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ÖNSÖZ 

 

Ahlâk denilince, genel anlamda bireysel ve toplumsal davranış kuralları ve bu 

kuralları saptayan, inceleyen bilim anlaşılır. Ahlâkî değerler, insanı insan yapan en 

önemli özellikler arasındadır. 

İnsandaki ahlâkî değerlerin varlığı, aynı zamanda o değerlerin bir kaynağı 

olarak Tanrı’nın varlığına da büyük bir işarettir. İnsan sadece fiziki ve biyolojik bir 

varlıktan ibaret olmadığı gibi, sadece beş duyuyla donatılmış bir varlık da değildir. O, 

kalp, akıl, ruh, nefs, sezgi gibi manevi kuvvelerle de donatılmıştır. 

İman ise Allah tarafından gönderilen ilahi mesajı gönülden tasdik etmektir. 

Buna göre imanın bir gönül ve vicdan işi olduğu söylenebilir. Ancak bu gönülde olanın 

dışa yansımayacağı anlamına gelmez tam aksine insanın içinde ne varsa dışına o yansır 

‘bal küpünden sirke sızmaz’. Bunun için Allah’a iman ve O’nun dünya-ahiret saadeti 

için insana emrettikleri, aktif bir bağ olarak davranışı gerektirir. 

Dolayısıyla, her ne kadar ayrı ayrı konular gibi gözükseler de aslında inanç ve 

ahlâk konuları, orijinleri, kapsamları ve hedefleri bakımından son derece benzerdirler. 

Öyle ki dinler açısından Allah inancı, ahlâki bir zorunluluk olduğu gibi, ahlâk 

kurallarına uymak da Allah inancının bir gereğidir. 

Devletler ve toplumlar arası ilişkilere baktığımızda; çağımızda bütün insanlık, 

büyük bir bunalımla yüz yüzedir. İnançtan uzaklaşmanın ve ahlâkî ilkelere 

yabancılaşmanın, öz fıtrattan kopuşun sıkıntılarını yaşamaktadır. 

Ahlâk, insan hayatının birçok alanıyla ilgili bir konu olmasından dolayı, tarih 

boyunca hep güncelliğini korumuş; insanın gerek bireysel, gerekse toplumsal hayatıyla 

ilgili olan bu disiplin, gerek teorik boyutuyla, gerekse pratik boyutuyla sürekli bir 

araştırma ve tartışma konusu olmuştur.1 

                                                
1 Bkz. Kiraz, Celil, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, Bursa, 2007, s. 11. 
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Son zamanlarda Türkiye yayın piyasasında yayınlanan eserlerin, yapılan 

sempozyum ve panellerin ahlâkî konularda yoğunlaşması da bu konunun öneminden 

kaynaklanmaktadır. 

Biz de bu çalışmamızda önce, genel olarak ahlâk ve Allah inancı konusuna 

nasıl bakılmaktadır, bunu tespit etmeye gayret edeceğiz. Bunun için Birinci Bölüm’de, 

önce ahlâkın tanımı, konusu, amacı, ahlak ilmi ve imanın oluşumuna etki eden temel 

ahlâkî kavramlar üzerinde duracak, sonra da Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da 

ahlâkın kaynağı ile ilgili görüşler, vahiy kaynağına dayanmayan ahlak anlayışları ve 

Allah inancı hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağız. 

Çalışmamızın İkinci Bölümünde ise, Allah inancının ahlakla ilişkisini, Allah 

inancının insanın davranışlarını nasıl etkilediğini, kişide oluşan Allah düşüncesinin 

ahlâkî ilkelere yansımaları ve belli başlı ahlâk ilkelerinin neler olduğunu tespit edip; 

tespit edilen bu ilkeleri kategorilere ayırarak, ahlâk konusuna inanç düzleminde 

sistematik bir bakış ortaya koymaya çalışacağız. 

Başta danışman hocam Prof. Dr. Süleyman TOPRAK Bey olmak üzere Tez 

İzleme Komitesindeki hocalarım Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK ve Prof. Dr. 

Hüsamettin ERDEM’e, çalışmamın her aşamasındaki değerli katkılarından dolayı 

teşekkürü bir borç biliyorum. Yine çalışmam boyunca desteğini hiç esirgemeyen Yrd. 

Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 

kendilerinden ve eserlerinden istifade ettiğim bütün hocalarıma da şükranlarımı ifade 

etmek isterim. Bu çalışmanın, iman ve ahlâk arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik 

çalışmalara katkılar sağlamasını ümit ediyorum. Gayret bizden; başarı Allah’tandır. 

 

 Mustafa ACAR 

 Konya 2012 
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ÖZET 

 

Ahlâk denilince, genel anlamda bireysel ve toplumsal davranış kuralları ve bu 
kuralları saptayan, inceleyen bilim anlaşılır. Ahlâkî değerler, insanı insan yapan en 
önemli özellikler arasındadır. 

İman ise Allah tarafından gönderilen ilahi mesajı gönülden tasdik etmektir. 
Buna göre imanın bir gönül ve vicdan işi olduğu söylenebilir. Ancak bu gönülde olanın 
dışa yansımayacağı anlamına gelmez tam aksine insanın içinde ne varsa dışına o yansır 
‘bal küpünden sirke sızmaz’. Bunun için Allah’a iman ve O’nun dünya-ahiret saadeti 
için insana emrettikleri, aktif bir bağ olarak ahlaki davranışı gerektirir. Allah inancı 
ahlâk kurallarına ulvi bir dayanak oluşturarak, insan zihninde olumlu düşünceler 
oluşturmaktadır. Allah’a iman hem ahlâka kaynaklık eder, hem de ahlaki davranışları 
geçicilikten kurtararak süreklililiğini sağlar. Bunun için ahlâkî erdemlerin en büyük 
destekçisi Allah’a imandır. 

Dolayısıyla, her ne kadar ayrı ayrı konular gibi gözükseler de aslında inanç ve 
ahlâk konuları, orijinleri, kapsamları ve hedefleri bakımından son derece benzerdirler. 
Öyle ki ilahi dinler açısından Allah’a iman, ahlâki bir zorunluluk olduğu gibi, ahlâk 
kurallarına uymak da Allah’a imanın bir gereğidir. İnsandaki ahlâkî değerlerin varlığı, 
aynı zamanda o değerlerin bir kaynağı olarak Tanrı’nın varlığına da büyük bir işarettir. 

Bundan dolayı Allah inancı ve ahlak birbirini bütünleyen, insan hayatına anlam 
kazandıran temel değerlerdir. Bir an için ikisinden birinin olmadığını varsayalım; 
inançsız ahlâk, sağlam bir dayanağı, sürekliliği olmayan, aklın yorumuna mahkûm bir 
çıkmaza dönüşebileceği gibi, ahlâksız bir inanç da hurafe mesabesinde kalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Allah, Ahlâk, İman 
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ABSTRACT 

 

When one said about morality, in general, individual and social behavioral 
rules and science that determines and studies such rules are understood. Moral values 
are among the most important features making human as human.  

Faith means heartfelt approval of the divine message sending from Allah. 
According to this, it is stated that faith is from heart and conscience. However, it does 
not mean the thing in the heart cannot reflect out; on the contrary, the things inside 
human is reflected out, “no vinegar leaks from honey jar”.  For this reason, faith to 
Allah requires Allah’s orders and moral behavior as an active connection for world –
afterlife happiness of Allah. The faith of Allah creates sublime basis for the rules of 
morality and positive thoughts in mind of human. The faith to Allah both sources 
morality and makes moral behaviors permanent and provides its continuity. For this 
reason, the biggest supporter of the moral virtues is faith to Allah 

Hence, even they are different subjects; they are actually so similar in terms of 
faith and moral subjects, origins, scopes and targets. So that believing in Allah is a 
moral imperative in terms of the divine religions, and obeying the rules of morality is a 
requirement of faith to Allah. The presence of moral virtues at human is also a big mark 
for the presence of God as a source of that virtues.  

For this reason, the faith to Allah and morality are basic values entegrating 
each other and making meaningful the life of human. Consider that one of them is 
absent, morality without faith turns into a frustrating situation depending on 
interpretation of mind which has no solid basis and continuity, and faith without 
morality remains at the level of superstition. 
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GİRİŞ 

 

1. KONUNUN ÖNEMİ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

Ahlak, insan yaşamının pek çok alanıyla ilgili bir konu olmasından dolayı, ilk 

insandan itibaren hep güncelliğini korumuş, insanın gerek bireysel, gerekse toplumsal 

hayatıyla ilgili olan bu disiplin, gerek teorik boyutuyla, gerekse pratik boyutuyla sürekli 

bir araştırma ve tartışma konusu olmuştur.  

Ahlâkın varlığı, insanın varlığının gereğidir yani bir çeşit doğa yasasıdır. 

Suyun bulunduğu yerde, nasıl hayat varsa; insanların bulunduğu yerde de ahlâk vardır.1 

Ahlak duygusu insanlığa sonradan aşılanmış bir şey olmayıp insanın kendisiyle birlikte 

doğan, insan ruhunun fıtrî bir özelliğidir. Bu, tüm insanlarda ortak olan bir doğal 

kabiliyet ve fıtrattır. Ahlaki öğretileri insan kendi içinde hazır bulur. Ahlâk kurallarının, 

insanlarda ortak bir bilinç olarak oluşması, bir nizama ve nizam vericiye işaret 

etmektedir. Öte yandan yapılan davranışların, ahlak çerçevesinden değerlendirilip -iyi 

veya kötü- bir karşılığının olacağının bilinmesi ve bu karşılıkları adaletli bir şekilde 

verecek mutlak bir gücün mevcudiyeti de akli bir zorunluluktur. Bu açıdan baktığımızda 

ahlak kurallarının bizzat var olması, bir bütünlük ve tutarlılık arz etmesi, yine fıtrat 

gereği tanımaya kabiliyetli olarak yaratıldığımız Allah’a iman hususunda bir delil teşkil 

etmektedir. 

Allah inancı ise ahlâk kurallarına ulvi bir dayanak oluşturarak, insan zihninde 

olumlu düşünceler oluşturmaktadır. Allah’a iman hem ahlâka kaynaklık eder, hem de 

ahlaki davranışları geçicilikten kurtararak süreklililiğini sağlar. Bunun için ahlâkî 

erdemlerin en büyük destekçisi Allah’a imandır. Çünkü ahlak bilincini besleyen en 

                                                
1 Aydın, M. Zeki, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, İstanbul, 2005, s. 16. 
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önemli kaynak, Allah inancı ve anlayışıdır. Denilebilir ki Müslümana gerekli geniş 

görüşü veren ve ahlaki düşünceyi harekete geçiren, yüce bir kudret karşısında hesap 

vereceği inancıdır. 

Allah’a iman, soyut bir kavram şeklinde hayatla ilgisi olmayan bir inanış 

değildir. O, insanı amelî/ahlâkî açıdan her an canlı tutan ve sürekli iyi yönde hareket 

etmesini sağlayan önemli bir güç durumundadır. Çünkü Allah’ın varlığı kabul edilince 

O’nun vahyi, dolayısıyla emir ve yasaklarının da kabul edilmesi gerekir. Zira Allah 

Teâlâ, hem varlığın hem de dini/ahlâkî değerlerin kaynağıdır. Bilindiği gibi ahlâkî 

açıdan iyi ve kötü olan davranışlar, dindar açısından aynı zamanda günah ve sevap 

olarak nitelenir. Bu ise onu davranışlarında daha duyarlı ve daha etkili hale getirir. 

Allah’ın varlığına inanma ahlâkî hayatta iyinin yapılması için teşvik edici bir unsur 

olmaktadır. Ahlâkî hayata bir inanç boyutunun eklenmesi insanın tutumunda önemli bir 

değişiklik meydana getirir. Kur’ân’ın hedefi de Allah ve âhiret inancına dayanan ahlâkî bir 

toplum oluşturmaktır. Merkezinde Allah ve âhiret inancı olmayan bir ahlâk anlayışının 

pratiğe geçirilmesi, gelişmesi ve kalıcı hale gelmesi pek mümkün değildir. 

Bundan dolayı Allah inancı ve ahlak birbirini bütünleyen, insan hayatına anlam 

kazandıran temel değerlerdir. Bir an için ikisinden birinin olmadığını varsayalım; 

inançsız ahlâk, sağlam bir dayanağı, sürekliliği olmayan, aklın yorumuna mahkûm bir 

çıkmaza dönüşebileceği gibi, ahlâksız bir inanç da hurafe mesabesinde kalacaktır. 

Bugün aklı başında olan her fert, dünyayı kaplamış olan ahlaki bunalımların 

asıl sebebinin, temel inanç değerlerinden, maneviyattan uzaklaşmak olduğunu kabul 

etmekte tereddüt etmemektedir. 

Ancak dînin hakikatine, hakîkî menşeine nüfuz edemeyenler tarafından bugüne 

kadar belki de kuru bir iddia nazariyle bakılan bu fikir, artık bugün kimsenin şüphe 

etmediği bir gerçek halinde yeniden ortaya çıkmıştır. Dün bütün kudretiyle, bütün 

teşkilâtıyla dîni yok etmek, Allah’ı unutturmak, din duygularını kökünden söküp atmak 

isteyenler, bugün tekrar ona sarılmaktadırlar.2  

                                                
2 Balaban, M. Rahmi, Son Asrın İlim ve Fen Adamlarına Göre İlim-Ahlak-İman, s.10. 
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Çağımızda bilim ve tekniğin cazibesine kapılan, maddeyi ve mânâyı tek yönlü 

ele alan insanlık; yaratılış kanunlarına, fıtri ihtiyaçlarına ve evrensel ilkelere oldukça 

yabancılaşmıştır. Yaratanın koyduğu ve elçisi vasıtasıyla bildirdiği fıtratın özü olan 

ahlâkî değerler, hayatın özünden silinerek atılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde 

önemini fazlaca hissettiren bu oluşumun vahim tablosunu, hemen hemen her gün kitle 

iletişim araçlarında görmek mümkündür. 

Günümüzde bütün dünyada olduğu gibi, İslam dünyasında da, görmezden 

gelinemeyecek pek çok ahlâkî sorun vardır. Başka bir deyişle, İslam dünyası, dünyanın 

genelinin yüzleşmek ve baş etmek zorunda olduğu ahlâkî sorunlardan uzak değildir. 

İster politik veya ekonomik, ister bilimsel veya teknolojik terimlerle ifade edilsin, aynı 

dünyayı paylaşan insanlar olarak birbirimize olan davranışlarımızla ilgili olması 

bakımından, zamanımızın en önemli sorunları aslında ahlâkîdir.3 

Bunun için insanlık yaşadığı bu ahlaki çöküntüden uzaklaşarak gerçek 

kurtuluşu istiyorsa yapması gereken şey uzaklarda değildir. Yüce Yaratıcının insanın 

özüne yüklediği proğram yani fıtrat Yaratıcısını tanımaya, onun kendisinden istediği 

dini ve ahlaki ilkeleri anlamaya ve uygulamaya kabiliyetli durumdadır. Yeter ki insan 

sağlam olan o fıtratı kendi elleriyle bozmuş olmasın. 

Bizde bu çalışmamızda, öz itibariyle kendisinin varlığını tanımaya kabiliyetli 

olarak yaratıldığımız, Yüce Allah’a imanın ahlaki yönünü, O’nunla kurulan sağlam bir 

bağın kişinin ahlaki dünyasını nasıl şekillendirdiğini, Kur’an-ı Kerim ve 

Peygamberimizin hadisleri başta olmak üzere inanç ve ahlak konusunda yazılmış 

eserlerden de istifade ederek, imkânlar ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Bu 

çalışmanın, Yüce Yaratıcıya inandığını söyleyen insanların ahlaki dünyasında bir 

değişim meydana getirmesini -ki gerçek bir iman insanın bütün hayatını dönüştürür- 

ümit ediyoruz. 

                                                
3 Yaran, Cafer Sadık, İslam’da Ahlak’ın Şartı Kaç?, İstanbul, 2005, s. 97.  
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2. TEZİN METODU VE KONUYLA İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Allah Teâlâ tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için evrensel bir takım ilkeler 

ortaya koymuştur. İman esasları bu ilkelerin başında gelir. Ahlâk ilkeleri ise iman 

ilkeleri ile iç içe girmiş etle kemik gibidir. Zira Kur’andaki inanç ilkelerine baktığımız 

zaman, genel anlamda hepsinin ahlâkî bir karakter taşıdığını görürüz. 

Allah’a imanın ahlaki yönünü konu edindiğimiz bu araştırmamızda takip 

ettiğimiz metoda dair şunları söyleyebiliriz: Çalışmanın birinci bölümünde, konunun alt 

yapısını oluşturmak amacıyla ahlâkın tanımı, konusu, amacı, ahlak ilmi ve imanın 

oluşumuna etki eden temel ahlâkî kavramlar üzerinde detaylı açıklamalar yapmaya 

çalışacağız. Daha sonra da Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da ahlâkın kaynağı ile ilgili 

görüşler, vahiy kaynağına dayanmayan ahlak anlayışları ve Allah inancı hakkında genel 

bilgiler vereceğiz.  

İkinci bölümde ise, konunun esas işleniş amacı olan, Allah inancının; ahlakla 

ilişkisini, çocukluk-gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde ahlaki yaşantının oluşumuna 

sağladığı katkıları ifade etmeye çalışacağız. Yine Allah inancının insanın davranışlarını 

nasıl etkilediğini, insanın Yaratıcısıyla, kendisiyle ve toplumla olan ilişkilerinin inanç 

yönünü; oluşturulan Allah düşüncesinin ahlâkî ilkelere yansımalarını ve belli başlı ahlâk 

ilkelerinin neler olduğunu tespit edip; tespit edilen bu ilkeleri kategorilere ayırarak, 

ahlâk konusuna inanç düzleminde sistematik bir bakış ortaya koymaya çalışacağız.  

Araştırmamızda istifade ettiğimiz kaynakları iki kısımda değerlendirebiliriz. 

Birinci kısımda; Kur’an/İslam ahlakı, ahlak felsefesi, ahlak ilmi ile ilgili yapılan 

çalışmaları; ikinci kısımda da iman, iman-amel-ahlak ilişkisi bağlamında yapılan 

çalışmaları ve diğer kaynakları ele alacağız. 

