebeple Sevgili Efendimizin çok istiğ-
far ettiği cümlenin malumu...

Evet. Bir kaç kaynaktan gelen haberlere göre 
Peygamber (s) günahları bağışlanmış olduğu 
halde her gün defalarca istiğfar ederdi. Şöy-
le dediği rivayet ediliyor: “Kalbimin üzerini 
unutkanlık (sıkıntı-gaflet) kaplar da bunun için 
günde yetmiş defa istiğfar ederim.” Buradaki 
yetmiş rakamının çokluktan kinaye olduğu-
nu unutmayalım. Yoksa bazılarının zannetti-
ği gibi Peygamber eline tesbih aletini alıp da 
günde yetmiş sayısını dolduruncaya kadar 
‘estağfirullah’ dediği anlaşılmamalı. Kur’an’a 
göre geçmiş ve gelecek günahları affedilen 

NASUH TEVBE; GERÇEK, 
SAMİMİ VE MAKBUL 

TEVBE, GÜNAHLARIN 
AFFEDİLMESİNİ 

SAĞLAMASI UMULAN 
TEVBEDİR. ZATEN 

RABBİMİZ KULLARININ 
BÖYLE TEVBE ETMESİNİ 

İSTİYOR.   

F. GÜNGÖR
M. BAYKUL

HÜSEYİN KERİM 
ECE İLE TEVBE
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bir Peygamber bile bir noksanım olabilir 
korkusuyla günde çok sayıda istiğfar ediyor-
sa, bizim gibi çok hata yapan, gerçek kulluk 
ve şükür açısından noksanı olan insanlar 
günde kaç defa istiğfar etmeliyiz? Varın siz 
hesap edin.  

- Kabul edilmesi umulan samimi tevbe nasıl 
yapılabilir?

Tevbenin kabul edilebilir olması için sami-
miyetle, pişmanlıkla, bir daha geri dönmeme 
niyetiyle yapılmış olmalı. Kur’an buna ‘nasuh 
tevbesi’ demektedir. (Tahrim 66/8). ‘Nasuh’, 
sözlükte, bir söküğü dikme, halis ve saf olma 
anlamlarına gelir. Buradan hareketle ‘nasuh 
tevbe’, samimi, temiz ve insanın günah işle-
yerek zedelediği dini hayatını etkili bir bi-
çimde tamir edecek ibadettir denilebilir. Tev-
benin kabulündeki ilk şart o tevbenin ‘nasuh’ 
olmasıdır. Nasuh tevbe içtendir, samimidir, 
saf ve arı durudur. Onda ne gösteriş vardır, 
ne de ümitsizlik. (Nisâ 4/17-18).  

- Tevbenin mahiyetini kısaca nasıl izah ede-
bilirsiniz?  

Tevbede ilim, hal ve fiil unsurları vardır. 
Yaptığı hatayı anlayıp, bunun ızdırabını kal-
binde duyan, bunun ne anlama geldiğini bi-

lir. Yukarıdaki âyette buna işaret vardır. Gü-
nahın verdiği rahatsızlıkla yeni bir hale girer, 
pişmanlık tavrı gösterir ve sonunda da tev-
benin gereğini yapar. Bu da hemen yapılan 
kabahatin terki, bir daha işlememeye kesin 
bir karar ve elde ettiği zararları gidermeye 
çalışma, yerine getiremediği görevleri kaza 
etme, hakları yerine verme şeklinde ger-
çekleştirilir. Bir kimseye el ve dil ile verilen 
zarara karşılık yalnızca Allah’a tevbe etmek 
yetmez. Ona verdiği zararı karşılaması ge-
rektiği gibi, helâllik istemesi de gerekir. Gü-
nahta ısrar ve kibirlenmek tevbenin önünde 
engeldir. Hz. Âdem (as) ve eşi ise, işledikleri 
günahtan dolayı pişman oldular, Allah’a tev-
be ettiler ve tevbeleri kabul edildi. (Bakara 
2/37). 

- Salih ameller yoluyla tevbe yapılmış olur mu?

Evet, tevbe ve istiğfar bazen amellerle yapı-
lır. Bazı ameller hem tevbe gibidir, hem gü-
nahların affedilmesine sebep olur, hem de 
tekrar günahlara dönmeye engel olur. Mese-
la; iman, başlı başına günahları örtme sebe-
bidir. (Fetih 48/5)

İnanıp salih amel işleyenlerin günahları da 
Yüce Allah tarafından örtülmüş ve durumla-
rı düzeltilmiştir. (Muhammed 49/2). Kur’an 
takvalı davrananlara bağışlanma müjdesi ve-
riyor. (Enfal 8/29, Nisa 4/31). Allah kendi 
yolunda infak için sadaka verenleri de bağış-
lar. (Bakara 2/271). Kabul edilmiş bir haccın 
(hacc-ı mebrur’un) Müslümanın kul hakkı 
hariç bütün günahlarına keffaret olacağı, 
onu anasından doğduğu gün gibi tertemiz 
yapacağı umulur.

Kısaca tevbe, günahların kötülüğünü anla-
yıp Allah’a yönelmek, bağışlanma dilemek-
tir. Tevbe, işlenen günah sebebiyle uğratıla-
cak azaptan kurtuluş vesilesidir; tevbe bir 
müjdedir. Allah bu şekilde tevbe edenleri 
övüyor. (Tevbe 9/112). Kur’an nefsini arın-
dıranın, yani onu tezkiye edenin kurtulaca-
ğı, onu şirk, nankörlük, isyan, nifak, günah, 
gaflet, zulüm ile kirletenlerin ise zarar edece-

MÜ’MİN ALLAH’I 
SEVDİĞİNİ, O’NUN 

BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
TANIDIĞINI, O’NDAN 
KORKTUĞUNU, O’NA 

SIĞINDIĞINI, YALNIZCA 
O’NDAN YARDIM 

DİLEDİĞİNİ, İSTİĞFAR İLE 
YERİNE GETİRİR.
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ğini haber veriyor. Müslüman, nefsini nasıl 
tezkiye edeceğini Kur’an’dan ve Peygamber-
den öğrenir. Zaten Allah Hz. Muhammed’i 
insanları tezkiye etsin diye gönderdi. (Baka-
ra 2/215, Âl-i İmran 3/164).

- Hollanda’da bir cezaevi imamı ve manevi 
rehber olarak görev yapıyorsunuz. Mutlaka 
çarpıcı tevbe örnekleri yaşamış olmalısınız. 
Şu anda hatırladığınız bir iki örneği okuyu-
cularımızla paylaşmak ister misiniz? 

Uzun zamandan beri illegallerin (kaçakla-
rın) tutulduğu hapishanelerde manevi ba-
kım uzmanı olarak çalışıyorum. Bu süre 
zarfında İslâmî hayata dönen, kendini yeni-
leyen, tutukluluk süresini İslâm’ı daha çok 
öğrenerek değerlendiren, daha çok ibadetle 
meşgul olanları çok gördüm. Bunlardan bir 
iki tanesini size anlatayım:

Hollanda’da uzun yıllar yaşamış bir genci ta-
nıdım. Türkiye’de dokuz aydan fazla kaldığı 
için yetkililer ona ‘oturum hakkını kaybettin, 
illegal duruma düştün’ deyip kamp dedikle-
ri benim çalıştığım hapishaneye getirdiler. 
İki seçeneği vardı, ya gönüllü olarak ülkesi-
ne dönmek, ya da tutuklu kalıp hakkını ara-
mak. O ikincisini tercih etti. Tutukluluk hali 
altı ay devam etti. Bu altı iyi değerlendirdi. 
İyi bir diyaloğumuz oldu. Temiz bir aileden 
geldiği belli idi. Hollanda’ya geldikten sonra 
biraz dağıttığını, yanlışlar yaptığını, kulluk 
görevlerini ihmal ettiğini, belki bu tutuk-
luluğun kendisine bir ilâhi uyarı veya ceza 
olduğunu söyledi. Kur’an öğrenmeye karar 
verdi. Kısa zamanda Kur’an okumayı öğ-
rendi. Dinî kitaplar okudu. Haftada bir kaç 
kez görüşürdük. Her görüşmemizde bol bol 
soru sorardı. Sorularının hepsi öğrenmeye, 
dini doğru anlamaya yönelik idi. Altı ayda 
Kur’an’ı iki defa hatmetti. Üçüncü okuyuşu 
meali ile birlikte yapıyordu. Anlamadığı yer-
leri işaretleyip sorardı. Tanışmamızdan kısa 
bir süre sonra Cuma namazlarına gelmeye 
başladı, çok geçmeden beş vakit namaza da 
başlamıştı. Ayrılırken bana çok dua etti. Ha-

pis hayatının çok rahat ve faydalı geçtiğini, 

çok şey kazandığını söyledi. Eski hayatına 

tevbe ettiğini, bir daha o hayata dönme-

yeceğine dair Allah’a söz verdiğini ekledi. 

Çıktıktan sonra telefonla görüştük. Bir yıl 

mücadele ettiğini ve oturum hakkını tekrar 

kazandığını, tevbesine sâdık olduğunu söy-

ledi. Oturumun belki de hapishane hayatın-

da başlayıp yaptığı salih amellerin bir bere-

keti olduğunu birlikte hatırladık. 

- Siz hapishanelerde sadece müslüman 

mahkumlarla mı muhatap oluyorsunuz? 

İSTİĞFARIN YALNIZCA 
DİL İLE YAPILMASI 

YETMEZ. BUNUN HEM 
DİL HEM DE KALP İLE 

YAPILMASI GEREKİR. HER 
İBADETTE OLDUĞU GİBİ 
NİYET TEVBEDE DE ÇOK 

ÖNEMLİDİR.

F. GÜNGÖR
M. BAYKUL

HÜSEYİN KERİM 
ECE İLE TEVBE
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Tabii ki, biz müslüman olanlarla ilgileniyo-
ruz. Diğer din mensuplarıyla da onların ma-
nevi bakım rehberleri ilgileniyorlar. Diğer 
örnek Konyalı bir arkadaş. Yedi sekiz sene-
den beri Hollanda’da turist olarak çalışıyor-
muş. Eşi ve çocukları Hollanda’da ikamet iz-
nine sahiplermiş. Bu arkadaş kendi üzerine 
iş yeri açıp oturum için müracaat edecekken 
yakalanmış ve benim çalıştığım tevkifevine 
getirilmişti. Geldiği günlerde ziyaretine gi-
dip tanıştım. Ancak onu çok çekingen gör-
düm. Öyle ya hapishanede çalışan müslü-
man rehber de olsam adımız imam. İmamla 
ne konuşacaktı? Burada imamın rolü nedir, 
bilmiyordu. Belki zihninde bir mesafe var-
dı. Veya kendini suçlu hissediyordu imamın 
karşısında. Bir kaç hafta içinde onunla da iyi 
bir iletişim kurduk. Zaman zaman ziyaretine 
gidiyor, odama görüşmeye, sohbet etmeye 
çağırıyordum. Anlattığına göre o yaşa kadar 
camilerden uzak kalmış. İnkârcı biri değildi, 
ama İslâmî hayatı hemen hemen hiç yoktu. 
Alkol bağımlısı idi. Alkol aldığı için de iyi 
bir usta olmasına rağmen kazandığı parayı 
tutamadığını, evine iyi bakamadığını, hattâ 
hanımıyla sık sık kavga ettiklerini, kazancı-
nın bereketi olmadığı anlatıyordu. Hanımın-
dan memnun olduğunu, evine bağlı, çocuk-
larına iyi bakan, dindar, tesettürlü bir bayan 
olduğunu söylüyordu. Görüşmelerimizde 
bir güven oluştu, derdini bizimle paylaştı, 
hata yaptığını itiraf etti ve kendini düzel-
mek, doğru yolu bulmak istediğini söyledi. 
Onu önce cuma namazına davet ettim. Gel-

meye başladı. Sonra ‘gel Kur’an öğrenelim’ 
dedim. ‘Yapabilir miyim’ diye tereddüt etti. 
‘Tabi yapabilirsin. Her müslüman Kur’an’ı 
okuyabilir. Kur’an iyi bir arkadaştır. Onunla 
arkadaşlığını artırırsan o seni korur’ dedim. 
Kabul etti. Başladık ve kısa zamanda Kur’an’ı 
öğrendi. Çok zeki birisiydi. Daha genç yaşta 
bu işe başlasaydı hafız da olurdu, kurra da. 
Sonra ‘namaza başlamayı düşünür müsün’ 
diye sordum. Namaz dualarını ve sûrelerini 
iyi bilmediğini söyledi. Derken en azından 
kolay ve kısa olanları öğrenmekle başla-
rız, arkası gelir diye cesaret verdim. Kur’an 
okurken de onları da yavaş yavaş ezberliyor 
veya kuvvetlendiriyordu. Bu arada bazı ki-
taplar verdim, onları da okudu.

Hapishanede üç buçuk ay kadar kaldı. Son-
ra Türkiye’ye gönderdiler. Giderken Kur’an’ı 
hatmetmek üzereydi. Bana bir mektup bı-
raktı. Duygu ve samimi itiraflarla dolu bir 
mektup. Hapishanenin kendisi için önce-
leri korkunç bir yer olduğunu, ama bizim-
le tanıştıktan sonra değiştiğini söylüyordu. 
‘Meğer ah vah ettiğim hapishane benim için 
medrese-i yusufiye imiş. Allah’a hamd ettim, 
iyi ki oraya düşmüşüm, kendimi buldum, 
Kur’an öğrendim, dinimi yeniden keşfettim’ 
diye yazıyordu. Buna benzer itiraflar ve bize 
bol bol dualarla dolu bir mektup.

Ben o arkadaşın tevbe ettiğine, eski yanlış 
gidişattan vazgeçme kararına, bundan sonra 
daha iyi bir insan ve daha iyi bir müslüman 
olmaya söz verdiğine şâhidim. Ötesini Allah 
bilir. Umarım sözünde durur ve tevbesini bir 
daha bozmaz. Allah böylelerinin ve hepimi-
zin yardımcısı olsun. 

Rabbim bizleri tevbe edenlerden, tevbesi 
kabul edilenlerden ve tevbesine imanı gibi 
sâdık olanlardan eylesin. 

- Biz de bu duaya amiin diyerek söyleşimizi 
noktalayalım. Muhterem hocam, dar vakit-
te bizlere de zaman ayırdığınız için çok te-
şekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 

TEVBEDE İLİM, HAL VE 
FİİL UNSURLARI VARDIR. 
YAPTIĞI HATAYI ANLAYIP, 

BUNUN IZDIRABINI 
KALBİNDE DUYAN, 

BUNUN NE ANLAMA 
GELDİĞİNİ BİLİR.
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Haydar ÖZTÜRK

MUCİZE ARAYANLARIN 

EN AZ İLGİLENDİKLERİ 

MUCİZE KUR’AN’DIR. 

KUR’AN’IN ISRARLA 

ÜZERİNDE DURDUĞU 

BİRÇOK KONU YA 

KISMEN YA DA TAMAMEN 

UNUTU(TTURU)LMUŞTUR.

“Rivayet geleneğimizin bize tanıttığı 
Peygamber, kendimize çağdaş kılabi-
leceğimiz yaşayan bir modelden çok 

oluşturulmuş bir imajdır.”

Mustafa İSLÂMOĞLU

Tarihe yön veren kişilerin hayatlarıyla il-
gili anlama problemi her zaman var ol-

muştur, var olmaya da devam edecektir. Bu 
önemli şahsiyetlerin hayatlarına dair ortaya 
iki tür malzeme çıkmıştır. Birinci sınıf mal-
zeme, gerçek tarihe dair olandır. İkinci sınıf 
malzeme, kurgusal nitelikte üretilmiş malze-
medir. İkinci tür malzeme de tarihi şahsiyet-
lere “söylemedikleri söyletilir”, “yaşamadık-
ları yaşatılır”, “sahip olmadıkları nitelikler 
yamanır”. Sonunda sanal tarih, gerçek tarihi 
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kuşatır. Ernest Renan’ın “İki İsa vardır” sözü 
düşünülmelidir. 

Mucize arayanların en az ilgilendikleri muci-
ze Kur’an’dır. Kur’an dışındaki siyer kaynak-
larında zaaflar mevcuttur. Kur’an dışındaki 
siyer kaynaklarının bir takım zaaflar içerme-
sinin nedenlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. Müellifler Beşerdir: Bu kaynakların beşer 
menşeli oluşu, onları oluşturanların zaafla-
rından, durdukları ve baktıkları yerin farklı-
lıklarından beslenen eksiklikleri getirmiştir. 
Objektif olmak mezkur kaynaklarda her za-
man mümkün olamamıştır. Çünkü, kişisel 
özellikler, siyaset, ekol ve mezhebi farklılık-
lar bu eserlere yansımıştır.

2. Siyerin Tedvini: Siyer kaynaklarının ço-
ğunun tedvini Resulullah’ın vefatından çok 
sonraları başlamıştır. Hadis tedvini hicri 2. 
yy’da, tarih yazımı Abbasiler devrinde baş-
lamıştır. İlk siyer kitabının yazarı İbni İshak 
ve O’nun eserinin şerh edicisi İbn Hişam 
hicri 2. yy’da yaşamışlardır. Bu uzun zaman 
aralığı, siyer bilgilerinin arasına bir takım 
olumsuzlukların sirayet etmesine zemin ha-
zırlamıştır.

3. Eserlerde Sistem Yokluğu: Bu eserlerin 
birçoğunun belirgin bir sistematiği de ol-
mamıştır. Mesela, Taberi her rivayeti kayde-
derek aktarmacılığın ötesinde fazla bir şey 
yapmamıştır. Çoğuna göre daha güvenilir 
addedilen İbn İshak ve İbn Hişam da kimi 
zayıf rivayet ve görüşlere yer vermişlerdir. 
Onlardan sonra gelenler de büyük oranda 
bu ilk dönem kaynaklarını takip ve taklit et-
mişlerdir.

4. Çelişkili Anlatım: Bu eserlerden bir kıs-
mında özellikle hadis ve tarih metinlerinde 
olduğu gibi çok farklı ve çelişkili anlatımlar 
mevcuttur.

5. Siyer Yazımındaki Sapmalar: Söz konusu 
çalışmalarda siyer, kimi teferruatlar arasında 
kaybolmuştur. İncir çekirdeğini doldurma-
yan konular etrafında dönüp durulmuştur. 
Kur’an’ın ısrarla üzerinde durduğu birçok 

konun ya kısmen ya da tamamen unutu(t-
turu)lmuştur. Mesela; hicret öncesinde ve 
esnasında oluşan olayları ele alacak olursak, 
Hz. Peygamber’in hicreti gerçekleştirmek 
için ortaya koyduğu gayretin mitolojik tarz-
da, efsane havasında sunulduğunu görürüz. 
Akabe biatleri, hicreti gerçekleştirmek için 
rehber kiralaması, istikametlerini gizlemek 
için yanıltmaca yön tayini bunlardandır. 
Böylece siyerin ve Rasulullah’ın örnekliği 
hayatta karşılığı olmayan ya da olamayan bir 
düzleme taşınmıştır.

6. Siyer Okumanın Maksadı: Siyer bilgisiyle 
amaçlananın Kur’an’ın hayata geçirilmesin-
de Hz, Peygamber’in ortaya koyduğu güzel 
örnekliğin öğrenilmesi olduğu anlaşılmaz 
da sadece belirsiz bir saygı ve kutsama ile 
siyere yaklaşılırsa ortaya vahim hatalar çıka-
caktır. Mesela: Hz. Peygamber’in doğumuyla 
birlikle zikredilen olağanüstülükler; göbeği 
kesilmiş, sünneti yapılmış, üzerinde doğu-
ma dair en küçük eser bulunmamış, secde 
halinde şehadet parmağını kaldırmış olarak 
doğduğunu, beşiğini meleklerin salladığını, 
doğumuyla bütün putların yüzüstü düştü-
ğünü, doğar doğmaz konuşmaya başlayıp 
Allah’ı takdis ve tesbih ettiğini anlatan riva-
yetler bu cümlelerdendir.

7. Siyer ve Şemail Farkı: Rasulullah’ın ör-
nekliğinin, müminlerin hayatına yön verme-
si gerekirken; Rasulullah’ın eli, ayağı, yüzü, 
sakalı vb. konularla ilgili “şemail” kitapları-

HZ. PEYGAMBER’İN 
HAYATI OLARAK BİZE 

AKTARILAN RİVAYETLER, 
İNSANİ HAYATTAN 

KOPUK, AKLA VE MANTIĞA 
UYGUN OLMAYAN TÜRDE 

OLMAMALIDIR.
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nın, bu amaca varmak yerine meseleyi başka 
noktalara taşıması da önemli zaaflar arasın-
dadır.

8. Geç Dönem Siyer Eserleri: Geç dönem 
siyer kaynaklarında kurgu ile gerçeğin iç 
içe geçmişlik durumu vardır. Osmanlı za-
manında kaleme alınan, Ahmediyye, Mu-
hammediyye, Kara Davut, Envaru’l-Aşıkîn 
gibi eserlerde çok daha girift hale gelmiştir. 
Tasavvufla çeşnilenen bu eserlerde Hz. Pey-
gamberin tarihsel gerçekliği, sanal siyerin 
içinde adeta kaybolmuştur. 

9. İki Asırlık Tarih Bilinmeli: Siyer okuyan 
birisi, İslam tarihi sürecindeki en azından 
iki asırlık siyasi olaylara hakim olmalıdır. 
Çünkü bize ulaşan bilgilerin bazısı, siyasi 
rakipleri susturmaya yönelik Hz. Peygamber 
ağzından uydurulmuş rivayetlerdir. Örnek 
olarak verirsek: “Bu din toplam on iki halife 
gelinceye kadar aziz olacak. Bunların hepsi 
de Kureyş’ten olacak.”1 şeklindeki bir hadis 
en sahih kaynaklardan gelse bile, Şia’nın 12 
İmam anlayışına karşı ve Kureyş’in hilafet-
teki hakkını övmeye yönelik bir uydurma 
olduğu kesindir. Rivayetin kimleri hedef 
aldığı, ravinin durumu, hangi bir milleti ve 
yeri övmeye veya yermeye yönelik olduğu, 

1. Buhari,	Ahkâm,	52;	Müslim,	İmâre,	7.

hangi siyasi olaya dini kisve geçirmek için 
uydurulduğunu daha iyi tespit edebilecektir. 

10. Kur’an Rehberliğine Müracaat: Peygam-
berimize atfedilen rivayetlerde olduğu gibi 
siyer rivayet ve malzemelerinde de Kur’an 
rehberliğinden mutlaka yararlanılmalıdır. 

11. İlk Siyer Eserleri Bilinmeli: İbn-i İshak 
ve İbn-i Hişam gibi ilk siyer eserleri incele-
nerek buralardaki sade Peygamber tasavvuru 
ortaya konmalıdır. İbni İshak’ın ravileri Urve 
ve Zühri rivayetlerinde Hz. Peygamber’in 
hayatı, sade, gerçekçi ve abartmalardan uzak 
bir üslup içerisinde anlatılmaktadır. Fakat 
İbni İshak bu sadeliğin yanında İsrailiyata 
dair pek çok şeye yer verdi. İbni Hişam, İbni 
İshak’ın bu eseri üzerinde önemli tasarruf-
larda bulundu. İbni Hişam siyer kitaplarının 
temel kaynak haline geldi. 

12. Hz. Peygamber Öncesi Dönemin Bilin-
mesi: Hz. Peygamber dönemi kültürler, din-
ler ve tarihi kişiler tespit edilmeli ve bunların 
aşırıp eklenerek, üretilerek siyer malzemesi 
olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. 

13. Siyer Müellifleri ile Hadis Müeelifleri 
İlişkisi: Siyer kitaplarının müelliflerinin ço-
ğunun hadis müelliflerinden olması nede-
niyle, klasik hadis tenkitçiliğinin yetersizli-
ği bilinmeli, yeni hadis tenkitçiliği ve tarih 
tenkitçiliğinden sahih bir siyer tasavvur ve 
bilgisinin oluşması için mutlaka yararlanıl-
malıdır. 

14. Metin Tenkidi: Bize ulaşan rivayetleri 
tahlil edebileceğimiz en önemli kriterlerden 
biri de akıl ve mantık süzgeci olmalıdır. 

Hz. Peygamber’in hayatı olarak bize aktarı-
lan rivayetler, insanî hayattan kopuk, akla ve 
mantığa uygun olmayan türdendir. Rivayet-
ler metin tenkidine tabi tutulmalıdır. 

15. Seçilmiş ve Tercih Edilmiş Malzeme: 
Taberi, tarih kitabının önsözünde; “kitabın-
da aktardığı malzemenin hepsinin doğru 
olmayabileceğini, kendisinin bunu -muhte-
melen ilmin kaybolmaması amacıyla- ravi-
lerden olduğu gibi aktardığını” anlatır. 

HZ. PEYGAMBER HİRA 
MAĞARASINDA İLK VAHİY 
GELDİĞİNDE NİYE ÇOK 
KORKMUŞTUR? İNSAN 

OLDUĞU İÇİN. İLK VAHİY 
SONRASI YAŞADIĞI 
ŞAŞKINLIK İNSAN 

OLMASININ DOĞAL 
SONUCUDUR.
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Müellifler hangi rivayetin sahih olup olma-
dığından daha çok onu öven ve yücelten 
rivayetleri tercih etmişlerdir. Böylece sahih 
rivayetler değil de seçilen rivayetler kabul 
görmüştür. Bu anlayış Hz. Peygamber’i gere-
ği gibi anlamaya engel olmuştur. 

Nadiroğulları’nın sürgünü ile sonuçlanan 
olayın sebebi ile ilgili iki rivayet var. Birinci-
si; Nadiroğulları mahallesine diyet talebi ile 
giden Hz. Peygamberi suikast ile öldürme-
yi düşünen Yahudilerin bu düşüncesi, Hz. 
Peygamber’e Cebrail tarafından bildirilmiş, 
oradan ayrılıp hemen savaş açmıştır. İkin-
ci rivayet ise; Yahudiler münazara için Hz. 
Peygamber’den üç bilgin getirmesini, kendi-
lerinin de üç bilgin getireceklerini söyledik-
lerinde, Hz. Peygamber onların mahallesine 
giderken, Yahudiler’le evli bir kadın durumu 
kardeşine söylüyor o da durumu Hz. Pey-
gamber’e bildiriyor. Oda Hz. Peygamber’e 
yetişip geri çevirmiştir.2 İbn-i Hacer de 2. ri-
vayeti kabul eder ve akli deliller sunar.3 

16. Aşırılıp Eklenmiş Malzeme: Hz. İsa’nın 
doğumunda yıldızın doğması anlatımının, 
Zerdüşt ve Ümeyye b. Salt’ın kalbinin yarıl-
ması hadiselerinin Hz. Peygamber’e uyarlan-
ması bu tür olaylardandır. Zerdüşt hakkında 
anlatılan bilgilere göre onun kalbini melek-
ler yarıp içindekileri çıkarıp temizlemişler 
ve yerli yerine koymuşlardır.4 Ümeyye b. 
Salt uyurken iki beyaz kuş, tavanı yarıp, ge-
lerek kalbini açmış ve arındırıp tekrar yeri-
ne yerleştirmiştir.5 İbrahim Sarıçam da aynı 
şeyleri düşünmektedir. Bu rivayet İnşirah 
Suresi’ndeki “elem neşrah leke sadrak” ile de 
ilintilendirilmiştir. Oysa Kur’an’da şereha fi-
ili beş yerde geçer. Hepsinde de “sadr”a nis-
betle kullanılır. Bunların hiçbirisinde ‘sadr’ 
organ anlamına gelmez. 

2. Mevlana	Şibli,	1/281
3. İbni	Hacer,	Fethu’l-Bari,	7/332
4. Bünyamin	Erul,	Hz.	Peygamber’in	Risalet	Öncesi	Hayatına	

Farklı	Bir	Yaklaşım	
5. İbni	Kesir,	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	2/172

17. Üretilmiş Malzeme: Hz. Peygamber’in 
boykot yıllarında bir işaretle ayı ikiye yar-
dığı ve Mekkeliler’e seyrettirdiği rivayette 
anlatılmaktadır. Bu hadiseye dair İbni İs-
hak (v.151), İbni Hişam (v.213), İbni Sa’d 
(v.230), Bilazuri (v.279), Taberi, (v.310) gibi 
ilk kaynaklarda hiçbir bilgi yoktur. Bu ha-
dise daha çok Suyuti’nin, el-Hasaisu’l-Kübra 
ve muahhar kaynaklarda mevcuttur. 

Mekke’de o dönemde gerçekleşen ay tutul-
ması6 sonraki yıllarda ay yarılması olarak ak-
tarılmış ve rivayetlerde bu şekilde oluşmuş-
tur. Ayrıca Kamer Suresi 1. ayette bu olayla 
ilintilendirilmiştir. 