Kur’an/İslam ahlakı, ahlak felsefesi, ahlak ilmi ile ilgili faydalandığımız 

kaynaklarda, ulaşabildiğimiz kadarıyla konuyla ilgili müstakil ve orijinal kaynakları, 

bilhassa kendi alanında önemli bir yer işgal eden âlimlerin eserlerini ön plana almaya 

çalıştık. Bu kaynaklardan en önemlileri; İbn Manzur (v. 711/1311)’un Arapça Sözlüğü; 

Rağıb el-Isfehani (v. 502/1108)’nin Kur’an sözlüğü; M. Abdullah Draz (v. 1958)’ın 

Kur’an Ahlakı adlı eseri; Immanuel Kant (1724-1804)’ın Ahlak Metafiziğinin 
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Temellendirilmesi adlı eseri; Alexis Bertrand (1850-1912)’ın Ahlak Felsefesi adlı eseri; 

Mehmet Emin Erişirgil (1891-1965)’in Kant ve Felsefesi adlı eseri; Henri Bergson 

(1859-1941)’un Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı adlı eseri; Ömer Nasuhi Bilmen (v. 

1971)’in Yüksek İslam Ahlakı adlı eseri; Hilmi Ziya Ülken (v. 1974)’in Ahlak adlı 

eseri; aynı konularla ilgili günümüzde yazılmış olan; Hüsameddin Erdem’in Ahlak 

Felsefesi ve Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak adlı eserleri; Bedia Akarsu’nun 

Mutluluk Ahlakı ve Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi adlı eserleri; Mehmet S. 

Aydın’ın Tanrı-Ahlak İlişkisi ve Din Felsefesi adlı eserleri; Recep Kılıç’ın Ahlakın Dini 

Temeli ve Dini Anlamak Üzerine adlı eserleri; Ahmet Arslan’ın Felsefeye Giriş adlı 

eserinin ahlakla ilgili bölümü; Mustafa Çağrıcı’nın Anahatlarıyla İslam Ahlakı ve İslam 

Düşüncesinde Ahlak adlı eserleri; Celil Kiraz’ın Kur’an’da Ahlak İlkeleri adlı eseri; 

Osman Pazarlı’nın İslamda Ahlak adlı eseri; Cafer Sadık Yaran’ın İslam’da Ahlak’ın 

Şartı Kaç? adlı vb. eserleridir. 

İman, iman-amel/ahlak ile ilgili kaynaklar başlığının altında da; Şerafeddin 

Gölcük-Süleyman Toprak Kelam; Ömer Nasuhi Bilmen İman Hakikatleri; Hülya Alper 

İmanın Psikolojik Yapısı; İlhami Güler İman Ahlak İlişkisi; Mürat Sülün Kur’an-ı 

Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi; Ömer Aydın Kelam Ekollerinde İman-Amel 

İlişkisi ve Kur’an-ı Kerim’de İman-Ahlak İlişkisi; Eyüp Yaka Hak Katında İnsanın 

Konumu, Muhsin Demirci Kur’an’a Göre İnsan ve Sorumlulukları v.b. eserleri 

zikredebiliriz. Ayrıca çalışmamızda konuyla ilgili yazılmış birçok makaleden de istifade 

ettik. 

Konuyla az ya da çok ilgili olarak yapılan çalışmalara baktığımızda konunun 

daha çok iman-amel/ahlak eksenli ele alındığını görüyoruz. Biz ise burada konuyu 

genelde iman esasları olmakla birlikte, Allah inancı özelinde değerlendirmiş olacağız. 

Bunun için biz çalışmamızda, iman ilkelerinin, ahlâkla ilişkisini müstakil bir başlık 

olarak değil, Allah’a iman ve ahlak ilişkisi temelinde değerlendirmeye çalışacağız. 

 



 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK AHLÂK ve ALLAH İNANCI 

 

I. AHLÂKIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

Bu başlık altında; ahlakın tanımı, konusu, amacı, ahlak ilmi ve önemi, imanın 

oluşumunda etkili olan bazı ahlaki kavramlar hakkında detaylı bilgiler vermek yani 

ahlâkın kavramsal çerçevesini ortaya koymak istiyoruz. 

A. Ahlâkın Tanımı  

Kelime olarak din, huy, hal ve hareket tarzı gibi anlamlara gelen hulk ve ahlâk 

terimleri İslâmî kaynaklarda genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifade 

etmek üzere kullanılmıştır. Özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar hüsnü’l-huluk, 

mehâsinu’l-ahlâk, el-ahlâku’l-hasene, el-ahlâkü’l-hamide; kötü huylar ve fena 

hareketler ise sûü’l-huluk, el-ahlâku’z-zemîme, el-ahlâku’s-seyyie gibi terimlerle 

karşılanmıştır. Ahlak kavramını daha iyi anlayabilmek için lügatte ve terim olarak ifade 

ettiği anlamları detaylı bir şekilde görmeye çalışalım. 

1. Lügatte Ahlak  

Ahlâk kelimesi, Arapça “yaratma”, “yaratılış” ve “yaratılmış” gibi mânalara 

gelen, “halk” ile aynı kökten olan, “karakter, tabiat, huy” vb. anlamlara gelen hulk veya 

huluk kelimesinin çoğulu olup Türkçe’de tekil olarak kullanılır. Lügat kitaplarında 

“hulk” kelimesinin huy, seciye, tabiat, mertlik, din ve yaratılış mânalarına geldiği 

belirtilmiştir.1  

                                                
1 İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, XI, 374. 
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Buna göre “ahlâk” kelimesi sözlükte huylar, seciyeler, insanın mânevi yapısını 

belirleyen özellikler gibi mânalara gelir. Yine sözlükte ahlâk; bir toplum içinde kişilerin 

benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları olarak tarif 

edilmektedir.2  

Sözlüklerde çoğunlukla insanın fiziki yapısı için halk, manevi yapısı için hulk 

kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir. Halk; insanın dış davranışlarına, gözle görülen 

suret ve eşkâle; hulk ise, insanın iç davranışlarına, basiretle idrak olunan kuvvet ve 

seciyeye mahsustur.3 Bu adam hulken iyi, halken güzeldir denildiğinde, gerek ruhî, 

gerekse dış görünüşü itibariyle beğenilen bir kimse anlaşılmaktadır.4 Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde: “Ey Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, 

huyumu (ahlâkımı) da iyileştir.”5 buyurmuşlardır. Bu hadis, halk ve hulk kavramlarına 

çok mükemmel bir örnektir. 

“Ahlâk” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemekle beraber, “huluk” kelimesi 

biri âdet ve gelenek, diğeri de ahlâk ve huy mânasında olmak üzere iki âyette 

geçmektedir.6 Ayrıca pek çok âyette yer alan “amel” teriminin alanı ahlâkî davranışları 

da içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. Bunun yanında Kur’an’da birr, takva, hidâyet, 

sırât-ı müstakim, sıdk, amel-i sâlih, hayır, mâruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi 

ahlâk sahibi olmak; ism, dalâl, fahşâ, münker, bağy, seyyie, hevâ, israf, fısk, fücur, hatîe 

ve zulüm gibi kötü ahlâk sahibi olmakla aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim 

vardır.7 Hadislerde ise bu terimler yanında ahlâk ve hulk kelimeleri de kullanılmıştır. 

Türkçede zaman zaman ahlâk kavramı yerine kullanılan “edeb” kelimesi, 

davet, incelik ve kibarlık gibi anlamlara gelir. Bu kelime zaman içinde, bir şey hakkında 

bilgi; te’dîb ise, birini bir konuda bilgilendirip eğitme anlamında kullanılmaya 

başlanmıştır. “Beni rabbim eğitti (eddebenî) ve eğitimimi (te’dîbî) en iyi şekilde yaptı.”8 

anlamındaki hadis, bu kullanımın bir örneğidir. 

                                                
2 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Ankara, 1998, s. 511. 
3 İbn Manzûr, a.g.e., XI, 374. 
4 Erdem, Hüsamettin, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Konya, 2006, s. 51. 
5 İbn Hanbel, Ahmed, el-Müsned, VI, 68, 155. 
6 Şuarâ, 26 /137; Kalem, 6 / 4. 
7 Bkz. Bakara, 2/96, 134, 141; Al-i İmran, 3/120, 163; Nisa, 4/108; Maide, 5/71;En’am, 6/108; A’raf, 

7/147, 180; Tevbe, 9/121; Hicr, 15/93; Ankebut, 29/7. 
8 Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, I, 224, hadis no: 310.  
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İslâmî literatürde edep terimi ilk dönemlerden itibaren özel davranış alanları 

hakkında kullanılırken ahlâk, tutum ve davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhî ve 

manevî melekeleri, insanın ruhî kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanını 

ifade etmiştir.9  

Hicri VIII. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanan edep kitaplarında bu terimin, 

iyi bir eğitimle kazanılmış karakter disiplini, takdire değer hareketler, toplum içinde 

çeşitli kesimlerin birbirlerine karşı takınmaları gereken ve daha sonra “âdâb-ı muaşeret” 

denilecek olan medenî ve ahlâkî davranış tarzları ve bu hususlarda gerekli olan pratik 

bilgiler hakkında kullanıldığı görülür.10 Ahlâk kavramının hem “güzel ahlâk” hem de 

“kötü ahlâk” şeklindeki kullanımı göz önünde bulundurulursa, edeb kavramının ahlâkın 

“güzel ahlâk” terimi ile temsil edilen kısmına tekabül ettiği söylenebilir.11 

Batı dillerinde ahlâk karşılığında kullanılan ethics ve moral kelimeleri, 

Yunanca ve Latince’den türetilmiş iki kelimedir. Ethics, Yunanca ‘ethos’dan; ‘Moral, 

Latince ‘moralis’ kelimesinden türetilmiştir. Her iki kelime de, bir sosyal grubu 

diğerlerinden ayırt eden örf, âdet, töre, alışkanlık ve karakter anlamlarına gelir. 

Gündelik kullanımda ‘moral’ terimi ile ‘ethics’ terimi özdeş kabul edilip iradî faaliyet 

ile ilgili bir anlam taşısa da bu iki kavramın anlamları arasında bir ayırımın olduğunu 

savunanlar vardır. Buna göre davranış; bir olgu olarak görüldüğü zaman ‘moral’, 

kendisine bir değer yüklenildiğinde ‘ethics’ kavramı ile ifade edilir. Bir başka ifadeyle 

‘moral’ somut ahlâkî olayların tahlili için; ‘ethics’ ise iyi, kötü, yükümlülük vb. 

kavramların incelenmesi için kullanılır.12  

2. Terim Olarak Ahlak 

Ahlâk kelimesi terim olarak daima tekil bir kelime gibi kullanıla gelmiştir. Bu 

kelime için ilk şeklini İbn Miskeveyh (ö. 421/1030)13 ve İbn Sînâ (ö. 428/1037)14’da 

gördüğümüz ve daha sonra da İslâm ahlâkçılarınca verilen ıstılâhî mânalar içinde en 

beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazâlî (ö. 505/1111)’nin tarifidir. Bu tarif genel 

                                                
9 Çağrıcı, Mustafa, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, İstanbul, 2006, s. 16. 
10 Kılıç, Recep, İslâm Ahlâkı ve Sevgi, s. 40. 
11 Akseki, A. Hamdi, İslam Dini, s. 8-9. 
12 Kılıç, İslâm Ahlâkı ve Sevgi, s. 37. 
13 İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlâk, s. 54. 
14 İbn Sînâ, en-Necât, s. 296. 
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olarak ahlâkın terim anlamı olarak kabul edilmektedir. Buna göre “Ahlâk, nefiste 

yerleşmiş olan ve insan fiillerinin kendisinden, fikrî bir zorlamaya ve düşünüp 

taşınmaya lüzum kalmaksızın kolayca ortaya çıktığı bir melekedir.”15 

Eğer bu meleke, kendisinden, aklen ve şer’an güzel ve övülen fiillerin ortaya 

çıkması şeklinde tezahür ederse, bu duruma güzel ahlâk, eğer ondan çirkin fiiller sâdır 

olursa, bu duruma da kötü ahlâk denir.16  

Bu tarife göre ahlâk, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan 

manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar, 

insan ruhunda iyice yerleşerek meleke ve karakter halini alan yetenekler bütünüdür. İyi 

ve kötü huyların ve davranışların hepsini içerir. Dolayısıyla, kendisinde iyi meleke ve 

kabiliyetler geliştirmiş insan “iyi ahlâklı”; kötülük yapmaya yöneltici meleke ve 

yetenekler geliştiren insan ise “kötü ahlâklı”dır. Bununla birlikte iyi huylu, iyi 

davranışlı insan için “ahlâklı”, böyle olmayan kimse için de “ahlâksız” deyimi halk 

arasında kullanılır olmuştur.17 

Ahlâk, insanda gelip geçici bir hal olmayıp onun mânevi yapısında yerleşen, 

davranışlarında belirleyici bir özellik hâlini alan kabiliyetler bütünüdür. Ahlâkın bu 

özelliği sebebiyledir ki, İslâm ahlâkçıları dilimizdeki güzel ifadesi ile kırk yılda bir 

iyilik yapmanın ahlâklılık alâmeti olmadığını ısrarla belirtmişlerdir.  

Ahlak, İslâm düşüncesinde, nefsin bir melekesi veya hâli sayılmak suretiyle, 

insanın karakter yapısını anlatmak için kullanılmıştır. İnsanın düşünce ve niyetleri ile 

davranışlarını şekillendiren, sahip olduğu bu karakter yapısıdır. Ahlâkî davranış ile 

karakter çoğu kez aynı anlama gelir. Bir davranışın ahlâkî olup olmadığı hakkında 

verilen bir hüküm, aynı zamanda o davranışta bulunan insanın karakteri hakkında 

verilmiş bir hüküm demektir. Buna göre, cömertlik nefsinin melekesi ya da karakterinin 

bir cüzü olmadığı halde herhangi bir korku, ümit, riya veya utanma gibi bazı iç ve dış 

tesirlerle çevresindekilere ikramda bulunan kimsenin bu durumu cömertlikle izah 

                                                
15 Gazâlî, İhya, I, 53. 
16 Gazâlî, İhya, III, 58; Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai, I, 53. 
17 Çetin, Abdurrahman, Peygamberimizin Ahlakı, İstanbul, 2007, s. 35. 
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edilemez; çünkü o, çevresindekilere fikrî bir zorlama neticesinde, istemeye istemeye 

ikramda bulunmuştur. 

Şayet bir insan, nadiren ve geçici bir ihtiyaçtan dolayı malını infâk ederse, eğer 

bu durum onun şahsiyetinde yerleşmiş bir hal değilse, bu kişi için ‘ahlâkı cömertliktir’ 

demek; yine bir kişi, malını infâk etme konusunda zorlamayla hareket ederse veya 

kızgınlık anında kendine zorla hâkim oluyorsa, bu kişi için de ‘cömert bir insandır’ veya 

‘hilm sahibi bir insandır’ demek zordur.18 Demek ki bir davranış tarzının ahlâk haline 

gelmiş olması için, herhangi bir zorlama olmaksızın, doğal olarak yapılmış olması ve bu 

davranışın süreklilik arz etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Amellerin en 

hayırlısı, az da olsa, devamlı olanıdır.”19 mânasındaki hadisi, bu anlayışın veciz bir 

ifadesidir. 

Ahlâkı, bu tanımların dışında çok daha farklı şekillerde tanımlamak da 

mümkündür. Bunlar içinde en sık rastlananlardan bazıları şunlardır: Ahlâk, “insanın 

toplum içindeki her türlü davranışlarını ve onlarla olan ilişkilerini düzenlemek 

maksadıyla ortaya konulan ilkelerin, kuralların tamamıdır. İnsanın, iyi veya kötü olarak 

vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya 

koyduğu iradeli davranışlarının bütünüdür. Belli bir dönemde, belli bir toplumca 

benimsenmiş olan ve fertlerin birbiriyle ilişkilerini düzenleyen töre tarafından 

belirlenmiş kurallar, yasalar topluluğudur. İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve 

birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek için başvurulan kurallar sistemi, fertlerin 

davranışlarını olumlu veya olumsuz bir biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler 

bütünüdür.”20 

Ahlâk, farklı düşüncelere göre farklı şekilde değerlendirilmekte ve bu nedenle 

de farklı tanımlanmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse ahlâk, insanın bir amaca yönelik 

olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülükten uzak olmasıdır. Yine ahlâk, 

bir toplumda insanların uymak zorunda oldukları davranış kurallarıdır.21 Ahlâk bir inanç 

                                                
18 Gazâlî, a.g.e., III, 58; Kınalızâde, a.g.e., I, 53. 
19 Buhârî, Sahih, İman 32; Müslim, Sahih, Salâtü’l-Müsâfirîn, 216, 218. 
20 Erdem, Hüsamettin, Ahlak Felsefesi, Konya, 2005, s. 15. 
21 Aydın, M. Zeki, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, s. 15. 
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ve düşünce sistemidir, ahlâkî değerler de, manevî değerlerin en önemlileri olduğu için 

bütün ilahi dinler tarafından daima ön plânda tutulmuştur. 

Genelde sosyal bir varlık olan insanın içinde yaşadığı sosyal organizasyonun 

kaidelerine uygun davranması ahlâklılık olarak vasıflandırılabilir ve ahlâk ise bu 

davranış kurallarının toplamı olarak tarif edilebilir. 

Ahlâk terimi insan tabiatı hakkındaki kanaatleri, iyi ve arzu edilir şeyler hak-

kındaki değerlendirmeleri, yapılması ve yapılmaması gereken hususları belirleyen 

kuralları, bizi doğru veya yanlış bir hareket tarzını seçmeye sevk eden sebepleri kapsar. 

Bu durumda ahlâk, insanın karakter yapısı, yapıp etmeleri, bunlarla ilgili 

değerlendirmeleri ve davranışlarını düzenleyen genel kurallarla ilgili olur. Ahlâk 

teriminin; 1. Umumî bir hayat tarzını, 2. Bir grup davranış kuralını, 3. Davranış 

kuralları veya hayat tarzları üzerinde yapılan fikrî bir araştırmayı ifade etmek üzere üç 

farklı şekilde kullanımı vardır. “İslâm ahlâkı veya Hıristiyan ahlâkı” derken birinci 

tarzda; “meslek ahlâkı” veya “iş ahlâkı” derken ikinci tarzda kullanılır. Üçüncü tarzda 

kullanıldığında, ahlâk felsefesini ifade eder.22 Ahlakın lügat ve terim anlamlarını bu 

şekilde ifade ettikten sonra şimdi de ahlakın konusu üzerinde durmaya çalışalım. 