18. Yüceltme Temelli Abartılmış Malzeme: 
Hz. Peygamber amcası ile Şam tarafına yap-
tığı bir seyahatte Rahip Bahira ile görüştüğü, 
Bahira’nın onun peygamber olacağını söyle-
diği, Ebu Talib’in Peygamberimiz’i Hz. Ebu 
Bekir Ve Hz. Bilal ile gönderdiği anlatılır. Bu 
rivayete en esaslı tenkidi Zehebi yapmıştır. 
Tenkitlerini şöyle sıralamıştır:

Ebu Talip, Peygamber’i Ebu Bekir ve Bilal 
ile nasıl gönderebilir? Ebu Bekir, Hz. Pey-
gamber’den iki yaş küçüktür, Bilal ise henüz 
doğmamıştır. Sonra bulutların gölgelediği 
bu şahsa doğru ağaçların gölgeleri nasıl sü-
nebilir, uzanabilir. Bulutun gölgelemesi se-
bebiyle ağacın gölgesinin olması mümkün 
değildir. Ayrıca peygamberlik geldikten son-
ra bu olaydan ne Ebu Talib, ne Kureyşliler 
ne de Hz. Peygamber bahsetmişlerdir. Bu 
olay gerçek olsaydı muhakkak bahsederler-
di. (Az da olsa Peygamberimiz çocukluk ve 
gençliğinden sonraları bahsetmiştir. Fakat 
bu meseleden hiç bahsetmemiştir.) Yine di-
ğer bir nokta da bu olay gerçekse, bundan 
Hz. Peygamber’in peygamber olmadan önce 
peygamber olacağını bildiği anlaşılır. Bu du-
rumda Hz. Peygamber Hira Mağarasında ilk 
vahiy geldiğinde niye çok korkmuştur? Tabii 
ki insan olduğu için. Bir diğer problem de 
şayet Rahip Bahira’nın dediği gibi bu çocu-

6. İbni	Kesir,	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	2/483
HAYDAR 
ÖZTÜRK
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ğun Şam bölgesindeki Yahudiler tarafından 
öldürülmesi tehlikesi varsa onun üzerine tit-
reyen ve bu konuda çok hassas olan Ebu Ta-
lib, yirmili yaşlarında iken Hz. Peygamber’i 
Hatice’nin kervanının başında ikinci kere 
Şam bölgesine neden gönderebilmiştir.7

Her konuda olduğu gibi siyer konusunda 
da en güvenilir en sağlam kaynağın Kur’an 
olduğu unutulmamalıdır. Ve siyer bilgile-
ri Kur’an’a arz edilmelidir. Kur’an’daki Hz. 
Peygamber’in hayatına dair anlatılan olay-
ların ışığında siyer konusuna yaklaşıldı-
ğında bu alandaki yalan ve yanlışlıklardan 
korunmak da mümkün olabilecektir. Ra-
sullullah’ın hayatının adeta bir efsaneler yı-
ğını gibi algılanması ise onun insanüstü bir 
varlık gibi düşünülmesi yanlışını doğurmuş 
ve beslemiştir. Bu durum ise insanları Hz. 
Peygamber’in örnekliğini Kur’an’ın gösterdi-
ği alanlarda aramak yerine, efsane ve gizem 
aramaya sevketmiştir. Bugün örneklik olarak 
ilk akla gelen kılık kıyafet şekilciliğinin ya 
da kimi önemsiz konulardaki uygulamaların 
Hz. Peygamber’in uygulamaları olarak orta-
ya çıkması, Kur’an merkezli gerçek siyerin 
bilinmemesinden, dikkate alınmamasından 
kaynaklanmaktadır.

Bir Müslüman için Peygamber ve onun si-
yerinin anlamı; hayatı kuşatmak olmalıdır. 
Bu meyanda siyer bilgisinden ve Peygamber 
örnekliğinden anlaşılması gereken; en başta 
Rasulullah’ın Kur’an’a karşı tavrı, eminliği, 
onu nasıl tebliğ ettiği, müşriklerle, ehl-i ki-
tapla ilişkisi ve mücadelesi, hicreti, savaşları, 
antlaşmaları, müminlere karşı tavrı olmalı-
dır. Siyer ve Hz. Peygamber’in örnekliği an-
cak bu çerçevede anlaşıldığında gerçek ve 
anlamlı olacaktır.

Bu bakış açısından sonra Kur’an’ın Hz. 
Peygamber’i nasıl tanıttığına kısaca bir göz 
atalım:

7. Zehebi,	Tarihu’l-İslam,	es-Siret’ün-Nebeviyye,	1/57

Kur’an-ı Kerim diğer peygamberler gibi Hz. 
Muhammed’in de bir beşer olduğuna dikkat 
çeker, onun insan olduğunu, ilâh veya me-
lek olmadığını vurgular. 

O, bir beşerdir: De ki: “Ben sadece sizin gibi 
bir insanım. İlahınızın bir tek ilah olduğu 
bana vahyediliyor. O halde şaşıp sendeleme-
den O’na yönelin ve O’ndan af dileyin. Vay 
haline ortak koşanların!” (Fussilet 41/6).8

O, gaybı bilmez: “Ben size Allah’ın hazinele-
ri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem 
ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. 
Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!” Sor 
onlara: “Körle gören bir olur mu? Hâlâ dü-
şünmüyor musunuz?” (En’am 6/50).9

Onun risalet görevini bir beşer olarak üst-
lenmesi inanmayanlar tarafından yadırgan-
mış ve ondan insanüstü niteliklere sahip 
bir varlık olması, olağanüstü şeyler yapması 
beklenmiştir. 

O, mucize gösteremez: Dediler ki: “Bizim 
için yerden bir pınar fışkırtmadığın süre-
ce sana asla inanmayacağız!” “Yahut senin, 
hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bah-
çen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl 
ırmaklar akıtmalısın.” “Yahut iddia ettiğin 
gibi göğü, parçalar halinde üzerimize düşür-
melisin, yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza 
dikmelisin.” “Yahut altından bir evin olmalı, 
yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe 
çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indi-
receğin zamana kadar, asla inanmayız!” De 
ki: “Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir 
resulden başka neyim ki?” Kendilerine hak 
kılavuzcusu geldiğinde, insanların iman et-
melerine, şöyle demelerinden başka bir şey 
engel olmadı: “Allah, bir insan mı resul gön-
derdi?” De ki: “Eğer yeryüzünde doygunlu-
ğa ulaşmış melekler dolaşır olsaydı, elbette 

8. Ahkâf	46/9
9. Hûd	11/12,	A’râf	7/188;	Hûd	11/49;	Neml	27/65;	Sâd	

38/69.
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gökten onlara bir melek-resul gönderirdik.” 
(İsra 17/93-95).10 

O, bir melek değildir: “Bu peygambere bir 
melek indirilseydi ya!” Eğer böyle bir melek 
indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olur-
du da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer 
o peygamberi bir melek kılsaydık kuşkusuz 
onu bir er kişi yapacaktık ve içine yuvalan-
dıkları kuşku ve karmaşayı onların üzerleri-
ne giydirmiş olacaktık. (En’am 6/8-9). 

Sadece Hz. Muhammed’e değil diğer pey-
gamberlere de kavimle rinden inanmayan-
ların en çok itiraz ettikleri husus; Peygam-
ber’in ken dileri gibi bir insan olmasıdır: 
Yemin olsun, Nûh’u toplumuna resul olarak 
gönderdik de o şöyle dedi: “Ey toplumum! 
Allah’a kulluk/ibadet edin! O’ndan başka 
tanrınız yok sizin. Hâlâ sakınmayacak mı-
sınız?” Toplumu içinden inkârcı kodaman 
grup şöyle dedi: “Bu adam, sizin gibi bir in-
sandan başka şey değil; size üstünlük tasla-
mak istiyor. Eğer Allah dileseydi, melekler 
indirirdi. Biz ilk atalarımız arasında böy-
le bir şey duymadık.” “Cinnet getirmiş bir 
adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye 
kadar göz altında tutun onu.” (Mü’minun 
23/23-25).11

Hz. Muhammed, kendisine peygamberlik 
gelmeden önce pey gamber olacağını bil-
miyordu: De ki: “Allah dileseydi, onu size 
okumazdım, onu size bildirmezdi de. On-
dan önce içinizde bir ömür kalmıştım. Hâlâ 
aklınızı kullanmayacak mısınız?” (Yunus 
10/16). 

O da kendisinden önce gönderilen peygam-
berler gibi bir insandır ve insanlar arasından 
Allah’ın seçtiği bir elçidir.12 

10. Furkân	25/7-8
11. Diğer	peygamberlere	de	beşer	oldukları	için	itiraz	edildiği	

hakkında	 bk.	 Mü’minûn	 23/33-36,	 45-48;	 Şu’arâ	
26/185-187.

12. Kehf	 18/110;	 İsrâ	 17/93;	 Fussilet	 41/6;	 Âl-i	 İmrân	
3/144,	 Nisa	 4/163,	 Ra’d	 13/38,	 Furkan/20;	 Enbiya	
21/7-8.

Ruhun mahiyetini bilmez. Kıyametin vakti-
ni bilmez. Sade ce böyle bir günün geleceğini 
haber verir ve insanları uyarır.13 

Risaletten önce Kitap ve imanla ilgili bir 
bilgiye sahip değildir: İşte böylece sana da 
emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap 
nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, 
kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kıla-
vuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, 
sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmekte-
sin. (Şûra 42/52).

Allah’ın dilemesi dışında kendisi için bir 
fayda ve zarar verecek du rumda olmama-
sı hususunda da diğer insanlardan farkı 
yoktur: De ki: “Ben kendi nefsime, Allah’ın 
dilediğinden başka ne bir yarar sağlayabili-
rim ne de bir zarar verebilirim. Eğer gaybı 
bilseydim elbette daha çok hayır yapardım. 
Ama bana kötülük dokunmamıştır bile. Ben, 
inanan bir topluluk için bir uyarıcı ve müj-
deciden başkası değilim.” (A’raf 7/188). 

Vahiy konusunda Hz. Peygamber’in doğru-
dan iradesi yoktur. Din le ilgili hevâsından 
bir şey söylemez ve sadece vahyedilene 

13. İsrâ	17/85	A’râf	7/187;	Nâzi’ât	79/42-45;	İnfitâr	82/17-
19;	Kâri’a	101/1-3;	Hâk	ka	69/1-2.

“DE Kİ: ‘BEN SADECE 
SİZİN GİBİ BİR İNSANIM. 

İLAHINIZIN BİR TEK 
İLAH OLDUĞU BANA 

VAHYEDİLİYOR. O HALDE 
ŞAŞIP SENDELEMEDEN 

O’NA YÖNELİN VE 
O’NDAN AF DİLEYİN. 
VAY HALİNE ORTAK 

KOŞANLARIN!’ 
(FUSSİLET 41/6). 
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uyan ve onu açıklayan bir elçidir: Onla-
ra bir ayet getirmediğinde, “onu da şurdan 
burdan derleseydin ya,” diye konuşurlar. De 
ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedile-
ne uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül 
gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden 
bir toplum için rahmettir.” (A’raf 7/203).14

Kur’an onun çocukluğu hakkında bilgi ve-
rir: O seni bir yetim olarak bulup da barı-
nağa kavuşturmadı mı? Seni şaşırmış olarak 
bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi? 
Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup 
da zengin etmedi mi? O halde, yetimi örse-
leme, yol göstermeni isteyeni azarlama! Ve 
Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir! 
(Duha 93/6-11). 

Hz. Peygamber ölümlüdür: “Senden önce 
hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi 
sen ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar?” 
(Enbiya 21/34).15

Hz. Muhammed insanlar arasından seçilmiş 
bir beşerdir. Ancak onun hakkında sağlıklı 
bir yaklaşım sergileyebilmek için hem beşeri 
hem de nebevi hususiyetlerini doğru değer-
lendirmek ve dengeyi ko rumak gerekir. Aksi 
takdirde nebevi yönünü dikkate almadan 
sadece beşeri yönü üzerinde durmak ve be-
şeri yönüne vurgu yapan ayetlere fikrimizi 
yoğunlaştırmak onu tamamen herhangi bir 
insan veya akıllı ca bir insan seviyesine indir-
mek gibi bir tefrit olur.

Nebevi yönünü hiç düşünmeden, getirdiği 
kemâlâtı şahsından bil mek de onu ilahlaştır-
mak gibi bir ifrata götürebilir. Onda gerçek-
ten bir beşerde görülmeyen kemâlât vardır. 
Fakat o bu kemalin kaynağı de ğildir. O bu 
kemâlâta mazhardır, yansıtıcıdır. Kaynak Al-
lah’tır, Kur’an’dır.

Ey Nebî! Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderdik ve izniyle, Allah’a davetçi 
ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönder dik. 16 

14. Yunus	10/15;	Sebe’	34/50;	Necm	53/3-4.
15. Âl-i	İmran	3/144.	
16. Diğer	 bazı	 ayetler	 için	 bk.	 Enfâl	 8/64,	 65,	 70,	 Tevbe	

Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ 
et. Eğer bunu yap mazsan, O’nun mesajını 
duyurmamış olursun... (Ahzab 33/45-46).17 

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de ya-
zılmış bulacakları ümmi peygambere uyar-
lar… (A’raf 7/157).18 

O, en güzel örnektir: Yemin olsun, Allah re-
sulünde sizin için, Allah’ı ve âhiret gününü 
arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir 
örnek vardır. (Ahzab 33/21). 

O, yüce ahlak sahibidir: Ve gerçekten sen, 
çok büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem 
68/4).

O, âlemlere rahmettir: Ve biz seni ancak 
âlemlere bir rahmet olarak gönderdik. (En-
biya 21/107).

O, müjdeci ve uyarıcıdır: Şu bir gerçek ki, 
biz seni, bir tanık, bir müjdeleyici ve bir 
uyarıcı olarak gönderdik. (Fetih 48/8). 

O, vahiy için çok endişelenmiştir: Biz bu 
Kur’an’ı sana, zahmet çekesin, bedbaht ola-
sın diye indirmedik; Saygıyla ürperene bir 
hatırlatma/ düşündürme/ öğüt verme olsun 
diye indirdik. (Taha 20/2-3). 

Allah onun endişesini gidermiştir: Açıp 
genişletmedik mi senin göğsünü! İndirme-
dik mi üzerinden ağır yükünü! Ki o, belini 
çatırdatmıştı senin. Ve yüceltmedik mi se-
nin şanını! Demek ki, zorluğun yanında bir 
kolaylık mutlaka var! Zorluğun yanında bir 
kolaylık muhakkak var! O halde, boşalır bo-
şalmaz yeni bir işe koyulup yorul! Ve yalnız 
Rabbine yönelip doğrul! (İnşirah 94/1-8).

O, son nebidir: Muhammed, sizin erkekleri-
nizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah’ın 
resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her 
şeyi gereğince biliyor. (Ahzab 33/40).

9/73,	Ahzab	33/1,	28,	50,	59;	Mümtehine	60/12;	Talâk	
65/1;	Tahrîm	66/1,	9.

17. Mâide	5/67;	Aynı	kullanımla	ilgili	diğer	bazı	ayetler	için	
bk.	Bakara	2/143,	151;	Âl-i	 İmrân	3/144;	Nisa	4/79;	
Mâide	5/41;	A’râf	7/158;	Fetih	48/29;	Hâkka	69/40.

18. Diğer	ayetler	için	bk.	Hac	22/52;	Ahzab	33/40.
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Hz. Peygamber’e (as) Yönelik Uyarılar:

1. Abdullah b. Ümmü Mektûm’la İlgili Tavrı
Nereden bilirsin, belki de o arınıp temiz-
lenecek. Belki de düşünüp taşınacak da 
öğüt kendisine yarayacak. O, kendisini 
her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,  
ki sen ona yöneliyorsun; Sana ne onun arın-
masından! O, koşarak sana gelen var ya; 
odur içine ürperti düşen. Sen ona aldırmaz-
lık ediyorsun. Hayır, hiç de öyle değil! O, 
bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp 
öğüt alır. (Abese 80/3-12).

2. Fakir ve Zayıf Müslümanlarla İlgili Tutumu
Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek, 
O’na yalvaranları kovma. Onların hesabın-
dan sana bir sorumluluk, senin hesabın dan 
da onlara bir sorumluk yok ki, onları kovup 
da zulmedenler den olasın. (En’am 6/52).

3. Bedir Esirleri ile İlgili Uygulama 

Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir Pey-
gamber’e esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz, 
geçici dünya malını istiyorsunuz, Al lah ise 
ahireti istiyor. Allah daima üstün, hüküm ve 
hikmet sahi bidir. Eğer Allah’tan, bir yazı geç-
memiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı size 
mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık 
aldığınız ga nimetten helâl ve temiz olarak 
yiyin ve Allah’tan korkun. Şüphe siz Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir. (Enfal 8/67).

4. Tebük Seferinde Münafıklara İzin Vermesi

Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin 
de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana 
açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin. 
Allah’a ve âhiret gününe iman edenler; mal-
larıyla, canlarıyla cihat edecekleri için sen-
den izin istemezler. Allah, takva sahiplerini 
iyice bilmektedir. Ancak Allah’a ve âhiret gü-
nüne inanmayanlar, kalpleri kuşkuyla karış-
mış olup da işkilleri içinde çalkanıp duran-
lar, sefere katılmak için senden izin isterler. 
Sefere çıkmak isteselerdi elbette ki, bir sefer 
hazırlığına girişirlerdi. Ama Allah, harekete 
geçmelerini istemedi de onları yerlerine çivi-

ledi ve “oturun, oturanlarla beraber” denildi. 
(Tevbe 9/43-46).

5. Müslüman Olmayanlara Dua ve İstiğfar Etmesi
Onlar için ister af dile, ister dileme, onlar 
için yetmiş defa af dilesen, yine Allah on-
ları affetmez. Böyledir, çünkü onlar Allah’ı 
ve elçisini tanımadılar; Allah, yoldan çıkan 
kavmi yola iletmez. (Tevbe 9/80). Ayrıca ba-
kınız: Münafikun 63/6; Tevbe 9/84; Tevbe 
9/113-114; Kasas 28/56; Ahzab 33/1-3; İsra 
17/73-75. 

6. Zeynep b. Cahş ile Evlenmekte Tereddüt 
Göstermesi
Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği, senin 
de lütufta bulunduğun kişiye “Eşini yanın-
da tut, Allah’tan kork!” diyordun ama, Al-
lah’ın açıklayacağı birşeyi de içinde saklı-
yordun; insanlardan çekiniyordun. Oysaki 
kendisinden korkmana Allah daha layıktır. 
Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana 
nikâhladık ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkileri-
ni kestiklerinde, müminler için o kadınlarla 
evlenmede bir güçlük olmasın. Zaten Al-
lah’ın emri yerine getirilmiştir. Allah’ın ken-
disine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir 
vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde 
de Allah’ın yolu-yöntemi buydu. Allah’ın 
emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.  
Onlar ki, Allah’ın mesajlarını tebliğ edip 
O’ndan korkarlar, Allah’tan gayrı hiç kimse-
den korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah 
yeter. (Ahzab 33/37-39). 

7. Helâl Olan Şeyi Kendisine Haram Kılması 

Tahrim meselesinin nedenleri hakkında kay-
naklarda farklı riva yetler olmakla birlikte, 
daha çok bu konunun, Hz. Aişe’den rivayet 
edilen şu olayla ilgili olduğu kabul edilmek-
tedir. Konuyla ilgili Peygam ber hanımları-
nın farklı olarak anlatıldığı bu rivayet de Hz. 
Aişe şöyle diyor: 

Resûlullah tatlıyı ve balı severdi. İkindi na-
mazını kıldıktan son ra hanımlarını dolaşır 
onlara yakınlık gösterirdi. Onlardan Zeyneb 
binti Cahş’ın yanında bir müddet kalır, bal HAYDAR 

ÖZTÜRK

KUR’AN: EN SAHİH 
SİYER KİTABI
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şerbeti içerdi. Bunun üzerine ben ve Hafsa 
anlaştık. Peygamber hangimizin yanına gi-
rerse, ona: 

“Sende meğafir” kokusu alıyorum. Meğa-
fir mi yedin?” diyecekti. Anlaştığımız üzere 
kendisine bu soru sorulunca, [üstünün ba-
şının kö tü kokmasından hoşlanmayan] Hz. 
Peygamber: 

Hayır, meğafir yemedim, fakat Zeyneb’in ya-
nında bal şerbeti içtim. Ama bir daha bunu 
içmemeye yemin ettim, sen bunu başkasına 
söyleme” de di.19 Bunun üzerine, “Ey pey-
gamber niçin Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi, 
eşlerinin hatırı için haram kılıyorsun?”dan 
itibaren, “Eğer tevbe ederseniz...” ayeti dahil 
dört ayet (Tahrim 66/1-4) nazil oldu. 

Kur’an Hz. Peygamber’in beşeri vasıfların-
dan, doğum yeri ve tarihinden, savaşların-
dan, anlaşmalarının ve akabe biatlerinin ta-
rihinden, vefat tarihinden, kabrinin nerede 
olduğundan, bahsetmez, çünkü o bir tarih 
kitabı değildir. Makalenin konusu ve hacmi 
itibariyle sadece önemli başlıklar ve onlarla 
ilgili ayet numaralarını vererek okuyucuyu 
Kur’an’ın bu hadiseleri niçin anlattığını ayet 
sonralarında hikmetini bildirdiği fezlekeler-
le baş başa bırakıyoruz. 

19. Buhârî,	Talâk,	8;	Tefsir,	Tahrîm	66/1;	Müslim,	Talâk,	20-
21;	Ebû	Dâvûd,	Eşribe,	11;	Nesâî,	Talâk,	17.

Hz. Peygamber’e Yöneltilen Mucize Talep-
leri: Müddessir 74/52-53; Furkan 25/7-
10,21-22; Taha 20/133-135; İsra 17/59,90-
96; Yunus 10/20; Hud 11/12; Hicr 15/7-8; 
En’am 6/7,37,109-11,124,158; Enbiya 21/5; 
Ankebut 33/50-51; Bakara 2/209-210; Âl-i 
İmran 3/ 183; Nisa 4/153; Ra’d 13/7,27,31. 

Hz. Peygamber’in Aile Hayatı ve Eşleri: 
Ahzab 33/6,28-34, 37, 50-55, 57,59; Nur 
24/11-21; Tahrim 66/1-5

Hz. Peygamber Yönelik Teselliler: Müzzem-
mil 73/10-11; Duha 93/1-11; İnşirah 94/1-
3; Kevser 108/1-3; Sad 38/17; Yasin 36/76; 
Fatır 35/4,25-26; Taha 20/131-132; Neml 
27/70,78-81; Yunus 10/65; Hicr 15/87-
89,97-99; En’am 6/33-35; Lokman 31/23-
24; Mu’min 40/4-5, 55,77, Duhan 44/58-
59; Ahkaf 46/35; Zariyat 51/52-54; Nahl 
16/127-128, Tur 52/48-49; Rum 30/60; 
Muhammed 47/13; İnsan 76/23. 

Hicret, Muhacir ve Ensar: İsra 17/76-77; 
Haşr 59/9-10; Ankebut 33/56-60; Enfal 
8/72-75; Tevbe 9/40,100. 

Hicret Etmeyenler ve Mekke Devri Müna-
fıkları: Ankebut 33/2-11; Hac 22/11-13; 
Enfal 8/72 .

Bedir Savaşı: Bakara 2/190-194; Bakara 
2/217-218; Enfal 8/5-19,41-54, 67-71; Âl-i 
İmran 3/13, 123-128.

Uhud Savaşı: Enfal 8/36-40; Âl-i İmran 
3/121-122; Âl-i İmran 3/140-143; Âl-i İm-
ran 3/151-159; Âl-i İmran 3/165-168; Âl-i 
İmran 3/171-175. 

Hendek Savaşı: Ahzab 33/9-27.

Hudeybiye Antlaşması: Fetih 48/10-27.

Mekke’nin Fethi: Mümtehine 60/1-3; Fetih 
48/1-3; Fetih 48/27; Tevbe 9/7-16; Tevbe 
9/23-24. 

Huneyn: Tevbe 9/25-27.

Tebük: Tevbe 9/1-6; Tevbe 9/28-29; Tevbe 
9/38-50; Tevbe 9/81-83; Tevbe 9/90-96; 
Tevbe 9/106. 

HZ. PEYGAMBER 
ÖLÜMLÜDÜR: “SENDEN 
ÖNCE HİÇBİR İNSANA 

ÖLÜMSÜZLÜK VERMEDİK. 
ŞİMDİ SEN ÖLÜRSEN, 
ONLAR ÖLÜMSÜZ MÜ 

OLACAKLAR?”
(ENBİYA 21/34).



DENEMEDENEME

VAHYİ 
YAŞAMAKTIR 
RASUL’Ü 
ANLAMAK

Bilgin ERDOĞAN bilginistanbul@yahoo.com

AYETTE GEÇEN 
‘MEHCUR’ KELİMESİ 

BİRŞEYİ FİZİKEN 
TERKETMEK DEĞİL , 

O ŞEY YANI BAŞINDA 
OLDUĞU HALDE 

ONU İŞLEVSİZ 
BIRAKMAK, DIŞLAMAK 

ANLAMINDA 
KULLANILIR.

Allah Rasulü’nün tek şikâyeti şu oldu: Ya 
Rabbi! Onlar Kur’an’ı mehcur bıraktılar.

Ve Rasul der ki: Ey Rabbim! Doğrusu benim kav-
mim bu Kur’an’a işlevsiz bir kitap muamelesi 
yaptı. (Furkan 25/30).

Furkan Sûresi’nde geçen bu ayet, iman eden-
lerin yüreğini ürpertir mahiyettedir. Mekke’de 
nazil olan Furkan Sûresi, konusu itibarıyla za-
ten vahyin ehemmiyetine vurgu yapan bir sû-
redir. Ayette geçen ‘mehcur’ kelimesi birşeyi fi-
ziken terketmek değil , o yanı başında olduğu 
halde onu işlevsiz bırakmak anlamında yani 
onu ignore etme, dışlama anlamında kullanı-
lır. Yani o, metruk değil mehcur bırakılmıştır. 
Yanı başında olduğu halde umursanmayan bir 
kitap muamelesi görmüştür.

Bu ayet alemlere rahmet olan o Nebi’nin üm-
metiyle ilgili olan tek şikayetidir. Zira, Allah 
Rasulü yaşadığı toplumdan hiç bir zaman şikâ-
yette bulunmayan, onlar hakkında şekvada bu-
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lunmayan bir zattı. Oysa Rabb’ine ellerini açsa 
ve dua etse belki de ona acı cektirenleri Rabb’i 
helak edecekti. Ancak o, bunu yapmadı.

Taif’te çocuklar tarafından taşlandığında ve kı-
rıldığı zaman dişi, o asla serzenişte bulunmamış 
ve  kendisine taş atanların affını ve hidayetini 
dilemişti yerlerin ve göklerin yaratıcısı Rabb’in-
den. Küfrün sembol ismi Amr bin Hişam 
el-Mahzumi (Ebu Cehil), kendisine hayatın her 
alanında zulmetme gayreti içinde olduğu halde, 
Allah Rasulü (s) Ömer bin Hattab ve onun için 
dua etmiş ve hidayetini dilemişti.

Abduluzza bin Muttalip el Haşimi (Ebu Le-
heb) ve eşi Ümmü Cemil, Allah Rasulü’ne 
her tür eziyetlere başvurmuşlar, ancak Tebbet 
Sûresi inene kadar Allah Rasulü (s) onlara bir 
serzenişte bulunmamış, bilakis defaatle onla-
rı istikamete davet etmişti. Hatta yıllar sonra 
Ebu Leheb’in kızı Durre binti Ebu Leheb Müs-
lüman olunca onu babasından dolayı rencide 
edenleri uyaracak ve bu dinin sabık olanların 
değil, sadık olanların dini olduğunu ümmete 
bu vesileyle hatırlatacaktı.

Velid bin Mugire el-Mahzumi, Allah Rasulü’ne 
düşmanlık besleyen zirve isimlerdendi. Kendi-
si müşrik olarak vefat etti, ama oğlu Halid bin 
Velid, İslam’la şereflendiğinde Allah Rasulü onu 
bağrına basmıştı. Ve onlar hakkında kendisine 
çıkarttığı zorluklardan dolayı kin beslemedi.

Efendimize yapmış olduğu hakaretlerle bi-
linen Ubeyy bin Halef el-Cumhi, birgün 

etrafındaki insanlara ben Muhammed’i öldü-
receğim demiş ve bu söz Allah Rasulü’nün 
kulağına gitmişti. Ancak Bedir’de esir düşünce 
serbest bırakılmıştı.

Ebu Zem’a bin Esved bin Muttalib efendimi-
ze alaycı tavırlar içine giren bir müşrikti, ancak 
Allah Rasulü bunlara aldırmıyor ve onlar hak-
kında bedduada dahi bulunmuyordu.

Allah Rasulü’ne cinlenmiş diyerek iftira 
atan Nubeyh bin Haccac ve kardeşi, Allah 
Rasulü’nün onurunu ayaklar altına alıyor, ama 
Allah Rasulü onun için dahi serzenişte bulun-
muyordu. İşte tüm bunları yapanlara karşı 
Allah Rasulü, beddua etmiyor ve sadece sab-
rediyordu.

İfk hadisesi yaşandı ve Allah Rasulü’nün (s) 
sevgili eşi Aişe validemize iftira atıldı. Ancak 
Rahmet Peygamberi’nin dilinden tek bir bed-
dua çıktığını bilmiyoruz. O hadiseye o günler-
de müminler arasından dahi maalesef inanan 
bazı kimseler olmuştu. Ancak hadise vuzuha 
kavuştuktan ve Aişe’nin masum olduğu anla-
şıldıktan sonrada Allah Rasulü (s) “Siz böyle 
bir şeye nasıl inanırsınız?” diyerek bir serze-
nişte bulunmamıştı o Rahmet Peygamberi.

Ne cananı Aişe’yi inciten münafıklara nede ca-
nına kasteden Gavres gibi müşrik elebaşlarına 
herhangi bir serzenişte bulunmamıştı Allah 
Rasulü. Ancak tek bir zümreye, tek bir ne-
denden dolayı serzenişte bulunuyordu Allah 
Rasulü (s). İşte o da yukardaki ayetti: “Onlar 
Kur’an’ı mehcur bıraktılar.” (Furkan 25/30). 
Yani onu ceketlerinin astarı içinde kaybettiler. 
Onu fonksiyonsuz hale getirdiler. Ona ölü ki-
tabı muamelesi yaptılar.