B. Ahlâkın Konusu 

Her ilmin bir konusu olduğu gibi, ahlâkın da bir konusu vardır. Ahlâkın 

konusu; insanlara ait bir takım alışkanlıklar, yükümlülükler ile vazifelerdir. Buna göre, 

ahlâkın konusu: İnsanın kendisine, yaratanına ve diğerlerine karşı dinen yapmakla 

borçlu olduğu vazifeler toplamı, ruhî kuvvetlerdir.23  

Taşköprüzâde (ö.968/1561)’ye göre ahlakın konusu, ifrat ile tefrit arasındaki 

itidal ve dengeyi bulmak bakımından insanın nefsânî melekeleridir.24 Dünyada, kendi 

duygu, düşünce ve davranışları hakkında iyi veya kötü şeklinde değer hükümleri veren 

yegâne varlık insandır. Bu sebeple ahlâk, ahlâkî fail olarak insanı ve onun akıl, irade, 

vicdan gibi ahlâkî kabiliyetleri ile öfke, şehvet vb. duygularını ve bunlardan doğan 

                                                
22 Kılıç, İslâm Ahlâkı ve Sevgi, s. 42. 
23 Bilmen, Ömer Nasuhi, Yüksek İslam Ahlakı, İstanbul, 2007, s. 11. 
24 Taşköprüzâde, a.g.e., I, 406. 
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fazilet ve reziletleri tetkik ve tahlil eder.25 Ahlak, bu kabiliyet ve duygulardan ahlâkî 

hayat adına yararlı olanları geliştirmenin, zararlı olanları da ıslah etmenin yollarını 

araştırır ve gösterir.  

İslâm ahlâkçılarının, ahlâkın tarifinde ortaya koydukları farklı görüşler, 

konusunu tayinde de kendisini göstermektedir. Ahlâkçılar ahlâkın konusunu belirleme 

hususunda birbirine yakın, ama farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları 

ahlâkın konusunu ruhî kuvvetler ve bu kuvvetlerin eğitilmesi, bazıları vazifelerin 

tamamı, bazıları hem ruhî kuvvetler, hem de vazifeler olarak nitelendirirken, diğer bazı 

ahlâkçılar da insanın, hür ve belli bir amaca yönelik olarak ortaya koyduğu her çeşit 

insanî fiiller, iyilik, mutluluk, fazilet, sevgi, hatta nefsin hastalıkları ve bunların tedavi 

yolları olarak düşünmüşlerdir. Yine “Ahlâkın konusunu, iyiyi kötüden ayırmaktan 

ziyade, iyi olduğu kesinlik kazanan fiillerin icra edilmesi ve kötülüğü açık olan fiillerin 

yapılmaması azmini kuvvetlendirmek” olarak ifade etmişlerdir.26 

Mesela, ahlâkın konusu, iyilik, kötülük, iyi ve kötü hareketlerin sonuçları gibi 

kavramlar dikkate alınarak belirlenmeye çalışılırsa, o zaman ahlâkın konusunu irade ve 

ihtiyara dayanan ruhî kuvvetler, nefsî duygular, insanî davranışlar olarak almak da 

mümkün olur. Bazı ahlakçılar, ahlâkın konusunu “kötü ahlâkın iyi ahlâka çevrilmesi 

yönünden insanın huyları ve davranışları” olarak belirler. Diğer bazılarına göre ise 

ahlâk, ruhi kuvvetleri, insanın manevî vasıflarını ve özel hallerini, özellikle de insanın 

ihtiyarî (seçimlik) fiillerini, kötü ahlâkın iyi ahlâka çevrilmesi yönünde insan ahlâkını 

konu edinir. A. Hamdi Akseki (1887-1951) ise ahlâkın konusunu, “insana ait özellikler 

ve beşerî kuvvetlerle, insanlardan meydana gelen hareketleri ve bu kuvvetlerle insan 

davranışlarının ilişkilerini incelemek” ve “âdetler ve fertler arasındaki muamelelerin, 

hak ve vazife, iyilik ve fenalık, fazilet ve rezilet fikirleri ile münasebetlerini incelemek” 

olarak belirler.27  

Ahlâkçıların ahlâkın konusunu teşkil etme noktasında ruhî veya nefsî 

kuvvetlere bu kadar fazla değer vermelerinin sebebi, onların insandaki her türlü 

duygulanım ve davranışların gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olmalarındandır. 

                                                
25 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlakı, s. 21; Cevizci, Etiğe Giriş, s. 4-5. 
26 Bkz. Erdem, Ahlak Felsefesi, s.23-25. 
27 Akseki, Ahmet Hamdi, Ahlak Dersleri, İstanbul, 1968, s. 22. 
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Çünkü bu duygulanım ve davranışların diğer insanlarla olan münasebetlerde de önemli 

bir yer tuttuğu görülür. Diğer insanlar ve varlıklarla ilgili olan davranışların tümünü 

ahlâkın konu edinmesi de doğaldır. 

Ahlâkın konusunu insanın her türlü vazifelerini yerine getirmesi noktasında 

belirleyen bazı ahlâkçılar, onu “vazifeler ilmi” olarak ortaya koymak ister. Ahlâkın 

konusunu ve alanını vazifeler ilmi olarak belirleyenlerin başında Alman filozofu İ. Kant 

gelir. Kant’a göre her türlü ahlâkî eylem, salt ödev duygusundan kaynaklanmaktadır.28 

İslâm ahlâkçılarından da ahlâkın konusunu vazifelere, özellikle de Allah’a 

karşı yapılması gereken vazifelere dayandıran bazı ahlâkçılar mevcuttur. Mesela, bazı 

ahlakçılar ahlâkın konusunu “insanın kendisine, yaratanına ve diğerlerine karşı dinen 

yapmakla borçlu olduğu vazifeler” diye belirlerken, ahlâkın alanını ve sınırlarını 

oldukça geniş tutmuş olmaktadırlar. Çünkü insanın kendisine, yaratanına ve diğer 

insanlara karşı görevlerinin alanı ve sınırları, insanın yapabileceği her türlü eylemiyle 

eşdeğerli hale gelmektedir. Zira din, insanın her türlü eylemiyle şu veya bu şekilde 

ilgilenmektedir. Bu nedenle, dinin, insan eylemleriyle ilişki kurmadığı hemen hemen 

hiçbir alan yoktur. Bu belirleme insanın ana rahmine düştüğü andan, hatta daha 

öncesinden başlar, ölünceye kadar bu dünyada, öldükten sonra da öbür dünyada devam 

eder. Din ve dinî ahlâk, diğer ahlâk anlayışlarından çok daha kuşatıcı bir özellik 

taşımaktadır.29 

Bu iki temel yaklaşımın dışında bir de bunları uzlaştırmaya dayalı yaklaşımlar 

vardır. Bunlar ahlâkın konusunu, hem ruhî kuvvetler olarak, hem de vazifelerin 

toplamından ibaret olarak görürler. Mesela Ö. Nasuhî Bilmen (1882-1971), ahlâkın 

konusunu “insana ait bir takım melekeler ve vazifelerin toplamı” olarak 

belirlemektedir.30 Çünkü ona göre ahlâk, bu melekeler ile vazifelerin niteliklerinden, 

bozukluklarından bahseder.  

Kısaca, ahlâkın konusu, insanın ahlâkî olarak nitelendirilebilen eylemleridir. 

Bu açıdan bakıldığında bir eylemin ahlâkî bakımdan bir değer ifade edebilmesi, söz 

                                                
28 Aydın, Mehmet S., Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara, 1991, s. 36.  
29 Bkz. Erdem, Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 23-25. 
30 Bilmen, Ömer Nasuhi, Yüksek İslâm Ahlakı, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1964. s. 3. 
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konusu fiilin belirli koşulları yerine getirmesine bağlıdır. Öncelikle eylem, bireyden 

kaynaklanıp çıkmalıdır. İkinci koşul ise fiilin, bilinçli ve maksatlı olarak yapılmasıdır. 

Üçüncüsü, fiilin, irade ile ve seçilerek gerçekleştirilmesidir. Son olarak, ortaya konulan 

eylem, değerlendirilebilir, yani yargılanabilir bir eylem olmalıdır; çünkü ahlâkî değerler, 

kendilerini iyi veya kötü olarak tanımlamamızın mümkün olduğu davranışlarla ilgili 

değerlerdir. 

C. Ahlâkın Amacı 

Gerek bir ilim dalı olarak gerekse insanın ameli boyutu olarak düşünüldüğünde 

ahlâkın da bir hedefi vardır. Bu sebeple ahlak düşünürleri, ahlâkın amacını değişik 

şekillerde dile getirmeye çalışmışlardır.  

Bunlardan bir kısmı ahlâkı ve ahlâk ilmini ‘ruh hekimliği’ne benzetmişlerdir, 

insan bedeni çeşitli sebeplerle nasıl hastalanır da bazı organlar yapması gerekenleri 

yapamaz hale gelirse; tıpkı bunun gibi insan ruhu da hastalanabilir. Böyle bir hastalık, 

bedende meydana gelen herhangi bir hastalıktan daha korkutucu ve tehlikelidir. Ahlâk 

açısından birer hastalık olarak kabul edilen eylemler; hırsızlık, yalancılık, hilekârlık, 

sahtekârlık, ikiyüzlülük, kıskançlık, iftira, zülüm, kin, kötü zan, kötü söz söylemek, 

yalakalık ve yağcılık, övünme, kendini beğenme ve büyüklük taslama, korkaklık vb. dir. 

Bu tip ruh hastalıklarını fizikî imkânlarla tedavi etmek oldukça zor ve uzun zaman 

isteyen meşakkatli bir yoldur. Hâlbuki ahlâkçılara göre, bunu tedavi etmenin en iyi ve 

kolay yolu, ahlâk eğitimidir. Çünkü ahlâk, bir çeşit koruyucu hekimlik görevi 

üstlenmektedir. “Sağlığı korumak için sağlık bilgisi nasıl lüzumlu ise, ahlâk ilmi de, 

ahlâkı mükemmelleştirmede öncülük ettiği ve ruhî hastalıkların tedavisini ve yok 

edilmesini sağladığı için tıbb-ı ruhanî” olarak kabul edilmektedir.31 

Ahlâkın konusunun her yönüyle insanın şuurlu fiil ve davranışları olduğunu 

daha önce belirtmiştik. Çünkü insanın, yeryüzünde yaratılmışların akıl, zekâ ve irade 

sahibi olma yönünden en mükemmeli ve en üstünü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

nedenle de insan yaptığı işin, ortaya koyduğu davranışların nereye varacağını bilir. Bu 

yeteneklerin bir kısmını fıtratı gereği, bir kısmını inandığı din gereği, bir kısmını da 

                                                
31 Bkz. Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 30-34. 
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aklını kullanarak ve yaşadığı hayattaki tecrübeleri gereği elde etmiştir. İnsanın, hayatını 

insanca bir yaşayış içinde sürdürebilmesi için, bütün bunları bilmesi yetmez. İnsanın 

kendi rahatı ve huzuru, ailesi, çevresindeki insanların rahatı ve huzuru için, insanların 

topluca yaşayabilmeleri için diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmak zorunlulukları vardır. 

Bunu temin etmek için ise, insan hayatının her noktasına katılan, toplumun her 

sorununu çözebilecek olan bir düzenleyici kurallar bütününe ihtiyaç olduğu da 

ortadadır. Bu düzen koyucu, bir beşerî tecrübe olan ahlâktan başkası değildir.32  

Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ben ahlâki güzellikleri tamamlamak için 

gönderildim”33 buyurmuştur. Bu hadis, bir bakıma, ahlâkın amacını göstermektedir. 

Gerçekten, ahlâkın gayesi, Rasûlullah’ın yalın ifadesiyle, ahlâki güzellikleri, yani iyi 

huyları ve yüksek vasıfları insanlara kazandırmaktır. 

Ahlâk, bu yüksek vasıfları kazanabilmek için kısaca “neyi yapmalıyız?” 

sorusunun cevabını araştıran bir ilimdir. Şu halde bu ilim bize hayır ve şer hakkında 

bilgi vermeyi, insan olarak uymak zorunda olduğumuz kaide ve kanunları, vazife ve 

sorumlukları tanıtmayı, böylece ahlâkî ve içtimaî bakımdan mükemmel bir insanlık 

meydana getirmeyi gaye edinir.34  

Ahlâklı olmanın niçin gerektiği ve ahlakın amacının ne olduğu sorusuna 

verilecek en güzel cevap: Ahlâk olmazsa, toplum hayatı denen şey de olmaz, yani 

insanlar birarada yaşayamazlar. İnsanlar hangi durumlarda nasıl davranmaları 

gerektiğini bildikleri takdirde, başkalarının nasıl davranacağı hakkında da kuvvetli 

tahminlerde bulunabilir ve böylece güvenlik duygusu içinde yaşarlar. Neyin iyi, neyin 

kötü olduğu hakkında ortak bir anlayış bulunmasaydı, insanlar arasında düzen ve huzur 

yerine tam bir kargaşalık hüküm sürerdi. Böylelikle, ahlâka en uygun davranışlarda 

bulunan kişi toplumun en çok kıymet verdiği kişi olacak, kötü ahlâk örneği verenler ise 

toplumun sert tepkileriyle karşılaşacaklardır. İkiyüzlü bir kimseye hiçbir insan 

güvenemez; ortak sıkıntılara katlanamayarak, yarı yoldan dönen kimseler başkalarından 

sabır ve dayanıklılık bekleyemezler.35 Hangi mevkide olursak olalım, başkalarıyla 

                                                
32 Bkz. Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 30-34. 
33 Malik, el-Muvatta', (Thk. M. Fuad Abdulbâkî), İstanbul, 1981, Hüsnü'l-hulk, 8. 
34 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, s. 21. 
35 Güngör, Erol, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul, 2000, s. 18. 
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uyumlu bir hayat yaşayabilmek için iyi ahlâk kaidelerini gözetmek zorundayız. İnsanlar 

bu konuda ortak bir anlayışa varmadıkça, huzur içinde ve işbirliği halinde yaşa-

yamazlar; huzur ve işbirliği ise, bütün toplum hayatının temelidir. 

İnsanlar kendilerinden beklenen olumlu ilişkiler noktasında, hayır ve şer 

denilen tutum ve davranışların neler olduğunu bilmezse, bu konuda hatalara düşer; bu 

yüzden insan, fiillerin değerleri hakkında isabetli hükümler verebilmek ve doğru se-

çimler yapabilmek için ahlâk bilgisine muhtaçtır.36 Ahlâkın gayesi, iyi huyları ve 

yüksek vasıfları insana kazandırmak, zararlı olan huyları da ıslah etmenin yollarını 

araştırmak ve göstermektir.37 Ahlak sayesinde insan, imkânlar nispetinde, kâmil bir hâle 

gelir; böylece o, önce mutlu, sonra da övülen bir insan olur.38 

Ahlâkın gayesiyle ilgili olarak, ahlâkçıların büyük bir çoğunluğunun hemen 

hemen ittifak etmiş olduğu husus, ahlâkın insan için “iki dünya mutluluğunu 

sağlaması”dır.  

Ahlâkın gayesinin iki dünyada da mutluluk olması gerektiği anlayışı, Sokrates, 

Platon, Aristoteles’ten başlayarak İbn Miskeveyh’e, oradan da diğer İslam ahlâkçılarına 

intikal etmiştir. Ayrıca bu yaklaşım ilahî dinlerin ortaya koymuş olduğu ahlâk 

anlayışına da ters düşmemektedir.39 “Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalış; yarın 

ölecekmişsin gibi de âhiretin için çalış” anlayışının altında yatan da bu mantıktır.  

Demek ki, ahlâka düşen ilk iş, “hayr-ı a’lâ”nın (mutlak iyinin) ne olduğunu 

tayin etmek, daha sonra da buna bağlı olarak, hayatın çeşitli alanlarında, insanın takip 

etmesi ve sakınması gereken hareketleri ortaya koymasıdır. Bu hareketler doğrultusunda 

bir yaşayışı gerçekleştiren bir insan da neticede, hem bu dünyada, hem de âhirette 

mutluluğa erişmiş olur.40 

Sonuç olarak ahlakın gayesi; insanların, kendileriyle ve diğer insanlarla olan 

ilişkilerinde yaratılış amacına uygun olarak davranmalarını sağlayarak, birbirlerinin hak 

ve hukukunu gözeten, kendi iç dengelerini sağlamış bireylerden oluşan, bir toplum 

                                                
36 Kiraz, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, s. 34. 
37 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s. 19. 
38 Kınalızâde, a.g.e., I, 16-17; Akseki, a.g.e., s. 22. 
39 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 34. 
40 Bkz. Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 63. 
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oluşturmaktır. Ahlakın bu gayesi gerçekleştiği zaman mutlu bir dünya hayatı ve tabii ki 

dünyadaki sorumlulukları yerine getirilmesi sayesinde mutlu bir ahiret hayatı ile 

karşılaşılacaktır. Bunun içinde yapılması gereken şey, bize her iki hayatımızda da 

kazandıracak olan ahlak ilmini öğrenmek ve uygulamaktır. 

D. Ahlâk İlmi ve Önemi 

Ahlâk ilmi, insan hayatında olduğu kadar, diğer ilimler arasında da özel bir 

yere sahiptir. Çünkü elde ettiğimiz birçok ilim bizim sadece dünya hayatımızı 

kolaylaştırır. Hâlbuki ahlak ilmi, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi doğru öğrenilip 

uygulandığı zaman insanın her iki hayatında da işine yarayacaktır. 

Ahlâk ilmi, insanların gerçek mesleğini (insanlık mesleğini) tayin eden, ruhun 

güçlerini ıslah etmek ve olgunlaştırmak için, insanı gerçek mutluluğa ve arzulara 

ulaştıran kanun ve kaideleri ortaya koyan ilimdir.41 

“Neyi yapmalıyız?” sorusuna cevap arayan ahlâk ilmi, İslâm felsefesinde 

hikmet-i ameliyyenin bir bölümü olarak kabul edilmiştir. Taşköprüzâde (ö.968/1561)’ 

ye göre ahlâk ilmi, fazîlet çeşitlerini bildiren bir ilimdir. Aynı şekilde Kâtib Çelebi 

(ö.1069/1659)’ye göre “Ahlâk ilmi, amelî hikmetin (pratik felsefenin) bir bölümüdür.” 

Bu açıklamaya göre ahlâk ilmi, insanın davranışlarından bir kısmını, felsefî problem 

olarak bahis konusu edinen ve bu davranışların değerini araştıran bir disiplindir. Yine 

Kâtip Çelebi’nin naklettiği bir tarife göre “Ahlâk ilmi, faziletler ve rezîletler ilmi olup 

bu ilim, nefsi faziletlerle bezeme ve rezîletlerden kurtarma yolunu gösterir.”42  

Bir başka yönden ahlâk ilmi, insan hayatının düzenlenmesi ve idare edilmesi, 

insan iradesinin kullanılması sanatıdır. Ayrıca ahlâk ilmi, hürriyetimizi iyi kullanma 

ilmi, hayır ilmi veya fazîlet ilmi olarak da tanımlanmıştır.43 Yine ahlâk ilmi, ahlâkî 

olayları metotlu bir şekilde işleyen, hayır ve fazileti inceleyen vazifeler ilmidir.44 

                                                
41 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 55. 
42 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunun, I, 35. 
43 Bertrand, Alexis, Ahlak Felsefesi (Çev. Salih Zeki, Sadeleştiren: Hayrani Altıntaş), Ankara, 2001, s. 1; 

Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Ankara, 1999, s. 119. 
44 Pazarlı, Osman, İslam’da Ahlak, İstanbul, 1980, s. 12.  
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Bu tarifler birlikte değerlendirilecek olursa ahlâk ilminin, ahlâkî fail olan 

insanın, ahlâkî kabiliyetlerini tetkik ve tahlil eden, iyi ve kötünün, fazilet ve rezîletin 

nelerden ibaret olduğunu araştıran, insanın yapmakla yükümlü olduğu vazifeleri ve 

uymak zorunda bulunduğu kaideleri bildiren bir ilim olduğu söylenebilir.45 

İslâm düşüncesinde ahlâk ilmi, “nazari” ve “ameli” olmak üzere iki kısma 

ayrılmıştır. Nazari ahlâk, ahlâkî esaslarla, kanunlarla ilgili nazariyeleri, fikirleri içine 

alır; bugünkü kullanımıyla ahlâk felsefesine tekabül eder. Ameli ahlâk ise ahlâkî 

vazifelerin kısımlarını, türlerini ve vasıflarını bildirir. İslâm ahlâkçıları, nazarî ahlâktan 

daha ziyade amelî ahlâka önem vermiş, ahlâk ile ilgili nazariyeler üzerinde durmaya 

lüzum görmemişlerdir.46  

Ahlâk, insanda oluşması özlenen ve istenen yüksek ruhî ve mânevi özelliklerin, 

kabiliyetlerin ortak ifadesidir. İnsan, bu özellikleri kendisinde en doğru ve en ileri bir 

şekilde nasıl geliştirebileceği hususunda bazı bilgilere muhtaçtır ki, ahlâk ilmi insanın 

bu ihtiyacına cevap verir. Öte yandan, insanda bir kısım yüksek vasıf ve kabiliyetlerin 

sırf kuvve halinde bulunması yeterli değildir. Bu vasıfların insanı ‘hayr’a yöneltmesi ve 

‘şer’den uzaklaştırması beklenir. Fakat insan hayır ve şer denilen tutum ve davranışların 

neler olduğunu bilmezse, bu konuda hatalara düşmesi kaçınılmazdır. İşte insan, fiillerin 

değeri konusunda isabetli hükümler verebilmek ve doğru seçimler yapabilmek için de 

ahlâk ilmine muhtaçtır. Şu halde “Ahlâkın ilmi olmaz; o ancak yaşanır” şeklindeki bir 

tez ile ahlâk ilmine ve dolayısıyla ahlâk öğretimine karşı çıkmanın tutarlı bir tarafı 

yoktur.47 

Çünkü insanoğlunun, artı ve eksi yönlerini ortaya koyan, değişik meyil ve 

istekleri arasında dengeyi sağlayan, nefsi dizginleyip, terbiye eden ahlak ilmidir. Bu 

ilim sayesinde insan, insanlığa layık bir değere kavuşur. Bunun için ahlak ilminin 

insanın gereksinim duyduğu en değerli ve zaruri ilimlerden biri olduğu fark edilir.  

Konusu yaratıcının zatının tanınması olan ilahi ilimden sonra hiçbir ilim önemi 

ve gerekliliği bakımından ahlak ilminin seviyesine yetişemez. Çünkü insan için en 

                                                
45 Akarsu, Bedia, Mutluluk Ahlakı, İstanbul, 1998, s. 7; Cevizci, Ahmet, Etiğe Giriş, İstanbul, 2002, s. 1. 
46 Aynî, M. Ali, Ahlâk Dersleri, s. 6-7 
47 Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, s. 15-20. 
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önemli ilim, kişinin kalbinin ıslahı için yol gösteren ve kalbinin bozguna uğradığını 

bildiren ilimdir. Bütün ilimler insanoğlunun hizmetine verildiği gibi ilimlerden elde 

edilen imkânlardan da yine insanoğlu faydalanmaktadır. Ancak eğer insan manevi 

terbiyeden yoksun ise mutluluk ve huzura kavuşma noktasında ilimden gerçek manada 

istifade edemez.48 

Bu nedenle insan yaşamının manevi boyutunu konu alan ahlak ilmi, çıkarcılığı 

ön planda tutan düşünceye göre fazla bir öneme sahip değildir. Böylece batı medeniye-

tinde ve bu medeniyetten etkilenen diğer medeniyetlerde manevi ilimlerin yabana 

atılmasından dolayı tehlike sinyalleri bir süreden beri çalmaya ve bu tehlikeyi sezen ba-

tılı düşünürlerin itiraz sesleri de gittikçe yükselmeye başlamıştır. Hatta son dönemlerde 

batılı devletlerde insanlarda baş gösteren manevi boşluğu gidermek ve bu boşluğun 

doğuracağı zararları bir nebze azaltmak amacıyla maneviyatla ilgili eğitim verilmeye 

başlanmıştır. İnsanlığa ve insani değerlere kıymet verildiği yerlerde ahlak ilmi, ciddi bir 

şekilde ele alınması gereken ilimlerden biridir.  

Ahlak ilmi hakkında ileri sürülen yanlış bir yaklaşımdan da burada söz etmek 

gerekir. Bazıları ahlak ilminin sadece bir avuç nasihat ve öğütten oluştuğunu, eğitim ve 

öğretime konu olamayacağını, bu ilme konu olan şeyin insanda kendiliğinden sergilenen 

ve kalıcı olmayan duygu ve tavırlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu tespitte bulunanlar 

ne yazık ki bu ilmin, insanın olgunluk kazanmasındaki merhaleler üzerindeki tesirini ve 

İslam’ın arzuladığı ahlakın oluşmasındaki etkisini kavramayanlardır. 

İnsanın ahlaki yüceliğe ulaşması, gerekli terbiyeyi alması belli bir süreci 

gerektirir. Şayet kişi yeterli bir bilgiye ve istikametli bir inanca sahip değilse, istenilen 

terbiyeyi de edinemez. Ahlak ilminin amacı, istenilen fakat kalıcı olmayan ruhi 

duyguların oluşturulması değildir. Kalıcı olmayan duygular meydana geldiği aynı hızda 

kayboluyorlar. Ahlak terbiyesini, hızla gelip giden duygu ve durumlar üzerine bina 

etmek mümkün değildir. İnsanın iç dünyasının imara kavuşması için her şeyden önce 

basirete ihtiyaç vardır. İlim ve marifet dışında iç duygulara hitap eden kaynaklar itimat 

edilecek kaynaklar değildir. 

                                                
48 Sadat, Muhammet Ali, İslam Ahlakı (Çev. Cemil Sönmez), İstanbul, 2005, s. 22. 
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Kaynağı ilim ve marifet olmayanların amellerinin fayda sağlamadığına dair Hz. 

Ali şöyle buyuruyor: “İlimsiz abid, değirmen taşını döndüren merkep gibidir. Bir adım 

ilerlemeden sürekli kendi etrafında döner, durur.”49 

İslam kaynaklarında bu gibi sert ve etkileyici ifadelere çokça rastlanılır. Bu 

gibi ifadelerde İslam dininde ilim ve ahlak eğitimine verilen önemi, bunun yanında 

ahlak ilminin eğitim sistemine konmasına gerek olmadığını öne sürenlerin sözlerinin de 

ne kadar itibarsız kaldığını görebiliyoruz. 

Bugün insanlık hep özlemi içerisinde olduğu huzur ve mutluluğa ulaşmak, 

çağın getirdiği sosyal sorunları çözmek, toplumsal barışı yeniden temin etmek istiyorsa; 

ahlak ilmine ve onun eğitimine gereken önemi vermek durumundadır. Ahlak ilmi ve 

eğitimi dediğimiz zaman da bunun temel inanç değerlerinden bağımsız olması 

düşünülemez. 

E. İmanın Oluşumunda Etkili Olan Bazı Ahlaki Kavramlar 

İmanın olgunlaşıp insan hayatında yer etmesine katkı sağlayan bazı kavramlar 

vardır ki bunların da ahlak ile doğrudan ilgili olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu 

kavramları ve bunların konumuzla ilgisini ifade etmeye çalışalım. 

1. Nefs 

‘Nefs’, öncelikli olarak bir kimsenin kendisi veya özü anlamına gelir. Açık ve 

gizli, dünyaya ve ahirete bakan duyuları, maddi ve manevi becerileri, arzu, heves ve 

ihtiyaçları, canı, ruhu, hayatı ve istekleriyle kişinin bizzat kendisi demektir. ‘Nefs’, ruh 

ve kalp manasında da kullanılmıştır. Ayrıca, şehvet (cinsi ve her türlü aşırı istek) ve 

kızgınlığın başlangıcı olan içteki, insanın içindeki manevi güce nefs denilmektedir.50 

Kur’an-ı Kerim’de nefs, ‘kendiniz, kendileri, kendin, kendim’ gibi ifadelerle 

tek tek kişi ve çoğul olarak kişiler hakkında kullanılmaktadır.51 Yine Kur’an-ı 

                                                
49 Sadat, a.g.e., s. 23, 26. 
50 Ece, Hüseyin Kerim, İslam’ın Temel Kavramları, İstanbul, 2000, s. 492. 
51 Kaf 50/16; En’am 6/98; Zümer 39/6. 
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Kerim’de, can, 52 kişinin iç dünyası53 anlamlarında da kullanılır. Bir âyette de insan ve 

cin topluluklarını işaret etmek için kullanılmıştır.54 

Nefs, tek tek her varlığa işaret ettiği gibi, bu varlıklara yön kazandıran manevi 

güce de verilen addır. Bu anlamda nefs, maddi hayatın kaynağıdır, yani isteklerin 

merkezidir. İradeleri iyiyi isteme ve kötüden sakınma arzusuyla aktif hale geçirilmediği 

müddetçe insan ve hayvanlar, iradi olarak hareket edemezler. Bu durumda nefs, iyi veya 

kötü olsun, nesnenin algılanmasından, onun seçilmesinden ve bedenin ona doğru 

hareket etmesinden sorumlu olan varlıktır.55 

Nefs hem aklî anlamda hem de manevi anlamda bedenden farklıdır. Bedenin 

veya onun parçalarının bilgisi açıkça benlik şuuru olarak sunulan nefsin bilgisinden 

farklıdır. Zira, bu benlik şuuru bedenden bağımsızdır ve bedende olan değişmeleri takip 

etmesine rağmen, değişmeksizin sabit kalır.56 Kur’an bu tezi destekler; âyetlerde 

Allah’ın veli kullarının nefislerinin bedenin ölümünden sonra varlıklarını nimetler 

içerisinde devam ettirecekleri ve kötü olanlarınkinin ise cehenneme gideceği 

bildirilmiştir;57 bazı âyetlerde de nefsin (veya ruhun) yaratılışının bedenden önce olduğu 

açıklanmıştır.58  

Kur’an’ın bazı ayetlerinde nefs kelimesi insana hayat veren ve yaşamasını 

sağlayan bir güç olan, ruh anlamında kullanılmıştır.59 Hayatın devamı için bedenin bazı 

şeylere ihtiyacı vardır. Nefs bu ihtiyaçların şekillendiği ve çıktığı yerdir. Nefsin istekleri 

hayatın devamı için gereklidir. Ancak nefis başıboş bırakıldığı zaman, aşırı istekler 

gündeme gelir ve insan o noktada hataya düşer. Kişinin yeme içme, soluk alıp verme, 

barınma, uyuma, sahip olma arzuları nefsin normal istekleridir. Ancak bu istekler 

                                                
52 En’am 6 /93. 
53 Bakara 2 /235. 
54 En’am 6/130. 
55 er-Razi, Fahreddin, Mefatihu’l-Ğayb, s. 27. Mısır, ts. 
56 Fahri, Macid, İslam Ahlâk Teorileri (Çev. Muammer İskenderoğlu- Atilla Arkan), İstanbul, 2004, s. 

258. 
57 Bkz. Al-i İmran 3/169; Nuh 71/25. 
58 Mü’minun 23/12-13-14. 
59 Bkz. En’am, 6/93; Zümer, 39/42. 
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başıboş bırakıldığında, kişi cahil, cimri, hasetçi, gözü doymaz, azgın, sapıtmış, gurura 

kapılmış bir varlık haline gelebilir. Çünkü nefsin yapısı buna uygundur.60 

İşte dünya hayatının anlamı nefsin bu istekleriyle mücadele etmede 

şekilleniyor. İslâm, bir başka deyişle Allah’ın daveti kişiye bu mücadeleyi 

öğretmektedir. İslâm’ın getirdiği ölçüler nefsin isteklerini olumlu bir şekilde 

yönlendirmeyi sağlar. Bu yönlendirme başarılı olduğu ölçüde kişinin imanının gücü 

artar. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, nefsin istekleri kişinin hayatını sürdürmesini 

sağlar. Ama aşırı istekleri onu hataya ve çizilen sınırları aşmaya götürür. Söz gelimi, 

kişinin yemek isteği meşrudur, bir ihtiyaçtır, ama başkasının yiyeceğini çalarak 

ihtiyacını gidermesi hatadır. Kişinin nefsi cinsel birleşmeye ihtiyaç duyar, ancak zina 

etmesi sınırı aşmasıdır. İnsanın dünya malına ve geçimliğine sahip olmak istemesi ve 

sahip olması normaldir. Çünkü insan böyle yaratılmıştır. Ancak kişi nefsinin aşırı 

arzularının peşine gider de, hangi yolla olursa olsun ve ahireti unutarak mal toplamaya 

çalışırsa hataya düşer. Kişilerin topluma yön vermesi, yönetmek istemesi doğaldır ve 

ihtiyaçtır. Ancak nefsinin gururuna kapılıp ta zulmetmeye ve başkasının haklarına 

tecavüz etmeye kalkışanlar, sınırı aşanlardır.  

Nefsin istekleri kontrol edilemezse, bazen şeytanın kandırmasıyla kendini 

büyük görmeye ve doyumsuz olmaya başlar. O noktada kendini ve işlevini unutur. 

Sahibini azgınlığa ve isyana sürükler. Kişiyi inanç ve ahlak değerlerinden koparır. 

Aslında nefse isyanı da takvayı da, hata yapmayı, aşırı istekleri, doyumsuz 

iştahları ve Allah’a itaat etmeyi öğreten Allah’tır.61 Ancak insan bu noktada 

sınanmaktadır.  

İslâm, insan ile onun nefsinin isteklerinin arasına bir denge getiriyor. Meşru 

istekler ile gayrı meşru arzular arasına sınır koyuyor. Kur’an diyor ki: “Elbette nefsini 

                                                
60 Yusuf, 12/53. 
61 Şems, 91/7-8. 
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temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu (isyanla, günahla) örtüp-saran da elbette ziyan 

etmiştir (yıkıma uğramıştır).”62 

İnsanın hem kendisine, hem de başkalarına karşı saygıdeğer olması için önce 

kendisini olgunlaştırması ve nefsini temizlemesi gerekir. Yine insanın bazı kusurları 

varsa onları mutlaka temizlemesi ve gidermesi, kendi kusurlarını görmezlikten 

gelmemesi ve bu konuda nefsine fazla müsamaha göstermemesi icab eder. Ahlâkçılara 

göre, eğer nefse lüzumundan fazla müsamaha gösterilirse, bu durum sonuçta bir gün 

kişinin ahlaki değerlerinin kaybolmasına neden olabilir. Bu sebeple, nefsi en iyi koruma 

yolu, onu, Allah’ın mükâfatlarına teşvik etmek ve yasaklarından sakındırmaktır.63 

Konuyla ilgili olarak, Kur’ân’daki birçok ayetin yanısıra, Hz. Peygamberin hadislerinde 

de nefsi düzeltip temizlemenin gereği üzerinde durulmaktadır.64 Bunu birkaç ayetle 

örneklendirmiş olalım: “Ey İman Edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca 

sapan kimse size zarar veremez.”65 “Ancak Allah’a temiz bir kalble gelenler o günde 

(kurtuluşa ererler).”66 buyrulmaktadır. 

Buna göre, insanın nefsini temizleyebilmesi ve bunda da başarıya ulaşabilmesi 

için sağlam bir inanç temeline sahip olması, emir ve yasakları yerine getirmesi; başka 

bir ifadeyle sağlam bir imana sahip olabilmek için de nefsin tezkiye edilmesi 

gerekmektedir. 

Tasavvuf ehline göre de hem dinin hem de aklın reddettiği bütün kötü huyların 

ve çirkin davranışların kaynağı nefstir. Tasavvuf ahlâkında çoğunlukla insanın manevî 

benliğinin yüksek tarafını temsil eden ruh meleğe, nefis ise şeytana benzetilir. Bu 

yüzden ahlâkî fenalıklar ancak riyazet ve mücâhedeye koyularak nefsin kötü 

eğilimlerini kırmak ve onu kötü huylardan arındırmak suretiyle önlenebilir.67 Gazzâlî; 

“insan ihtiraslarıyla savaşır, nefsini bunların baskısından korur ve bu suretle meleklerin 

ahlâkına benzer huylar kazanırsa kalbi meleklerin evi haline gelir” demektedir68. 