Onu hayata taşımamak, onu mehcur bırak-
maktır. Onu tefekkür etmemek, onu meh-
cur bırakmaktır. Onu anlamaya çalışmamak, 
onu mehcur bırakmaktır. Onun hükümlerini 
parçalamak ve hayattan uzaklara atmak, onu 
mehcur bırakmaktır. Tüyleri ürperten ila-
hi bir ihtar bu ehl-i vicdana: “Ey Rabbim! Kav-
mim bu Kur’an’ı mehcur bıraktı.”

Rabbim vahyi yaşayanlardan etsin.

KUR’AN’I HAYATA 
TAŞIMAMAK, ONU 

TEFEKKÜR ETMEMEK, ONU 
ANLAMAYA ÇALIŞMAMAK, 

ONUN HÜKÜMLERİNİ 
PARÇALAMAK VE HAYATTAN 
DIŞLAMAK, ONU MEHCUR 

BIRAKMAKTIR.
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ÖNCELİKLE KUR’AN 

MESAJLARINI TAKİP 
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musasimsekcakan@gmail.com

Musa ŞİMŞEKÇAKAN

Siyer ve İslam tarihi gibi ekseriyetle nakle 
ve rivayete dayalı disiplinler, Peygamberi-

miz’in (s) hayatına dair pek çok verinin ortaya 
çıkmasında önemli rol oynamıştır. Nebi’nin 
(s) vefatından yaklaşık iki yüzyıl sonra tedvin 
ve tasnif edilen hadis/nakil malzemeleri de el-
bette bu oluşuma katkı sağlamıştır. Ancak bu 
arada rivayet malzemelerinin ne kadarının si-
yere konu yapılabildiği, nakledilen verilerden 
hareketle siyerin alanının genişletilip genişle-
tilemeyeceği ya da tarihi bilgilerin hadis kri-
tiklerine benzer şekilde tenkit süzgeçlerinden 
ne derece geçirildiğinin de anlaşılması gerekir.

Ne var ki, hadis kitaplarının tefsir babların-
daki bilgiler -ki bir hayli yetersizdir- göz ardı 
edilebilirse bu sahalardaki kayıt ve nakil se-
ferberliğinin aynısını Kur’an ile ilgili ve onun 
anlaşılmasına katkı sağlayacak rivayetlerde 



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

70

görebilmek neredeyse mümkün değildir. Bu 
anlamda nüzul sebeplerine konu yapılabile-
cek rivayetlerin hem nicelik, hem de nitelik 
açısından yeterli bulunmadığı bir gerçektir. 
Bundan daha önemlisi Rasulullah’ın (s) inen 
ayetlerle beraber takip ettiği eylem planının, 
sûrelerin taşıdığı mesajları örneklendirme ça-
basının veya ayetlerle hayat arasında kurdu-
ğu ilginin tarihsel boyutunun, konu bütünü 
oluşturacak ve böylece anlama katkı sağlaya-
cak düzeyde henüz ortaya çıkarılmamış olma-
sıdır. 

Elbette herhangi bir ayetle ilgili açıklamalarda 
yer verilen ve genellikle münferit konu veya 
bir kavram çerçevesinde dile getirilen rivayet 
malzemelerinin sınırlı katkısı göz ardı edilme-
melidir. Ancak bu nokta tespitleri besleyen 
birebir çabalarla, sûre bağlamıyla elde edilen 
konu bütünlüğü arasındaki fark, sonuçları iti-
bariyle düşünüldüğünden çok daha fazladır.

Bağlamdan Nüzul Sebebi Çıkarmak
Siyer bilgisinin öncelikle Kur’an mesajlarını 
takip etmesi ve bu şekilde vahyin nasıl bir 
örnek insan inşa ettiğinin bilinmesi zaruridir. 
Buradan hareketle Rasulullah’ın (s) örnekli-
ğinin hangi açılardan ele alınması gerektiği 
hususunda hadis ve siyer kaynaklarından yola 
çıkarak dikkate alınan bilgilerin Kur’an’a arz 
edilmesi, yani mevcut verilerin evrensel de-

ğer/açı taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi/
sorgulanması bir ihtiyaçtır. Zira Kur’an’ın reh-
berliğinden ve bu rehberlik çizgisinde işaret 
edilen amaçlardan üstüne düşen payı almayan 
bilgiler, umumiyetle tarihsel kalırlar. Oysa 
Peygamber (s), kendisine indirilen vahyin 
rehberliğinde hareket etmiş, inen sûrelerin 
taşıdığı mesajların hayata adapte edilmesine 
ve bununla uyumlu şekilde ilahi rızanın ken-
di döneminde nasıl gerçekleştiğine dair çok 
önemli örnekler vermiştir. Bu nedenle onun 
söz ve davranışlarının özellikle vahyin me-
sajlarına konu olan tarafının öne çıkarılması 
gerekir. Böylece hem vahyin elçinin şahsında 
nasıl bir kişilik inşa ettiği anlaşılmış, hem de 
bu örnekliğin herkesi bağlayan evrensel bo-
yutları ortaya çıkarılmış olur. 

Nitekim vahyin onunla beraber nasıl ve ne 
şekilde gerçekleştiğinin izlenmesi, yani Ra-
sulullah’ın (s) ilgili sûrenin mesajını ne şekil-
de temsil ve tebliğ ettiği üzerinde durulması, 
vahyin rehberliğinden bugüne dair sonuçlar 
çıkarabilmek açısından zaruridir. Mesela, Asr 
Sûresi, ana fikir olarak bir insanın hayatında 
mutlaka hakkı tavsiye etmenin bulunması 
gerektiğini ifade eder. Zamanın hızla akıp gi-
dişi karşısında insanın hayatını iman ve sâlih 
amelle değerli kılan tek şey, onun gerçeklik 
arayışı, yani hakkı ayakta tutma çabasıdır. Sa-
bır da bunun için gereklidir. Kişinin, hayatın-
da böylesine bir amaç edinmesi çok önemli-
dir. Bu anlamda doğru olanı savunmak, hakkı 
söylemek ve zulme karşı çıkmak gibi hasletler, 
gücü nispetinde insan hayatının vazgeçilmez 
ilkeleri mesabesindedir. 

İnsan ilkeden yoksun olduğunda ortaya çıkan 
manzarayı Âdiyât Sûresi ortaya serer. Haya-
tında hakkı ayakta tutmak gibi bir amacı ol-
mayan, doğru-yanlış ayrımı yapmayan ve bu 
ayrımın devamında dünya görüşü anlamında 
kırmızı çizgiler edinmeyen kişi; ilkesizce haya-
ta saldıran, böylece tozu dumana katan ve so-
nunda dostu-düşmanı birbirine karıştıran hâ-
liyle başkalarına zarar verecektir. İşte Nebi’nin 
(s) insanlara ve özellikle müminlere önder ve 

SİYER MESELELERİ DAHA 
KOLAY ANLAŞILABİLİR 

VE UYGULANABİLİR 
HÂLE GETİRİR. ZİRA 

“YAŞANMIŞLIK” SÛRELER 
AÇISINDAN KONULARIN 

DOĞRU ANLAŞILMASINDA 
BELİRLEYİCİ BİR ÖZELLİĞE 

SAHİPTİR.



Kur’ani Hayat

MAYIS’14
SAYI 35

71

MUSA
ŞİMŞEKÇAKAN

SÛRE BAĞLA-
MINDAN SİYER

örnek olması gereken vasıflarından biri; hak-
kı savunmak, yani doğruyu söylemekten çe-
kinmemektir. İşte bu vasfın onun hayatından 
değişik örneklerle, yani farklı rivayet malze-
meleriyle de desteklenmesi gerekir. Buna göre 
asıl olan vahyin rehberliğinde Allah’ın ona ya-
kıştırdığı ve onun da uygulamaktan asla uzak 
durmadığı vasıflardır. Şüphesiz onun yemek 
yemesi, yürümesi, oturması, yatması gibi ki-
şisel/şahsi hasletleri de fazilet örnekleri olarak 
yerine göre dikkate alınabilir. Ancak evrensel 
ölçülerde bütün insanlığı saran, bağlayıcı ilke-
lerle yola çıkmak çok daha önceliklidir. Buna 
göre hakkı ayakta tutma çabası bireysel ahlaki 
bir ödev şeklinde değerlendirilmemelidir. 

Hakkı Tavsiye Etmek
Hakkı tavsiye etmek, vahyin insan hayatı için 
belirlediği vazgeçilmez bir ölçüdür. Sadece 
ahlaki bir tutum değil, akidevî/ilkesel bir so-
rumluluktur. Burada görüldüğü gibi Kur’an’ın 
doğru anlaşılması, ilk muhataplarının Allah’ın 
elçisini nasıl örnek aldığı ve meydana gelen 
olayların herkesi ilgilendirecek derecede ge-
nel bir karakter kazanması bir hayli önemli-
dir. Lakin Kur’an’ın öne çıkararak inşa ettiği 
ve bütünüyle onun kişiliğinde temayüz eden 
özelliklerin, örnek bir mümin profiliyle orta-
da durduğu söylenebilir mi? Ya da Kur’an’ın 
rehberliğinde mevcut rivayet malzemeleriyle 
çizilen ve herkes tarafından örnek alınabile-
cek bir portreden bahsedilebilir mi? Ne yazık 
ki, hayır.
Arka Planı Görme İhtiyacı
Siyerin, vahyin indiği dönemde arka planı 
ortaya çıkarmaya çalışması elzemdir. Nihayet 
Kur’an’ın indirildiği zeminde hangi olay/va-
kıanın yaşandığını bilmek, ilk muhatapların 
ne anladığını yakalayabilmek açısından gerek-
lidir. Fakat bilindiği gibi bu arka plan pek çok 
sûre açısından yeterince inşa edilmiş, siyer 
gibi Asr-ı Saadet yaşanmışlığıyla desteklenmiş 
ya da diğer ilmi veriler ve vakıa örnekleriyle 
takviye edilmiş değildir. 

Buradan hareketle, Kur’an ve üzerine indiği 
vakıa arasında öylesine birebir ilişki varsay-
mak gerekir ki, bu derece sarih bir durumun 
kayda geçirilmesine, yani vakıanın gerçekliği 
ile desteklenmesine hiç ama hiç gerek duyul-
madığı söylenebilsin. Oysa ilk nesil için son 
derece açık olan ve açıklığı sebebiyle anlama 
sorunu oluşturmayan bu durumlar, gelecek 
nesil için bir sorun yumağına dönüşmüş, arka 
plan, çekilen sıkıntılar ve verilen mücadeleler 
unutulunca da anlam kayıpları yaşanmıştır. 
İlgili, hatta ilk kaynaklarda anlama dair hiç 
katkı yapmayan olağanüstü garip yaklaşımla-
rın bu tür açıklama çabalarında yer alması bu 
buharlaşmanın açık bir kanıtıdır.

Tefsir/te’vil çalışmalarında belli bir metodolo-
jinin ve buna bağlı olarak kronolojinin takip 
edilmemesi, rivayetlerin gelişigüzel kulla-
nılmasına yol açmıştır. Mesela Ebu Cehil, o 
dönemde bir yetimin vasîsidir. Bu yetim bir 
keresinde ona gelerek kendi malından bir şey 
ister ama kovulur. Mâun Sûresi’nin bu yüzden 
inmiş olduğu söylenebilir mi? Ayrıca, sûrenin, 
her hafta iki koyun kestiği hâlde kendisinden 
et isteyen bir yetime değneğiyle vurup kovan 
Ebu Süfyan hakkında indirildiği de rivayet 
edilir. Yetimi itip kakmanın onu dövmek veya 
kovmakla ilişkisi tamamen şahsidir ve bu yö-
nüyle genel bir karakter oluşturmaz. Yetim, 
bir semboldür. Fakir ve arkası olmadığı için 
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savunmasızdır. Zayıf konumu itibariyle müs-
tekbir ve tağuti, yani haddini aşan sistemler 
açısından onların kimliğini pazara çıkaran bir 
ölçüdür. Adaletten ve eşitlikten üstüne düşen 
payı alamamasından korkulduğu için hakları 
toplumun güvencesine verilir. Buna göre bir 
yetimi kovmak arka plan açısından açıklayıcı, 
iyi bir örnek oluşturmaz. Burada yetimi itip 
kakmak şeklinde kınanan konu, yetimlerin 
hakları hususunda gerekli hassasiyeti göster-
memek ve yetim doğuran sebeplerle ilgilen-
memek, yani eşitlik ve adalet ilkelerinin top-
lumda yer edip etmediğine dikkat etmemektir. 

Rivayetlere konu edilen bu olayların yaşan-
mışlığı, yani metnin vakıaya uygunluğu üze-
rinde bir sorun yoktur. Buna göre varsayılan 
bu basit vakıaların, sonradan gerçekleştiği 
ve sûre ile ilişkilendirildiği de düşünülebilir. 
Ama buna benzer pek çok rivayetin, krono-
lojik açıdan tutarlı bir sıralamaya tabi tutul-
maması bir yana, metin sorgulaması açısından 
da yeterince irdelenmediği, ama buna rağmen 
tefsir malzemeleri içinde hak etmedikleri yer-
lerde bulundukları bir gerçektir. Sûre bağla-
mından onay almayan bu tür olayların, tefsirle 
ilişkilerinin dolaylı olması ya da siyer açısın-
dan değerlendirmeye tabi tutularak ayrıntı 
şeklinde ele alınması, ama asla açıklamaların 
merkezine oturtulmaması gerekir. 

Elbette bir yetimin başının merhametle ok-
şanması, ahlaki bir ödevdir. Ama Mâun Sûre-

si’nin içeriği bu bireysel ahlakî sorumluluğa 
indirgenemez. Sûre, yetim ve yoksul üreten 
sorunlar çözümlenmeden Allah’a kulluk/iba-
det çabalarının gösterişten ibaret kalacağın-
dan bahseder. Mevcut yapıyı adalet ve eşitlik 
açısından sorgular. Nitekim hesap vermeyi 
yalanlayan toplumlar, insanlar arasında adalet 
ve eşitliği sağlayamazlar. O hâlde burada top-
lumun sorunlarına kayıtsız kalan müşriklerin 
bireysel dindarlık gösterilerinin nasıl gösterişe 
dönüştüğü nakledilen örneklerle ifşa edilme-
lidir.

Siyer, sûre tefsirleriyle ilgisini sağlamaya ve 
böylece ayetlerde işlenen konu bütününden 
bağlama, bağlamdan nüzul sebeplerine, ora-
dan da rivayetlerle desteklenen uygun bir ze-
mine doğru yönelmelidir. 
Sûrelerin İç Bütünlüğü
Sahabe ve onları takip eden nesiller, Peygam-
ber’in (s) yüz hatlarından, davranış şekilleri-
ne, savaşlarından yaptığı anlaşmalara kadar 
pek çok bilgiyi bize kadar ulaştırmayı başar-
mışlardır. Ancak bu yoğun rivayet trafiğinde 
çok önemli bir şey eksik bırakılmıştır. Eksik 
kalan açı, sûrelerin müşrik ve kâfirlere tebliği 
sırasında yaşananlardır. İnen sûrelerin muh-
teviyatının onlara hangi örneklerle anlatıldığı 
ve onların nasıl tepki verdiği çoğu kez ihmal 
edilmiştir. Muhtemelen ayetlerle vakıa arasın-
daki birebir örtüşmelerin doğurduğu sarahat/
açıklık, bu hususta sonradan doğabilecek ek-
sikliği hiç akla getirmemiştir. Eğer bu bilgilere 
sahip olsaydık, ayetlerin anlaşılması konu-
sunda hiçbir tereddüdümüz kalmazdı. Tekrar 
etmek gerekirse onların bunları nakletmeme-
lerindeki sebep, yaşadıkları son derece açık 
seçik olaylar olmalıdır. Onlar, son derece açık 
bu mülahazaların unutulabileceğini düşüne-
memiş olmalıdırlar. 

Kur’an ayetleri inerken sahabilerin bu tutu-
munu normal karşılamak gerekir. Ama vakıa-
nın unutulmasıyla mesajın da kaybolacağını 
gören biri olarak Rasulullah’ın (s) bu önlemi 
alması gerekmez miydi? Hâliyle gerekirdi. 
Çünkü o bu kitabın kıyamete kadar kendi-
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sini muhafaza etmesi gerektiğini biliyordu 
ve üstelik Kitab’ın doğru anlaşılması onun 
sorumluluğundaydı. O’nun Kur’an’ın üzeri-
ne indiği olayların kaydedilmesini istediğine 
dair bir bilgi ve kayıt olmadığına göre, geriye 
bir tek gerekçe kalır. Bu gerekçe, her bir sûre-
nin harici bir etkiye veya ayrıca kaydedilmeyi 
gerektirecek derecede lazım bir sebebe gerek 
duymaksızın kendi içinde konu bütünlüğünü 
sakladığıdır. Yani sûrelerin bütününden elde 
edilecek sonuç, taşıdığı doğru verilerle birlik-
te başka bir gerekçeye mahal bırakmaz. 

Sûrenin iç bağlamı, nüzul sebeplerini kendi 
içinde taşır. Başka bir ifade ile vakıanın nak-
linden elde edilecek bilgi, zaten sûrede mev-
cuttur. Bu durumda vakıanın kaydedilmesine 
ihtiyaç duyulmamıştır. Burada vakıa ile kaste-
dilen şey, nüzul sebepleridir. Nüzul sebepleri 
ise konuyla ilgili diğer rivayetler gibi bize si-
yer bilgisi verecek yegâne kaynaklardan biri-
dir. Ama çoğu kere bu sebeplerin sûre bütünü 
içinde, yani sûrenin bağlamında bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.
Tekvir Sûresi’nin İç Bütünlüğü
Harici bir müdahaleye mahal bırakmadan 
konu bütünlüğünü kendi içinde taşıyan en 
güzel örneklerden biri Tekvir Sûresi’dir. Sûre, 
başlangıçta gökten yere, yukarıdan aşağıya 
veya uzaktan yakına doğru bir seyir ve insi-
camla kıyamet sahnelerini göz önüne getirip 
arka arkaya sıralar. Bu sahneler arasına hesap 
konusu edileceği bildirilen somut bir vakıa 
olarak diri diri gömülen kız çocuğu örneği 
yerleştirilir. Ardından Cebrail’in vahyi indiri-
şinden bahsedilerek elçinin bizzat onu gör-
müş olmasından hareketle cinlenmiş olama-
yacağı üzerinde durulur. Sonra müşriklerin 
suçlaması gündeme taşınır. Onlar, elçiyi gayba 
dair daha fazla bilgi vermemekle suçlamakta-
dırlar. Bunun haksız bir suçlama olduğu ifade 
edilerek sûrenin sonunda “Âlemlerin Rabbi 
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” deni-
lir. Böylece Allah, onlara gayba dair daha faz-
la bilgi vermeyi dilemedikçe onların elçiden 
bunu elde edemeyecekleri, dolayısıyla hiçbir 

şekilde bu tür bilgilere ulaşamayacakları dile 
getirilir. Zira onların amacı, meseleyi gaybın 
bilinemez alanına çekerek dini sulandırmak-
tır. Onlar, güya bu şekilde Peygamber’in (s) 
ısrarla üzerinde durduğu şeyin, yani kendi el-
leriyle yol açtıkları kötülüklerin konuşulma-
masını sağlayacaklardır. 

Tebbet Sûresi’nde –ki, Tekvir’den bir önce 
indirilen sûredir- Ebu Leheb’in başına gelen-
lerin kendilerini de bulmasından korkmakta-
dırlar. Hâlbuki Ebu Leheb’in şahsında servet 
ve kazancını halka zarar vermek için kullanan 
herkesin, yani bizzat onların adı da geçmiştir. 
Fakat onlar bunu anlamazlar ve sözüm ona 
hedef olmaktan çıkmak için konuşma/tartış-
manın mecrasını gayba yönlendirmek isterler. 
Böylece hem yaptıkları haksızlıkları gizleme-
yi hem de elçiyi ayağı yere basmayan sanal 
bir gündemle oyalamayı hedeflemektedirler. 
Çünkü müşrik zihinde gayba dair daha fazla 
bilgi talep etmek, dini hayatın dışına taşıyarak 
sorumluluktan, yani ahiret ve hesap düşünce-
sinden uzaklaşmakla aynı anlama gelir. Ayrıca 
bu şekilde gayb bilgisiyle ayrıcalık elde edile-
meyeceği de anlaşılmıştır.

Tekvir Sûresi, somut olarak karşılarında diri 
diri gömülen kız çocukları dururken gayba 
dair bilgi istemenin samimi olmadığını ifade 
eder. Bütün toplumu suçlu ilen eden çok etkili 
bir örnektir bu. Ayrıca bu somut sorunlar göz 
önünde dururken, sûrenin muhteviyatı Müs-
lümanları da Kur’an’ın verdiği bilgiler dışında 
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gayb sahasında gezmekten men eder. Burada 
müşriklerin elçiyi suçlayan tavırları, tersinden 
onların ne yapmak istedikleri hususunda bil-
gi verir. Bu bir tuzaktır. Binaenaleyh buradan 
evrensel bir ölçü çıkar. 

Tekvir Sûresi, kıyametin kopup, diri diri gö-
mülen kız çocukları örneğinde olduğu gibi 
insanların hesap vereceğini bildirerek, vahyi 
dikkate almadıkları sürece müşriklerin gayba 
yönelme ve bu şekilde dini yok etme çabala-
rından bir sonuç alamayacaklarını ve bu tuzak 
karşısında Müslümanlar’ın da dikkatli olmala-
rını bildirmek için indirilmiştir. 

Sûre, gayb kapısını müşriklerin yüzüne ka-
patır ve dini sulandırıp gerçekleri saklama-
larına imkân vermez. Böylece Peygamber’in 
(s) gündemini boş ve anlamsız konularla iş-
gal etmelerine müsaade edilmez. Çünkü diri 
diri gömülen kız çocuklarının başına gelenler, 
gayb hakkında bilgilenmekten daha ziyade 
önemsenmediği sürece din onların oyuncağı 
olmaya devam edecektir. Bu sûrenin ışığından 
doğru bir şekilde faydalanan ilk muhataplar, 
Mekke dönemi boyunca kâfir ve müşriklerin 
tuzaklarına düşmemişler, tartışmalarını somut 
örnekler üzerinden sürdürmüşlerdir. 

Aynı şekilde Kur’an’da Ashab-ı Kehf’in kaç yıl 
uyuduğu ve kaç kişi oldukları ya da cehen-

nem zebanilerinin sayısı gibi hususların gayba 
taş atmaktan farksız olduğu bildirilir. Dahası 
bu anlamda sayılarla ilgilenmek vahyin asıl 
amacını gizlemek veya saptırmak demektir. 
Burada amaca yönelmekle onun çevresinde 
dolaşmak başlı başına bir samimiyet testidir. 
Bilindiği gibi gayba dair mülahazalar, genel-
likle sahte dinlerin at oynattıkları alanlardır. 
Dolayısıyla birileri bu konuda bilir bilmez 
konuşuyor ve Kur’an dışında asla sağlaması/
doğrulaması yapılamayacak haberler veriyor-
sa, bu onların farklı amaçlar peşinde koştuk-
larını gösterir. Sadece bu uyanıklık hâli dahi 
Müslümanlar’ı koruyacak önemli bir bilgidir.

Tekvir Sûresi, müşriklerin tuzaklarından ve 
gayba dair spekülatif tavırlarından bahseder. 
Gayb kapısını Allah’ın dilediği kadarı dışında 
kapatır. Allah’ın dilediği kadarı, Kur’an’da yer 
verilen bilgilerle sınırlıdır. Böylece Mekke’de 
bir dönem elçiden gayba dair daha fazla bilgi 
istendiği, bunun bir tuzak olduğunun kendi-
sine bildirildiği ve onun da bundan kaçındığı 
anlaşılır. Öncesinde de sonrasında da elçinin 
vahyin bildirdiğinin dışında gayba dair bilgisi 
zaten yoktur. Nitekim Kur’an’da ahirete inan-
mayanların meleklere dişi isimleri taktıkları-
nı anlatılarak bu türden gaybî mülahazaların 
tamamen spekülatif olduğunu bildirilir. Siyer 
anlatımında yer verilmesi gereken Peygam-
ber’in (s) hayatından böyle bir kesitin olma-
ması, hatta zaman zaman tam tersine bir bakış 
açısının yansıtıldığını görmek düşündürücü-
dür. 

Kur’an, gayba dair bilgilerin tek kaynağı ko-
numundadır. Peygamber’in (s) hayatı da bu-
nun bir izdüşümü olmak zorundadır. Şimdi 
bu sonuçla birlikte İslam tarihi ve siyer bil-
gilerinin taranması gerekir. Gaybî konuların 
suiistimal edildiği her örnek burada işe yarar. 
Bu sûrenin indiği tarih itibariyle öncesine ve 
sonrasına denk düşen bütün yaklaşımlar, bu 
sayede doğru değerlendirme imkânı bulur. 
Bu anlamda Mehdi, Mesih, Deccal, cin, cen-
net, cehennem gibi gayba ait bütün bilgilerin 
Kur’an’dan onay alması bir zarurettir. Onay 
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aldığı kadarı doğru kabul edilir. Diğerleri ise 
dikkate alınacak bilgi türlerinden elenmelidir 
ki, bunlar zaten iman konusu olamazlar. 

Buna göre özellikle nüzul sırası dikkate alın-
dığında vahyin Peygamber’in (s) hayatı, yani 
siyer açısından kayda değer bilgiler verdiği 
ifade edilebilir. Sûrenin bağlamından ve bu 
şekilde elde edilen arka planından çıkarılabi-
lecek nüzul sebepleri, siyer bilgileriyle özdeş-
lemeli, rivayet malzemeleriyle desteklenmeli 
ve tefsir/te’vil yöntemiyle beslenmelidir. Bu 
yaklaşımda çok anlamsız olmadıkça hiçbir 
malzeme göz ardı edilmemeli, dilin mantığı 
ve kuralları asla çiğnenmemelidir. Bir yandan 
Kur’an ayetleri inerken diğer yanda Mekke’de 
nelerin olup bittiğini bilmenin, yani vahyin 
ölçülerinin siyere kapı aralamasının, buna 
karşılık siyer bilgilerinin de Kur’an’ın anlaşıl-
masına yardımcı kılınmasının başka bir yolu 
yoktur. 

Elbette her şeyden önce sûrelerin bağlamının 
ortaya çıkardığı evrensel ölçüler iyi tespit edil-
meli ve bunlar siyer açısından öncelikli malze-
meler içine yerleştirilmelidir. Çünkü bağlam 
denilen şey, sûre içindeki konu bütünlüğüdür. 
Nihayet sûre kapsamında başı sonu belli bir 
konunun yer aldığı düşünülüyorsa, buradan 
siyer bilgisi elde etmenin yolu, zaten kendili-
ğinden açılmış demektir.
Sûrenin Bağlamını Görebilmek
Alak Sûresi, ilk beş ayetinde Allah’ı yaratıcı 
ve cömert olarak tanıtır. Ardından altıncı aye-
tinin başında “Kellâ” lafzıyla “Hayır, öyle de-
ğil!” denilerek insanın özgürlüklere engel olan 
müstağni tavrından bahsedilir. Sûrede “Hayır!” 
ifadesiyle reddedilen düşünce, Mekke’de olup 
biten kötülüklerin kaynağı olarak Allah’ı tenzih 
edip yerine müstağni tavrı oturtur. Bütün yok-
lukların kaynağı bu tavrı sürdürenlerdir. Bun-
lar kendilerine mele’ ve mütref denilen yönetici 
önderler ve şımarık zenginler, yani Mekke’nin 
ileri gelenleridir. Bu anlamda siyer, Mekke’de 
mevcut müstağni tavırların izlerini sürmeli 
ve özellikle Allah hakkında yanlış düşünceler 
oluşmasının nedenlerini yakalayabilmelidir. 

Mesela Allah’ın yaratıcı kabul edilmesi, bütün 
insanları eşit kılar. Buradan Mekke’nin sınıf-
sal bir toplum olduğu ortaya çıkar. Yaratmak, 
aidiyet ve değer atfı oluşturur. Buna göre Al-
lah’ın yok sayılmasının eşyaya ve insanlara 
bakış açısını resmeden yönleri açığa çıkarılır. 
Böylece cahiliye devrine ait algıların peşini 
kovalamak mümkün hâle gelir. Başka bir ifa-
de ile Rabb’inin yaratıcı ve cömert olduğunu 
öğrendikten sonra Nebi’nin (s) bunu Mekkeli-
ler’e nasıl anlattığı, yine bu vasıflar üzerinden 
tebliğin nasıl şekillenebileceği yakalanabilme-
lidir.
Siyer Çalışmalarının Zenginleştirilmesi
Siyer çalışmalarının dil, edebiyat, mantık ve 
semantik gibi kendisine malzeme sağlayabi-
lecek bütün yaklaşımlardan istifade ederek 
işlenen konunun çerçevesini oluşturması ve 
kapsamını zenginleştirmesi zarurettir. Kur’an, 
ölçüyü verir. Bunun hayata tatbik edilmesi, 
gece eğitimlerinde Peygamber’in (s) yaptığı 
gibi nasların hayata tekabül eden taraflarının 
örneklendirilmesi, yani vahyin mesajlarının 
bir köleye, esnafa veya zengine nasıl yansıdı-
ğının bulunabilmesi önemli bir adımdır. Bu-
radan hareketle vahyi rehber edindiği için ha-
yata yaratılmış gözüyle bakan Müslümanlar’la 
hesap vermeyi reddeden suçlular arasındaki 
fark örneklerle açık seçik sergilenmelidir.

Aynı şekilde Allah’ın, Peygamber’in (s) şah-
sında bir mümine nasıl sahip çıktığını Kalem 
Sûresi’nin bağlamından daha iyi/güzel anlatan 
bir siyer konusu yoktur. Kalem Sûresi, başın-
dan sonuna kadar onu istifa etmeye zorlayan 
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sebepleri yok ederek elçiye moral veren, ona 
yapılan cinlenmiş iddiasına karşı müşriklerin 
kötü ahlaki özelliklerini masaya yatırıp deşifre 
eden hârika bir sûredir. Bunun gerektiğinde 
doğru yolda yürüyen herkesin bu şekilde sa-
vunulacağı ümidiyle mücadele içinde ilerle-
yen her mümin tarafından mutlaka hafızada 
tutulması gerekir.

Nüzul Sebebinden Siyer Elde Etmek
Sûre bağlamından nüzul sebebi ve buradan 
da siyer başlığı veya konusu elde etmek için 
sûrelerde işlenen ana konular, bağlam yardı-
mıyla elde edilir. Siyere ait bilgilerin, evrensel 
doğruların tarihte nasıl yaşandığını gösterme-
si, muhatapların aynı evrensel ilkeleri kendi 
tarihsel boyutlarında nasıl gerçekleştirecek-
lerine dair ciddi, tecrübi bir bilgi oluşturur. 
Kur’an ve siyer bilgisinin birbirlerine faydaları 
karşılıklıdır. 

Sûre bağlamının siyere malzeme taşıması ve 
bu anlamda ayetlerin indiriliş amacının mey-
dana çıkarılması, arka planda ne olup bittiğine 
işaret eden pek çok veriyi gündeme oturtur. 
Burada amaç, elbette siyere malzeme oluştur-
mak değildir. Amaç, siyer bilgisi adı altında 

hayatın içine girmek, yaşanmış örneklerle me-
seleleri daha kolay anlaşılabilir ve uygulana-
bilir hâle getirmektir. Mesele, bilginin siyere 
konu yapıldığında Kur’an’ı anlamaya yapacağı 
katkıdır. Mücadele içinde geçen Mekke döne-
mi, özelikle bu aşamada inen ayetler için bir 
hayli belirleyici etkiler taşır. Öyle ki, bu mü-
cadele arka planı olmaksızın Mekkî ayetlerin 
doğru anlaşılması neredeyse mümkün değil-
dir. Bunun en açık örneklerinden biri Kevser 
Sûresi’dir. 
Kevser Sûresi’nin Arka Planı ve Siyer İçin 
Önemi
Kevser Sûresi, “Biz sana çok şey verdik.” diye 
başlayan ve ardından bu verilenlere şükür 
için yapılması gerekenleri sıralayan yönüyle 
doğru bir anlama kavuşamaz. Sûre bu hâliy-
le âdeta Allah’ın kendilerine çok şey verdiği 
ve bu nedenle namaz kılıp kurban kesmeleri 
gereken zenginleri ilgilendirir. Elbette nimete 
şükretmek esastır ve bu ölçü, Kur’an’da başka 
yerlerde çokça tekrarlanır ki, şükredilmemesi 
durumunda nankör olunur. Fakat konu bu-
rada nimete şükretmek değildir. Sûrenin son 
ayeti de asıl soyu kesik olanın müşrikler ol-
duğunu söyler ki, bu da doğru olamaz. Zira 
soyları yaratan Allah’tır ve O’nun soyları şu ya 
da bu şekilde eleştiri konusu yapması düşü-
nülebilir mi? Sonra ister biyolojik anlamda, 
isterse mecaz şeklinde dava olarak ele alınsın, 
tarih boyunca soyu kesilen kimse de,  küfür 
ve şirk gibi yok edilen bir dava da bulunamaz. 
Kur’an’ın bu üç ayetten müteşekkil en kü-
çük sûresinin kendi içinde bir bağlamı, yani 
uyumlu bir anlam akışı ve konu bütünü ol-
madan bu şekilde hoyratça te’vil edilmesi şaş-
kınlık vericidir. 

İslam’ın yaşandığı, şeriatın uygulandığı, baş-
ta halifenin bulunduğu rahat bir ortamda 
galip bir zihinle okunduğunda ortaya çıkan 
bu mana, sûrenin Mekke’de indiği mücadele 
ortamını dikkate almamıştır. Hâlbuki sûre, 
müşriklerin Muhammed (s) ve az sayıda ar-
kadaşını tehdit etmeleri sonucunda inmiştir. 
Onlar, Peygamber’in (s) böyle davranmaktan 
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ve bu şekilde konuşmaktan vazgeçmediği tak-
dirde sonunun kesik olacağını iddia etmişler, 
yani atalarının yolunun ve toplumun gelenek-
sel yapısının dışında hareket ettiği için hayırlı 
bir sonuç alamayacağını söylemişlerdir. Dola-
yısıyla burada soy konusu sonu kesik olmakla 
yer değiştirmelidir. Nebi’nin (s) erkek çocuk-
larının yaşamadığı ve bu yüzden onun dava-
sını sürdüren kimsenin bulunamayacağı itha-
mı, müşrikler tarafından söz konusu edilmiş 
ve müteakiben bu sûre çerçevesinde dile geti-
rilmiş olmalıdır. Fakat sûrenin bu söz üzerine 
inmesi ve bu şekilde soy üzerinde yürütülen 
bir anlama büründürülmesi doğru değildir.

Kevser Sûresi, başından sonuna doğru birbiri-
ni takip eden bir anlam akışına kavuşmalıdır 
ve buna göre başında yer alan “Biz sana çok 
şey verdik.”, ifadesi, sonunda “Sana düşman-
lık edenin soyu kesiktir.” diyerek tamamlan-
malıdır. Böylece mana sûrenin başıyla uyumlu 
bir sona kavuşur ve “Biz sana çok şey verdik, 
yine vereceğiz, korkma asıl onlar hayırdan 
kesilecektir.” şeklinde anlam kazanır. Sûrenin 
ortası da buna uygun şekilde namaz kılmak ve 
zorluklara göğüs germek (venhar) ile bu bü-
tünlüğe katılır. 

Kevser Sûresi’nin inişi, Müslümanlara karşı 
ambargonun başladığı zor yıllara denk gelir. 
Aynı şekilde zorluklarla karşılaşan her Müslü-
mana da doğru bildiğinden şaşmaması gerek-
tiğini, çünkü hayrın bütünüyle Allah’ın elinde 
olduğunu bildirir. Allah, Müslümanlar’a çok 
şey vermiştir ve yine verecektir. Nitekim sû-
renin indirildiği aşamada bu çok şey öncelikle 
iman, vahyin rehberliği, sağlam dostluklar ve 
iyi bir eş gibi kişiyi mücadele sahasında terk 
etmeyen değerlerdir. Mücadele yıllarına denk 
düşen bu anlam elbette sıkıntılara göğüs ge-
ren mağdur bir zihinle okunmalıdır. Ve ilgi-
li açıklamalarda bu Mekkî sûrenin içeriğinin 
Medine dönemi itibariyle bütünüyle gerçek-
leştiği gözden uzak tutulmamalıdır. Zira “ya-
şanmışlık” sûreler açısından konuların doğru 
anlaşılmasında belirleyici bir özelliğe sahiptir.

Kevser Sûresi’nin arka planı, siyer açısından 
kayda değer bilgiler verir. Burada Mekke aris-
tokrasisinin tehditleri altında ilerleyen bir mü-
cadele azmi gözden uzak tutulamaz. Ambargo 
şartlarının dayattığı bütün zorluklar, sûrenin 
doğru anlaşılması için seferber edilmeli ve bu 
şekilde namaz ve sabırla atlatılan güçlüklerin, 
sonunda her mümin için mutlaka hayırla neti-
celendiği tescil edilmelidir. Asr-ı Saadet’in ne-
redeyse tamamı, hayrın sabırla mücadele eden 
müminlerin eline geçtiğinin delilidir. Dolayı-
sıyla siyerin bu hususta bir hayli zengin veriye 
ulaşabileceği aşikârdır.

Bu anlatılanlar ışığında siyer konuları arasında 
“Hayrın bütünüyle Allah’ın elinde olduğunu 
ve bunu da doğru yoldan çıkmayan kullarına 
vereceğini” bildiren başlıklar oluşturulmalı-
dır. Mesela “Doğru yolda ısrar etmek sonunda 
mutlaka hayırla sonuçlanır.” veya “Haksızlık-
lara göğüs gererek, yapılan tehditlere aldırma-
yanlar elbette başarılı bir sonuçla karşılaşırlar.” 
gibi başlıklar altında Mekke’den, yaşanmış ke-
sitler/bölümler/örnekler sunmak siyerin işidir. 
Nihayet namaz ve sabırla zorluklara göğüs ge-
rerek inandığı yolda dik durmanın sonunda 
mutlaka başarıyla sonuçlanacağı bilgisi, siyer 
konuları arasında bulunmalıdır. Böylece sûre-
nin verdiği mesajdan hareketle herkesi ilgilen-
diren, gerçekliği tescil edilmiş bir başlık elde 
edilmiş demektir. O hâlde Kur’an, siyerin üze-
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rinde duracağı evrensel başlıkları belirlemeli, 
siyer de rivayet malzemelerinden uygun olan-
ları bu başlıklar altında bir araya getirmelidir.

Sonuç
Siyer, sûrenin yaşanmış, tarihsel boyutunu ve-
rerek muhatapta bir güven oluşturur. Hem ya-
şanmış olması hem de sonuçları itibariyle belli 
bir başarıya imza atılması ise, muhatabı aynı 
durumda benzer davranışlar sergileme konu-
sunda tahrik/teşvik eder. Kevser Sûresi’nde 
olduğu gibi mücadele içinde zor durumlarda, 
doğru olan asla terk edilmemelidir. Sonuçta 
iyi insanlar mutlaka ama mutlaka kazanırlar. 
İşte siyerin, okuyucunun önüne getirmesi 
gereken manzara budur. Zira Kevser Sûresi, 
yaşanmış ve neticede Allah, elçisine önce çok 
şey verdiği gibi sonunda da çok şey vermiştir. 
Hayırdan kesilenler, yenilenler, kötü bir so-
nuçla karşılaşanlar ona düşmanlık eden bes-
beter insanlar olmuştur. 

Siyer, Kur’an’ın yaşanmış tarihi ve gerçekleş-
miş hâlidir. Ve bu anlamda onun aynı şekilde 
tekrar gerçekleşeceğine dair önemli bir belge 
niteliğindedir. Bu durumda siyerin Kur’an’ın 
nüzul seyrini takip etmesinden ve ona dair 
evrensel ölçüleri başlık edinmesinden daha 
uygun bir çözümleme olamaz. Yani siyer, Pey-
gamber’in (s) özelinde bir hayat hikâyesi anla-
tımından çok daha fazlasını yapmalıdır. Çün-

kü dikkate alınan bu hayat, bütün müminler 
için örnek durumundadır. Siyer okuyan her-
kes, Kur’an’ın ana ilkelerinin tatbik edildiğin-
de nasıl sonuçlandığına dair yeterince tatmin 
edici örnekler görebilmeli ve bu yolda ilerle-
diğinde benzer/aynı sonuçları elde edeceğine 
dair güvenini tazeleyebilmelidir.

Tevrat ve İncil de bir nevi elçilerin hayat hikâ-
yelerini yansıtır. Fakat onların ne kadarının 
bunları doğru yansıttığı ve ne derece gerçek-
leştiği bir muammadır. Buna karşılık Kur’an, 
Muhammed’in (s) hayatında bütünüyle ger-
çekleşmiş, yaşanmış, canlı bir Kitap’tır. Dola-
yısıyla siyerin, tarihi bilgi vermenin yanı sıra 
bu canlılığı taşıması ve nakletmesi bir zaru-
rettir.

Velhâsıl, önce sûrenin bağlamından nüzul 
sebebi, sonra da nüzul sebebinden siyer bil-
gisi elde etmek mümkün olabilir mi? Bağlam, 
sûrenin bir konu çerçevesinde bir şeyleri an-
latmaya çalıştığını, belli bir ana fikir doğrul-
tusunda amaçlanan evrensel ilkelerin inşa 
edildiğini söyler. Böylece meselelerin yaşan-
mış bir olay/vakıa üzerinde ilerlediği görülür. 
Evrensel ilkelerin, kuru bir form olmadığını, 
hayatın içinde aktif birer ayet olduklarını an-
latan bu yapı, zengin rivayet malzemeleri ma-
rifetiyle kendini ispat edebilmelidir. 

Bütün gerçek evrensel ilkelerin, tutundukları 
tarihsel zeminleri, yaşanmışlıkları ve elbette 
uygun mahalde tekrar tekrar gerçekleşme ih-
timalleri vardır. Sahte olandan bu şekilde ay-
rılırlar. O hâlde bağlamın arka planı sunması 
bir lütuftur. Siyerin bu arka plandan hareket 
etmeyi seçmesi ya da sözün söylenişinden 
ve onu destekleyen rivayet malzemelerinden 
buna uygun bir çerçeve bilgisi edinmesi icap 
eder. Böylece bağlamın nüzul sebebine, bura-
dan hareketle ortaya çıkan arka planın da siyer 
bilgisine yardımcı olacağı düşünülmelidir. 
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Giriş

Din, birey ve toplum için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu ihti-

yaç, insanların diğer varlıklardan ayrıldığı en önemli yönü 

olan maneviyatı için bir zorunluluktur. Bu nedenle sağlıklı birey-

lerin yetişmesi için dinî ihtiyacın giderilmesi son derece önemli-

dir. Genel olarak İslâm dünyasında özel olarak ülkemizde, dinî 

duygu ve faaliyetlerin yoğunlaştığı rahmet, bereket, sevgi, ve pay-

laşım ayı Ramazan ayı, dinî duyguların zirve yaptığı müstesna 

bir zaman dilimi olması açısından insanımıza dinî hakikatlerin 

hatırlatılması için oldukça önemli bir fırsattır.

Asırlarca toplumumuza rehberlik eden Kur’an, Ramazan ayında in-

meye başlayarak etrafını aydınlatmaya başlamıştır. Bundan dolayı 

Kur’an, bu ayda diğer zamanlarda olduğundan çok daha fazla oku-

nur ve okutulur. Bizler de bu vesile ile vahyi merkeze alarak bir Müs-

lüman’ın nasıl bir peygamberlik anlayışına sahip olması gerektiği 

noktasında birtakım tespitlerde bulunacağız. Böylece hem Kur’an’ın 

nübüvvet algısı üzerinde genel bir kanaatimiz oluşacak, hem de rah-

met ayı olan Ramazan’da hayırlı bir işte yardımlaşmış olacağız.

İslam teolojisi, usûl-i selâse denilen üç temel üzerine bina edilmiş-

tir. Bunlar; ulûhiyet, nübüvvet ve meâd/ahirettir (Gazzâlî, 1907: 

15). Bunlardan ilki olan ulûhiyet, Allah’ın varlığını, birliğini, var-

lık âlemiyle ilişkisini ve sıfatlarını konu edinir (Mâtürîdî, 2003:36 

vd). Ahiret ana başlığı altında, bu âlemin bir son olmayıp insanla-
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rın yapıp ettiklerinden hesaba çekilecekleri 

başka bir âlemin varlığından, cennet, cehen-

nem ve ilahi mahkeme gibi konulardan bah-

sedilir (Mâtürîdî, 2003:433 vd). Ulûhiyet ve 

ahiret ana başlıkları arasında bulunan ve her 

ikisi arasında mantığa dayalı sağlıklı bir iliş-

kin kurulmasını mümkün kılan nübüvvet 

bahsinde ise, aşkın olan ilahilik ile izâfî olan 

insanlık arasındaki iletişimi sağlayan elçilik 

görevinin ne olduğu, imkânı, kapsamı ve 

nasıllığı hakkında görüş ve öneriler incele-

nir (Mâtürîdî, 2003:221 vd). İman bir bü-

tündür ve parçalanamaz (Ebû Hanife, 1981: 

70). İslâmî öğretinin üç temel esasından biri 

olan nübüvvete iman, Müslüman olmanın 

zorunlu şartlarındandır ve inkârı düşünüle-

mez.

A. Nübüvvetin Ne Olduğu ve Gerekliliği

Nübüvvet, fizikî ve metafizikî varlık arasın-

da bir bağ kurarak, insanın geçmişi, anı ve 

geleceği hakkında genel bir zihinsel dünya 

oluşturmasına yardımcı olur. İnsan, ancak 

zihinsel bir bütünlük içerisinde varlığını sür-

dürebilir. Aksi  takdirde  yaşamın altüst ol-

ması ve insanın aklını yitirmesi kaçınılmaz-

dır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli 

vasfı, akıllı bir canlı olmasıdır. İnsan, aklıyla 

vardır. Aklın kendisine verilen görevi hak-

kıyla yerine getirebilmesi için de bir yerler-

den işe başlaması lazımdır. Bu bağlamda in-

sanın gerek kendini anlamlandırması, gerek 

evren karşısındaki konumunu belirlemesi ve 

gerekse yaratılışıyla bir bağ kurarak kendini 

gerçekleştirebilmesi için bir yardımcıya ihti-

yacı vardır. İşte İslâmî düşüncede bu yardım-

cı kurumunun adı, nübüvvettir (Mâtürîdî, 

2003:224-230; Pezdevî, 1994:132).

İslam teolojisinde nübüvvet, genel olarak 

varlık ile ardındaki gizem arasındaki irtiba-

tı sağlayan bir köprü şeklinde kabul edilir 

(Mâtürîdî, 2003:221-223). Köprünün bir 

ucunda mutlak ve aşkın olan ilahi otorite 

bulunurken, diğer tarafında aciz ve sınırlı 

insani özgürlük bulunmaktadır. İnsan, aklî 

ilkelerin önderliğinde, nübüvvet aracılığıyla 

elde ettiği bilgilerin desteğiyle kendini ger-

çekleştirebilir. Bu sayede hem dünya hayatı, 

hem de bundan sonraki hayatında kurtu-

luşa ulaşabilir. Bu kurtuluşun temel ilkesi 

ise tevhittir.1 Bir diğer deyişle herkese hak 

ettiğini vermek ve kimseye zulmetmemek-

tir. Tevhidin zıddı, şirk; şirk ise büyük bir 

zulümdür.2 Hem ilahi otoriteye zarar verir, 

hem de insani özgürlüğü yok eder. Kulla-

rının sahte otoritelere boyun eğerek şirk 

bataklığına düşmelerine razı olmayan Yüce 

1. Nisa,	4/48.
2. Lokman,	31/13.
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Rahman, insanlık tarihi boyunca insanlara 

yardımcı olması için elçiler göndermiştir.3 

Ancak insanlık, akıllarını kullanmadıkları ve 

gelen öğütlere kulak vermedikleri için çoğu 

zaman şirkten uzak duramamıştır.4

Şu halde insan, en iyi şekilde aklını nasıl 

kullanabilir? Bu sorunun cevabını ararken 

ister istemez, kendimizi nübüvvet kurumu-

nun veya peygamberliğin önünde buluruz. 

Çünkü peygamberlik, inananlar için doğru-

luğu ilahi irade tarafından da onaylanmış bir 

örnek uygulamadır. Mu’tezile ve Mâtürîdî 

mezheplerine göre peygamberlik bir lütuf-

tur (Mâtürîdî, 2003:231). Yani, Allah (c), 

dileseydi peygamber göndermeyebilirdi. 

İnsanlar, peygamber gönderilmediği za-

man da iyi olanı yapmak ve kötü olandan 

sakınmakla sorumlu (mükellef) olurlardı. 

Mâtürîdiliğe göre vahiy olmadan da insan-

lar, akıllarıyla yanlış ve doğruyu bulabilir-

ler (Mâtürîdî, 2003:228,231). Eş’arî mez-

hebine göre ise, peygamberlik zorunludur 

(Taftazânî, 1991:293). Nübüvvetin imkânı 

konusundaki tartışmalar bir yana, tüm mez-

hepler peygamberliğin büyük bir nimet ol-

duğu konusunda hem fikirdir (Mâtürîdî, 

2003:231). Nitekim bu husus, ayetlerde de 

açık bir şekilde vurgulanmaktadır.5 

Peygamberlik sayesinde genelde insanlar, 

özelde inananlar sağlıklı düşünmenin nasıl 

olacağına ilişkin en güzel örnekliğe kavuşur-

lar. Peygamberlerin en güzel örnek olmala-

3. Nisa,	4/164;	Fatır,	35/10;	Mümin,	40/78.
4. “Allah,	 şirk	 pisliğini	 aklını	 kullanmayanlara	 verir”	 Yûnus,	

10/100;	“	Deki;	yerde	ve	gökte	olanlara	bir	bakın!	Fakat	
inanmayan	topluma,	deliller	(akıl)	ve	uyarılar	(nübüvvet)	
fayda	vermez”	Yûnus,	10/101.

5. Âl-i	İmran,	3/164.

rının nedeni, onların büyük bir yanlış yap-

maları durumunda uyarılma imkânlarının 

olmasıdır. Şimdi sorulması gereken soru, 

nasıl bir peygamber algısı insanlara en güzel 

örnek olabilir?

B. Peygamberlerin Örnekliği

Peygamberliğin imkânı konusunda tartış-

malar olabilir, ancak mademki vücuda gel-

miş artık inanan bir kimse için ona iman 

etmemek diye bir şey söz konusu olamaz.6 

Çünkü Allah’ın varlığa müdahalesinin mut-

laka bir sonucu olmak zorundadır. Nitekim 

peygamberlerin doğruluğunu ispat için gön-

derilen mucizelerin inkârı durumunda aza-

bın kesinlikle geleceği gibi,7 peygamber gön-

derildikten sonra onun inkârı durumunda 

da kaçınılmaz olarak bir sorumluluk doğar. 

Dolayısıyla sağlıklı bir peygamber algımızın 

olması, sadece doğru bir örneklik sergilene-

bilmesi için değil, aynı zamanda doğru bir 

imana sahip olabilmenin de bir gereğidir. 

Şimdi Kur’an’a göre peygamberlerin özellik-

lerini görelim.

1- Peygamberler, İnsanlar Arasından Seçilir

Peygamberlerin, vahiy almaları dışında di-

ğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.8 Onlar 

da yaşayabilmek için havaya, suya ve gıdaya 

muhtaçtır.9 İnsanların maruz kaldığı tüm fi-

ziki ve sosyal kanunlardan etkilenirler.10 Do-

layısıyla bütün peygamberler yük taşıyınca 

yorulur, uyumayınca iş yapamaz, savaşlarda 

6. Araf,	7/157.
7. Maide,	5/115.
8. Kehf,	18/110.
9. Mü’minun,	23/33.
10. İsra,17/94,95.
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öldürülebilir, hastalanabilir, vücut azaların-

da hasarlar oluşabilir, onur kırıcı durumlar-

da utanır, sevdiklerini kaybettiklerinde ağ-

lar, sevindiklerinde güler, kızdırıldıklarında 

kendilerini kaybedebilirler. Sözün özü, tüm 

diğer insanlar gibi onlar da doğar, büyür, ev-

lenir, çocuk sahibi olur ve ölürler. Bu yönüy-

le peygamberler, toplum içinde kendilerine 

vahiy verilmediği müddetçe sıradan bir in-

sandan hiçbir farkları yoktur. “De ki; Ben de 

sizin gibi bir insanım. Ancak bana, Tanrı’nı-

zın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor.”11

Kur’an, peygamberlerin insan olduklarını 

hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

açıkça bildirmiştir. Peygamberler, diğer in-

sanlar gibi çarşı pazarda gezen, geleceğin ne 

getireceğinden habersiz, toplumdaki diğer 

insanların statüsünde bir vatandaştırlar. An-

cak insanlar siyasal, toplumsal, sosyo-kül-

türel ve psikolojik birçok neden yüzünden 

bunu kabule yanaşmazlar. Peygamberlerin 

melek12 gibi üstün bir varlık olmalarını bek-

lerler ya da normal bir insanda olmayan üs-

tün niteliklere sahip olmalarını isterler. İn-

sanların bu istekleri çok yanlıştır.13 

11. Fussilet,	41/6.
12. Enam,	6/8,9;	Mü’minun,	23/24;	Furkan,	25/21.
13. İsra,	17/94,95.

İslâm’ın ruhlar âleminde değil, insanlar âle-

minde yaşayan bir din olmasının doğal bir 

sonucu olarak, insanların siyasetten ticare-

te tüm işlerinde örnek alabilecekleri ken-

di içlerinden bir kulun peygamber olarak 

seçilmesinde şaşılacak hiçbir şey yoktur. 

Asıl şaşılacak olan insanların bunun aksini 

istemeleridir.14 Gerçekte peygamberin getir-

diklerine uymakta zorlanan insanlar, kendi 

ayıplarını kapatmak için insan dışında bir 

elçi isterler ki, örnekliği mümkün olmasın. 

Bu tarz insanlar eğer, peygamberi inkârda 

başarılı olamazlarsa, bu sefer peygambere 

insanüstü nitelikler yükleyerek onun yap-

tıklarını sıradan insanların yapamayacağını 

iddia ederler.15

2- Peygamberler, Allah’ın Elçisidir

Peygamberler, Allah’ın vekili değil,16 elçisi-

dir. Nitekim elçi/rasul kavramı, Kur’an’da 

302 yerde geçmektedir (Abdulbâkî, 312-

320). Yani Allah (c) adına hüküm koyamaz-

lar. Onlar da Allah’ın koyduğu emirlere tabi-

dirler.17 Allah’ın emirlerini kendi isteklerine 

göre yorumlayamazlar. Dolaysıyla onların 

vahiy dışındaki sözleri tamamen kendileri-

ni bağlar. İnananlar dilerlerse peygamberin 

kendi görüşlerini alırlar, dilerlerse terk eder-

ler. Çünkü vahiy olmaksızın peygamberin 

tüm bilgisi, devrinin ilmi birikiminden ken-

di aklî kapasitesine göre tecrübe edebildik-

lerinden ibarettir. Şu halde, peygamberin 

her söylediği söz ve her yaptığı hareket ilahi 

14. Fussilet,	41/44.
15. Enam,	6/33.
16. Enam,	6/52,	107.
17. Bakara,	2/285.

TÜM DİĞER İNSANLAR 

GİBİ PEYGAMBERLER 

DOĞAR, BÜYÜR, 

EVLENİR, ÇOCUK 

SAHİBİ OLUR VE 

ÖLÜRLER.



Kur’ani Hayat

MAYIS’14
SAYI 35

83

kaynaklıdır denilemez. Bu şekilde bir iddia, 

onun elçi değil, vekil olduğunu söylemektir.

Peygamberlerin elçi olmaları vahyin yorum-

lanmasına ilişkin konularda da onların içti-

hatlarının mutlak olmadığı anlamına gelir. 

Ancak bu durum, onların en güzel örnek18 

olmalarına bir engel değildir. Nitekim pey-

gamberlerin içtihatlarının en doğru içtihat 

olup olmadıkları belki bilinemez, ancak 

tümüyle yanlış olmadıkları da açıkça orta-

dadır. Çünkü peygamberler büyük bir hata 

yapmaları durumunda, yine vahiy tarafından 

düzeltiliyorlardı. Nitekim bunun örnekleri 

Kur’an’da vardır.19 Buradan hareketle şunu 

söyleyebiliriz. Vahyin müdahale etmediği 

peygamberî uygulamalar, içtihatlarda örnek 

model olarak değerlendirilebilir. Bu, mantı-

ğa dayalı usûl ilminin bir gereğidir.

Peygamberleri vekil olarak görmek, neticede 

onların Allah’ın temsilcileri gibi kabul edil-

mesi sonucunu doğurur. Peygamberlerin 

kutsanması ise nübüvvetin Allah (c) ile kul-

ları arasında haberleşmeyi sağlayan bir ku-

rum değil, insanların iman etmelerini Allah 

(c) adına gerçekleştiren aracı bir statü gibi 

algılanmasına neden olur.20

3- Peygamberlerin Görevi, Tebliğdir

Peygamberlerin asli görevleri sadece tebliğ-

dir (Mâtürîdî, 2003:231). Bu husus, ayet-

lerde açıkça bildirilmiştir.21 Onlar, Allah’ın 

kendilerine bildirdiği vahyi insanlara du-

yurmakla yükümlüdür. Nitekim Kur’an’da 

Peygamber Efendimiz tebliğ görevini yap-

18. Ahzab,	33/21;	Mümtehine,	60/4,6.
19. Abese,	80/1,2.
20. Yunus,	10/18.
21. Maide,	5/99;	Rad,	13/40;	Nur,	24/54.

maması durumunda açıkça cezalandırılacağı 

yönünde tehdit edilmiştir.22

Peygamberler, gönderildikleri kavmin dili-

ni konuştukları için almış oldukları vahyi 

kavimlerinin anlayabilecekleri bir lisan ile 

duyurmuşlardır.23 Çünkü insanların vahiy 

üzerinde düşünüp öğüt almaları, ancak bu 

şekilde mümkün olur.24 Vahyin dili ile ko-

nuşma dili arasında bir fark yoktur. Bun-

dan dolayı Kur’an’da bâtınî manalar aramak 

çok yanlıştır. Kur’an, ne diyecekse insan-

ların anlayabileceği şekilde açıkça söyle-

miştir. Anlaşılmayan konularda herkes gibi 

peygamberimiz de açıklamalar yapmıştır. 