                                                
62 Şems, 91/9-10. 
63 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 108-109. 
64 Mâide, 5/105; Tevbe, 9/108; Şuârâ, 26/87-90; Kâf, 50/31-33; Şems, 91/9-10; İbn Hanbel, el-Müsned, 

V, 147. 
65 Maide 5/105. 
66 Şuara 26/89. 
67 Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul, 2006, s. 116-118. 
68 Gazzalî, İhya, III, 24. 
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Hücvîrî de nefsin isteklerine karşı koymayı “bütün ibadetlerin başı ve ahlâkî çabaların 

en değerlisi” saymıştır.69 

Tasavvuf ahlâkında nefse karşı verilmesi öngörülen bu savaş, bir nevi iradeyi 

hür kılma, insanın ahlâkî mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen 

bedenî ve dünyevî tutkuların bağımlılığından kurtulma mücadelesidir. Bu açıdan 

tasavvuf ahlâkında hürriyetin büyük bir değeri vardır. Mutasavvıflar, insanın şuurunu 

meşgul eden, Allah’tan başka her şeyin hürriyeti kısıtladığı ilkesinden hareketle cennet 

nimetlerini arzulamayı bile gerçek hürriyete aykırı görmüşlerdir.70 Kuşeyrî’ye göre 

hürriyet, “kulun üzerinde Allah’tan başka hiçbir şeyin etkili olmamasıdır.” Gerçek 

hürriyet tam kulluktadır.71  

Kur’an, kötülüğü emreden nefse dikkat çekiyor. “Ben nefsimi aklamam, çünkü 

nefis muhakkak kötülüğü emreder.”72 

İtmi’nan bulmuş (tatmin olmuş, doymuş) nefisler, Allah onlardan razı, onlar da 

Allah’tan razı olarak kullarının arasına ve O’nun cennetine girerler.73 Bu nefis, ya 

sağlam bir imana ermekle, ya korku ve üzüntüden güven içinde olarak, ya Allah’ı 

hakkıyla zikrederek, doyar ve kurtuluşa erer. 

Netice olarak diyebiliriz ki, kişinin sağlam bir imana sahip olduğunun işareti, 

nefsinin isteklerinin Kur’an’a ve Peygamberimizin koyduğu ölçülere uygun olmasıdır. 

Nefislerin; iman, ibadet, itaat, dua ve Allah yolunda çalışma ile tezkiye edilmesi 

(temizlenmesi, korunması) gerekir. Çünkü kişinin gönlünde sağlam bir imanın 

oluşması, bunun korunması ve sürekliliği açısından nefsin kontrol altında tutulması 

önem arzetmektedir.  

Nefs kelimesi Kur’an’ın bazı ayetlerinde insanda iyi ve kötüyü ayırt etme yetisi 

olan vicdan anlamında da kullanılmıştır.74 Ancak vicdan nefsin bir yönünü 

                                                
69 Hucvirî, Ebu Ali b. Osman, Keşfu’l-Mahcub, II, 427. 
70 Kuşeyrî, Abdülkerim, Risale (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul, 1986, s. 365. 
71 Kuşeyrî, a.g.e., s. 364. 
72 Yusuf 12/53. 
73 Fecr 89/27-30. 
74 Enbiya, 21/64; Şems, 91/8-9. 
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oluşturmaktadır. Nefs eğer dini ve ahlaki değerlerle kuvvetlendirilirse iyi yönü ön plana 

çıkar ve vicdan oluşumu gerçek manada sağlanmış olur. 

2. Vicdan 

Vicdan, kişinin, kendi niyetlerini, eylemlerini ahlâk bakımından iyi ya da kötü 

bulmasına yarayan duygu olarak tanımlandığı gibi; doğruyu, yanlıştan ve iyiyi kötüden 

ayırmasına yarayan fikirler, tutumlar ve iç denetim araçları ile görev ve sorumlulukları 

anlamaya yarayan fikirlerin oluşturduğu bir sistem şeklinde tanımlanmaktadır.75  

Kişinin kendi davranışlarını kontrol etmesi, özdenetim yapması vicdan sahibi 

olması ahlâkî gelişim açısından çok önemlidir. O halde, ahlâkî davranışlarımızın temeli 

olan “vicdan” nedir?  

Kelime anlamı itibariyle vicdan, varlığı yerli yerince görebilme ve hakkı teslim 

edebilme anlamına gelen adalete en yakın kavramdır. İlahi iradenin sesini duyabilme, 

varlığını görebilme ve bulabilmedir. Bunun içindir ki, ‘vicdanın sesi’, hakkın sesine en 

yakındır.  

Kendimizin veya başkalarının hareket ve davranışlarından söz ederken vicdan 

kelimesini kullanırız. “Vicdanım razı olmadı, vicdanımın sesini dinledim, vicdansızlık 

etti.” deriz. Bu deyimlerden de anlaşıldığı gibi vicdan kelimesi, davranışların iyi veya 

kötü olduğuna hüküm veren, iyi hareketleri takdir, kötü hareketleri kınayan, bize iyilik 

yapmamızı emredip, kötülük yapmamızı yasak eden bir duygudur. Vicdanımız henüz 

uygulamaya geçmemiş olan niyetlerimizi de denetler, değerlendirir. Kalbimize, iyilik 

yaptığımızda rahatlık, kötülük yaptığımızda sıkıntı verir. Vicdan bizim iyiyi kötüden 

ayırt etmemizi sağlayan bir iç ölçüdür.  

Vicdan kelimesinin Kur’an’da kalp, fuad, nefis kelimeleriyle yakın ilgisinden 

bahsedilebilir. Vicdani sorumluluğun da imanla yakın ilişkisinden söz edilebilir. 

Peygamberimizin amellerin niyetlere göre olduğunu beyan eden ifadeleri de burada 

hatırlanabilir. Esasen Kur’an’da amelî tezahürlerin hemen hemen hepsinde imanın 

                                                
75 Hökelekli, Hayati, “Çocukta Ahlak Gelişimi ve Eğitimi” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak (Editörler: 

Recep Kaymakcan-Mevlüt Uyanık), İstanbul, 2007, s. 626. 
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referans alındığı görülür. Zaten hukukun ahlâka, ahlâkın vicdana, vicdanın da dine 

dayandığı söylenebilir. 

Vicdanın birçok tarifi yapılmış, değeri münakaşa edilmiş, değişip 

değişmeyeceği üzerinde durulmuştur. Bir kısım ahlâkçılar vicdanı ahlâkî bir değer 

olarak kabul ederken, bir kısmı da onu, sadece bir duygu olarak vasıflandırmıştır. 

İslâm ahlâkçılarının ekserisinin benimsediği vicdan tarifi ise şöyledir: Vicdan, 

iyiyi kötüden ayıran, bizi iyiye sevk eden ve kötüden uzaklaştıran bir hâkim kuvvettir.76 

Yahut insan davranışları üzerinde yargıda bulunmalarını, davranışlardaki iyi ve kötü 

değerleri anlamasını sağlayan güce vicdan denir. O, kişinin eylemlerini gerçekleştirme 

esnasında müracaat ettiği yargılama ve karar verme yetisidir. 

İslâm ahlâkçılarına göre ahlâkın en büyük yaptırıcı gücü din ve inançta 

bulunmaktadır. Bazı ahlâkçılar vazifenin en kuvvetli muhafızı olarak ‘Allah 

korkusu’nu gösterirler; çünkü bu korkudan uzak kimseler, çok çabuk dalâlet 

karanlığına düşerler. “Vicdan” ise, ancak, imanın aydınlatmasıyla doğru istikamette 

hareket edebilir; buna karşılık bir başka dünyada hesap vereceğini ve manevî cezayı 

düşünmeyen vicdanını karartmış kimseler ise her türlü kötülüğü yapabilir.77 Bir kısım 

insanların vicdanları kararmış ve bu dünyadaki yaptırıcı güçlerin, bir takım kanunların 

vermesi gereken cezalardan sıyrılmış ve kurtulmuş olabilirler; ancak, bunların 

sıyrılamayacakları ve asla kurtulamayacakları bir hesap günü vardır. O günde kesinlikle 

haksızlığın yeri yoktur.78 

Şu halde, ahlâk ve vazife için Yüce Yaratıcıyı ve O’nun karşısına çıkılacak olan 

hesap gününü düşünmek de ayrı bir yaptırımdır. Bizce, ahlâk ve vazifenin en büyük 

yaptırımı da Allah iman ve O’na hesap verme düşüncesidir. Ahlâki değerlerin 

uygulanmasının en büyük garantisi ise, insanın yaptıklarının hesabını bir başka âlemde 

vereceği inancıdır. 

Felsefe ve ahlâkta ise, hayrı şerden (iyiyi kötüden) ayıran içten bir kabiliyet 

olarak ifade edilen vicdan, bir de “insan fiillerinin, davranışlarının ahlâki değerini takdir 

                                                
76 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 114. 
77 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 100-101. 
78 Al-i İmran, 3/25. 
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ve tayin etmek kabiliyeti” diye tarif edilmektedir. İşte, iyi veya kötüye, hayır veya şerre 

karar verme kuvvetine, vazifenin tabiî bilgisine ve insanın kendi kendisine muhakeme 

etme gücüne “Ahlâki Vicdan” denir ki konumuzla esas alakalı olan da budur. Bu 

vicdan, insanın hem kendi hareketlerini, hem de başkalarının fiil ve davranışlarını takdir 

ve tayin eder. Ahlâki vicdanın vazifesi, sadece hayır ve şerri tanıtmak ve tayin etmek 

olmayıp, aynı zamanda, iyiliğin uygulanıp, kötülüğün de terk edilmesidir. Bu vicdan 

bize vazifemizi gösterir ve bizi vazifeyi yapmaya sevk eder.79 

Vicdan doğuştan mıdır? Yoksa sonradan çevrenin ve eğitimin etkisiyle mi 

oluşur? Bu konuda iki görüşü de savunanlar vardır. Birinci görüşe göre, vicdan bütün 

diğer yetenekler gibi, normal bir bünyede doğuştan vardır. Tecrübe ürünü olmaktan 

daha çok yaratılıştandır. Bu, Kant’ın tabiri ile “amelî akıl” ismini alır. Onun olumlu 

veya olumsuz yönde hükümler verebilmesi, aldığı eğitime, kazanmış olduğu bilgiye ve 

anlayışa, kısacası insan aracılığı ile programlanmasına bağlıdır. Çocukta doğuştan 

getirilen bir istidat olarak kabul edilen vicdanın gelişmesi, bir normlar sistemi olarak 

fonksiyonel duruma gelmesi ve sonuçta bir “içsel denetim” mekanizması oluşturması 

tedrici bir yol izler.80  

Diğer bir görüşe göre, vicdan yaratılıştan değildir. Vicdan tecrübelerin 

mahsulüdür. Çağrışım ve alışkanlık neticesi olarak vücuda gelmiştir. Belki bir tekâmül 

neticesi, bir veraset mahsulüdür.81 Kimse vicdanlı ya da vicdansız doğmaz. Vicdan 

öğrenilir ve genellikle anne babadan öğrenilir. Çocuk, toplumsal kurallara ayak 

uydurmayı, çevresinden öğrenir. Temelde çocuk, sizin öğrettiğiniz sınırları ve 

kısıtlamaları kendine mal etme yoluyla toplumsal kurallar karşısında belli tutumlar 

edinecektir. Bu “kendine mal etme” süreci, genellikle “vicdan” olarak adlandırılan 

kavramın oluşmasıdır. Vicdan, anne babanın “yapılmalı” ve “yapılmamalı” diye 

nitelendirdiklerinin çocuk tarafından benimsenmesi sonucu ortaya çıkar.82 

Vicdan herkeste aynı kuvvette değildir; bazı kimseler büyük bir suç işledikleri 

halde, vicdanları onları fazla rahatsız etmez, bazıları da en ufak bir kabahat işleyince 

                                                
79 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 115. 
80 Hökelekli, Hayati, Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, s. 626. 
81 Bilmen, Ömer Nasuhi, Yüksek İslam Ahlakı (Yayına Hazırlayan: A. Faruk Çelebi), İstanbul, 2007, s. 

144-145. 
82 Aydın, M. Zeki, a.g.e., s. 156. 
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büyük bir suçluluk duygusuna kapılırlar. Vicdandaki bu gevşeklik veya sertlik, özellikle 

çocukluk çağında görülen terbiyeye bağlıdır.83 

Sonuç olarak; vicdan, Allah (c.c.)’ın insana doğru yolu göstermekle 

görevlendirdiği rahmani bir güçtür. Vicdan; fıtrî ve umumîdir. Hiçbir insan esasen 

vicdandan mahrum değildir. Bununla beraber herkeste aynı derecede mevcut değildir.84 

Bu hususta terbiye ve tecrübenin de büyük tesiri vardır. Terbiye ve tecrübe sayesinde 

vicdan gelişir, sahibi için doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan sağlam bir ölçüt olur.  

3. Terbiye 

İnsanı yaratan Allah (c.c.) Kur’an’da onun nefsinin (kişiliğinin) niteliği 

hakkında açıklayıcı bilgiler vermektedir. Buna göre Allah (cc.) nefsi iyilik ve kötülük 

yapabilecek potansiyelde yaratmıştır: “Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirene 

yemin ederim. Sonra ona kötülük duygusunu da, sakınıp iyi olmayı da birlikte ilham 

etmiştir.”85 İnsanın böyle bir yaratılışa sahip olması onun dünyada bir imtihan halinde 

bulunmasıyla izah edilir. İmtihan esnasında bir kısım nefisler yaratıcıyı ve yaratılış 

gayesini unutarak sürekli olarak kötü arzularının kontrolü altında, 86 bir kısım nefisler 

de arzularının esiri olmamakla birlikte zaman zaman bunlar doğrultusunda hareket 

ederek günah işlemekte, fakat bundan dolayı pişmanlık duymaktadırlar. Bir kısım 

nefisler de inanç ve ahlak değerlerine bağlı kalarak ibadet ve salih amellerle Allah’a 

yönelerek Ona yaklaşmakta, nefsinin arzu ve isteklerini dinin elverdiği ölçüde, belirli 

sınırlar dâhilinde yerine getirerek bedenî ve ruhî arzuları arasında tam olarak dengeyi 

sağlamaktadırlar. Bu dengenin sürekli olarak sağlanabilmesi için kişiye çocukluktan 

itibaren iyi bir terbiye verilmesi gerekir. 

Lügat manası, hayat bulup gelişmek, artmak yüksek bir yere çıkmak, bir şeyin 

büyüyerek asıl sınırını geçmesi anlamına gelen terbiye; insan karakterini müsait olduğu 

olgunluğa eriştirmektir veya ruh ve bedene mümkün olduğu kadar iyilik ve mükemmellik 

                                                
83 Güngör, a.g.e., s. 59. 
84 Bilmen, Ömer Nasuhi, Yüksek İslam Ahlakı, s. 19. 
85 Şems, 91/7-8; bkz. Kamer, 50/16. 
86 Furkan, 25/43-44. 
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kazandırmaktır. Dini yönden de, kulu, dinî ve dünyevî vazifelerini hakkıyla yapabilecek 

bir seviyeye getirmektir.87 

Terbiye arapça bir kelimedir ve “rabba” fiilinin masdarıdır. Terbiye’ye 

benzeyen çeşitli kelimeler de aynı şekilde “rabba” fiilinden türemişlerdir. 

Terbiye ile aynı kökten gelen ve Kur’an’da yüze yakın yerde geçen “Rabb” 

kelimesi, Allah’ın sıfatıdır. Sahib, malik ve idâreci gibi manalar için kullanılır. Aynı 

zamanda terbiye manasına da gelir. Terbiye ile aynı anlamda olan bu “Rabb” 

kelimesinin bulunduğu ayetlerden birinin manası şöyledir: “Âlemlerin Rabb’ı (terbiye 

edip yetiştiricisi) Allah’a hamd olsun”.88 Terbiye, bir nevi herhangi bir şeyi kademe 

kademe, tedric ile kemâline eriştirmektir.  

Buna göre terbiye; yetiştirme, kabiliyetlerini geliştirme, eğitim; bilgi, saygı ve 

edep öğretme; iyi ahlak, nezâket, görgü, hafif ceza verme, alıştırma, talim, pedagoji gibi 

manalar için kullanılır. Ahlâkçılar terbiyenin konusu, gayesi ve önemi üzerinde 

durmuşlardır. Bunlardan bazıları, terbiyenin konusunu; ferdin şuuru, bu şuurun 

tekâmülü ve çevreye intibakı; bazıları, çocukta mevcut olan bütün kuvvetleri, 

kabiliyetleri aramak, çocuğu olabildiği kadar mükemmel ve insan-ı kâmil yapma emeli 

vb. olarak belirler. Ahlâk eğitiminin yani terbiyenin gayesi ahlâkçıların büyük bir 

ekseriyetine göre, insanlarda imani ve ahlâkî olgunluğu temin etmektir. Ahlâk eğitimi, 

bir çeşit, insan hürriyetine giden yoldur. Çünkü inanan insan özgür insandır. 

Mükemmel bir inanç ve ahlâk, mükemmel bir hürriyet demektir. Her ahlâkî davranış, 

özgür bir iradeye dayanır. Bu nedenle, hürriyetin olmadığı bir yerde, ne sağlam bir 

inançtan ne de ahlâktan söz edilebilir.89 

Allah, insanı akıl ve irade sahibi, hür bir varlık olarak yaratmış, kendisinin 

varlığına ve birliğine inanıp inanmamak da dâhil olmak üzere dünya hayatında düşünce 

ve davranışlarında seçme özgürlüğü vermiştir. Ancak bu özgürlük sınırsız ve sorumsuz 

değildir. Ahiret hayatında herkes yaptığının karşılığını -iyi veya kötü-görecektir. Bunun 

için kişi, kâinattaki diğer varlık türlerinden kendisini ayıran aklı sayesinde, iradesini 

                                                
87 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 130; Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 112. 
88 Fatiha, 1/1 
89 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 112, 114. 
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Yüce Yaratıcıya iman ve O’nun emrettiklerine uyma noktasında kullanmalı, ahlakını 

güzelleştirmelidir. Bu noktada insana çocukluktan itibaren verilecek iyi bir terbiye, 

onun inanç ve ahlak değerlerinin oluşumunda büyük katkılar sağlayacaktır.  

İnanç ve ahlak duygusu, yüce ve aşkın duygular arasında yer alan fıtrî bir 

duygudur. Yani bütün insanlarda ortak ve genel olarak, yaratılıştan vardır.90 İnsan, 

doğuştan Allah’a inanmaya yetenekli ve dini inancı kabullenmeye elverişli 

yaratılıştadır.91 İnsanda potansiyel olarak var olan bu duygunun doğru bir şekilde ortaya 

çıkması, kişiye çocukluktan itibaren verilecek güzel bir terbiyeye bağlıdır. Allah’a iman 

ve O’na karşı olan sorumluluk duygusunun derecesine göre kişilerin değeri artar ya da 

eksilir.92 İmanın kişide kökleşmesi ölçüsünde bu duygu kendisini bütün davranışlar 

üzerinde gösterir. Sonuçta kişiye verilecek iyi bir terbiye sayesinde dini ve ahlaki 

duyarlılık keskinleşir, davranışlar ahlaki erdemlere uygunluk içerisinde gelişme 

gösterir.  