Peygamberlerin tebyin konusunda eksik-

likleri olabilir, ancak tebliğ konusunda bir 

eksiklikleri olamaz. Eğer tebliğ konusunda 

22. Maide,	5/67;	Âl-i	İmran,	3/161.
23. İbrahim,	14/4.
24. Zuhruf,	43/2,3;	Fussilet,	41/44.

PEYGAMBERLERİN ELÇİ 

OLMALARI VAHYİN 

YORUMLANMASINA 
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peygamberler hata yaparlarsa Hz. Yunus (s) 

örneğinde olduğu gibi cezalandırılırlar.25 

Peygambere tebliğ dışında başka görevler 

yüklemek, İslâmî öğretinin ruhuyla uyuş-

madığı gibi büyük bir vebali de vardır.

Peygamberlerin görevleri, onlar vefat ettiği 

zaman sona erer.26 Vefatlarından sonra ruhla-

rının insanlar arasında dolaştığına ve inanan-

lar zor duruma düştüklerinde yardıma koşa-

caklarına inanmak gibi inançlar bidattir.27 Bu 

şekildeki hurafeler, insanların sadece inançla-

rına değil, dünyalarına da zarar vermektedir. 

Peygamberlere olmayan görevler yüklemek, 

onların elçilik derecelerini artırmaz, aksine 

insanların anlayış derecelerini azaltır. Bu tarz 

bir peygamberlik algısı, elçilerin örnek alın-

masını zorlaştıran; tarihsel ve bilimsel gerçek-

likten uzak bir nübüvvet anlayışıdır.

Peygamberlerin dünyadayken kendi sevdik-

lerinden veya yakın çevresinden hiç kimse-

yi hidayete erdirme gibi bir gücü sahip ol-

madıkları gibi (Mâtürîdî, 2003:367),28 aynı 

şekilde ahirette de iman etmeyenleri şefa-

25. Enbiyâ,	21/87.
26. Araf,	7/6.
27. Âl-i	İmran,	3/144.
28. Kasas,	28/56.

atleriyle ateşten kurtarma imtiyazları yok-

tur (Mâtürîdî, 2003:426).29 Onların iman 

edenlerden büyük günah işleyenlere yönelik 

şahitliklerinin kabul edilip edilmemesi ise 

tümüyle Allah’ın takdirine kalmış bir hü-

kümdür.30 Dolayısıyla peygamberlerin göre-

vi sadece tebliğdir. Hidayet, bağışlanma ve 

yardım yalnızca Allah’tandır. Allah’a ait nite-

likler, peygamberlere devredilemez.31

4- Peygamberler Arasında Ayrım Yapılmaz

İslami öğretiye göre peygamberler arasında 

hiçbir üstünlük yoktur.32 Müslümanlar ay-

rım yapmaksızın tüm peygamberlere iman 

ederler.33 

Hz. Adem’in (a) annesiz-babasız yaratılma-

sı, Hz. İsa’nın (a) babasız dünyaya gelmesi 

(Mâtürîdî, 2003:266 vd) ve Hz. Muham-

med’in (a) tahsil görmemiş olması (Mâtürî-

dî, 2003:254,259)34 onlar için bir üstünlük 

veya eksiklik göstergesi değildir. Aynı şekil-

de onlara iman edenlerin sayısı, kitap veri-

lip verilmemesi veya bir toplum inşa edip 

etmemeleri de bir ayrıcalık unsuru değildir. 

Ululazm35 peygamber kavramı, peygamber-

lerin bazılarının bazılarına üstünlüğü şek-

linde değil, yaptıkları veya vesile oldukları 

işlerin büyüklüklerinin kıyaslanmasıdır. 

Yoksa vesile olunan işin büyük olması, ilgili 

peygambere bir üstünlük sağlamaz. Çünkü 

bütün işleri yapıp çeviren, hidayeti ve mu-

29. Tevbe,	9/80.
30. “Ey	 iman	edenler!	Alışverişin,	dostluğun	ve	 şefaatin	ol-

madığı	 gün	 gelmezden	 evvel,	 size	 verdiğimiz	 şeylerden	
Allah	yolunda	harcayın”	Bakara,	2/254;	Bakara,	2/123;	
Yunus,	10/3;	Meryem,	19/87.

31. Bakara,	2/255.
32. Bakara,	2/285.
33. Al-i	İmran,	3/84;	Nisa,	4/150,151.
34. Ankebut,	29/48;	Araf,	7/158.
35. Bakara,	2/253;	İsra,	17/55;	Ahkâf,	46/35.

PEYGAMBERE TEBLİĞ 

DIŞINDA BAŞKA 

GÖREVLER YÜKLEMEK, 

İSLÂMÎ ÖĞRETİNİN 

RUHUYLA UYUŞMADIĞI 

GİBİ BÜYÜK BİR VEBALİ 

DE VARDIR.
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cizeleri dilediği gibi yayan Allah’ın bizzat 

kendisidir (Taftazânî, 1991: 295; Mâtürîdî, 

2003:222,236).

Hz. Nuh (a), Kur’an’ın bildirdiğine göre 

uzun bir zaman kavmini hidayete çağırdı. 

Eşi ve evladının bile davetine icabet etme-

mesi onu yıldırmadı. Sonuçta davetine ica-

bet eden bir avuç insanı inşa ettiği gemide 

sular üstünde selamete çıkardı. Hz. Yunus 

(a) ise kısa bir tebliğin ardından kavmi iman 

etmiyor diye kızarak tebliğ görevini terk etti. 

Sonuçta kendi başına bir balığın karnında 

sular altında karanlığa gark oldu. Ancak gö-

revini ihlal etmesine rağmen Allah (c), Hz. 

Yunus’un tövbesini kabul ederek onu ba-

ğışladı. O, tekrar kavmine döndüğünde ise 

herkes ona iman etti. Şimdi bu peygamber-

ler arasında nasıl bir ayrım yapabiliriz? Her 

ikisi de sıkıntıya düştüklerinde rablerine ya-

karmışlar ve yaşamlarının değişik evrelerin-

de değişik işlerde meşgul olmuşlardır.

5- Peygamberlik, Evrenseldir

Peygamberlik kamuya ait bir görevdir. Hiç-

bir millet, hanedan ve ırka hasredilemediği 

gibi, hiçbir kişisel niteliğe ve gayrete de in-

dirgenemez.36 Peygamberler, elçilik görevle-

rinin karşılığında bir ücret istemezler.37 On-

lar, insanlığın ortak malıdır. Nitekim Allah 

(c), sayısız peygamber göndermiştir.38 Allah 

(c), sebebini sadece kendisinin belirlediği 

bir nedenden dolayı dilediği yerde ve diledi-

ği zamanda peygamber gönderir. Kur’an’da 

bunların bazılarından bahsedilmiş bazıların-

dan da bahsedilmemiştir.39

36. Sâd,	38/8.
37. Furkan,	25/56,57.
38. Zuhruf,	43/6.
39. Mümin,	40/78.

Peygamber olmak için sadece insan olmak 

yeterlidir. Allah (c), bir kulu günah işlemiş 

olsa bile onun tövbesini kabul ederek pey-

gamber olarak görevlendirebilir.40 Allah (c), 

peygamber aracılığıyla insanlara emir ve 

yasaklarını duyurur.41 Peygamberlik tüm 

milletlerde aynı şekilde cereyan eder. Allah 

(c), hiçbir milleti bir diğerinden veya hiçbir 

kimseyi bir diğerinden ayrıcalıklı kılmadığı 

için tüm toplumlara peygamberler aracılı-

ğıyla seslenmiş ve üstünlüğün yalnızca iyi 

insan olmakta olduğunu duyurmuştur.42

Peygamberlere gelen vahyin yöresel nitelik-

ler taşıması, onun evrenselliğinin önünde bir 

engel değildir. Çünkü ilahi hitap, insanlığın 

ortak aklını muhatap almaktadır (Mâtürî-

dî, 2003:282,493). Dolayısıyla ilahi hitabın 

inmiş olduğu toplumun kültürel nitelikleri 

ile verilmek istenen mesajın gerçek anlamı 

40. Taha,	20/122.
41. Şûra,	42/51.
42. Hucurat,	49/3.

ULULAZM PEYGAMBER 

KAVRAMI, 

PEYGAMBERLERİN 

BAZILARININ 

BAZILARINA 

ÜSTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE 

DEĞİL, YAPTIKLARI 

VEYA VESİLE 

OLDUKLARI İŞLERİN 

BÜYÜKLÜKLERİNİN 

KIYASLANMASIDIR.

HARUN
ÇAĞLAYAN

KUR’AN’A GÖRE 
PEYGAMBERLER
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arasındaki farkın doğru bir şekilde ortaya 

konulması gerekir. Aksi takdirde peygam-

berliğin sınırları daraltılıp belli bir zaman ve 

zemine hasredilebilir.

Sonuç

Künhüne vakıf olmaktan aciz olduğumuz 

Yüce Yaratıcı’nın ne derece güç ve ikram sa-

hibi olduğunu, ancak varlık âlemi üzerinde 

tefekkür ederek tahayyül edebiliyoruz. Biz-

ler Rabbimizi, sadece kendisini bize açtığı 

kadarıyla bilebiliriz. O’nun hakkında bildik-

lerimiz içerisinde şüphelerden uzak olan tek 

hakikat ise, O’nun eşsizliği ve varlığa karşı 

son derece lütufkâr olduğudur. Canlılar 

O’nun lütfuyla nefes alır, bitkiler O’nun mer-

hametiyle çiçek açar ve varlık O’nun kudre-

tiyle bir arada durur. Yarattıklarına karşı bu 

denli büyük bir merhamete sahip olan Allah 

(c), insan için de birçok nimet yaratmıştır. 

Bu nimetlerden en büyüğü ise akıldır.

İnsan akla doğuştan sahip olur. Akıl sayesin-

de rahatlık bulur. Akıl, insan özgürlüğünün 

ve onurunun kaynağıdır. Dolayısıyla aklını 

doğru bir biçimde kullanması ve yolunu 

aydınlatması gerekir. Ancak tarihteki bir-

çok örneğinde olduğu gibi insanlık, farklı 

gerekçelerle kimi zaman yolundan sapmış 

ve zillete düşmüştür. Ona sahip olduğu ni-

metlerin hatırlatılması ve içine düştüğü zil-

let çukurundan çıkması gerektiği söylenme-

lidir. İşte nübüvvet, bu iş için vardır. İslam 

teolojisinde ilahi hitap, insan özgürlüğünün 

önünde bir engel değil, aksine insan özgür-

lüğünün garantörüdür. Çünkü vahiy, in-

sanlığı nefislerin ve tiranların huzurundan, 

sınırları kuşatılamaz olanın huzuruna çağır-

maktadır. İnsanın bu onurlu payeye ulaşma-

sını kıskananlar ise onu çeşitli boş vaatlerle 

kandırmaya çalışır. Nitekim onlar, her türlü 

yola başvurarak insanlığın içine yuvarlandı-

ğı çukurun içinde umutsuzca sonsuza kadar 

debelenmesini arzularlar.

Allah’ın (c) tertemiz yolu olan nübüvvetin 

kirletilmeksizin doğru bir şekilde anlaşıl-

ması gerekmektedir. Allah’a çağıran elçile-

rin, yanlı ve yanlış yaklaşımlarla olmadıkları 

şekilde gösterilmeye çalışılması onlara izzet 

değil, insanlığa zillet getirir. Dolayısıyla elçi-

ler, sadece vahiyde bildirildiği şekilde anla-

şılmalı, kişisel ve kültürel özellikleri değil, 

getirdikleri mesaj ön plana çıkarılmalıdır. 

Dinin sağlıklı bir şekilde devralınması ve ge-

lecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılma-

sında nübüvvet algısı, son derece önemlidir. 

Peygamberlerin özellikleri ve örneklikleri 

konusunda sahte ve yanlış anlayışların kabul 

edilmesi, öncelikle bu iftiraları ortaya atanla-

ra dünya ve ahirette zarar vereceği hatırlar-

dan çıkarılmamalıdır. 

Kaynakça
- Abdulbâkî, Muhammed Fuâd. (1990). el-Mu’cemu’l-Müfehres 

li Elfâzı’l-Kur’âni’l -Kerîm. İstanbul, Çağrı.

- Ebû Hanîfe, Nûman b. Sâbit, (1981). el-Fıkhu’l-Ekber. Çev. 

Mustafa Öz. İstanbul, Kalem.

- el-Gazzâlî, Ebû Hâmid b. Ahmed. (1907). Faysalu’t-Tefrika 

beyne Ehl-i Zeyğ ve’z-Zandaka, Mısır.

- el-Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed. (2003). Kitâbu’t-Tev-
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KUR’AN’IN 

RAHLESİNE 

OTURAN HZ. 

PEYGAMBERİN 

KARAKTERİ, 

ANCAK 

KUR’AN’A GÖRE 

ŞEKİLLENECEKTİR. 

SÜNNET OLARAK 

KARŞIMIZA ÇIKAN 

BİLGİLERİN 

KUR’AN’A TERS 

DÜŞMESİNİ 

DÜŞÜNEMEYİZ.

Müslümanlar çevre şartlarına göre şekil almazlar. Onlar bu-
lundukları çevreyi kendilerine göre şekillendirirler. Bu 

halleriyle bulundukları mekânlarda İslam’ın sancağını dikmiş 

olurlar. Sancağı dikmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bir Müs-

lüman’ın ismiyle müsemma olması için teslimiyet yolunda tevek-

kül arabasıyla yürümesi gerekir. Bu da, Kur’an ve sünnete göre 

yaşanan bir hayat ile gerçekleşir. Bu haliyle bir Müslüman Kur’an 

ve sünnete göre  olan değil, Kur’an ve sünnete rağmen yaşayan 

ortamlara ayak bastığı anda, içeriye giren batınen Kur’an ve sün-

net olacaktır. O an İslam sancağı ortamda şeytanın havalandığı 

alanları istila edecek şekilde dalgalanacaktır. 

Kur’an ve sünnete göre yaşamak isteyen bir Müslüman’ın, Kur’an 

talebesi olan Efendimiz aleyhisselamın izninde yürümesi gerekir. 

Kur’an’ın iz düşümü olan Efendimiz’den yansıyan nurlar insan-

lardaki eğri huyların temizlenip fıtri karakterin ortaya çıkmasını 

sağlar. Böylece insanlar üzerinde yük hâline gelmiş ve  karakter 

olarak benimsenmiş eğik huylar yerine Kur’an ve sünnete göre 

yaşayan, karakteri Peygamber karakteri olan Müslümanlar doğa-

caktır. 

Kur’an’ın rahlesine oturmuş olan Hz. Peygamber’in karakteri an-

cak Kur’an’a göre şekillenecektir. Sünnet olarak karşımıza çıkan 

bilgilerin Kur’an’a ters düşmesini düşünemeyiz. Eğer böyle olursa 

Kur’an’a göre değil, Kur’an’a rağmen bir anlayış/davranış doğa-

caktır. O sebeple biz de makalemizde Kur’an talebesi olan Pey-
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gamber’in izinde şekillenen karakterlerden 

bir demet sunmak istiyoruz. Böylelikle Sün-

netullah’a uygun olan Peygamber sünneti 

ve ona uyumlu olan karakterden konuşmuş 

olacağız. 

Omurgamızdan çıkan sinirlerin bir kıs-

mı bacaklarımıza ulaşır. Günlük hayatınızı 

sürdürebilmeniz için bu sinirlere ihtiyacı-

nız vardır. Fakat sinirleri muhafaza eden 

omurganız olmasaydı bahsi geçen sinir 

mevzuunun önemi kalmayacaktı. İşte bir 

Müslüman’ın sünnete göre belirleyeceği 

karakteri böyle omurga gibidir. Sinirler 

önemlidir ama omurga olmadığı zaman si-

nirlerin önemli olması bir şey ifade etmeye-

cektir. Karakterimiz diğer önemlileri önemli 

kılar. Karakterimiz yoksa çok önemlilerin 

öneminden bahsetmeniz mümkün değildir.

Bahse konu etmek istediğimiz temel karakterler:

1. Zamana değer vermek

2. Ümmet için hedef belirlemek 

3. Plan yapmak 

4. Ümmet bilinci kazanmak

5. Dengeli bir tasavvur ve hayat 

I. Zamana Değer Vermek

Rasulullah (s) buyurdular ki: “İki 

(büyük) nimet vardır. İnsanların çoğu 

onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat 

ve boş vakit!1”

Toplumda işlerin etkili bir şekilde yürütül-

mesi için kişilerde bireysel olarak kazanılmış 

ortak bir zaman algısına ihtiyaç vardır. Za-

man algısı hem zihinsel hem de sosyal bir 

algıdır.2 Zihinsel algı vücudun koordinatör-

1. Buhârî,	Rikâk,	1;	Tirmizî,	Zühd,	1;	İbni	Mâce,	Zühd,	15;	
Dârimî,	Rikâk,	2;	Müsned,	I,	258,	344.

2. S.	Mustafa,	Ş.	Ahmet,	Çocuklarda	Zaman	Algısının	Geli-

lüğünü üstlenen beynin sağladığı biyolojik 

saat ile kazanılır. Zihin, sistemli çalışan biyo-

lojik saatin haricinde olayları kronolojik sı-

raya dizerek zaman algısını geliştirmektedir. 

Bir saatin içindeki dakika ve saniyeleri ile 

birlikte mevsimler, aylar gibi büyük zaman 

dilimleri kronolojik saatin kapsamı içinde-

dirler. Zihnimiz mevcut zaman dilimlerini 

kendi içinde düzene sokarak belirli bir dü-

zen kurar. Böylece hem zihinsel hem de kro-

nolojik zaman algısı hayat içerisinde uygun 

veri biriktirerek kişilerde geçmiş ile gelecek 

arasında bağ kurulmasını sağlar. Bu algının 

gelişmesi, kişinin içinde bulunduğu toplu-

ma uyum sağlamasını kolaylaştırır. Çünkü 

toplumun değerleri ve sosyal algıları zaman 

tezgâhında şekillenmiş ve hafızaya alınmış-

tır. Bu algının gelişimine ya da hassasiyetine 

gerekli önem verilmezse toplumun ana ar-

terlerine ulaşmak zor olacaktır. 

Zaman algısı yerleşen zihinler 1400 yıl önce 

yaşanmış bir olayı tahayyül etmede ve buna 

göre önlem almada zorlanmayacaktır. Bu algı 

kazandırılmayan bireylerin zihinlerinde ha-

disler, ayetlerdeki kıssalar havada kalacaktır. 

Kişi kendine “O, o zamanmış şimdiki şartlar 

başka” cümlesini fısıldayacak ve Kur’an ve 

sünneti şimdi ve buraya getiremeyecektir.3 

“Gelişmemiş bir önce-sonra ilişkisi ve sü-

reklilik algısına sahip olan çocukta geç-

miş, ‘yalıtılmış gerçekle hayalin’ karışımı 

şeklindedir.2 Dolayısıyla bu tip yetişen ne-

sillerin hedeflerinin hayal üstü olması4 ka-

çınılmazdır. Bu durum, laf üreten ama iş 

şimi,	Uluslararası	Sosyal	Araştırmalar	Dergisi,	2/6	2009.
3. 6-8	yaşlarındaki	Amerikalı	çocuklara	kazandırılan	zaman	

algısından	sonraki	iki	yıl	içinde	bir	dönemki	farklı	nokta-
lardaki	öğelerden	ileriye	doğru	zihnen	hareket	edebildik-
leri	gösterilmiştir.	(Friedman	2000:3).	

4. Hedef	Belirleme	başlığı	ile	karşılaştırınız.
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yapamayan Müslümanlar’ın çoğalmasına 

neden olacaktır. 

Sabah saatlerinde mantıksal düşünce mü-

kemmel işlerken, öğle saatlerinde rutin işle-

rinizi daha rahat ve pratik yaparken, vücudu-

nuzda meydana gelen yaralarınızın iyileşmesi 

zamanla ilintiliyken, iradenin kontrolünde 

işlenmesi ve yönetilmesi gereken zaman algı-

mız olmazsa vücudumuz yöneticisi olmayan 

şehre benzer. İşiniz, tavrınız, hayatınız dağı-

nıklaşarak kaosa düçar olur.5

II. Hedef Belirleme6 

“Konstantiniyye (İstanbul) mutlaka 

fethedilecektir. Onu fetheden kumandan 

ne güzel kumandan, onu fetheden 

asker ne güzel askerdir!”7

Hedef belirleyen insanlar belirledikleri he-

defi yerine getirmek için gerekli çaba harcar-

lar. Hedef belirlemiş bir Müslüman hedefsiz 

bir Müslüman’a göre daha çok düşer ama 

daha çok yol alır.

Hedef belirleyen Müslümanlar’ın kendilerine 

olan güvenlerinde artış gözükmektedir. 

Belirli hedef tayini yapmış oldukları için 

hedef ulaştıran yolda düşe kalka ilerleseler 

bile herhangi bir umutsuzluk emaresi gös-

termezler. Efendimiz’in işkence altındaki sa-

habiye cenneti vaad ettikten sonra sahabinin 

itiraz etmemesi gibi...

Hedeflerine konsantre olmuş Müslümanlar 

hedefe ulaştıracak yolda başlarına gelen prob-

5. Y.	Recai,	Yaşlanma	ve	Zaman	Algısı,	İstanbul	Arel	Üniver-
sitesi	 SBE.	 Psikoloji	 Anabilim	 Dalı,	 basılmamış	 Yüksek	
Lisans	tezi,	2013.

6. M.	Habibe,	 Bireysel	 Kariyer	 Planlamanın	Aşamalarından	
Biri	Olarak	Hedef	Belirleme	ve	Kariyer	Başarı	İlişkisi,	Do-
kuz	Eylül	Üniversitesi	SBE.	Çalışma	Ekonomisi	ve	Endüst-
ri	 İlişkileri	Anabilim	Dalı,	basılmamış	Yüksek	Lisans	 tezi,	
2010.

7. Buhari,	Menâkıb	25,	İkrah	1,	Ebû	Dâvûd,	Cihad	97. 

lemlere takılmazlar. Tam aksine problemleri 

çözüme ulaştıracak stratejiler geliştirirler. 

Müslümanlar Ümmet-i Muhammed prensibi 

olarak hedeflerini çevreye göre tasarladıkla-

rında kendilerine olan güvenleri, problemler 

karşısındaki sağlam duruşları gelişmektedir.

Hedef belirleyenler; davaları ile ilgili strateji-

ler, hedefe yönelik eylemler, hedef için sağ-

layacakları performans ve katedilen ilerleme-

nin analizini yapabilecek seviyeye gelirler. Bu 

seviye dava adamlarının davalarının istikamet 

açısını korumak için gerekli bir seviyedir.

Bireysel hedefler çevreyi destekleyecek ya-

rarlar sağlamıyorsa hedefe ulaştıracak yolda 

karşılaşılan problemler kişinin yorulmasına 

neden olacaktır. Müslümanlar hedeflerini 

safları sıklaştırmak için yapmalıdır. 

Bireysel hedeflerden sıyrılan Müslümanlar 

karşılaştıkları problemleri değerlendirmek 

yerine öğrenme çabası gösterirler. Böylece 

bir süre sonra karşılaşılan problemler he-

defe ulaşmayı sağlayan sıçrama tahtaları 

olurlar. Problemleri yargılamaya başlayan 

Müslümanlar problem ve problem sahipleri-

ni hedeflerine engel olarak görürler. Oysaki 

Efendimiz kendisine karşı savaşanlara “On-

lar bilmiyorlar!” merhametiyle yaklaşarak 

ZİHİN, SİSTEMLİ 

ÇALIŞAN BİYOLOJİK 

SAATİN HARİCİNDE 

OLAYLARI KRONOLOJİK 

SIRAYA DİZEREK 

ZAMAN ALGISINI 

GELİŞTİRMEKTEDİR.
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problemden hedefe götürecek insanlar dev-

şirmiştir. 

Hedeflerin yukarıda arz ettiğimiz istika-

mette ilerlemesi için hedefe yönelik ya-

pılan planlamaların uygulanabilirlik açı-

sından akla yatkın olması gerekmektedir. 

Ümmet-i Muhammed hedef için planlamalar 

yaptığında planlarının ayaklarının yere 

basmasını istemelidir. 

Bir Müslüman’ın sağlam bir hedef kurması 

için gerekli olan hususlar vardır:

1. Hedef tayini yapacak Müslüman kendini 

tanımalıdır.

2. Bulunduğu sosyal ortamı iyi analiz etme-

lidir.

3. Hedef için gerekli olan tefekkür tarlasına 

bire bin verecek tefekkür tohumları ekmesi 

gerekmektedir.

4. Kişiler arası ilişkilerini gözden geçirmeli-

dir.

5. Hedefi için gerekli olan becerilerini geliş-

tirmelidir.

6. Hedefe yürürken ayağına takılması muh-

temel taşlara karşı nasıl bir tutum sergileme-

si gerektiğini belirlemelidir.

III. Plan Yapmak

Belirgin ve zor hedefler, kolay, belirsiz ya da so-

yut (sadece düşüncede kalan hayaller) hedeflere 

oranla:

• Hedef sahibinin performansını ve dola-

yısıyla verimliliğini artırır.

• Hedef sahibinin belirlediği hedefe bakışı 

daha gerçekçi olur ve aldığı geribildirim-

ler karşısında yapacağı düzenleme daha 

verimli bir hâl alır.

• Ana hedefe ulaştıracak yakın plandaki 

hedeflerin kurulmasını sağlar. 

Yapılan planların gerçeğe uygun, yani uygula-

nabilir olması gerekmektedir. Bunun için:

• Seçilen hedeflerin kişi ve çevresi için 

önemi belirlenmelidir.

• Seçilen hedefler ulaşılmak istenen değer-

ler açısından değerlendirilmelidir. Bazen 

belirlenen hedef kişinin ulaşmak istediği 

noktaya yakınlığını değil, uzaklığını art-

tırmaktadır.

• Kişi seçtiği hedefe uygun bir yeterliliğe 

sahip olup olmadığını değerlendirmelidir.

• Uzun vadeli hedefler kısa vadeli hedef-

lere bölünebiliyor mu diye kontrol edil-

melidir. Eğer böyle bir planlama yapı-

lamıyorsa hedef “uçuk plan” olmaktan 

kurtulamayacaktır.

Hedefe matuf planlı bir yaklaşım, süreci 

tanımayı sağlayacaktır. Süreci tanıyan Müs-

lümanlar süreç içerisinde muhtemel psiko-

lojik eşiklere karşı dirençli olacaklardır. Bu-

nun aksine sonuç odaklı planlama neticeye 

BİREYSEL 

HEDEFLER ÇEVREYİ 

DESTEKLEYECEK 

YARARLAR 

SAĞLAMIYORSA, 

HEDEFE ULAŞTIRACAK 

YOLDA KARŞILAŞILAN 

PROBLEMLER KİŞİNİN 

YORULMASINA NEDEN 

OLACAKTIR. 
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ulaştırması gereken yol bilinmeden çıkılan 

yolculuğa benzeyecektir. Vakıa öyle bir yola 

çıkan Müslüman, şeytanın ara sokaklarında 

kaybolacaktır.

Bir Müslüman’ın plan yapmasını ifade 

etmenin yanı sıra her insanın öyle ya da böyle 

bir plan içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir fark var: Müslüman kurduğu hedefe 

uygun planını yaparken gerçekçi olmalıdır. 

İçsel güdüleri ile uyumlu olmayan hedefler 

uçuk planların doğmasına neden olacaktır. 

Kişinin psikolojik gereksinimlerini içsel gü-

düleriyle uyumlu hâle getiremediği durum-

larda sadece konuştuğunu görürüz. Oysaki 

bir Müslüman laf olsun diye değil, iş olsun 

diye konuşur. Hülasa Müslüman hedefine 

karşı yaptığı planda samimi olmalıdır. “Ben 

Mus’ab olmak istiyorum” diyen bir Müslü-

man’a çıkıp ‘Ciddi misin, gerçekten Mus’ab 

olmak istiyor musun?’ diye sormamız ya da 

bu soruyu kendi kendisine sorması gerekir.

Planlarımızın hayal olmaması için:

• Hedefin zor, ancak ulaşılabilir olması 

gerekir. Allah yarattığı kulunu bilir. Kul-

dan yapabileceğini ister. Emir nefse karşı 

alınacak tavra bağlıdır. Bu zordur, ama 

imkânsız değildir.

• Hedefin belirgin ve açık olması gerekir. 

Belirlenen hedef için nasıl bir çaba ve 

mücadele gösterilmesi gerektiği hede-

fin açık olmasına bağlıdır. Hedef belirli 

olunca hedefini tayin eden Müslüman 

hedefi karşısında aldığı yolu ve yeterlili-

ğini kontrol edebilecektir. Böylece varsa 

yöntemsel hataların tespiti ve erken mü-

dahalesi gerçekleşecektir.

• Zamana ait değerlendirmenin somut ol-

ması gerekir. Ana hedefler uzun vadeli-

dir. Bu hedeflerin hayal olup olmadığı, 

ana hedefe giden bireyin kat ettiği yolun 

başarısına bağlıdır. Bu başarı ana hedefe 

giderken belirlenen ara hedeflerin başa-

rılmasına bağlıdır.

• Hedefin bireyin kendisi için önemli ve 

anlamlı olması gerekir. 