Çalışmanın başında da ifade ettiğimiz üzere, her ne kadar ayrı ayrı konular gibi 

gözükseler de aslında inanç ve ahlâk konuları, orijinleri, kapsamları ve hedefleri 

bakımından son derece benzerdirler. Öyle ki birinde olan değişiklik diğerini de 

etkilemektedir. Ahlaki değerlerin uygulama alanına geçebilmesi açısından kişiye 

çocukluktan itibaren verilecek terbiye son derece önemlidir. Verilecek bu terbiye 

sayesinde ahlâkın, dolayısıyla inancın değişip değişemeyeceği, terbiyenin inanç ve 

ahlak değerlerinin oluşumuna ne tür katkılar sağlayacağı konusunda bir takım düşünce 

ayrılıkları olmuştur. Bu konuda üç görüş ortaya çıkmıştır: 

Birinci görüş: Bunlar, huyu, bütün insan davranışlarının kaynağı saymışlar ve 

“huyun değişmesi mümkün değildir. Zira huy doğal bir şeydir. Doğal olan bir şey ise 

dış etkenlerden etkilenmez ve ne kadar çalışılırsa çalışılsın değişmez” demişler ve bunu 

da soyaçekime dayandırmışlardır. Bunlara göre, insanlar iyi ve kötü ahlâklarıyla birlikte 

doğarlar. Bunların iyilerinden faydalanırlar, kötülerini de hayatları boyunca sırtlarında 

taşırlar. Bu nedenle insan doğası değişmez ve sonradan meydana gelen bir takım 

                                                
90 Kutub, Muhammed, İnsan Psikolojisi Üzerine Etütler (Çev. Bekir Karlığa), İstanbul, 1987, s. 289-290; 

Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, s. 124-125. 
91 Ay, M. Emin, “Çocuk ve Din Eğitimi”, Yeni Dünya Dergisi, I (Kasım 1993), 2, s.71. 
92 Hucurât, 49/13. 
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unsurlardan etkilenmez. Yani insan eğer iyi ahlâklı ise onun bozulması mümkün de-

ğildir. Yok, eğer kötü ahlâklıysa onun da düzeltilmesi mümkün değildir. Bu görüşü 

benimseyenler arasında İslâm dünyasından Yusuf Has Hâcib, Sa’dî-i Şirazî, Nasreddin-i 

Tûsî ve Kâtib Çelebi gibi ahlâkçıları sayabiliriz.93 

İkinci görüş: Doğal ahlâkın değişmeyeceğini, ancak kazanılmış ahlâkın 

değişebileceğini savunanların görüşüdür. Çünkü bunlara göre, bu ahlâk sonradandır ve 

alışkanlıkla meydana gelmiştir. Bundan dolayı, bu huyların eğitim ve çevresel 

etkenlerden dolayı değişmesi mümkündür. Bu grupta yer alanlar ahlâkın kısmen 

değişip, kısmen değişmeyeceğini söylemektedirler. Yine bunlara göre, herkeste po-

tansiyel olarak bulunan ve eğilimler şeklinde doğuştan gelen bir takım huylar vardır. 

Eğitim ve çevre etkenleriyle, doğuştan var kabul edilen bu huyların geliştirilmesi 

mümkündür. 

Üçüncü görüş: Hiçbir huyun yaratılıştan olmayıp, dış etkiler sonucu olduğunu, 

bundan dolayı da, bütün huyların mutlak şekilde değişebileceğini ileri sürenlerin 

görüşüdür. İnsan her türlü düşünce, duygu ve huydan bağımsız, fakat her çeşit huyu 

edinmeye müsait bir tarzda yaratılır. Huylarımız da düşünce ve duygularımız gibi, çevre 

aracılığı ile elde edilir. İnsan, içinde yaşamış olduğu çevre ve şartlara göre bir ruh 

dünyası geliştirir. Bu gelişme süreci devamlı olarak değişmeye müsaittir. Çünkü bu 

huyların hepsi dış sebep ve etkenlerden meydana gelir. Hiç birisi yaratılışa bağlı 

değildir. 

İbn Miskeveyh (ö.421/1030), Farabî (ö.339/950), İbn Sina (ö.428/1037), 

Gazzali (ö.505/1111), Birgivî (ö.981/1573) gibi İslâm ahlâkçılarının büyük bir 

çoğunluğu ile Batıda başta Aristotales (M.Ö 384-322) olmak üzere, çocuğun kalbini bir 

muma benzeten ve eğiticinin ona her şekli verebileceğini savunan Salzman (?), Kant 

(1724-1804), J. Locke (1632-1704) ve J.J. Rousseau’yu (1712-1778) huyun değişip 

eğitilebileceği ve ahlâkın değişebileceği görüşünde olanlar arasında saymak 

mümkündür.94 

                                                
93 Aydın, M. Zeki, a.g.e., s. 18. 
94 Aydın, M. Zeki, a.g.e., s. 19. 
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Görüldüğü üzere İslam ahlâkçılarının büyük çoğunluğu, ahlâkın 

değişebileceğini ayet95 ve hadislerle96 açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bu ayet ve 

hadislere dayanarak ahlâkçılar derler ki, kişi ve cemiyetin ahlâkını değiştirmesi kendi 

elindedir. Eğer ahlâkın değişme ve ıslahı mümkün olmasaydı, Kur’ân ve hadislerde 

ahlâkı mükemmelleştirmek ve süslemek için birçok emirler verilmezdi; çünkü emir ve 

yasaklar, mümkün olan şeyler hakkında verilirler. İnsan, hiç bir zaman, Allah tarafından 

takati ve gücünün üstündeki bir şeyle sorumlu tutulmamıştır; sorumlu tutulduğuna göre, 

ahlâkın da dinen değişmesi mümkündür. Eğer ahlâkın değişmesi ve olgunlaşması 

mümkün olmasaydı, peygamberler gönderilmezdi. 

Diğer taraftan ahlâkın değişmesi aklen de mümkündür. Ahlâkın değişmemesi 

için toplumda her şeyin sabit kalması gerekmektedir. Bu ise mümkün 

gözükmemektedir. İslâm ahlâkçılarına göre, eğer ahlâkı değiştirmek mümkün 

olmasaydı, birçok akıllı kimse çocuklarını terbiye etmek için terbiyeci tutmazdı. Bu 

konuda arzu edilen şey, insanda bulunan eğilimleri bütünüyle söküp atmak değil; belki, 

onları dengeli bir şekilde kullanarak davranışlarımızı inancımız doğrultusunda ahlaki 

erdemlerle süslemek kötü duygu ve davranışlardan uzaklaşmaktır. 

Şu da bir gerçektir ki, herkesin aynı şekilde terbiye edilmesi ve bütün 

terbiyelerin hep aynı neticeyi vermesi imkânsızdır; çünkü ahlâkın değişmesinde 

mizacın, yaşın ve çevrenin de büyük tesiri vardır. Ahlâkın değiştirilmesi ve 

geliştirilmesinde dayanılması gereken bir takım otoritelerin (yaptırımların) bulunması 

tabiî ki gözden uzak tutulmamalıdır. Bu otoritelerin başında, insan kalbine “Allah 

sevgisi ve korkusu”nun hâkim kılınması gelir. Ayrıca ilim, bilgi ve beceri de esas 

alınmalıdır. Bu nedenle, bazı ahlâkçılar, ahlâkın geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi 

için ahlâk eğitimini ve iyi örneklerin taklit edilmesini tavsiye ederler.97  

Sonuç olarak diyebilirizki; kişinin içinde bulunduğu aile, çevre, köy veya 

mahalle çevresindeki ferdi gözlemler, dinlediği, duyduğu dini konular, eğitici ve 

öğreticilerin katkısı, okuldaki dini eğitim, yani genel anlamda almış olduğu terbiye, 

onda dini ve ahlaki şuurun uyanmasında ve gelişmesinde son derece etkilidir. Gençlik 

                                                
95 Maide 5/105; Ra’d 13/11. 
96 İbn Hanbel, el-Müsned, I, 403; II, 381; Malik, el-Muvatta’, Hüsnü’l-Huluk, 8. 
97 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 73. 
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ve yetişkinlik dönemindeki dini ve ahlaki yaşantı büyük oranda çocukluk döneminde 

verilen terbiyeye dayanmaktadır. Eğer bu terbiye zamanında doğru olarak verilmez ise 

inanç ve ahlak değerleriyle bağını koparmış, maddi çıkarlarını ön planda tutan, tek 

boyutlu, insanlar yetiştirilmiş olur. 

Allah’a imanın ahlaki yönünü tam olarak değerlendirebilmek için, Ahlakın 

kavramsal çerçevesini genel hatlarıyla ortaya koyduktan sonra şimdi de ahlakın kaynağı 

ile ilgili görüşleri değerlendirmeye çalışalım. 

 

II. AHLAKIN KAYNAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Allah’a imanla ilişkisini ele alacağımız ahlakın kaynağını ortaya koymak da 

büyük önem arz etmektedir. Çünkü ahlakın kaynağının fıtrî olup olmaması meselesi, 

doğrudan konunun Allah inancı ile olan ilgisini de etkileyecektir. 

Ahlâkın kaynağının ne olduğu konusunda, ahlâkî kural ve ilkelerin neye 

dayandığının araştırılmasını anlıyoruz. Ahlâka temel olarak düşünülen esaslar önce ‘din 

dışı’ ve ‘dini’ olmak üzere ikiye indirgenebilir.  

Felsefe tarihi boyunca ahlak için farklı temellendirmeler yapılmıştır. Dindışı 

temeller, farklı filozoflar tarafından ‘akıl’, ‘sezgi’ veya ‘duygu’ olarak kabul 

edilmiştir.98 Ancak ahlakın kaynağına dair yapılan bu temellendirmeler, yani ahlak 

denen hadisenin oluşumunda rol oynayan çeşitli faktörleri ahlakın kaynağı olarak gören 

bu yaklaşımlar bize gerçekte ahlak hadisesi hakkında tatmin edici açıklamalar 

sunamamaktadır.  

Çünkü ahlakın kaynağını akıl sezgi veya duygu ile temellendiren ahlâk 

teorilerinde şahsa, kültür ve devirlere göre değişmeyen, aynı zamanda ahlâkî bir 

yükümlülük yükleyen, şuura göre aşkın ahlâkî değerler olmadığı için, değer hükümleri 

şahıs, devir ve kültürlere göre değişmekte, dolayısıyla objektif ahlâk prensiplerinden ve 

genel-geçer ahlâk doğrularından söz edilememektedir. Objektif ve genel-geçer 

karakterdeki ahlâk prensiplerinin varlığı, ahlâkî değerlerin mutlak olmasına bağlıdır. 

                                                
98 Kılıç, Recep, Ahlakın Dini Temeli, Ankara, 2003, s. 14. 
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Ahlâkî değerlerin mutlak olabilmesi ise, mutlak bir varlık ile irtibatlandırılmaları 

sayesinde mümkün olabilir. Değerleri mutlak varlık ile irtibatlandıran ise dindir. Bu 

sebepten, genel-geçer, objektif ahlâk prensiplerini ancak din ile temellenen ahlâk 

teorilerinde bulmamız mümkün olmaktadır.99 Çünkü insanın bütün dokularına nüfuz 

edecek ve onu kontrol altında tutabilecek yegâne güç, Allah’a olan imandır. Böyle bir 

güç de sadece semavi dinlerde vardır. 

Din, herkes için önemi tartışılmaz bir olgudur. Çünkü her insan din ile şu veya 

bu şekilde tanışmıştır ve dinsiz olduğunu iddia edenler dâhil her insanın din ile ilgisi, en 

azından sosyolojik olarak, ölünceye kadar sürer. Bununla birlikte kısaca belirtmek 

gerekirse, dinlerin en ortak iki özelliği, herhalde, insanlara bir “dünya görüşü” 

sunmaları ve bir de bu dünya görüşüne uygun bir “yaşam biçimi” önermeleridir.  

Dünya görüşü ile kastedilen şey, insanoğlunun “nereden geldik”, “nereye 

gidiyoruz” gibi varoluşsal sorularına dinlerin verdiği cevaplardan oluşan “inanç 

esaslarını” yahut “akide”yi oluştururken; yaşam biçimi genellemesi, insanların, “nasıl 

yaşamalıyım”ki inandığımız bu dünya görüşü ile uyum içinde bu dünyada ve öldükten 

sonraki hayatımızda huzur içinde olalım sorularına dinlerin verdiği cevaplardan oluşan 

“amel ve ahlak” kurallarını oluşturur.100 

Din-dışı temellere dayanan ahlâk teorilerinin yanında değerlerin kaynağının 

mutlak varlık olan Tanrı olduğunu müştereken kabul eden din ile temellenen ahlâk 

teorileri arasında ise, bu değerlerin bilgisini elde etme noktasından farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır.101 Bu değerlendirmelerin her birini ayrı ayrı ele alacağız. 

Ahlâkın kaynağı ile ilgili verilen bu genel bilgilerden sonra, vahiy kaynağına 

dayanmayan ahlak görüşleri ile ilâhî kaynaklı dinler olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslâm’ın, ahlâkın kaynağına dair anlayışları, ayrı ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

                                                
99 Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, s. 139. 
100 Yaran, C. Sadık, İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?, s. 183. 
101 Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, s. 138. 
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A. Vahiy Kaynağına Dayanmayan Ahlak Görüşleri 

Vahiy kaynağına dayanmayan ahlak görüşlerinde, felsefe tarihi boyunca, 

filozoflar tarafından ahlâkın kaynağı ile ilgili olarak birçok farklı görüş ileri sürülmüş ve 

bu görüşler doğrultusunda birçok ekol oluşmuştur. Oluşturulan bu ahlak sistemlerinde, 

davranışlarımız birtakım değer hükümlerine bağlanmaktadır. Yalan söyleme, yiyip 

içmede aşırı olma, başkalarına yardımdan çekinme gibi. Bütün bu değer hükümleri 

birtakım genel ilkelere dayanmaktadır: Adalet, ödev, merhamet gibi. Bu ilkelerin her 

biri bir ahlâkçı tarafından, ahlâkın temeli olarak benimsenmiştir. Biz bu başlık altında, 

ahlâk sistemlerine temel olan bu ilkeleri “akıl ile temellendirilen”, “sezgi veya duygu ile 

temellendirilen” ahlak görüşleri başlığı altında ele alarak değerlerini belirteceğiz. 

1. Akıl İle Temellendirilen Ahlâk Görüşleri 

Bu ahlâk görüşleri hayatın gayesini, insan hareketlerini idare eden 

yönelişlerden değil, deneyin dışında aklın ortaya koyduğu ana ilkelerden çıkarırlar. 

Bunlara göre, yalnız akıl değer hükümleri ortaya koyabilir. Akıl ahlâkın ilkelerini ortaya 

koymakla beraber, yalnız başına yeterli değildir. Değer hükümleri, deneyin tanıttığı 

olaylar hakkında verilmektedir. Deney yapmadan önce insan, iyi ve kötü hükümlerini 

veremiyor. Aynı zamanda ahlâk hareketlerindeki mecburîliği deneylerden çıkarmak 

imkânsızdır. Bunun için üstün bir otoritenin varlığı zorunludur. Akla dayanan 

ahlâklardan Aristo’nun ahlâk düşüncesi ve Kant’ın ödev ahlâkını gözden geçirelim: 

Aristo’ya göre karakter faziletleri, insan ruhunun akla itaat eden, arzu ve istek 

duyan kısmına aittir, insanın düşünüp-taşınarak tercih ettiği fiilleri ile bu fiillerine 

hâkim olan hislerinde orta olanı bulma kabiliyetidir. İnsan fiilleri belli bir uyum ve 

ahenk içinde gerçekleşir. Buna göre faziletli insan, fiillerinde aşırılık ve eksiklikten 

kaçınan; orta olanı tercih eden insandır. Oysa bu orta, kişilere göre belli oranlarda 

değişmektedir. Bu sebepten filozofumuz, ortanın doğru bir kural tarafından belirlenmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Böylece her karakter fazileti, ‘doğru bir kural tarafından tayin 

edilen orta’ şeklinde tarif edilir. Demek ki Aristo’ya göre, ahlâk faziletlerindeki ortayı 

tayin eden doğru kuralı bize veren, ahlâkî basirettir. Basiret,  ruhun düşünüp irâde eden 

melekesinin faziletidir. Böylece ahlaken faziletli insan, aklın koymuş olduğu genel 

prensipleri, özel durumlara nasıl uygulayacağını bilen, basiret sahibi bir kişidir. Buraya 
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kadar söylediklerimizden de anlaşılacağı gibi Aristo, ahlâk teorisini akıl ile 

temellendirmektedir. Akıl bir taraftan metafizik ve matematiğin konusu olan değişmez 

ve zorunlu en yüksek kanun ve hükümleri doğrudan doğruya kavrar ve ilk prensipleri 

elde eder. Aklın bu faaliyetinde insan, mutluluğun kemâline ulaşır. Diğer taraftan akıl, 

değişebilir insan fiilleri üzerinde düşünüp, insana ‘doğru olan ortayı’ gösterir. Başka bir 

ifadeyle, teorik yönüyle ahlâkî ilk prensipleri tesbit eden akıl, pratik yönüyle de bu 

prensiplerin özel durumlara nasıl tatbik edileceğini insana göstermektedir.102 

Akla dayalı ahlak sistemleri içinde yer alan, önemli bir ahlâk düşünceside 

“Ödev Ahlâkı”dır. Ödev ahlâkının fikir babası ve en önemli siması, şüphesiz Kant’tır 

(1724-1804).103 Onun felsefesinde ödev, temelini ahlâk yasasına saygıda bulur.104 O, 

ödev kavramını şu şekilde tarif etmektedir: “Ödev, bir davranışı, ahlâkî yasaya saygıdan 

dolayı yapma mecburiyetidir. Bir başka deyişle, bir hareketi sırf ödevden dolayı yapmak 

demek, her akıl sahibi varlık için geçerli olan bir yasaya göre hareket etmek demektir. 