IV. Ümmet Bilinci8

“Mümin kişi, diğer mümine karşı 

duvar gibidir, birbirlerini takviye 

ederler.”9

Asabiyet tavrı gelişmiş cahiliye Araplar’ında 

mensup olunan kavim doğru ya da yanlış 

fark etmeden takip edilmekteydi. Bu sebeple 

kavgalar, çekişmeler oluyordu. Efendimiz ile 

temel dinamikleri belirlenen ümmet kavra-

mı ırk ya da harici çevresel faktörler ile değil 

aynı dine inanmış aynı davanın adamlarını 

ifade etmektedir. Bu sebeple davasını üm-

met başlığı altında okuyan bir Müslüman 

8. U.	Nihat,	Kur’an’da	Ümmet	Kavramı,	Uludağ	Üniversite-
si	SBE,	Temel	 İslami	Bilimleri	Anabilim	Dalı,	basılmamış	
Yüksek	Lisans	tezi,	2002.

9. Nesâi,	Kütüb-i	Sitte,	c.2,	s.374. 
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dar düşüncelerden sıyrılıp geniş bir kavram 

düzeyinde yaşadığını bunun için büyük dü-

şünmesi gerektiğini bilecektir. Dar olan ka-

vim mensubiyetine matuf küçük düşünme-

yecek ve küçük ölmeyecektir. 

Burada ihdas edilen ümmet kavramı kur-

duğu bütün cümlelerin başına “ortak” kav-

ramını alır. Ortak inanç, ortak amaç, ortak 

görüş vs. Buradan anlaşılıyor ki, ortaklık 

inançtan geliyor, çıkar ya da mensup olunan 

soydan değil.

Ümmet birbirine şu ilişkiler ile bağlıdır/

bağlı olabilir:

• Fert-Fert ilişkisi

• Fert-Aile ilişkisi

• Fert-Toplum ilişkisi

Bütün bu ilişki türlerini aynı anda sağlıklı ve 

düzen içerisinde götürebilmek için ümmet 

bilincinin gelişmiş olması gerekmektedir. 

Şimdiye kadar toplumları bir arada tutabi-

len samimi ve yan etkisi olmayan başka bir 

sosyal düzen yoktur.

Ümmet bilincine kavuşmuş insanların he-

def ve planlarının kapsam alanı üçtür:

1. Allah hakkına giren konular: İbadetlerde 

aleni ihlallere ve bid’atlere engel olunması vb.

2. Kul hakkına giren konular: Harap olan 

yol, su kanalı, işçi-işveren anlaşmazlıkları-

nın çözülmesi, komşu haklarının gözetilme-

si vb.

3. Her iki gruba da giren konular: İşçi, 

yetim, köle ve hayvan haklarının korunması, 

kaybolmuş çocukların bakımı vb.

V. Denge10

“Dünyasını ahireti için, ahiretini 

ise dünyası için terk eden kimse, 

hem dünyası, hem de ahireti için 

çalışmadıkça sizin hayırlınız olamaz. 

Zira dünya, ahirete erişmek içindir.11

İnsanların dışa yansıyan tavırları iç 

dengelerinin koordinatlarını ele verir. Bir 

kişinin zihin ve duygu dünyası ne kadar 

ahenk içindeyse dışarıya karşı denge yansı-

ması o kadar net olur.

Vücudu ayakta tutan iskelet sistemi gibi ru-

humuz da iç dünyamızı ayakta tutar. Çevre-

ye karşı gösterdiğimiz tutum, ruhumuzun ne 

kadar ayakta durabildiğine bağlıdır. Kişilerin 

dengeli davranışları azaldıkça toplum o kişi-

lerin etrafından çözülmeye, çürümeye başlar. 

‘İnsan küçük evren, evren büyük insan’ ise, in-

sanın dengesi evrenin dengesine yansır. Dav-

ranışlarımızın dengesi davranışlarımıza maruz 

kalan insanların dengesiyle birebir etkilidir.

Denge düzen doğurur. Dengeli bir hayat 

süren insanların bulunduğu çevre düzenli 

10.http://www.eminsert.org/component/content/artic-
le/54-insani-ve-sosyal-gelisim-merkezi/199-davranslar-
da-denge.html

11. A.	Himmet	Berki,	250	Hadis,	s.156,	H.	No:	191,	D.İ.B.	
Yayınları,	Ankara	1974.
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olur. Denge ve düzen, kişinin iç huzurunu 

sağladığı gibi bulunduğu çevrenin de iç hu-

zurunu sağlayacaktır. 

Müslüman ince bir ip üzerinde yürüdüğü 

hayatında işte bu denge ile yürümek zorun-

dadır. Ölene kadar ipten düşmemek zorun-

dayız. Velev ki düştük: Düşen Müslüman 

hedefine matuf yaşadığı için düşmelerine 

karşı kalkma planları da yapmıştır. Çünkü 

onun hedefleri hayal değildir. Bu yüzden 

düştüğü zaman düşerek etkilediği zemini 

toparlayarak tekrar ipe çıkmasını bilir. 

Müslümanın aklı denge unsurudur. Aklı ile 

nasıl bir denge sağlaması gerektiğini bilir. 

Kur’an böyle bir akla ‘akleden kalp’ demek-

tedir. Allah,  “Öyleyse akletmeyecek misi-

niz?” diye sorarak insanı dengeye çağırır. 

Haram dairesini kapatıp besmele ile helal da-

iresinin kapısını açmak için dengeli olmak 

gerekir. Vakıf adamı olacağım diye açtığı he-

lal kapısını ailesine zaman ayırmadığı için 

haramlarla dolduran insanın, artık o kapıyı 

besmele ile kapaması gerekir. Bunu yapmak 

için akletmek, akletmek için dengeyi bilmek 

gerekir. 

Müslüman şahsiyet, hedefine matuf olarak 

belirlediği model şahsiyetine denge ile kur-

duğu kişiliği ile ulaşır. Bu kişilik; organizma 

ile psikolojik alan arasında kurulan denge 

ile sağlanır.

Sözün Özü: 

Karakterimiz bizi biz yapar. Bir insanın ka-

rakteri toplumdaki kıyafetidir. Ne gösteriş 

yapmaya gerek vardır, ne de paspal olma-

ya. Zaman algısıyla, hedefleri ve hedeflerine 

ulaştıracak planıyla, ümmet şuuru içerisinde 

dengeli bir hayat sürmek, dengeli bir top-

lum olmak demektir. Bu denge ile insan, 

kendi içindeki bütün dinamiklerin ve bu 

dinamikleri taşıyan insanların toplumsal 

vahdetini sağlamış olacaktır. Böylece bugün 

camilerde lafta değil, safta saflaşan Müslü-

manlar omuzlarını âlem-i İslam’ın yorgun 

yüreklerine dayayarak vahdeti sözde değil 

eylemde göstermiş olacaklardır. 

Çok uzaklarda zulüm altında olan 

kardeşlerimizin ve ümmetin genel olarak 

dağılmış hâli, omurgası olmayan bedeni sim-

gelemektedir. Omurga karakterdir. Karakte-

rimiz yoksa bir vücud olması gereken ümmet 

ayakta duramayacak, yıkılacaktır. Zalimler 

yere bakmadan yürür. Onların burunları 

havadadır. Bu sebeple yere yıkılan ümmetin 

bedeni zalimin postalına yer bezi olacaktır. 

Şimdi artık, Furkan-ı Kerim’i mümeyyiz 

akıllara takılan Peygamber gözlüğü ile oku-

malıyız. Okumalıyız ki, yıkılan ümmet aya-

ğa kalksın, dirilsin ve diriltsin… 

DENGE DÜZEN 

DOĞURUR. DENGELİ 

BİR HAYAT SÜREN 

İNSANLARIN 

BULUNDUĞU ÇEVRE 

DÜZENLİ OLUR. DENGE 

VE DÜZEN, KİŞİNİN 

VE BULUNDUĞU 

ÇEVRENİN HUZURUNU 

DA SAĞLAR. 
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Yasemin İSLÂMOĞLU

HİÇ ŞÜPHESİZ BİR 

TOPLUMUN BİREYLERİ 

KENDİ İÇ DÜNYALARINI 

DEĞİŞTİRMEDİKÇE 

ALLAH’TA O TOPLUMUN 

GİDİŞATINI 

DEĞİŞTİRMEZ.

KUR’AN’IN BURÇLARI

RA’D SÛRESİ
Kur’an’ın resmî sıralamada 13. sûresi olan 
Ra’d Sûresi 43 ayetten oluşmaktadır. “Gök 
gürültüsü’’ anlamına gelen ismini 13. ayetin-
den alır. Sûreye isim olarak verilen gök gü-
rültüsü, Mekkeli müşriklerin hadlerini aşan 
tavır ve davranışlarına karşı oldukça neza-
ketli bir tehdit içermektedir. Çünkü insan 
zihninde yağmur rahmeti, gök gürültüsü ise 
gücü, azameti ve korkuyu çağrıştırır. Ayette 
Allah’ın kudret ve azameti sembol bir ifade 
ile anlatılmış olur. 

“Gök gürültüsü sınırsız bir övgüyle O’nun 
yüce kudretini dillendirmekte, melekler ise 
bunu derin bir tazim ve saygıdan dolayı yap-
maktadır; dahası O, yıldırımları gönderip 
dilediğini ona hedef kılmaktadır; onlar ise 
dilediğini ustalık ve ince bir planla gerçek-
leştirmekte mahir olduğunu bildikleri halde, 
hâlâ Allah hakkında tartışmaktadırlar.’’ 

Sûrenin dönemi tartışmalıdır. Ancak sûrenin 
usûl ve üslubunu göz önünde bulundurdu-
ğumuzda Mekkî sûrelerin özelliklerini taşı-
maktadır. Nübüvvetin 9. yılına tarihlendiril-
miştir. 

Sûrenin ana konusu inkârcıların tavırları 
üzerinden tevhit ve insandır. Hakikate karşı 
cephe alanların problemleri işlenir. Bu prob-
lemler dört temel hakikat ile alakalıdır. 
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YASEMİN 
İSLÂMOĞLU

KUR’AN’IN 
BURÇLARI

Birincisi; vahyi Allah’ın sözü gibi görmemek 
inkâr etmek veya değersizleştirmek.

İkincisi; nübüvveti bir rehber ve model ola-
rak görmemek basitleştirmek. 

Üçüncüsü; ahiret hayatını yok sayar gibi bir 
dünya hayatı yaşamak. Dördüncüsü ve en 
önemlisi Allah’ın varlığını kabul ettiği halde, 
Allah’ın ilahlık vasfını Allah dışında başka 
şeylere aşırmak. 

Bu problemler sadece Mekkeli müşriklerin 
değil, insanlığın ve ne acıdır ki inandım di-
yen insanların da problemi haline gelmiştir. 
Sûrede tevhit konusu çerçevesinde şahsi-
yetli insan modelinin özellikleri de sayılır. 
(19-24). 

Sûrenin İçeriği

Sûre mukatta’ât harfleri ile başlar. Ve genel-
de bu harflerle başlayan sûreler vahye atıf ile 
devam eder. 

“Bunlar Kitap’ın ayetleridir ve Rabbin katın-
dan sana indirilenler hakikatin ta kendisi-
dir, fakat insanların çoğu buna iman etmez-
ler.’’(1).

Sûre baştan sona inkârcı aklın problemlerini 
ele alır. Ve inkârcı aklın problemlerini vah-
yin muhataplarına tanıtır. Çünkü bu prob-
lemler insanın yaşadığı her mekân ve zama-
nın problemleri olmuştur ve olacaktır da. 

Öncelikle sûredeki hidayet vurgusu inanan-
lar açısından oldukça önemlidir. “Peki, mü-
minler ‘Allah isteseydi bütün insanları hida-
yete erdirirdi’ gerçeğini anlayıp da (herkesi 
mümin yapma) sevdasından hâlâ vazgeçme-
diler mi?’’ (Ra’d 31). Kur’an bu ve benzeri 
ayetlerle bir hidayet tasavvuru oluşturur. 
Ve Allah’ın bu konuda koymuş olduğu ölçü 
ve yasalara dikkat çeker. Bilinmesi gereken 
peygamberler ve ona inananlar sadece vah-
yin sözünü doğru bir şekilde insanlara ulaş-
tırmakla vazifelidirler. Bu bir iş bölümüdür. 

Peygamberler iletir, insanlardan isteyenler 
inanır, istemeyenler inanmaz; zorlama yok-
tur. Aradaki farkı Rabbimiz çok güzel ifade 
eder: “Rablerinin çağrısına güzel bir biçimde 
karşılık verenlerle, O’nu karşılıksız bırakan-
ların durumudur ki eğer yeryüzündeki her 
şey onların olsa ve bir o kadarına da sahip 
olsalar, (O gün düştükleri durumdan) kur-
tulmak için hepsini verirlerdi.’’ (Ra’d 18). 

Özetle herkes kendi tercihinden sorumlu-
dur, kişinin üzerine düşen hakikati anlat-
maktır. “De ki: Dileyen kimsenin sapmasını 
diler, kendisine yönelen kimseyi ise doğru 
yola yönlendirir.’’ (Ra’d 27). 

Sûrede Allah’ın varlık üzerindeki emeği 
farklı örneklerle anlatılır. 

Yaratan bir Allah: “Gökleri gördüğünüz bir 
destek olmaksızın inşa edip mutlak hüküm-
ranlık makamına kurulan tek güçtür.’’ 

Yöneten bir Allah: “O, her biri belirli bir 
süreye kadar (görevlerini) icra edecek olan 
güneş ve ayı belli bir yasaya bağlamış, varlığı 
çekip çevirmektedir.” (Ra’d 2).  

İlgilenen bir Allah: “Allah rızkı dilediğine 
genişletir ve daraltır.’’ (Ra’d 26) “Allah her 
dişinin karnında ne taşıdığını, rahimlerin 
neyi ne kadar eksiltip neyi ne kadar arttıra-
cağını bilir.’’ (Ra’d 8). 

Rabbimiz insanın mutluluğu için varlığın 
tüm imkânlarını seferber etmiş ve en ince 
detayına kadar emek vermiştir. Ve insandan 

PEYGAMBERLER VE ONA 
İNANANLAR, SADECE 

VAHYİN SÖZÜNÜ DOĞRU 
BİR ŞEKİLDE İNSANLARA 

ULAŞTIRMAKLA 
VAZİFELİDİRLER.
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tek bir şey istemiştir: “Allah’tan başkasına 
kulluk etmeyin.” Çünkü Allah’tan başka şey-
lere kulluk, insanı aciz bırakır, değersizleşti-
rir ve en önemlisi cevherinin üstünü örter, 
ona sınırlar koyar. Oysa insan, sonsuz olan 
Allah’ı anlayabilecek O’nu yâr ve yardımcı 
edinebilecek zenginlikte yaratılmıştır. 

“Ne yani şimdi siz Allah’ı bırakıp da kendi-
lerine bile bir yarar sağlayamayan ve muhte-
mel bir zararı önleyemeyen varlıkları yar ve 
yardımcı mı atadınız?” (Ra’d 16).

Sûrede inkârcılar Allah’ın varlığını inkâr 
etmiyor. Ancak Allah’ın Rahman, Rab, İlah 
olduğunu tartışma konusu yapıyor. Her 
şeyi yaratan, ancak hiçbir şeyi yönetmeyen 
bir Allah’a inanmak istiyorlar. Bu sebeple 
Allah’ın bir hayat biçimi olarak gönderdiği 
sistemi kabul etmiyorlar. Oysa bu sistemin 
insana hayatı kolaylaştıran nerede, neyi, na-
sıl yapacağını öğreten vahiy ve peygamber-
leri vardır. Ancak insanların birçoğu vahye 
ve peygamberlere öğrenci olmaktan imtina 
ederler. Oysa müminler bu öğrencilikten 
mutluluk duyarlar.

İnsan toplumsal nizamın baş aktörüdür. Bu 
açıdan sûrenin en bilinen 11. ayeti oldukça 
önemlidir: “Hiç şüphesiz bir toplumun bi-
reyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe 
Allah’ta o toplumun gidişatını değiştirmez.’’ 

Rabbimizin, insan üzerinde bu kadar özen 
göstererek durmasının gerçek sebebi, insa-
nın varlığa halife olarak atanması ve toplu-
ma yön verebilecek nitelikte olmasıdır. Her 
insanın bir karakteri olduğu gibi her toplu-
mun da bir karakteri vardır. Toplumun ka-
rakterini o toplumun çoğunluğunun davra-
nışları belirler. Bu sebeple vahiy, ideal insan 
modeli ile toplumsal huzuru hedefler. 

Bu model her davranışın toplumsal sorum-
luluğu olduğunu fark edebilen, davranışla-
rını duygu, düşünce ve eylem üçlüsü içinde 
yönetebilen bir model olmalıdır. Bu mode-
lin özellikleri sûrede şu şekilde sayılır: “Öğüt 
alabilen basiret sahibi, Allah’a verdikleri 
söze sadakat gösterirler, fıtrat sözleşmeleri-
ni ihlal etmezler, Allah’ın kurulmasını em-
rettiği bağları kurarlar, Rablerinin sevgisini 
yitirmekten titrerler, hesabı kötü vermekten 
korkarlar, Allah’ı razı etmede sebat gösterir-
ler, salâtı ikame ederler, elde ettiklerinden 
gizliden açıktan sarf ederler ve kötülüğü iyi-
likle kaldırırlar.’’ (20-24).

İşte bu model öncelikle kendisi ile ilgilenen, 
kendisine sabreden ve zaaflarını yönetebilen 
bir modeldir. Bu modelin önemli destekçisi 
basiretleri ve akleden kalpleridir. “İşte on-
lar iman eden ve kalpleri Allah’ın vahyi ile 
tatmin olan kimselerdir. Bakınız (akleden) 
kalpler yalnızca Allah’ın vahyi ile tatmin 
olur.’’(28). 

Rabbimiz bu modeli gerçekleştirme çaba-
sı içinde olanların cennette “Selam sizle-
re!’’(24) diyerek karşılanacağını vaat eder. 
Çünkü bu model toplumsal kaliteyi destek-
leyen bir modeldir. 

Bir de toplumsal kaliteye zarar veren bir ör-
nek vardır ki Kur’an bu örneği deşifre eder. 
Bu örnek: “Hakikate inanmaz, ahiret kaygı-
sı taşımazlar, Allah’ı bırakıp başka şeylerle 
tatmin olurlar, iyiliğin değil kötülüğün gel-
mesi için acele ederler, fıtrat sözleşmesini 

ALLAH’TAN BAŞKA 
ŞEYLERE KULLUK, 

İNSANI ACİZ BIRAKIR, 
DEĞERSİZLEŞTİRİR VE EN 
ÖNEMLİSİ CEVHERİNİN 

ÜSTÜNÜ ÖRTER, ONA 
SINIRLAR KOYAR. 
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ihlal ederler, Allah’ın kurulmasını emrettiği 
bağları kesip koparırlar ve sosyal çürümeye 
neden olurlar.’’ Bu açıdan Rabbimiz öncelik-
le insanın varlıkla olan ilişkisini önemser ve 
yük olan değil, yük kaldıran iyi insan mode-
lini hedef gösterir. 

Bu günün çelişkisi sınırsız özgürlük ile top-
lumsal güven ve huzurun aynı anda isten-
mesidir. Toplumun yasası gereği sınırsız 
özgürlüğün olduğu yerde toplumsal huzur 
ve güven olamaz. Özgürlük ve güven çok 
temel duygulardır. Kur’an özgürlüğün tanı-
mını iman üzerinden yapar. Başına ve canına 
buyruk olmayan, ilahî ilkelere bağlı olan bir 
özgürlük anlayışı Kur’an’ın tanımladığı bir 
özgürlüktür. Başına ve canına bağlı olan bir 
özgürlük, bağnaz kaba nezaket ve estetikten 
yoksun bir davranış biçimine dönüşür.  

Sonuç olarak, insanın kaderi gibi toplum-
larında kaderi vardır. Ve o kaderi belirleyen 
kalpleri, akılları ve vicdanları vardır. “Bütün 
bunlarda düşünen bir topluluk için derin 
mesajlar vardır.’’(3). “Bütün bunlarda (olay-
lar ve eşya arasında) bağ kuracak akla sahip 
bir topluluk için bitmez tükenmez mesajlar 
vardır.’’(4). İnsanların mutluluğundan in-
sanlar sorumludur. Bu sebeple insanın iyi 
olması bir zorunluluktur. 

Sûrede çok güzel sembol ve benzetmeler yer 
almaktadır. Sûreye isim olan “Gök gürül-
tüsü’’ bir semboldür. (13). Ve “gölgeleri de 
öyle’’ ayetinde ki gölge bir semboldür. (15).

Sûredeki benzetmeler: 

Vahye inanmayanlar için: “Eğer bu kendisi 
sebebiyle dağların yürütüldüğü yerlerin pa-
ramparça edildiği ölülerin konuşturulduğu 
bir hitab olsaydı (yinede inanmazlardı).’’ 
(Ra’d 31). 

Başka varlıklara yalvarıp yakaranlar: “On-
ların durumu tıpkı ellerini suya doğru açıp 

da ağzına suyun ulaşmasını bekleyen kimse 
gibidir.” (14).

Ve hak ile batılın ayrılmasını benzetme: “O 
gökten su indirdi. Bu sayede vadiler hacim-
leri kadar suyla dolup taştı. Derken akıntı, 
(yüzeyde biriken ne kadar)köpüklü tortu 
ve atık varsa alıp götürdü. Bir tür takı ya da 
alet yapmak amacıyla potada eritilen (meta-
lin hasını, yüzeyine çıkan)köpüklü posadan 
arındırma işlemi gibi.’’ (17). 

Sûrenin özellikle son ayetleri peygamber-
likle ilgilidir. Peygamberin gerçek vazifesine 
dikkat çekilir ve peygamberin hayatın için-
den biri olarak seçildiği vurgulanır. “Senden 
öncede elçiler gönderdik onlara da eşler ve 
çocuklar vermiştik.’’ (38). 

Aslında inkâr edenlerin inkâr ettiklerinin 
Rableri olduğu belirtilir. (5). 

Bu noktada inkârcılar peygambere takılıp 
iman etmede zorlanır. İnananlar ise peygam-
beri yüceltip Allah’ın sözünü onun önüne 
geçirirler. Neticede her iki anlayışta peygam-
berliğe olması gereken imanın peygamberin 
şahsını aşamadığını görmekteyiz.

Sözümüzü sûrenin son ayeti ile bitirelim:

“İnkârda ısrar edenler ‘Sen Allah tarafından 
gönderilmiş değilsin’ diyecekler. Sen de de 
ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah 
yeter; bir de ilahî mesajın bilgisini iyice sin-
dirmiş kimseler.’’ (43). 

İNSAN, SONSUZ OLAN 
ALLAH’I ANLAYABİLECEK, 
O’NU YÂR VE YARDIMCI 

EDİNEBİLECEK 
ZENGİNLİKTE 

YARATILMIŞTIR. 

YASEMİN 
İSLÂMOĞLU

KUR’AN’IN 
BURÇLARI
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SÛREDE İLK OLARAK 
YERYÜZÜ VE GÖKYÜZÜ 

OLAYLARINA DİKKAT 
ÇEKİLEREK, BUNLARIN 
HAYRET VE ŞAŞKINLIK 

VERİCİ İŞLEYİŞİNE 
VE İNSANLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE 
DEĞİNİLMEKTEDİR.

Bu sûrenin hangi dönemde vahyedildiği ko-
nusunda farklı görüşler ve rivayetler olmakla 
birlikte, sûrenin içeriği, ele aldığı konular ve 
muhatap aldığı kesimler bakımından Mekkî 
olduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen Mekke 
döneminin son günlerinde gelmiştir. Çünkü 
bu sûrede Allah elçisinin karşıtlarına meydan 
okuyucu bir dille hitap edilmektedir. “Gök 
gürültüsü” anlamına gelen sûrenin adı, baş-
ka sûrelerin başlıklarında gördüğümüz gibi, 
içinde geçen konu ve meselelerle ilgilidir ve 
bu kelime 13. âyette geçmektedir. Bu sûre, 
başından sonuna kadar gökyüzü ve yeryüzü 
hadiselerine dikkat çekmektedir. Ra’d keli-
mesinin sözlük anlamının ötesinde, ne tür bir 
simgesel anlama sahip olduğunu anlayabil-
mek için ilgili âyetlerin bağlamına biraz daha 
yakından bakmak gerekmektedir.

İlk âyet, Mevdudî’nin de belirttiği gibi bu sû-
renin ana fikrini beyan etmektedir: “Elif Lâm 
Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana 
Rabb’inden indirilen gerçektir, fakat insanla-
rın çoğu inanmazlar.” (Ra’d 13/1). Bu âyetle-
rin Mekke döneminin sonuna doğru geldiğini 
düşünürsek, Hz. Muhammed’in onca yıl teb-
liğ ve davet çalışmalarına rağmen fazla bir yol 
alınamadığı ortadadır. Hâlâ insanların çoğu, 
“Allah’ın Peygamberi”ni peygamber, “Kitab’ın 
âyetleri”ni de gerçek delil olarak kabul et-
mekte direnmektedir

Sûrenin genel yapısı ve ana fikri bu olmak-
la birlikte, burada şaşırtıcı iki olayla mesele 
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derinleştirilmektedir. İlk olarak yeryüzü ve 
gökyüzü olaylarına dikkat çekilerek, bunların 
hayret ve şaşkınlık verici işleyişine ve insanlar 
üzerindeki etkilerine değinilmektedir. “Allah, 
gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olma-
dan yükselten, sonra arşa kurulan, Güneş’i 
ve Ay’ı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi 
belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, 
her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri 
ayrı ayrı açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza 
kesin olarak inanasınız. O, yeri yayıp döşe-
yen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, 
orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki 
eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. 
Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için 
(Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır. 
Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, 
üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok 
gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır 
ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama Biz ürünleri 
konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kı-
lıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir 
kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) delil-
ler vardır.” (Ra’d 13/2-4).

Bu üç âyetten sonra, diğer şaşırtıcı olan olay 
resmedilmektedir: “Eğer şaşacaksan, asıl şa-
şılacak olan onların, “Biz toprak olunca ye-
niden mi yaratılacakmışız?” demeleridir. İşte 
bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. İşte onlar 
boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve 
işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada 

ebedî kalacaklardır. Bir de senden, iyilikten 
önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. 
Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok 
azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, in-
sanların zulümlerine rağmen bağışlama sa-
hibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek 
şiddetlidir. İnkâr edenler, “Ona Rabbinden 
bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen an-
cak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol 
gösteren vardır.” (Ra’d 13/5-7). Bu üç âyette 
de Mekkeli paganların diriliş gerçeğine ayak 
diremelerinden bahsedilmekte ve sıkça dile 
getirdikleri mucize talepleri bir kez daha yi-
nelenmektedir.

Pekiyi burada şaşırtıcı olan nedir?

Mekke toplumu, her gün gökyüzü ve yeryü-
zünde gözlemledikleri Allah’ın kevnî (ontolo-
jik) âyetlerine gözlerini kapadıkları, burada 
meydana gelen şaşırtıcı olayları ve süreçleri 
umursamadıkları gibi, Allah’ın peygamberi 
vasıtasıyla gönderdiği kitabî âyetlere ve bu 
âyetlerde bildirilen gerçeklere de duyargala-
rını kapamışlardır. İşte, şaşırtıcı olan budur. 
Burada çifte bir inkâr ve ilgisizlik söz konu-
sudur. Hiçbir âyet ya da gösterge onları, atıfta 
bulunduğu gerçeğe; yani Allah’a ulaştırmıyor. 
Oysa “Şüphesiz bunda aklını kullanan bir ka-
vim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller 
vardır.”

Bu âyetlerin hemen arkasında, içinde “er-ra’d” 
(gökgürültüsü) kelimesinin geçtiği şu âyetler 
geliyor. “Allah, her dişinin neye gebe olduğu-
nu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi 
bilir. Her şey O’nun katında bir ölçü iledir. 
O, gaybı da, görülen âlemi de bilendir, çok 
büyüktür, çok yücedir. (O’na göre) içiniz-
den sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin 
gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsa-
nı önünden ve ardından takip eden melekler 
vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüp-
hesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiş-
tirmedikçe Allah onların durumunu değiş-
tirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, 
artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan 
başka hiçbir yardımcı da yoktur. O, korku ve 
ümit vermek için size şimşeği gösterendir, 

ÇİFTE BİR İNKÂR 
VE İLGİSİZLİK SÖZ 

KONUSUDUR. 
HİÇBİR ÂYET YA DA 
GÖSTERGE ONLARI, 
ATIFTA BULUNDUĞU 

GERÇEĞE; YANİ ALLAH’A 
ULAŞTIRMIYOR. İŞTE, 

ŞAŞIRTICI OLAN BUDUR. 
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yağmur yüklü bulutları meydana getiren-
dir. Gök gürlemesi, O’nu övgüyle, melekler 
ise korkuyla tespih ederler. O, yıldırımlar 
gönderir de onlarla dilediğini çarpar. On-
lar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. 
Hâlbuki O, azabı çok şiddetli olandır.” (Ra’d 
13/8-13).

Açıktır ki, burada belirli bir Allah tasavvuru 
ve Allah’ın gökyüzünde cereyan eden bazı 
olaylarda nasıl tecelli ettiği ifade edilmekte-
dir. Burada şimşek, yağmur taşıyan bulutlar, 
gökgürültüsü ve bu olayların yaratıklar üze-
rindeki etkisi hep birlikte zikredilmektedir. 
Yağmur taşıyan bulutlar insan açısından bir 
görüntüdür, bu görüntünün içinde gizlice 
taşınan yağmur bulunmaktadır. Yağmurlar, 
insanlar için bir bereket ve hayat kaynağıdır. 
Yağmurların gelişine bir ses (gökgürültüsü) 
ve bir ışık (şimşek) eşlik etmektedir. Hepsi 
de insan için korku ve ümit vericidir. Bu ba-
kımdan bu sûreye adını veren gökgürültüsü, 
korku ve umudun simgesi olarak telakki edi-
lebilir. 