Dolayısıyla ahlaken iyi bir insan, arzularını tatmin etmeye çalışan insan değil, bütün 

insanlar için geçerli bir yasaya tabi olup, kendi arzularının tayin etmediği objektif bir 

ilkeyi takip eden bir insandır.”105 

Kant’a göre, ahlâk yasasının kaynağı bizzat insanın kendisidir. Ahlâkî 

değerlerin kaynağı ise insan aklıdır. Bu akıl da ahlâkî olarak kendisini vicdanda 

gerçekleştirir. Çünkü Kant, insanı insan yapan gerçek özelliğin akıl olduğuna inanır. Bu 

nedenle, “her düşünen insanın iradesini bir genel yasa koyan irade olarak kabul et” 

ilkesini koyarak ahlâkî iradeyi her türlü kayıttan uzak tutarak özgürleştirmiştir.106 

Kant, sahip olduğumuz bilgileri iki gruba ayırır: 1. Apriori, 2. Aposteriori. 

Aklın deneyden almadığı ve doğrudan doğruya kendisinden çıkardığı bilgiler, apriori 

(önsel); kaynağı deneyde olan emprik bilgiler de aposteriori (sonsal) bilgilerdir.107 Ona 

göre ahlâk, tecrübenin bir sonucu değil, bilakis aklın eseridir, apriori bilgilerden oluşur; 

                                                
102 Bkz. Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, s. 17-32. 
103 Akarsu, Bedia, Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi, İstanbul, 1999, s. 7. 
104 Bkz. Erişirgil, Mehmet Emin, Kant ve Felsefesi (Sadeleştiren: Akın Yeşilbay), İstanbul, 1997, s. 227-

228. 
105 Kant, Immanuel, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (Çev. Ionna Kuçuradi), Ankara, 1995, s. 14. 
106 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 48. 
107 Akarsu, Kant’ın Ahlak Felsefesi, s. 21. 
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özellikle ahlâk alanında deneycilik geçerli değildir. Tek tek insanlara haz olarak 

görünen şeyler, bireylere göre değişir; bu anlamda yükümlülüğün temeli, insan 

tabiatında veya insanın içinde bulunduğu dünya şartlarında aranmamalıdır; aksine 

yükümlülük, saf aklın apriori kavramlarında aranmalıdır; insana, aklî bir varlık olarak 

apriori yasalar veren saf bir ahlâk felsefesi kurulmalıdır. Ahlâk yasası, pratik akılla 

temellendirilmelidir. Ona göre ahlâk ilkesi, pratik aklın tamamen katışıksız, entelektüel 

bir ilkesidir. Gerçek erdem, eğilimden değil, ilkeden doğar; bu yüzden Kant, duyguların 

sallantılı öznel niteliğini bir ahlâk yasası oluşturmak için yeterli bulmamaktadır.108 

Kant’ın felsefî sisteminde ahlâk, ‘pratik akıl’ üzerinde temellendirilmiştir. 

Aristo gibi Kant da en yüksek önemi akıl’a vermiştir. Doğru ve iyi’nin yegâne 

kavrayıcısı olan akıl, teorik kullanımında tecrübe ettiğimiz dünyanın bilgisini bize 

verirken; pratik kullanımında da ahlâkî hürriyet dünyasına ait genel geçer prensipleri 

belirler. Pratik akıl, hem bilen hem de harekete geçiren; hem nasıl hareket etmemiz 

gerektiğini belirleyen kuralları koyan, hem de bu kurallara göre bizi hareket etmeye 

sevk eden bir yetidir. Dolayısıyla, saf pratik akla sahip ahlâkî bir şahsiyet olan insan, 

kendi kendini idare eden, kendi ahlâk kurallarını kendi koyan hür bir faildir. İnsanın 

itaat edeceği ahlâk kanununu bizzat kendinin koyması, istemesinin otonom yani hür 

olmasıyla mümkündür. Ayrıca, insanın pratik aklının bir emri olması sebebiyle ahlâk 

kanunu, bütün akıl sahibi varlıklar için genel geçer kesin bir buyruk halini alır ve 

doğrulanmak için tabiatüstü aşkın bir otoriteye ihtiyaç duymaz. 

Ahlâk kanununun bir gereği olarak insan davranışlarının gerçekleştirmek 

istediği şey, mutlulukla ahlâklılığın birleşmesi demek olan ‘en yüksek iyi’dir. En 

yüksek iyi’nin gerçekleşmesi ise, Tanrının varlığı ile ruhun ölümsüzlüğüne inanmayı 

zorunlu kılar. Bununla beraber Tanrı’nın varlığı, ahlâk kanununun genel geçerliliği için 

değil, en yüksek iyi’nin gerçekleşmesi için şart koşulmuştur. Dolayısıyla Kant’ın ahlâk 

felsefesinin merkezinde Tanrı değil, pratik aklın kumanda ettiği insan bulunmaktadır. 

Ahlâk’ı din dışı temellerden biri üzerine temellendiren filozoflar arasında, 

ahlâk ilkelerinin evrensel olması gerektiğini ısrarla ilk defa vurgulayan filozof Kant’tır. 

Ancak, pratik akıl ile temellendirdiği ahlâk ilkelerinin -Kant’ın iddia ettiği anlamda- 

                                                
108 Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 27; Akarsu, Kant’ın Ahlak Felsefesi, s. 56. 
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evrensel karakter taşımasının mümkün olmadığını da, hemen burada, belirtmeliyiz. 

Çünkü Kant’a göre, ahlâkî değerlerin nihaî kaynağı insandır, insan ise, sadece akıl 

sahibi bir varlık değil, ama duyguları, tutkuları, ihtiras ve eğilimleri yanında akıl ye-

tisine de sahip olan bir varlıktır. Böyle bir varlığın her zaman rasyonel olarak hareket 

etmesini beklemek, insanı bütünlüğü içinde değerlendirmemek demektir.109 

Tabiatı gereği hem ruhî hem de fizikî şartlardan etkilenen bir varlığın koyduğu 

değerlerin, mutlak olamayacağı aşikârdır. Değerlerin mutlak olması, ancak mutlak bir 

varlığın koymasıyla mümkün olacaktır. 

Anlaşılacağı gibi, Kant, bir taraftan ahlâkî değerleri insanın kendisinin 

koyduğunu, diğer taraftan da temel ahlâk prensiplerinin evrensel olması gerektiğini bir 

arada savunmanın tutarsızlığını görmüş gibidir. Bu tutarsızlıktan kurtulmak için ahlâk 

sistemini dinî ahlâkın merkezi olan “Tanrı” ile tamamlamak zorunda kalmıştır. Ancak 

bunda başarılı olamamıştır. Çünkü O, din’in Allah’a verdiği fonksiyon ve sıfatları, 

öncelikle insana vermiştir. Tanrı’yı sistemine dâhil etmesi, içine düştüğü çıkmazdan 

kurtulma ümidiyle olmuştur. Bu sebepten de dinî muhtevasından tamamen soyup bir 

anlamda zorakî olarak sistemine dâhil ettiği Tanrı’nın Ahlâk’da fonksiyonerliği ve 

önemi kalmamış gibidir. 

2. Sezgi veya Duygu ile Temellendirilen Ahlâk Görüşleri 

Sezgi, bir şeyin doğrudan doğruya ve vasıtasız olarak kavranışı veya 

bilinmesidir. Birbirinden farklı sezgici ahlâk teorileri olmasına rağmen, genel olarak 

‘ahlâkî sezgiciliğe’ göre, ahlâkî değerleri sezgi yoluyla kavrarız. Sezgi yoluyla kavranan 

bu değerler, bütün insanlar için objektif olarak doğru, evrensel olarak zorunludur. 

Çünkü sezgi, yeni ahlâkî değer ortaya koymamakta fakat var olanı idrak veya 

keşfetmektedir. Ahlâkî değer veya prensipleri sezgi yoluyla kavrama yetisi, her insanda 

kuvve halinde mevcuttur. Belli davranışların doğruluğu-yanlışlığı, iyiliği-kötülüğü, 

sadece sezgi yoluyla apaçık olarak bilinir. Ve sezgi yoluyla bilinen evrensel ahlâkî 

değerler, tabiî olmayan, fıtrî, basit ve apaçık olarak bilinme vasıflarına sahiptirler. Bu 

sebepten herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duymazlar. Sezgici ahlâk anlayışına göre, 

                                                
109 Kılıç, a.g.e., s. 158. 
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iyilik, ödev vb. ahlâkî kavramlar, apaçık ve araçsız olarak elde edilen ve ancak sezgiyle 

bilinebilen kavramlardır. Bu kavramlar, ne toplumsal, ne de tabiî yaşamdan çıkarılabilir. 

Bu ekolün en önemli ismi, Moore’dur. George Edward Moore (1873-1958)’a göre 

sezgi, ahlâkî bir prensibin doğruluğunu anlamada yegâne ölçüdür. Sezgi, bir şeyin 

doğrudan doğruya ve vasıtasız olarak kavranması veya bilinmesidir.110 Ahlâkî 

prensiplerin doğruluğunu veya yanlışlığını anlamak, mantıkî akıl yürütmelerle değil, 

doğrudan doğruya bir kavrayışla, yani sezgiyle olmaktadır.111 Ona göre iyi, emprik yolla 

belirlenemeyen, tanımlanamayan ve çözümlenemeyen; duyularla değil, ahlâkî sezgiyle 

kavranan bir karaktere sahiptir.112 

Moore’a göre ahlâkî iyinin belirlenmesinde, herhangi bir akıl yürütmeye, delil 

getirmeye veya araştırma yapmaya ihtiyaç yoktur. Yapılacak tek şey, bir şeyde iyilik 

niteliğinin olup olmadığını sezgi yoluyla kavramaktır. Yani iyinin belirlenmesi, her 

ferdin şahsi sezgi yetisine bırakılmıştır.113 Kişi, sezgi vasıtasıyla yeni ahlâk kuralları 

koymamakta, sadece kendi dışında var olan bu değerleri keşfetmektedir.114 

Sezgi ile temellendirilen ahlâk teorisinde, değerlerin objelere ait “tabiî 

olmayan”, tarif ve tahlil de edilemeyen ve fakat doğrudan doğruya kavranılan nitelikler 

olarak görülmesi şüpheciliğin, kabulüdür. Bunun gibi temel ahlâk ilkelerinin doğruluk 

ve yanlışlığının apaçık bir şekilde görülmesinin kabulü ise “ahlâkî relativizm” in 

benimsediği bir esastır. Ahlâkî relativizm ve şüpheciliğin hâkim olduğu bir ahlâk 

anlayışında ise, evrensel karakterde temel ahlâk prensiplerinden söz etmek imkânsız 

olmaktadır. Evrensel karakterde temel ahlâk prensiplerinden söz etmek imkânsız olunca 

ne olur? Bu durumda hiç kimsenin eylemini ahlaken yanlış diye isimlendirme imkânı 

kalmaz. Yani, eğer iki insan aynı ahlâkî meselede birbirine tamamen zıt iki ayrı kanaate 

varırlarsa, bunlardan birine doğru diğerine yanlış demek mümkün olmaz.  

‘Duygu’ ile temellendirilen ahlâk felsefelerinde de ahlâkî hükümler, ferdî 

duyguların ifadesine indirgenmektedir. Duygularda tarafsız bir ahlâk yasası aramak 

imkânsızdır; çünkü duygular, her insanın istek, arzu ve çıkarlarına göre biçim 

                                                
110 Kılıç, a.g.e., s. 51. 
111 Kılıç, a.g.e., s. 56. 
112 Aydın, Mehmet S, Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara, 1991, s. 71. 
113 Cevizci, Etiğe Giriş, s. 333. 
114 Kılıç, a.g.e., s. 52. 
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almaktadır. Bu sebepten doğrulanıp-yanlışlanmamaktadır. Dolayısıyla bu tür ahlâk 

anlayışlarında genel geçer, objektif ahlâk doğrularından söz edilememektedir. Objektif 

bir değer teorisini kabul etmeyen bu teorilerde, ahlâkî değerler insanın zihnî bir ürünü 

olarak kabul edildiğinden, farklı mekân ve zamanlarda değişmeyen, yükümlülük yük-

leyen mutlak ahlâkî değerlerden bahsedilememektedir. Böylece, bütün insanlar için 

bağlayıcı temel ilkeleri olan kural koyucu bir ahlâk sistemi kurulamamaktadır.115 

Ahlâkî değerlerin, mutlak bir varlığa dayanmaksızın, insanın sırf zihnî veya 

duygusal bir ürünü olarak kabul edilmesi insanlığın varolduğu günden bu yana 

gerçekleştirmeye çalıştığı ahlâkî faziletleri, içi boş birer zarf durumuna düşürür. 

Böylece adalet, zulüm, doğruluk, yalancılık gibi kavramların anlamları, kişiye ve bağlı 

olduğu topluma göre değişir. İşte bütün bunlar, değişmez kuralları olan bir ahlâk 

sisteminin ortadan kalkması demektir. Bu ise ferd ve toplum hayatından ahlâkın 

kaybolmasının başka şekildeki ifadesidir. Çünkü bu durumda gerek ferd bazında 

gerekse toplum bazında gerçekleştirmek için gayret gösterilecek ahlâkî standart 

kalmayacaktır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Din-dışı temellere dayanan ahlak düşünceleri 

ile ilgili, felsefe tarihi boyunca ahlâk konusunda birbirinden kısmen veya büyük oranda 

farklı birçok ekol ortaya çıkmış, fakat hiçbirisi de insanlığın tamamını ikna ve tatmin 

etme, insanlığın ihtiyaçlarını karşılama başarısını gösterememiştir. Zira her ekol, teorik 

tartışmalarla yetinmeyi ve kendi görüşlerinin doğru, diğer ekollerin görüşlerinin yanlış 

olduğunu gösterme yoluna gitmeyi tercih etmiştir. İnsanlığın bu konudaki ihtiyaçlarını 

karşılama başarısını, büyük oranda, dînî ahlâk anlayışları göstermiştir. 

B. Yahudilikte Ahlakın Kaynağı İle İlgili Görüşler 

Ahlâkî konular, Yahudilik’e ait kutsal metinlerin tamamında önemli bir yer 

tutar. Bu dinde, ilke olarak Tanrı’nın iyiliklerini taklit etmeye çalışmak ön plandadır; 

nitekim Tevrat’ta geçen “O’nun yollarında yürüyeceksin” ifadesi bu şekilde 

anlaşılmaktadır.116 İnsanoğlunun, Tanrı’nın suretinde yaratıldığını bildiren Tevrat 

                                                
115 Bertrand, a.g.e., s. 110. 
116 Besalel, Yusuf, “Ahlak”, Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul, 2001, I, 41. 
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metinleri, 117 yahudi din âlimleri tarafından şu şekilde yorumlanmıştır: Bu ifadeler, 

insanın iyi davranışlarla Tanrı’ya benzemesi gerektiğine işaret etmektedir. İnsanın 

Tanrı’ya benzemesi, ancak insanın ahlâkî değerleri ve iyilikleri seçmesi ile mümkün 

olabilir. Tanrı’nın yolunu seçen kişi, kendisinde mevcut olan ilâhî potansiyeli 

değerlendirmiş olur.118 Her türlü ahlâkî iyiliğin temelinde, Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın iyi 

olarak tanımlanması yatmaktadır: “Rabbe şükredin; çünkü O, iyidir; O’nun inayeti 

ebedîdir.”119 O’nun iyi olması demek, yaptıklarının, yarattıklarının ve emrettiklerinin iyi 

olması demektir. 

Dînî temele dayalı ahlâk anlayışlarında ahiret fikri, büyük bir önem arz 

etmektedir. Ancak yahudi kutsal metinlerine bu açıdan bakıldığında, Yahudilikte, âhiret 

fikrinin son derece zayıf ve müphem olduğu görülmektedir.120  

Bazı araştırmacılara göre yeniden dirilme fikrinin dayandığı tek nokta, tek ilah 

anlayışının varlığıdır; Eski Ahit’teki insan anlayışına baktığımız zaman, insanın, kabrin 

ötesinde bir hayata geçmesi mümkün görünmemektedir; ancak, bu kitaptaki ilah 

anlayışı ve bu ilah ile insan arasındaki ilişki göz önüne alınırsa, bunun, insanın 

gelecekte bir hayatı olması gerektiği sonucuna götürmesi gerekir ve götürmüştür de.121 

Diğer bazı araştırmacılar ise âhiret fikrinin, Kitâb-ı Mukaddes’te her zaman var 

olduğunu, ölümden sonra dirilme inancının bu kitapta şu ya da bu şekilde bulunduğunu 

hiç kimsenin inkâr edemeyeceğini ileri sürmektedirler.122 

Ahd-i Atik’teki On Emir’in son altı emri, tamamıyla ahlâkî emirlerdir. Ancak 

bunların, bugünkü Tevrat nüshalarında yer alan bütün müeyyideleri dünyevîdir; 

teşvikler ve sakındırmalar, dünya hayatı ile ilgilidir. İyilik yapanlar için sıhhat, bolluk, 

evlât çokluğu, düşmanlar karşısında galibiyet ve hâkimiyet; isyan edenler için ise 

hastalık, kıtlık, mağlûbiyet, esaret vb. günümüzde varolan Tevrat’ta sık sık rastlanan 

müeyyidelerdir.  

                                                
117 Bkz. Yaratılış, 1: 27, 5: 1, 9: 6. 
118 Kiraz, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, s. 94.  
119 Mezmurlar, 100: 4-5. 
120 Tümer, Günay- Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ankara, 1993, s. 219-220. 
121 Paçacı, Mehmet, Kutsal Kitaplarda Ölümötesi, Ankara, 2001, s. 118. 
122 Paçacı, a.g.e., s. 119. 
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Yahudi ahlâkının en önemli motifi, Tanrı’nın emirlerini yerine getirmektir; 

bununla ilgili Tevrat’ta şunlar söylenmektedir: “Şimdi sözümü dikkatle dinler, 

antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün 

tümü benimdir.”123 Tanrı’nın iyi dediğine kötü, kötü dediğine de iyi diyenler, yani 

O’nun ahlâkî yasalarını beğenmeyenler, Kutsal Kitap’ta şu şekilde kötülenmiştir: 

“Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine koyanların, acıya 

tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline!”124 

Tanrı’nın emirleri, özellikle de On Emir, yahudi ahlâkında temel bir yer işgal 

etmektedir. İbranice’de Aşeret Ha-Diberot, Grekçe’de ise Decalogue (Ten Words: On 

Söz) olarak anılan bu emirler, Kutsal Kitap’a göre Tanrı ile İsrailoğulları arasında Sînâ 

Dağı’nda akdedilmiş olan antlaşmanın şartlarıdır.125 Söz konusu On Emir, Tevrat’ın iki 

farklı yerinde zikredilmekte olup, maddeler halinde şu şekilde gösterilebilir: 

“Tanrı şöyle konuştu: 

1. Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. 

2. Benden başka Tanrı olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda 

yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put 

yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, 

Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun 

hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, 

buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. 