Kur’an’a göre tüm doğa olayları çift anlam-
lı ve çift fonksiyonludur. Sözgelimi yağmur, 
bir bereket ve hayat kaynağıdır; yeryüzünde 
onsuz hayat mümkün değildir. Hiçbir canlı 
(insan, hayvan ve bitkiler) onsuz yaşama im-
kânına sahip değildir. Gökyüzündeki olaylar, 
yeryüzüne tesir ederler ve bu ikisinin etkile-
şiminden hayat dediğimiz canlılık mümkün 
olur. Allah, Hayy’dır (yani diridir, yaşayan-
dır); hayat O’nunla canlanır. Tüm ‘hayvan’lar 
(yani canlılar) O’nun Hayy isminin ve sıfa-
tının bir tecellisidir. Fakat yağmur, aynı za-
manda dereleri dolduran, derelerden taşan ve 
felaketlere sebep olan da bir olaydır. Allah, 
insanları onunla yaşattığı gibi onunla da öl-
dürmektedir. Bu anlamda yağmur, neticeleri 
bakımından çift fonksiyonludur.

Gökgürültüsü, çakan şimşeğin arkasından 
duyulur. Önce ışık, sonra ses gelir. Fiziksel 
ve meteorolojik olarak gök gürültüsü, şim-
şek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya 
benzer yüksek sestir. Şimşek sonucu mey-
dana gelen yıldırım demetlerini çevreleyen 

havada şiddetli bir basınç ve sıcaklık yüksel-
mesi görülür. Yıldırım demetlerini çevrele-
yen havada oluşan bu ani sıcaklık ve basınç 
değişimi havanın hızla genleşmesine neden 
olur. İşte, havanın bu ani genleşmesi sonik 
ses dalgası yaratır, ki bu da gök gürültüsünü 
meydana getirir. Gök gürültüsünün çeşitli 
sesleri vardır. Ağır ve derinden gelen bir ses, 
gök gürültüsünün uzaklardan geldiğini göste-
rir. Çatırtılı gök gürültüsü, yıldırımın birçok 
kollara ayrıldığında duyulur. Şimşek çakma-
sından sonra duyulan en kuvvetli sesi, yıldırı-
mın asıl gövdesi; arkadan gelen sesi, ayrıldığı 
kollar meydana getirir. Ses hızı, ışık hızından 
çok küçük olduğundan, gök gürültüsü daima 
şimşek görüldükten sonra duyulur.

Şimşek ve ardından patlayan gökgürültüsü, 
içinde hem umut hem de korku taşır. Bir 
umuttur, çünkü ardından gelen yağmur yer-
yüzündeki canlı yaşam için hayati bir önem 
arz eder. Allah’ın hayat verici sıfatını her can-
lıya hissettirir. Ama şimşek ve gökgürültüsü, 
aynı zamanda insanlara korku verir, çünkü 
kimi ne zaman ve nasıl çarpacağı bilinmez. 
Gökyüzünden gelen bu korkutucu ses bir 
uyarı, bu ışık bir ceza olarak da tecelli ede-
bilir. “O, yıldırımlar gönderir de onlarla 
dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında 
mücadele ediyorlar. Hâlbuki O, azabı çok şid-
detli olandır.”

Nitekim pek çok kültürde bu olaylar ve etki-
leri farklı farklı (yani çift fonksiyonlu, olum-
lu ve olumsuz) yorumlanmıştır. Müslüman 

YAĞMURLARIN 
GELİŞİNE BİR SES 
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kültürlerde suyun rahmet olarak görüldüğü-
nü ve buna paralel olarak peygamberin de 
bereketli bir yağmura benzetildiğini Alman 
İslamiyatçı Annemarie Schimmel, “Tanrı’nın 
Yeryüzündeki İşaretleri” adlı eserinde şöyle 
resmeder: “Bugün hâlâ Türk ve Fars dünyası-
nın bazı bölgelerinde yağmura rahmet denir. 
Dolayısıyla “rahmet yağmuru” ile Kur’an’da 
rahmeten li’l-âlemin, “âlemlere rahmet olarak 
gönderilen (Enbiya 21/107) arasında bir ilişki 
kurmak kolaydır. Ebu Hafs Ömer Sührever-
di’nin belirttiğine göre Muhammed de büyük 
bir değeri ve güzelliği olan yağmura düşkündü 
ve yağmurun bereketinden yararlanabilmek 
için yağmura doğru yönelip, “Bu, Rabbimin 
katından henüz gelmiştir.” derdi. Ümmetine 
hayat bahşeden bir mesajla gönderilen Pey-
gamber, bereketli bir yağmura benzetilebilir 
mi? Bu fikir, özellikle İslam dünyasının do-
ğusunda Peygamber’in şerefine yazılan kimi 
güzel kasidelere ilham vermiştir… Bununla 
birlikte bereketli yağmur ile tehlikeli şeyler 
olan sel veya taşkını birbirinden ayırmak ge-
rekir. Kur’an’da şöyle denmektedir: “Uyarıl-
mış olanların yağmuru ne kötüdür!” (Şuara 
26/173); çünkü yağmurlu fırtınanın bahçe-
lerdeki meyveleri tahrip etmesi gibi, İlahi ga-
zap da onların kalplerini harap edebilir. İn-
sanın gönül bahçesini ya ihya ya da dehşetli 

bir dolu şeklinde yerle bir eden (Nur 24/43) 
manevi yağmurun bu iki türünü -büyük bir 
olasılıkla Arap edebiyatında ilk kez- güzel bir 
biçimde tasvir eden kişi Bağdatlı sufi Ebu Hü-
seyin en-Nûrî idi.” (2004:28-29).

Kur’an’da gökyüzünden kaynaklanan fela-
ketlere birçok örnek verilir. Bunlardan en 
görkemlisi herhalde Nûh tufanıdır. “Nûh’u 
da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de 
biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve 
ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kur-
tarmıştık. Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı 
ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir 
toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekûn 
suda boğduk.” (Enbiya 21/76-77). Nûh tufa-
nı, sadece Ortadoğu toplumlarında değil, tüm 
dünya kültürlerinde dillere destan olmuş kü-
resel bir felaket olarak bilinmektedir. Öte ta-
raftan, Musa peygamberin gönderildiği Mısır 
toplumuna da gökten birçok felaket geldiğini 
Tevrat ve Kur’an birlikte haber vermektedir. 
Olay, Kur’an’da şöyle hikâye edilir: “Andolsun 
biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllar-
ca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalan-
dırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman, “Bu 
bizimdir, (biz çalışıp kazandık)” derler. Eğer 
başlarına bir kötülük gelirse, Mûsâ ve bera-
berindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi 
bilin ki, onların uğursuzluk sebebi ancak Al-
lah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmez-
ler. Dediler ki: “Bizi büyülemek için her ne 
getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.” Biz 
de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üze-
re başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (ha-
şarat), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbi-
rinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve 
suçlu bir kavim oldular.” (A’râf 7/130-133).

Şüphesiz ki Mekke toplumu ve Araplar bu 
olayları, rivayet yoluyla bilmektedir ve ko-
lektif hafızanın bir parçası haline getirmiştir. 
Kur’an, bu noktada kolektif hafızaya atıfta 
bulunarak ibretlik bir olay olarak nakletmek-
tedir: “Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir 
ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt 
alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış 
(gördüler)!” (Kamer 54/15-16).
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Acaba bu iki şaşırtıcı olay arasında bir ilişki 
var mıdır? Kur’an, neden doğa tasvirleri yap-
tıktan sonra, Mekkeli paganların “Biz toprak 
olunca yeniden mi yaratılacakmışız?” söyle-
mine yer vermektedir?

Anlaşılan o ki, Mekkeli paganlar Hz. Mu-
hammed’in getirdiği “Kitabî âyetler”e itibar 
etmemiş ve onun haber verdiği gerçekler 
hakkında derin bir kuşku içindedirler. Yeni-
den diriliş, başka âyetlerden de anladığımız 
kadarıyla Mekkeliler’in rasyonel düşünüş 
biçimine ters düşmektedir. Nitekim onlar 
“Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımız-
dır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.” 
(En’âm 6/29). Kur’an ise, onların bu konuda 
bir yanılgı içinde olduklarını sürekli olarak 
hatırlatmaktadır: “Her canlı ölümü tadacaktır. 
Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı 
size tastamam verilecektir. Kim cehennemden 
uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten 
kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı 
metadan başka bir şey değildir. Andolsun, 
mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana 
çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap 
verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan 
üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder 
ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin 
ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren 
işlerdendir.” (Âl-i İmran 3/185-186).

Araplar, doğada canlılık belirtisi gösteren her 
varlığın ölümlü olduğunu görüyorlar ve bu-
radan hayatın geçici olduğunu da çıkarsaya-
biliyorlardı. Fakat asıl sorun, yeniden diriliş 
üzerinde yoğunlaşıyordu. Yeniden dirilişe 
inanmadıkları için dünyaya bir kez geldikle-
rini ve dünya nimetlerinden de azami oran-
da faydalanmak gerektiğini düşünüyorlardı. 
Ki bu tüm maddeci (materyalist) görüşlerin 
dünya hayatı hakkındaki telakkisidir. Fakat 
Kur’an yüzünü doğaya (yeryüzü ve gökyü-
züne) çevirmiş bulunan insanlara, buradaki 
hayat üzerinden bir ders vermek istemekte-
dir. İşte, bu nedenledir ki, Kur’an’da yeryüzü 
(arz) ve gökyüzü (sema) tasvirleri sıkça yapıl-
maktadır. 

Kur’an’da geçen çift kavramlardan bazıla-
rı “ezvac”, bazıları da “ezdad” biçiminde-
dir (Kur’an Sûrelerinin Kimliği, İslâmoğlu, 
2011:152). Ezvac, biri olmadan diğeri ol-
mayandır. Mesela kadın ve erkek kavramları 
birbiriyle böyle bir ilişki içinde oldukları gibi 
yeryüzü ve gökyüzü kavramları da böyle bir 
ilişki içindedir. Biraz önce bazı meteorolojik 
olaylara (bulutlar, şimşek, gök gürültüsü, su) 
değinirken, gökyüzünde meydana gelen bu 
olayların yeryüzü için ne kadar anlamlı oldu-
ğunu açıkladık. Yeryüzünde hayat, ancak bu 
gökyüzü olaylarıyla birlikte mümkündür. Ez-
dad ise, şu an konumuzla alakalı olmamakla 
birlikte biri olunca diğer olmayandır: Mesela 
gece ve gündüz gibi. Gece olduğunda gündüz 
yok olur, gün ışığı ortaya çıktığında ise gece 
kaybolur. 

İslâmoğlu’nun da belirttiği gibi “Vahiy muha-
tabından bağ kuran bir akıl istemektedir. (Ki 
akıl kelimesinin temel anlamı zaten bağ kur-
mak demektir.) Bu akıl, Yaratan ile yaratılan 
arasındaki, yer ile gök arasındaki, erkekle dişi 
arasındaki, Allah ile Peygamber arasındaki, 
Allah ile insan arasındaki, tabiat yasalarıyla 
sosyal yasalar arasındaki, tek gövde ile çok 
dal arasındaki bağı duygu, düşünce ve dav-
ranışlarıyla koparmayan bir akıl olmalıdır.” 
(2011:153). Bu düşünme biçimine sahip olan 
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herkes, bu dünya ile öte dünya arasında da 
bağ kurabilir. Doğada doğum, yaşam ve ölüm 
yasaları var, ama her doğum bir diriliş olarak 
da kendini göstermektedir. Bunun en çarpıcı 
ifadesi, mevsimlerin değişmesiyle doğada ya-
şanan yeniden diriliş olgularıdır. Baharda do-
ğan canlılık, kışın ölürken bir de bakıyorsu-
nuz ki, gelecek baharda yeniden canlanıyor. 
Yeniden dirilişi seyredeceğimiz en güzel alan, 
galiba doğa âlemidir. 

Kur’an, gözlemlerini doğaya çevirmiş ve do-
ğadaki yasalılık düzeni içinde aklını çalıştıran 
insanlara, onların iddia ettiklerinin (“Hayat 
ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha 
diriltilecek de değiliz.”) tersine, “Dünya ha-
yatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” 
diyerek daha derin bir düşünceye çağırmak-
tadır. Sadece gözlem hiçbir şey ifade etmez. 
Gözleme dayalı veriler akla gönderilip orada 
bir değerlendirme yapılmadıkça, beyin ve-
riler çöplüğünden ibaret olacaktır. Nitekim 
Kur’an’da her doğa tasvirinin ardından şu ifa-
delerin gelmesi çarpıcı değil midir? “Şüphesiz 
bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın 
varlığını gösteren) deliller vardır.”

Bu bağlamda Ra’d Sûresi’nde iki tip insan ve 
iki tip görme-düşünme ve bilme biçiminden 
bahsedilmektedir. 18. âyette iki tip insan ve 
iki tip görme-düşünme ve bilme biçimi ara-
sındaki fark çarpıcı bir soruyla ifade edilmiş-
tir: “Rabbinden sana indirilenin gerçek oldu-
ğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi 
olur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” 
Hem Allah’ın kevnî kitabı olan kâinat, hem 

de vahyî kitabı olan Kur’an karşısında insan-
lar iki tutum sergilemektedir. Biri, Allah’ın 
(kevnî ve vahyi) kitabı üzerinde ince ince dü-
şünen, oradaki çarpıcı âyetleri ve göstergele-
ri anlayan, buradan sonuçlar çıkaran kişidir. 
Bu kişi, görme ve düşünme; başka bir deyişle 
gözlem ile akli değerlendirme melekelerini 
çalıştıran ve dolayısıyla gören, düşünen ve bi-
len insandır. Diğeri ise, Allah’ın kitabı üzerin-
de düşünmeden, elinde bir veri olmadan ak-
lına güvenen ya da kuru gözlemler yapan ama 
gözleme dayanan verileri değerlendiremeyen 
insandır. Bu kişinin hali, ya tahılları öğüteme-
yen değirmenin ya da içine tahıl konulmadığı 
için birbirine yiyen değirmen taşlarının duru-
mu gibidir. 

Gören, düşünen ve bilen insan, Allah ile bir 
sözleşme yapar ve hayatını bu sözleşmeye 
göre düzenler. “Onlar, Allah’a verdikleri sözü 
yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. 
Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği 
haklara riâyet eden, Rablerine saygı besle-
yen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar, 
Rablerinin rızasına ermek için sabreden, na-
mazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz 
rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için 
harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldı-
ranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi 
sonucu vardır.” (Ra’d 13/20-22). Diğerleri ise, 
ya sözleşme yapmamışlardır ya da yaptıkları 
sözleşmeyi bozmuşlardır. “Allah’a verdikleri 
sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Al-
lah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akraba-
lık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat 
çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kö-
tüsü (cehennem) de onlaradır.” (Ra’d 13/25).

Allah, insanlara umduklarını verir. Kişilerin 
sergiledikleri davranışlar belirli sonuçlar do-
ğurur. Allah ile sözleşme yapması da yapma-
ması da sonuca etki eder. “Allah, rızkı dile-
diğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar 
ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki 
dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir ya-
rarlanmadan ibarettir.” (Ra’d 13/26). 
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olmadık eziyetler etmişler, sonra da öldü 

zannedip bırakıp gitmişler.” İkisi de sustu. 

Doktor, hafif bir sakinleştirici yaptıktan 

sonra müşahede odasına alınması talimatını 

verdi. 

Bir saat kadar sonra, Akda kendine geldi. 

Doktor, kendine bakan yılgın gözlere bakmak 

istemiyordu. İstemiyordu, çünkü o gözlere 

baktığında gözyaşlarını tutamamaktan 

korkuyordu. Kadının tercümanlığında 

hastayla konuştuktan sonra odasına geçti. 

Başını ellerinin arasına alıp: “Ey Rabbim! 

Yoksa bana bir şans daha mı veriyorsun?” 

dedi ve ekledi: “yoksa tövbelerimi kabul ettin 

de onun için mi bana bu sayfayı açtın?” dedi. 

Akda’nın yanındaki kadını odasına çağırdı. 

Karşısına oturan kadına tebessüm ederek: 

“çay içer misiniz” dedi. Kadın: “olur” dedi. 

Çaylarını yudumlarlarken doktor: “benim 

adım Asfiya.” Kadın: “Selma” dedi. Asfiya: 

“memnun oldum” dedi ve söze başladı: “siz 

bu çocuğu nereden tanıyorsunuz Selma 

hanım?” Selma: “ben Suriye’de on sene 

kaldım. Eşim Humusluydu. Akda’nın ailesi 

bizim çok yakın dostlarımızdı. Sınırdan 

geçtikten sonra benim adımı görevlilere 

vermiş. Onlar da bana ulaştılar sağolsunlar. 

Şimdi onunla ben ilgileniyorum.”

Asfiya merakla sordu: “Eşim Humuslu mu 

dediniz?”

Selma gülümsedi: “öyleydi… bir sene önce 

kaybettim eşimi.”

Asfiya: “yaa üzüldüm, başınız sağolsun.”

Selma: “sağolun, ama üzülmeniz yersiz, 

çünkü o şehit oldu. Bir şehidin ardından 

sadece gıpta edilir.” dedi. 

Asfiya’nın  merakı büsbütün artmıştı, bunu 

fark eden Selma devam etti: “bakın anlatayım, 

biz eşimle okulda tanıştık. Evlendik. O bir 

doktordu. Mezun olur olmaz, Humus’a 

taşındık. On yıl orada kaldık. Tatil için 

çocuklarla buraya gelmiştik. Suriye’de 

gözaltına alınan ortaokul çocuklarını 

duymuşsunuzdur. Bu haberin ardından, 

eşim ortalık yatışıncaya kadar dönmememizi 

söyledi. Sonra Humus’ta üç kasabanın 

kadınlarına tecavüz olayının ardından eşim 

mesleği bırakıp muhaliflerin yanında savaşa 

katıldı ve şehit oldu.”

Selma’nın  gözleri buğulanmıştı, sustu. Asfiya 

ne diyeceğini bilemiyordu. Bir müddet öylece 

sustular. Sessizliği bozan Asfiya oldu: “Allah 

şehadetini kabul etsin” dedi. Selma: “âmin” 

dedi sessizce. Eşinin, gözlerinin önündeki 

hayalini silmeye çalışarak: “işte böyle Akda 

ile tanışıklığımız” dedi ve tebessüm etti.  

Asfiya: “Akda’nın başka akrabaları var mı?” 

Selma hüzünlü bir tebessümle: “yok” dedi. 

“Akda’nın babası Nasrullah tek çocuktu. 

Genç bir delikanlıyken Maun Suresi onun 

hayatının dönüm noktasını oluşturmuş ve 

demiş ki “en azından bir yetimle evlenip ona 

sahip çıkabilirim” ve yetiştirme yurdundan 

Lena ile evlenmiş. Ailesi çok karşı çıktıysa 

da “Allah’ın hoşnutluğu daha mühimdir” 

diyerek bildiğinden dönmemiş. Nasrullah’ın 

anne babası çok yaşlılarmış, kısa bir süre 

sonra peş peşe vefat etmişler. Zaten Lena’nın 

da kimi kimsesi yok. Akda, ailesini de 

kaybedince tam anlamıyla kimsesiz kaldı.”

Hastane koridorundan isminin anons 

edildiğini duyunca: “kusura bakmayın 

gitmem gerek, ama sonra yine mutlaka 

konuşalım. Tanıştığıma o kadar memnun 

oldum ki” dedi. Selma da: “olur inşallah, 

ben de Akda’ya bir bakayım.” dedi. 
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O geceyi müşahede odasında geçirdiler. 

Nöbeti bittiği halde eve gitmemiş, Akda’nın 

yanında kalmıştı. Küçük kız sabaha kadar 

uykusunda ağlıyor, çığlıklar atıyor, inliyor 

ve sayıklıyordu. Asfiya, sabaha kadar 

gözünü kırpmadan başında bekleyen 

Selma’ya: “benim odamda biraz dinlenin, 

merak etmeyin ben buradayım” diyerek 

anahtarını uzattı. Selma: “eve ne zaman 

gidebiliriz acaba?” Asfiya: “mesai başlayınca 

çıkabilirsiniz” dedi. Selma  saatine baktı: 

“çocukları okula götürmem gerekiyor” 

dedi. Asfiya biraz durakladı ve “tamam, o 

zaman ben sizi götüreyim, bir saat kadar 

da Akda’nın yanında kalayım.” Selma ne 

diyeceğini bilemiyordu, mecburen kabul etti. 

Selma,  çocuklarını okula götürüp geldikten 

sonra mütevazı bir kahvaltı sofrası 

hazırladı. Akda’ya biraz çorba içirdikten 

sonra misafiriyle birlikte kahvaltı sofrasına 

geçtiler. Selma, araştıran gözlerle misafirini 

incelerken: “sizin hikâyeniz nedir Asfiya 

hanım. Neden bizimle bu kadar ilgilisiniz?” 

dedi. Asfiya: “Aslında dualarımın karşılığı 

olabileceğinizi düşünüyorum” dedi. Merak 

sırası Selma’daydı. Asfiya gülümseyerek 

devam etti: “önceden çok farklı bir hayatım 

vardı. İş adamı, ama aynı zamanda alkolik 

bir kocam vardı. İçtiği zaman gözü hiçbir 

şey görmezdi. Bebeğimizin doğmasına iki ay 

gibi bir süre kala, yine bir gece alkollü geldi. 

Bir şeyleri bahane ederek beni itip kakmaya 

başladı. Ben kurtulmaya çalıştıkça o daha 

öfkeli yumruklar savuruyordu. Nihayet yere 

devrildiğimde, en son karnımı tekmelediğini 

hatırlıyorum. Hastanede gözümü açtığımda 

iş arkadaşlarımın çoğu başımdaydı. Çok 

samimi bir arkadaşım elimi tutarak bana 

durumu izah etti. Dayak sonucunda 

bebeğimin başında ödem oluşmuştu. 

Muhtemelen ya ölü doğacaktı ya da sakat. 

Aldırmamın en iyisi olacağını söyledi. O 

kadar canım yanıyordu ve öfkeliydim ki, “alın 

o zaman” deyiverdim. Ameliyat zor geçmiş, 

beklenmedik komplikasyonlar gelişmişti. 

Kendime geldikten sonra arkadaşlarım 

bir daha bebek sahibi olamayacağımı 

söylediler!” Derin bir soluk aldıktan sonra 

devam eti: “eşimden ayrıldım, ama yıllardır 

altı aylık bir yavrunun katili olduğum 

gerçeğiyle yaşamak zorundayım. Defalarca 

gözyaşları içinde Rabbimden af diledim. 

Ondan daha iyi biliyormuş gibi bir yola 

girdiğim için defalarca tövbe ettim. Gücü 

günahsız bir sabiye yeten bu katili affetmesi 

için yalvardım.” Gözyaşlarını kurularken 

devam etti: “hastanede sizi görünce belki 

dedim, bu benim için yeni bir şans olabilir.” 

Selma hanımın elini tutarak gözlerinin taa 

içine bakıp devam etti: “Selma hanım, ben 

Akda’yı evlat edinmek istiyorum. Her türlü 

imkânımı ona seferber edeceğimden emin 

olabilirsiniz. Allah’ın bu öksüz ve yetimi 

karşıma çıkarmasının bir tesadüf olmadığını 

düşünüyorum. Rabbimin bana yeni bir kapı 

açtığını hissediyorum.” Selma  yerinden 

kalktı, yan odadan Akda’yı çağırdı. Arapça 

ona bir şeyler anlattı. Akda, derin bakışlarını 

Asfiya’ya yöneltti. Yanına yaklaştı, eliyle 

yanağını okşadı. Selma: “Akda da sizi 

annesine çok benzetmiş” dedi. İkisi de 

tebessüm etti. 

Yaralı kuşlar diyarının bir kuşu, tövbe 

rüzgârıyla gelip yaralı bir yüreğe konmuştu. 

Unutmayın tövbe öyle bir rüzgârdır ki, 

karşısında hiçbir kötü şey tutunamaz. 

Yüreğinizi rüzgârsız bırakmayın…

Vesselâm…



ALİ KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

TEVBE MAKAMI

Tevbe, insanın başlama noktasıdır. Allah, Âdem’e 
bir takım yol gösterici kelimeler verdi ve o da tev-

be ederek ‘anlam’ buldu. Günahına tevbe eden insan, 
insan olmanın gereğini yerine getirmekle nesebinin 
Âdem’e ulaştığına dair bir delil ortaya koymuş olur. 
Günahında ısrar eden ise, nefsinin sabıkasını şeytan 
üzerine tescil etmiş olur. Tevbe, bir kişilik tashihidir.

Yine vahiy, toplumsal tekamülü irdeleyen Tevbe Sû-
resi’nin inzali ile tamamlandı. Risalet süresince nazil 
olan İslam toplumunu inşa eden kıssalar içinde tevbe 
örnekliklerine de yer veriliyor. Tevbe, bir toplumsal 
arınmadır.

Kur’anî kavramlar etrafında şekillenen bu ameliye, sa-
dece sufî jargonuna hasredilemez. Çünkü tevbe beşer 
ve hayatın kesiştiği noktada olabilecek her türlü zu-
lüm, münker, fahşa, bağy, şirk, nifak, fısk, fucur, riya, 
zan, gıybet, yalan, kötülük, çirkinlik… için yapılır. 
Bütün bunların tevbesi kendi türünde olmakla anlam 
bulur: adalet, maruf, iffet, hilm, kıst, vahdet, tevhid, 
i’sar, infak, merhamet, doğruluk, iyilik, güzellik vs.

Tevbe, din binasının temeli olan ahlakın en önemli 
unsurlarından biridir. Ahlak (xılk) yaradılış’ın (xalk) 
bir cüzü olarak ele alındığı gibi tevbe de ahlakın bir 
cüzü olarak ele alınmalıdır.

Düşünce geleneğimizde bu konular çerçevesinde bir-
çok eser kaleme alınmıştır. 

DÜŞÜNCE 

GELENEĞİMİZDE AHLAK, 

ARINMA, İRFAN, ZÜHD 

VE TEVBE İLE İLGİLİ 

BİRÇOK ESER KALEME 

ALINMIŞTIR. 

GÜNÜMÜZDE DE 

TEVBENİN SOYKÜTÜĞÜ, 

DİNİ VE PSİKOLOJİK 

AÇIDAN BAĞIŞLAYICILIK 

KONUSU ÇERÇEVESİNDE 

ÇEŞİTLİ ESERLER 

YAZILMIŞTIR. 
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ALİ KOÇAK

TEVBE MAKAMI

Haris b. Esed el-Muhasibî 
(781-857), birçok risale-
sinde Allah’a yöneliş, tev-
be, arınma, nasihat konula-
rını ele alır. Tabiin devrinin 
büyük ilmî şahsiyeti Ha-
san-ı Basrî tarafından or-

taya konulan zühd geleneğinin devamı ma-
hiyetindeki irfanî düşüncenin teşekkülünde 
önemli bir şahsiyet olan Muhâsibî’nin, içerik 
itibariyle benzerlik arz eden üç risalesi Tev-
be’nin İlk Adımı başlığı ile bir araya getirilmiş. 
Kitapta yer alış sırasına göre; Tevbenin İlk 
Adımı, Tevbe ve Allah’a Yöneliş, Marifet ve 
Nasihat isimlerini taşıyan risaleler, ağırlıklı 
olarak tevbe, zühd, vera, murakabe, hidayet, 
marifet, nefsin kötülüklerini tanıma ve onu 
hesaba çekme gibi konuları işliyorlar.

İbn Hazm el-Endülüsî 
(994-1064) Müdâvât adlı 
kitabında, birçok ahlakî 
problemi ve tedavi yol-
larını ele alır. İbn Hazm, 
ahlakın iyileştirilmesi nok-
tasında nefs terbiyesinin 

ve özellikle bu süreçte ilmin rolü üzerinde 
durur. Peygamberî ahlakı idealin numunesi 
olarak gösteren bu eser, ahlak kitaplarında 
pek ele alınmayan kimi konuları da incele-
mesi ve gündelik ilişkilerden hareket ederek 
her insanın pratikte karşılaşabileceği ahlakî 
durumlara temas etmesi açısından pratik ah-
lakın önemli bir klasiğidir.

İbn Kayyım el-Cevziy-
ye’nin (1299-1350), Medâ-
ricu’s-Sâlikîn kitabı, Kur’an 
zühdün esaslarını ortaya 
koyan en önemli eserler-
dendir. Bu eserde, bugün 
insanların kalbinde silin-

meye yüz tutan  muhabbet, havf, recâ, ih-
las, manevi tekamül... menzilleri işleniyor.  
Bunun yanında eserde, Kur’ân perspektifin-
den iman unsurlarının gerçek manaları ve 

ibâdetlerin muhkem esasları da açıklanıyor. 
Eser, iç dünyasına yolculuk yapmak isteyen-
ler için, Kur’an ve sünnete dayalı bir irfanî 
seyrin nasıl olması gerektiğini ortaya koy-
maya çalışıyor.

Kınalızade Ali Efendi’nin 
(1511-1572) Ahlâk-ı Alâi 
isimli kitabı, bir yandan 
döneminin düşünce dün-
yasını tafsilatıyla resme-
derken öte yandan fertle-
rin kendileriyle, aileleriyle, 

içinde yaşadıkları cemiyetle ve devletle iliş-
kilerini ne şekilde kurmaları gerektiğine dair 
önemli açılımlar getiriyor. Eserde her türlü 
aşırılığın muhasebesi yapılıyor ve karşı bir 
itidal yolu aranıyor. Geniş bir İslami biriki-
me dayanan, ilmi ve edebi ağırlığa sahip bu-
lunan Ahlâk-ı Alâi, kendinden önceki başta 
İbn Miskeveyh’in  (940-1030) Tezhîbu’l-Ah-
lâk’ı olmak üzere, ahlak kitaplarını ikmal 
etmesi ve kendisinden sonraki eserlere çığır 
açması bakımından önemli bir eserdir.

Ayetullah Humeynî’nin 
(1902-1989) Nefis Tezkiye-
si adlı eserinin ana konusu 
terbiye yöntemi ve nefis-
le mücadele’dir. Bu, amel 
üzerine kurulu bir mü-
cadeledir, amaç nefsi kö-

künden sökmek değil ıslah etmektir. Burada 
yapılması gereken bencillik hicabının parça-
lanmasıdır, çünkü insanın kendine müpte-
la olması bütün belalardan daha büyüktür. 
İnsan bencillik zulmetinden sıyrılmadıkça 
Rabbanî olamayacak. Terbiyenin gayesi ise 
sırat-ı müstakimdir, peygamberlerin isteği 
de budur. Günah aklı zelil eder, dünyevileş-
me insanı kemalden uzaklaştırır, bütün kay-
paklıkların başı nefis sevgisidir; oysa kemal 
olan aşk, Allah’ı isteme fıtratıdır.

Ayetullah Humeynî, vahyin hikmetinden 
yola çıkarak bir irfan, nefis, cihad -ki bu ci-
hadın unsurları tefekkür, murakabe, muha-
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sebe, müşarete, tezekkür ve tevbedir- kav-
ramlarını teorik ve pratik olarak yeniden 
inşa ediyor. İmam’a göre tevbenin iki rüknü, 
iki de şartı var. Tevbenin iki rüknü işlenen 
günahlara pişmanlık duymak ve bir daha bu 
günahları işlememeye karar vermektir. Tev-
benin iki şartı ise kişinin günahından dolayı 
hasıl olan borcunu (kullara ve Allah’a) öde-
mesidir. Yani günahın insana bakan yönünü 
salihat ile, Allah’a bakan yönünü ise hasenat 
ile izale etmesi gerek. Bu süreç gerçekleşirse 
ancak tevbe kâmil olacaktır; böyle bir tev-
be nebevi terbiyeye hicrettir ve bu dünyayı 
ancak terbiye olmuş insanlar yeniden inşa 
edebilir.

***

Günümüzde de tevbenin soykütüğü, dinî 
ve psikolojik açıdan bağışlayıcılık konusu 
çerçevesinde çeşitli eserler yazılıyor. Bun-
lardan bazıları dikkat çekmek istiyoruz.

Mesut Aydın’ın İlk Günah ve İlk Tövbe (2013) 
isimli kitabında İblis’i şeytanlaştıran isyan 
ile Adem’in adamlığına çığır açan tevbe kar-
şılaştırılıyor. Eserde, günah işleyerek bir iç 
çöküntü yaşayan insanın ancak farkındalık 
ile anlam bulduğuna şahit oluyoruz. 

Mehmet Katar, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve 
İslam’da Tövbe (1999) adlı eserinde İbrahimî 
dinlerin müntesiplerinin günahtan kurtul-
ma, af dileme, kefalet vasıtalarını ortaya 
koyma ve sonuç bekleme biçimlerini irde-
liyor. Kitapta, tevbenin Yahudilik’teki dün-
yevî, Hristiyanlık’taki uhrevî ve İslam’daki 
amelî boyutu karşılaştırmalı olarak ortaya 
konuluyor.

Nihat Dalgın, İslam’da Tevbe ve Cezalara Et-
kisi (1999) isimli eserinde suç ve ceza ara-
sındaki ilişkiyi ele alıyor. Eserde çok önemli 
bir konu daha işleniyor: müellif, insan ile 
Allah arasına girmeye çalışan istismarcıların 

maskesini, sahih naslar ortaya koyarak dü-
şürüyor.

İsmail Karagöz’ün, Günahlar: Tövbe ve İstiğ-
far (2012) kitabında, yeryüzünün halifesi 
insan ile alemlerin rabbi Allah arasındaki 
ilişkinin farklı imkanları işleniyor. Eserde 
günah, tevbe, istiğfar, takva kavramları ir-
deleniyor ve aralarındaki ilişkiler ortaya ko-
nuluyor.

Asım Yapıcı ise, İslam’da Tövbe ve Dini Ya-
şayıştaki Rolü (1997) adlı kitabında günah 
işleyerek dinî hayattan uzaklaşan, kendine 
yabancılaşan insanın yeniden dini hayata 
dönüşünü ifade eden tövbe hadisesini psi-
kolojik bir yaklaşımla tahlil ediyor. Bunun 
yanı sıra günahın içtimai yansıması ve kişi-
nin itminan bulması boyutu da ele alınıyor.

***

Bütün bu eserlerde yakaladığımız ortak 
payda, nefis sevgisi ve günah insanın özgür-
lüğünü yok eder; tevbe bu kafesi parçala-
maktır. Günah iradenin topuzunu kaydırır, 
tevbe bu mizanı yeniden kurmaktır. Ve şu-
nun farkına varıyoruz ki bir arınma makamı 
olan tevbeyi muhkem kılan başka umdeler-
de söz konusudur; bunların elzem olanları 
samimiyet, sorumluluk bilinci, sabah oku-
yuşu ve gece kıyamı’dır.

Seçme imkânının sonuna gelinmeden insan 
için tevbe, gaybı kuşatan ve ayıpları örten 
Allah’a dönüş yapmaktır. Tevvab olan Al-
lah, hiç kimse dergâhından ümitsiz olmasın 
diye ‘imtihan süresince’ tevbe kapısını açık 
tutmuştur. Evet, bir özeleştiri olan tevbe 
insanın yeniden dirilişidir, yol haritası ise 
Kur’an’dadır.  
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Ş İ İ R

VARLIĞINI RAHMAN’A ADA, 
CENNETLE KUCAKLAŞ

Tevhidî şuurla sıcak tut imanını

Takvayla da destekle ki sönmesin

İslam’dan gayrısına çevirme râhını

Seni kimse başka arayışlarda görmesin

Davana saldıranlar çıkacaktır ortaya 

Hiçbirinden korkma vazifene bak

Hayırlı hiçbir işi bırakma sonraya

Sana her yerde Allah mutlak sığınak

Mükâfatın yorgunluğun kadar olacaktır

Beyhude uğraşlardan vakarla uzaklaş

Seni ukbâda amellerin karşılayacaktır

Varlığını Rahman’a ada, cennetle kucaklaş

Kendini ilahi vahye teslim et

Bak ruhunu nasıl âyet âyet işleyecek

Şirke, tuğyana karşı direnişte sabret

Yüreğin arındıkça yeryüzü de temizlenecek.

Necdet YÜKSEL
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi, Sincan - Ankara
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N A ’ T

İNSAN GÜZELİ’NE GAZEL

“Allah,	âdem	olana	esmâsını	indirir.	Ve	esmâ,	indiği	âdemi	lâyıkıyla	yüceltir.”	

Uzunluğu	itibarıyla	bir	mesnevi	türü	olsa	da	iç	yanışlı	seslenişlerimizi	dillendirdiğimiz	için	“İnsan	Güzeli’ne	Gazel”	adını	ver-
diğimiz	bu	na’t-ı	şerîf,	Allah’ın	esmâsını,	âlim	örnekliğiyle	biz	izcilere	anlatan	öncü	Mustafa	İslâmoğlu	Hocamızın	muhterem	
emeklerinin	kifâyetine	bir	tecelli	olan	Hitâmuhu	Misk’e	şehadet	ederek,	Allah	Rasulü’ne	ithaf	edilmek	kastıyla	kaleme	alınmıştır.	

Kütahya,	10/05/2013.

Olmasaydınız yaratılmayacakmış gûya varlığın içinde insan,
Hilafını söylüyordu bunun oysa, size indirilen Kur’anî lisan.

Biliyoruz, sizden evvel yaratıldığını yeryüzünde dirilerin,
Sizi yüceltmek için olsa gerek, düştük peşine hurafelerin.

Yaratıldı insanlık, aşama aşama en güzel kıvamda topraktan,
Beşerdi, insan oldu ve ustalaşarak erdi âdemliğe, kalfalıktan. 

Yeryüzünde bir cennet vardı; özenle yerleştirildi içine ilk Âdem,
Emretti Rabbi: Eşinle yaklaşma şu ağaca, Beni tesbih et madem.

Seçilmiş kuldu Âdem, kendisine öğretildi ilahi bilgiyle esma,
Denildi: Kulak kesil Rabbine, aldanıp da şeytana kulak asma.

Rabbin emri gereği boyun eğmişti tüm melekler gönüllüce Âdem’e,
Başkaldırdı, mühlet istedi şeytan, ikilik getirmek için bu âleme.

Verilince de mühlet, sokuldu sinsi sinsi, ayartmak için insanı,
Çıkarıp baştan dedi: Ey can, del yasağı da gel ölümsüzlüğü tanı.

Bir şaşkınlık sonrasında, aşılınca sınırlar, oldu her şey aşikâr,
Şeytan adımlarıyla ayartılan eşi ve Âdem artık oldu günahkâr.

Tertemiz, pırıl pırıl yeryüzü cennetinde işlese de Âdem günahı,
Eyvahlar içre, pişmanlıkla tevbe kılan Âdem’in, pek çetindi âhı.

Ömer AYDINER
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ÖMER AYDINER

İNSAN GÜZE-
Lİ’NE GAZEL

Ölümsüzlüğe ermek de neymiş; uzak kılındılar cennet mekândan,
Ve mahrum kaldılar arınıncaya dek, tertemiz, göz alıcı imkândan.

Öyle veya böyle sürdü hayat ve doğdu nesiller insanlık yurduna,
Habil ve Kabil derken aktı ilk kan, döndü insan insanın kurduna.

İstemişti Allah, insanların varlarından, kurban diye en iyisini,
Adanış yolunda göstermişti Kabil, cinayet işleyerek seviyesini.

Canını Allah’a armağan ederek, olmuştu Habil Allah yolunda şehit,
Canından evvel, malının en iyisi de olmuştu Habil’in imanına şahit.

Bildirdiğinizden öğrendik: Karada gemi yapan Nuh geldi sonrasında,
Atanız İbrahim de lezzet buldu sizden evvel, göklerin nur sofrasında.

Bu bir insanlık yürüyüşüydü, geldi geçti size dek tüm peygamberler,
Kurtulsun diye insanlık, babasız çocuk doğurdu, çağına Meryemler.

Bir yanda İran diğer yanda Roma olsa da ölmüştü zira insanlık,
Kazanlara atılan iman ile hissediliyordu, insanlıktaki noksanlık.

Yanı başında olsa da Kâbe, eser kalmamıştı dedeniz İbrahim’in dininden,
Kan gövdeyi götürüyordu, insan görünümlülerin birbirine olan kininden.

Yer demir gök bakırdı ve cahiliyyenin şirk pisliği ortalığı kaplardı,
Kelime işlemeli, söz güzeli şiirler hep tevhidi yaralayan hitaplardı.

Övgü düzülerek erkekliğe, gömülüyordu Meryem’in varisleri diri diri,
Tarifi imkânsız çirkinliklerle, yayılmıştı her tarafa, putperestliğin kiri.

Müdâhildi Allah hayata, vakti gelmişti Efendim, kutlu doğumunuzun,
Tecellisi olacaktı ahlâkınız, Allah’ın, âlemlere rahmeti olduğunuzun.

Derde derman sancıyla, armağan etti insanlığa sizi, izzetle, güzel anneniz,
Halîmece sarışlarla yetimce yaralara yâr olmuştu, doğuştan yetim sineniz.

Kimsesiz göklerinizin yıldızı da kayıp göçtü, anne sıfatıyla ebedi hayata,
Kureyş’in bağrından insanlığın yetimi olarak, dayandı varlığınız ihtiyata.

Yaratılan ve yaşatılan her canlı gibi erdiniz siz de ömrün baharı gençliğe,
Dayanamadığınızı söylüyordu tarihçiler, şirkin hayat tarzındaki iğrençliğe.

Kitap nedir, iman nedir bilmezken de erdemler bahçesi bir ahlâkınız vardı,
Herkesçe emin hâlleriniz, Hatice’nin gönlünde açan gül goncası gibi yârdı.
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Ömrünüzün ikindisinde yerleşmişti varlığınıza, varlığa dair çetin ağrılar,
Bir arayış mağarasında indi yüreğinize, göklerden gelen İbrahimî çağrılar.

Seslenildi size: Ey varlığı nam olmuş güzel! Oku! Yaratan Rabbin adıyla,
Yeniden keşfet kendini; kalk ve uyar kavmini, okuyup anlamak cihadıyla.

Âlemler rahmetime muhtaç; tebliğ et de âlemlere rahmetimin çağrısı insin,
Senden başka layık yok buna memur, çünkü sen insanlar içinde en eminsin.

İşitinceye dek bu çağrıyı, kendi hâllerinizde, herkesin sevdiği bir iyiydiniz,
Kalkıp Kur’an’la uyarınca kavminizi, kodamanların kinlerini görmeliydiniz.

Ebu Cehil, Ebu Leheb ve daha onlarca boy ve meşrep zulmün kod adıydı,
Hak uğruna çile çekip ödediğiniz bedeller sanki varlığınızın öz evladıydı.

Vahşetin kol gezdiği yerde insanlığı diriltmek, beller büken bir yüktü,
Ah Efendim! Tâif’te kutlu zatınıza atılan taşlar, ihanet kadar büyüktü.

Allah’a can satmanın yazgısıydı ki, miras kalmıştı bize, taşlanmak sünneti,
İç yakışlı hâllerinize, Yunusça iyi gelen Addas’ı şaşırtmıştı Tâif’in cinneti.

Köle Bilal ve çöldeki Ebu Zerr ile saf tutmuştu yanınızda birkaç çehre,
Varlığınız ve dirayetiniz ile nur inecekti, tavrıyla cahiliyye olan şehre.

Derken olanlar oldu, bilemedi yanı başınızda pek kimse kıymetinizi,
Cana kastetmek dâhil tümden yok etmek istediler nebevi hüviyetinizi.

Sizi, görmek değil, sizin gör dediğiniz yerden görmekti sahabe olmak,
Yeryüzünün sahte tanrılarını süpürüp, salt Rabbinin rızasıyla dolmak.

Öyle bir teslimiyet ki bu, ehadiyetin nuruyla Bilalî mühürler vuran,
Üzerine bindirilmiş taşlar altında, derununu çöl ateşleriyle kavuran.

Ah Efendim! Dini dik ve diri tutmak için ikame ediyordunuz siz namazı,
Fatıma hıçkırıklarıyla temizlenen başınız ödediğiniz bedellerden pek azı.

Gök delinse, ay yarılmasa ne çıkar; gerekli değildi doğaüstü mucize,
Bir diriltici ruh üflendi Efendim, vahyin kabından, insan denen âcize.

Yaşanmamıştı evvelden dava uğruna, o diyarda böyle zor ve kor zamanlar,
İmanlarını şahit kıldılar canlarına; Sümeyyeler, Ammarlar ve Selmanlar.

İmkânların bittiği yerden, gösterdiğiniz istikametle Necaşî’ye varıldı,
Boş durmadı müşrikler; boğamayınca hakkı şeytani tuzaklara sarıldı.
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Gerilmiş bir can yayından, fırlatılmış ok gibi gelenleri, katına aldı Necaşî,
Adildi kabul etmedi, sahabeyi müşriklere teslim etmeye dair kirli becayişi.

Ümmü Eymen sıcaklığında iyilikler birikmişti, hak için tutuşan ellerde,
Analık etmişti Akabe, Peygamber’e Medine kuracaktı Yesribli yiğitler de.

İlahi vahyin ipliğiyle, ince ince işlenerek insana dönüşüyordu nefisler,
Sevr Mağarası kovuğunda ilikleniyordu gizlice, birbirine sadık nefesler.

İndirse de Rahman rahmetini, o rahmete ermek için emek vermek gerekti,
Takiplerle iz sürüp, canınıza kastedenler, debdebeyle debelenen engerekti.

Düşseler de hüzne, üçüncüsü Allah olan iki kulu sahiplenmişti Sevr Dağı,
Canhıraş çıkılan yokuşlardan kalma canlara, kalkan oldu bir örümcek ağı.

Nasıl anlatılır ki; bir nümayiş ve hasret dolu bekleyiş var Yesrib halkında,
Uzak yollardan gelen nebinin, şehre girişindeki ihtişamı görün, kalkın da.

Gönülden gönüle yol almıştınız Efendim, gelişinizle Yesrib’i nur sardı,
Devenizin tercihine razı olacak kadar hoşça zatınızı sahiplenen, Ensar’dı.

Değişiyordu her şey, yepyeni bir şehir kuruluyordu asil mimarlığınızla,
Çünkü, meyledip İslam’a akıyordu kalpler nebevi mihmandarlığınızla.

Ehlince bilinir, nifakı iş edinenlerin kalbidir kalplerin en şerlisi ve katısı,
Yükseltildi buna rağmen emeğinizle, Mescid-i Nebevî’nin erdem çatısı.

İlahi vahyin nezaretinde de olsa, kolay değildi insanı vahiyle inşa etmek,
Kolay değildi cepheden cepheye koşup şehrin imarına da imanla yetmek.

Yeryüzünün kan dökücülerine karşı, Hakk için ezilenlerden yanaydınız,
Dalından koparılır gibi gitmeseydi Hatice’niz de kandil gibi yanaydınız.

Derin hüzünlere kulaç atarken siz de insandınız ve yorulmuştu kollarınız,
Sayenizde demeyi öğrendi insanlık: Ey Rabbim yalnızca Sen’in kullarınız.

Sizden önce de efendilik ediyordu güya, Roma’da bilmem kim, İran’da Kisra,
Bir gece en uzak mescide taşıyarak, özel sırlarla daha da yüceltmişti sizi, İsra.

Kavuşup buluştu insanlık bir kez daha insan olmanın pek derin erdemiyle,
Miraçla indi ötelerden yere, şahs-ı şahanenizin asırlara iz bırakan demiyle.

Taştan put yontanlara inat medeniyet kurmuştunuz çöllerdeki kumlardan,
Güller, nergisler sunmuş,  kurtarmıştınız Mekke’yi zehirli zakkumlardan. ÖMER AYDINER

İNSAN GÜZE-
Lİ’NE GAZEL
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Bir Yusuf misali yayıldı kokunuz, kıyamete kadar en Yakubî burunlara,
Kaldı nübüvvet ile Kur’an mirasınız da İbrahim’i atası bilmiş torunlara.

Her fani gibi gittiniz Efendim, ahlakınız olan Kur’an’ı arkanızda bırakarak,
Kur’an’ı ahlâk edinmiş örnekliğinizle iz bırakıp, nebiler makamına akarak.

Hortlatıldı yeniden cahiliyye kiri, takılarak Kur’an, zalimin mızrak ucuna,
Toz duman içinde yerleştirildi zulümler de, kan dökerek saltanat burcuna.

Sizden sonra yağmaladık efendim, Kur’an’la bıraktığınız tevhidi din mirasını,
Mektepti, meşrepti, mezhepti derken din edindi ümmet, uydurmalar belasını.

Katledip en sevdiklerinizi, tanınmaz hâle getirdiler insanlığa bıraktığınız dini,
Bulamadı insanlık bir daha nebevice, vahye sadakat vaktindeki gibi kendini.

Kimimiz Hristiyanlar gibi göklere uçurdu sizi, sözde yüceltmek adına, 
Kimimiz de Yahudiler gibi yer altına kaçırdı, yok saymak için, inadına.

Bazıları için yaşanması mümkün olmayan tarihi bir eski zaman güzeliydiniz,
Bazıları için dilsizken hâşâ, bazıları için de durmaksızın akan söz seliydiniz.

Biz de pervasızca parselledik Kur’an’ı arsa gibi, sevap kazanmak için cüz cüz,
Hunharca işledik bu cinayeti, Kur’an’ı hayata geçirmek mi nerede bizde o yüz?

Şimdilerde Efendim, Rabbin sözü geçersiz; sözün Rabbi yokmuş gibi gönüllerde,
Ahlak edindiğiniz Kur’an’la iz sürmek varken arar olduk nebî kokunuzu güllerde.

İnsanlık içinde garaz, kin ve hasetle örtü kılınmış akıllarımıza taassup ve inat,
Aynaya bakıp düşününce anlıyorum, eskilerde kalmamış Uzza, Lat ve Menat.

Sözde sahip çıkmak için dine ve ilme, âlimlerimiz eski zaman tozlarını yutmakta
Ehl-i Kitab’ın, İran’ın ve Hint’in rintleriyle kavmimizi, din budur diye uyutmakta.

Yutturulan tozlardan olsa gerek, hep şirk ile balçık akıyor kutsanmış ağızlardan,
Bin kez tilavet edilse de şikâyet ediyor Kur’an, okuyan zavallı adamcağızlardan.

Kutsayıp büründüğümüz kisveler altında, değil Müslümanlık, aranıyor insanlık bile,
Kisveyle kubbe altında gidip gelen kalplerimizde irin bağlatıyor öfke, desise ve hile.

Can testisi dolu iken haddini bilip, haya etmeliyiz, haşa Allah’a din belletmekten,
Ar edip, tevbe kılmalı ve vazgeçmemeliyiz iman bahçesini Kur’an’a belletmekten. 
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Gökkuşağı bir şey anlatıyordu bize, anlamadık
Mutluluğu resmedecek tüccarlar aradık

Güneş yetmedi aydınlatmaya bizi
Yalancı mumlar pazarladık

Bir su bülbülü kadar dahi olamadık
Çivi çaktık semaya; yerin dibine battık

Ne diyor şu dağlar, şu rüzgâr, şu nevbahar; umur-
samadık
Ne uykuymuş arkadaş; bin yıldır uyanamadık

Zamanı uydurmalıydık öze, özleri zamana sattık
Akıl fikir vermiş veren; aklımızı kiraladık, fikirsiz 
kaldık

Evet, tabiattan alınacak ilhamı alamadık

Üç beş kuruşu, bir çift de gözü ilhamdan saydık

Yaşamayı hibe sandık, ödünçmüş yaşam; anlama-

dık

Tabiî ağırmış bedeli ihanetin; altından kalkamadık

Evet, bir yağmur damlası dahi olamadık

Bir çiçek şöyle dursun, kendimize bile yağamadık

Aramızda kalsın, ama biz fena halde çuvalladık

Hiç aldırıyor mu bak, sana diyorum ey insanlık!

Tunahan BOZKURT
tunahan-bozkurt@hotmail.com

Burada insanlar yaşar
Korkmuş demekten, aciz söylemekten

Kullanılıp atılmış bir peçete misali
Zehir yiyen akşamüstleri, kin kusan geceleri
Suskun; ezelî, ebedî
Yıkanmış beyinleri
İsyan ürkeği
Steril insanlar

Burada insanlar yaşar
Ayarı kaçmış, ayarlarıyla oynanmış

Eşsiz, benzersiz ve dengesiz
Ezber kodlanmış diline
Kemiğini yitirmiş dilinde, ata yadigârı sözlerle
Bir suflelik canı var
Can çekişen insanlar

Burada insanlar yaşar
Kulakları kör, gözleri sağır

Fırtınalar koparan öğle araları
Esas duruş kurbanları
Vurdulu kırdılı film figüranları
Kadri meçhul
Kıymeti yok insanlar

İnsanlar yaşar burada
Bahardan habersiz, yabancı yağmura

Cümleleri çalınmış
El açmış muhannet sevdalara
Takınmış Garbî bir hava
Dışı başka içi başka
Kimliksiz insanlar.
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Ya bir gün ellerimiz titrerse 
Gözlerimiz kamaşır, kırışıklarımız artarsa 
Yangın olursak bir gün, ateş açarsak 
Trafiğe takılır, vapuru kaçırırsak 
Ya da aklımızı, alnımızın akıyla 

Felsefi boyutları olursa hayallerimizin 
Rüyalarda çelişirsek 
Derilip güllerden, gerilirsek yay gibi 
Kasım kasım kasılırsak, herhangi bir kasımda 

Koparsa ipler, tutarsa bizi deniz 
Damıtırsak tutsaklığı 
Seğirirse sağ gözümüz 
Akut depresif sancılar çekersek 
Zihnimiz bulanırsa 
Ya da midemiz
 
Şöyle bir sayfa açarsak, tertemiz 
Ya da dürersek defterini müsveddelerin 
Adressiz mektuplar yazarsak 
Açarsak sandıkları 
Yeminler edersek 
Vazgeçersek
 
Ateş kesersek aynalarla 
Yürürsek dosta düşmana karşı, yan yana 
El verirse bize ağa babalar 
Kendiliğinden söversek sonra

Ağzımız sulanırsa âşıklara 
Sulanırsa aşklar ya da 
Deva olursak özlemlere 
Unutursak özlemeyi de 
Nur topu gibi ağıtlar birikirse bir de 

Kardan adamlar olursak 
Burnumuz uzarsa  
Karıncalanırsa beynimiz 
Kördüğüm olursa bu sarmal 
İç içe geçerse bütün karar 

Daralırsa çember 
Sıkışırsak beraber 
Elimiz belimizde dolanırsak 
Ya da masum, biçare 
Medsiz kalırsa cezirler 
 
Sahi, ya titrerse ellerimiz bir gün 
Kaçırırsak vapuru  
Ya da aklımızı 
Herhangi bir kasımda
Düşünsene, salladığımız son el olursa bu 
Yazdığımız son mısra.



119

MEKTUP

Bu mektubu sizlere Arakan’dan yazıyo-
rum, hani şu haritada yerini dahi göste-

remediğiniz sözüm ona kardeşlerinizin ülke-
sinden, hani şu yeryüzü insanlarına aleyhte 
tanıklık edecek olan ülkeden, hani şu yanık 
yanık fotoğraflarını paylaşarak vicdanınızı 
oyaladığınız insanların ülkesinden…

Dün de Suriye’den yazmıştım aynı mektubu, 
o da aleyhinizde konuşacak, haberiniz olsun; 
“sahici şahitlik” edecek kafa konforunuza, 
lüks otonuza, pembe panjurlu villanıza, kuş 
tüyü yastığınıza, tıkanan gözlerinize, duyma-
yan kulağınıza, bir türlü yumruk olamamış 
elinize ve de eşek arısı sokmuş dilinize…

Roboski’den de aynı mektubu yazmıştım 
size, Afrika’dan da yazmıştım, Filistin’den, 
Mısır’dan, Doğu Türkistan’dan, Irak’tan, Ce-

tunahan-bozkurt@hotmail.com

UTANIRSINIZ DİYE, 

USLANIRSINIZ DİYE...

Tunahan BOZKURT

BEN; 
HERHANGİ 
BİR ÇOCUK…
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zayir’den, Kosova’dan, Bosna’dan, Çeçenis-
tan’dan, Azerbaycan’dan da yazmıştım...

Nereden yazmamıştım ki, nereden seslen-
memiştim ki vicdanınıza, nereden tutmaya 
çalışmamıştım ki elinizden. “Hani” deyip 
“Olur da ben derdimi anlatamıyorumdur.” 
diye, hangi dilde ağlamamıştım ki, size “Siz 
bu olamazsınız, kardeşlik böyle olmaz, insan 
dediğin susmaz, insan olan böyle yapmaz.” 
diyebilmek için, size sizi hatırlatabilmek için 
ne yapmamıştım ki...

Yeri geldi annemin kucağında baktım gözle-
rinizin içine içine, yeri geldi babamın parça-
lanmış bedeninin önünde...

Yeri geldi evimizin enkazından yankılandı 
sesim vicdanlarınızda, yeri geldi oturduğu-
nuz apartmanın önündeki çöp bidonun-
dan... Utanırsınız diye, uslanırsınız diye...

Olmadı, duyuramadım sesimi, duymadınız! 
Ne yaptım ne ettimse beceremedim kafanızı 
kumdan kaldırmayı; kulağınızı duymaz, gö-
zünüzü görmez, dilinizi söylemez, ayağınızı 
tutmaz eden o şey her neyse onu oradan çe-
kip çıkarmayı beceremedim.

Benim için yapacağınız her şeyi aslında kendi-
niz için yapmış olacağınızı, yapmadığınız her 
şeyi de kendiniz için yapmadığınızı anlatama-
dım size. Her neyse o kaybetmekten korktuğu-
nuz şey, kaybolmayacaktı, size kat kat ödene-
cekti, bir bilseydiniz; bil(e)mediniz...

Paranın sesi, sevdiğinizin nefesi, yatağınızın 
sıcağı, veciz sözlerin büyüsü, ayinlerin tüt-
süsü, şairin mısrası, müziğin havası, gençli-
ğin hevası, topçunun golü, popçunun idolü 
bastırdı sesimi; sıra gelmedi bana bir türlü, 
gelse de uğramadan gitti; “teğet geçti” insan-
lık beni...

Hâlbuki bilemediniz; beni yaktılar, aslında 
yanan sizdiniz. Beni bombaladılar, parçala-
nan sizdiniz. Beni anasız babasız bıraktılar; 
yetim kalan, öksüz kalan sizdiniz... Evet, bi-
lemediniz...