3. Tanrın Rabb’in adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab, adını boş 

yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. 

4. Sebt Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini 

yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rabb’e Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün 

sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dâhil, hiçbir 

iş yapmayacaksınız. Çünkü ben Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde 

                                                
123 Mısırdan Çıkış, 19: 5. 
124 İşaya, 5: 20. 
125 Gündüz, Şinasi, “On Emir”, Din ve İnanç Sözlüğü, İstanbul, 1998, s. 292. 
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yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Sebt Gününü kutsadım ve kutsal bir gün 

olarak belirledim. 

5. Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın Rabb’in sana vereceği ülkede 

ömrün uzun olsun. 

6. Adam öldürmeyeceksin. 

7. Zina etmeyeceksin. 

8. Çalmayacaksın. 

9. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. 

10. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, 

hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”126 

Görüldüğü gibi On Emir’in dördü Allah’a karşı, biri aileye karşı, beşi de diğer 

insanlara karşı ahlâkî görevleri içermektedir. 

Yahudilik’e göre sadece eylemler değil, duygu, düşünce ve niyetler de ahlâk 

kurallarına tâbidir. İnsan, Tanrı’ya, onun emirlerini yerine getirerek yaklaşabilir ve 

böylece mutluluğa ulaşabilir.127 

Yahudi din âlîmi Hillel (M.Ö. 70-M.S. 10)’e göre yahudi ahlâkının esası, şu 

şekilde özetlenebilir: “Size hoş gelmeyen şeyi, başkalarına da yapmayın.” Tevrat’ta 

geçen “Komşunu kendin gibi seveceksin”128 şeklindeki ifade, bu kuralın temelidir ve 

söz konusu kural, Altın Kural olarak bilinmektedir, Hillel bu kuralın, Tevrat’ın bizzat 

kendisi olduğunu; bunun dışındaki sözlerin ise birer yorumdan ibaret olduğunu açıkça 

ifade etmiştir.129 

Pirke Avot, Tevrat’la ilgili yorum ve açıklamaları içeren Mişna’nın Nezikin 

(Zararlar) adlı bölümünde yer alan bir alt bölümdür. Bu bölümde, daha ziyade ahlâkî ve 

                                                
126 Mısırdan Çıkış, 20: 1-17. 
127 Besalel, Yusuf, “Ahlak”, Yahudilik Ansiklopedisi, I, 42. 
128 Levililer, 19: 18. 
129 Challaye, Felicien, Dinler Tarihi (Çev. Samih Tiryakioğlu), İstanbul, 1960, s. 145-146. 
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manevî konularla ilgili özlü sözler bir araya getirilmiştir. Söz konusu bölüm, 

Yahudilik’in ahlâk anlayışını genel olarak yansıtması bakımından önemlidir.130 

Yahudiler, Tevrat’ta yer alan “Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. 

Tanrınız Rab, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.” 

şeklindeki ifadelerden hareketle, kendilerinin Tanrı tarafından yeryüzünde yaşayan 

diğer halklar arasından seçildiklerine inanmaktadırlar. Fakat bazı Yahudi din adamlarına 

göre bu seçilmişlik, bir ‘üstünlük’ veya ‘ayrıcalık’ anlamında değil, ‘İsrailoğulları’na 

özel bazı sorumluluklar yüklenmesi ve onların örnek bir yaşantı sürmeleri gerektiği 

anlamındadır. Besalel’e göre Yahudi olmayanlar bu seçilmişliği üstünlük olarak 

anlamakta ısrar etmelerine rağmen, bütün Yahudi din adamları bu kavramı sorumluluk 

olgusu ile irtibatlandırmaktadırlar.131 

Burada unutulmaması gereken bir diğer husus ise, Tevrat’ın gönderildiği 

dönemde yeryüzünde Tanrı’ya inanan ve tek Tanrı inancını tanıyan tek toplumun, 

İsrailoğulları olduğu gerçeğidir. Ayrıca Yahudi filozof Musa b. Meymûn (1135-1205)’a 

göre onlara verilen bu kutsallık ve üstünlük vasfı, her halükarda hibe edilmiş olan bir 

özellik değil, Tanrı’yla olan akitlerine, yani Kutsal Yasa’ya bağlılıklarına bağlı olarak 

vadedilen bir üstünlüktür. Söz konusu akdin ihlâli, alçalmayı ve çöküntüyü beraberinde 

getirecektir.132 

Bazı Yahudi din adamlarına göre Tevrat’ın ahlâkî yasaları evrenseldir ve bu 

yasalar, Tanrı’nın insanı iyi işler yapmak için yarattığı gerçeğiyle de uyuşmaktadır. Bu 

bakımdan bir Yahudi, diğer bir Yahudi’yi ve (Yahudi olmayan) bir yabancıyı da kendisi 

gibi sevmelidir.133 Tevrat’ın yasaları, öncelikle İsrailoğullarının dahilî yaşamlarını 

vurgulamakla birlikte, bütün özel önyargılara ve eğilimlere karşı bir tutumu 

vurgulamakta ve Yahudi olsun veya olmasın, bütün insanlardan, insanoğluna yaraşır 

sosyal ahlâk kurallarının uygulanmasını talep etmektedir. Bu, özellikle Yahudilerin 

arasında yaşayan Yahudi olmayan insanlar için geçerlidir. “Yabancıya haksızlık ve 

                                                
130 Kiraz, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, s. 97.  
131 Besalel, “Seçilmiş Halk”, Yahudilik Ansiklopedisi, III, 571. 
132 Besalel, “Seçilmiş Halk”, Yahudilik Ansiklopedisi, III, 572. 
133 Besalel, “Seçilmiş Halk”, Yahudilik Ansiklopedisi, I, 42. 
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baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız”134 âyeti de bunu ifade 

etmektedir. Bazı din adamları da, Tevrat’ın Yaratılış (9: 1-17) bölümünden hareketle 

formüle edilen ve Yahudi olmayanları da kapsayacak bir şekilde evrensel oldukları 

kabul edilen Nuh Yasaları’nın, Yahudi olmayanlarca uygulanması durumunda, bu 

kişilerin, Yahudi dinine bağlı kalmadan da öte âlemde bir yer sahibi olabilecekleri 

düşüncesini geliştirmişlerdir.135 

Her ne kadar bir taraftan böyle söyleniyorsa da, “Kardeşinize para, yiyecek ya 

da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz almayacaksınız. 

Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki, mülk 

edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi kutsasın.” gibi 

ifadeler bunun tersini göstermekte; Yahudilerin, kendi milletlerine mensup olmayan 

kişilere karşı farklı bir tavır takındıklarını ifade etmektedir. Bunda etkili olan ise, 

Yahudilik’in, zamanla ırk temeline dayanan bir din haline gelmesidir.136  

Nitekim Kur’ân’da Yahudi ve Hıristiyanların şöyle dediği nakledilmektedir: 

“Yahudiler ve Hıristiyanlar ‘Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz’ dediler. De ki: 

Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de Onun yarattığı 

insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder.”137 

Ayrıca Kur’ân’da onların, kendilerinin dışındaki insanlarla ilgili olarak şöyle 

bir tavır içerisinde oldukları ifade edilmektedir: “Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona 

yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de 

vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade 

etmez. Bu da onların, ‘Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize sorumluluk yoktur’ 

demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.”138 Yani onlar, Yahudi 

olmayanlara karşı yapacakları herhangi bir kötülüğün cezasız kalacağına inanıyorlardı. 

Kur’ân bu anlayışı reddetmekte, Yahudilerin de iyi veya kötü bütün yaptıklarının 

karşılığını âhirette muhakkak göreceğini ifade etmektedir.139 Tevrat’ta yer alan “Yerli 

                                                
134 Mısırdan Çıkış, 22: 21. 
135 Adam, Baki, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, İstanbul, 2002, s. 24-25. 
136 Kiraz, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, s. 99.  
137 Mâide 5/18. 
138 Âl-i İmrân 3/75. 
139 Bkz. Bakara 2/94-96, 111, 112; Cuma 62/6-8. 
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yabancı herkes için tek bir yasanız olacak. Tanrınız Rab benim.”140 ifadesi de onların bu 

anlayışının tam tersini göstermekte, ilâhî yasa karşısında herkesin eşit durumda 

olduğunu belirtmektedir. 

Yahudilik’e göre insanın özgür bir iradesi vardır. İnsan, ancak bu özgür 

iradesini kullanarak Tanrı suretinde yaratılmış olduğunun farkına varabilir. Yahudi 

filozof Mûsâ b. Meymûn’un ifade ettiğine göre insan, Yahudilik’e göre özgür iradeye 

sahip bir varlık olup, bu özgür iradeye göre istediği davranışları yapar veya yapmaz; 

onu zorlayan herhangi bir dış etken yoktur.141 

Tevrat’ta geçen şu ifadeler de açık bir şekilde insanın önünde doğru ve yanlış 

olmak üzere iki yol olduğunu; insanın, özgür iradesiyle bunlardan doğru olanı seçmesi 

gerektiğini ifade etmektedir: “Tanrı sözü size çok yakındır; uymanız için ağzınızda ve 

yüreğinizdedir. İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. 

Bugün size Tanrınız Rabb’i sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, 

ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki, yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için 

gideceğiniz ülkede Tanrınız Rab tarafından kutsanasınız. Eğer yoldan döner, kulak 

vermezseniz, ayartılır, başka ilahlara eğilip taparsanız, bugün size kesinlikle yok 

olacağınızı bildiriyorum. Şeria Irmağı’ndan geçip mülk edinmek için gideceğiniz ülkede 

uzun yaşamayacaksınız. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma bugün 

yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki, siz de çocuklarınız da 

yaşayasınız. Tanrınız Rabb’i sevin, sözüne uyup O’na bağlanın. Rab yaşamınızdır; 

kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim’e, İshak’a, Yakup’a söz verdiği ülkede 

uzun yaşamanızı sağlayacaktır.”142 

Tevrat’ta geçen “Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de 

çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek”143 şeklindeki ifade de, 

ahlâkî sorumluluğun bireysel olduğu mesajını vermektedir. Tevrat’taki şu ifadeler ise 

sorumluluğun bireyselliği konusunda sorunlu gibi görünmektedir: “Ben Rabb’im; Rab; 

acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi 

                                                
140 Levililer, 24: 22 
141 Örs, Hayrullah, Musa ve Yahudilik, İstanbul, 1966, s. 333, 362. 
142 Yasanın Tekrarı, 30: 14-20. 
143 Yasanın Tekrarı, 24: 16. 
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gösterir, suçlarını, isyanlarım, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. 

Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü 

kuşaklardan sorarım.”144 Yahudi âlimlere göre, cezanın yalnızca suçu işleyene değil de, 

torununun çocuklarına dek getirilmesi, Tanrı’nın kindarlığı olarak algılanmamalıdır. 

Anne ve babalar, işledikleri günahlardan dolayı kendilerinin yanı sıra çocuklarının da 

cezalandırılabileceklerini dikkate alarak, en büyük acıyı duyacaklarından dolayı, 

Tanrı’nın yolunda yürüyerek çocuklarına iyi örnek oluşturup, onların refah ve 

mutluluğu için çalışmayı tercih edeceklerdir. Şüphesiz bu durum, ahlâkî değerleri yük-

sek, sağlıklı bir toplum için gereklidir. Tanrı, insanların aklını, onurunu ve düşünce 

özgürlüğünü koruma konusunda kıskançtır ve İsrailoğulları’nın yozlaşmasına izin 

vermeyecektir.145  

Konuyla ilgili bir diğer yorum da, söz konusu hesabın, babalarının günahlarını 

devam ettiren kuşaklardan sorulacağı; babalarının gittiği kötü yoldan gitmeyen 

nesillerden ise böyle bir hesabın sorulmayacağı şeklindedir.146 

Görüldüğü üzere Yahudi ahlakının kaynağını, Allah’ın emirlerini yerine 

getirme ve Onun yaptığı güzellikleri taklit etme fikri yanında azda olsa ahiret inancı ve 

gelecek beklentisi oluşturmaktadır. 

C. Hıristiyanlıkta Ahlakın Kaynağı İle İlgili Görüşler 

Hıristiyanlık, Yahudilik ahlâkının tam aksine dünya hayatını bütünüyle kötü 

sayan, ebedî hayatı yaşamak için fâni olan hayatı öldürme’yi gerekli gören bir ahlâk 

getirdi. Yahudiliğin sonuna kadar değer verdiği dünyevî müeyyidelerin Hıristiyanlık 

ahlâkında hiçbir önemi yoktur.147 

Hıristiyanlıkta yedi temel ahlaki erdem vardır. Bunlardan ilk dört erdem ahlaki 

yaşam için son derece önemlidir. Bu nedenle onlara “ana” erdemler denir; bütün öteki 

insani erdemler bu erdemler etrafında gruplaşır. Son üç erdem ise tanrısal erdemlerdir. 

                                                
144 Mısır’dan Çıkış, 34: 6-7. 
145 Alalu, Suzan, Yahudilik’te Kavram ve Değerler, İstanbul, 2001, s. 154-155. 
146 Kiraz, a.g.e., s. 99.  
147 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, s.179. 
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“Bu erdemlerin kaynağı, nedeni ve nesnesi Bir ve Üçlü Tanrı’dır.”148 Bu yedi temel 

erdem şunlardır: 

1. Sağduyu 

2. Adalet 

3. Cesaret 

4. Ilımlılık (itidal) 

5. İman 

6. Umut 

7. Sevgi149 

Hıristiyan ahlâkına göre iyi ve kötünün ne olduğunu belirleyen, Tanrı’nın 

yasasıdır. Ahlâkî iyilik, Hz. İsa tarafından açıklanmıştır. Tanrı, babadır; O, kendisine 

itaat edilmesini emreder; O’na itaat edilmelidir; çünkü O, insanlar için en iyi olanı bilir; 

insanlar O’na itaat etmezlerse, O’ndan uzaklaşmış, O’na karşı yabancılaşmış olurlar.150 

Hıristiyanlık ahlâkında iyi olmak ve iyilik yapmak yetmez; fakat aynı zamanda 

her türlü dünyevî imkânlardan da yüz çevirmek gerekir. Ahd-i Cedîd’de bu konuda 

rastlanan bol örneklerden birkaçı şöyledir: “Yola çıkarken biri (İsa’nın) yanına koştu ve 

önüne diz çöküp kendisine sordu: İyi muallim, ebedî hayatı miras almak için ne 

yapmalıyım? İsa da ona dedi: Emirleri bilirsin: “Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. 

Çalmayacaksın. Yalan şahadet etmeyeceksin. Gadretmeyeceksin. Babana ve anana 

hürmet et.” (Adam) ona dedi: Muallim, bütün bu şeyleri çocukluğumdan beri tuttum. İsa 

ona baktı ve onu sevdi ve kendisine dedi: Bir şeyin eksik; git, nen varsa satıp fakirlere 

ver; gökte hazinen olacaktır ve gel, benim ardıma yürü. Fakat bu söz üzerine adamın 

yüzü bozuldu ve kederli gitti; çünkü çok malı vardı.”151 “Fâni olan yiyecek için değil, 

                                                
148 Yaran, İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?, s. 105. 
149 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri (Çev. Dominik Pamir), İstanbul, 2000, s. 428 
150 Kiraz, a.g.e., s.106.  
151 Markos, 10: 17-22. 
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ebedî hayatta baki olan yiyecek için çalışın.”152 “Ne yiyeceğiz? Yahut ne içeceğiz? Ya 

da ne giyeceğiz? diye kaygı çekmeyin. Fakat önce onun (semavî Babanızın) melekûtunu 

ve salâhını arayın.”153 

Hıristiyan ahlâkının dayandığı temel kurallardan biri de, Yahudilik’te olduğu 

gibi, Tanrı’ya benzemektir. İnsanın Tanrı’ya benzemesinin anlamı, bütün varlıklar 

arasında, Tanrı’yla anlamlı bir iletişim kurabilme kapasitesinin yalnızca insana verilmiş 

olmasıdır. İnsanda var olan bu Tanrı’ya benzeme özelliği, insanın cesediyle ilgili 

özelliklerden değil, ruhuyla ilgili özelliklerden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu 

benzeyiş, insanın diğer varlıklar üzerinde otorite sahibi bir yönetici olması ve insanın, 

bilgi, doğruluk ve kutsallık gibi özelliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir.154  

Hz. İsa’nın şu sözü, Hıristiyan ahlâkının Altın Kural yani en temel ilkesini 

vermektedir: “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle 

davranın. Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.”155  

Hıristiyan ahlâkını özetlemek için en çok kullanılan kelime, sevgi’dir. 

Hıristiyan ahlâkında anahtar motif, Hz. İsa’nın şahsında vahyedilmiş olan Tanrı’nın 

sevgisine karşı içten gelen bir sorumluluk duygusudur. İnciller’de zikredilen bir diğer 

motif de, mükâfat (Cennet) arzusu ve ceza (Cehennem) korkusudur; fakat bu motif, 

ikincil bir öneme sahiptir; önemli olan, birincisidir; ödül ve ceza, birincinin bir yan 

ürünü gibi düşünülmelidir; ödül için çaba sarfedenler değil, sevgiden dolayı çaba 

sarfedenler ödüle ulaşacaklardır.156 

Hıristiyan ahlâkını tam olarak anlayabilmek için, insan tabiatıyla yakından 

ilgili olan Yaratılış ve Düşüş (asli günah) doktrinlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu 

doktrine göre her insan, Hz. Âdem’in işlemiş olduğu günahtan dolayı bu dünyaya 

günahkâr ve günaha eğilimli olarak gelir; bu aslî günah, ancak vaftiz yoluyla 

temizlenebilir.157 Hatta Katolik inancına göre aslî günah, doğumdan itibaren insanda 

                                                
152 Yuhanna, 6: 27. 
153 Matta, 6: 25; 31-34. 
154 Kiraz, a.g.e., s. 106.  
155 Matta, 7: 12; Luka, 6: 31. 
156 Tümer-Küçük, a.g.e., 438-439. 
157 Davud, Abdulehad, İncil ve Salib (Yayına Hazırlayan: Kudret Büyükcoşkun), İstanbul, 1999, s. 18-19. 
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mevcut olduğundan dolayı, yeni doğan bir çocuk, bu günahı yüklenir ve bu çocuk, 

vaftiz olmadan önce ölürse cennet’e gidemez.  

Hıristiyanlık itikadına göre, esasen bu dünya hayatı, doğrudan doğruya bir 

cezadır; dünya hayatı, ‘aslî günah’ ile kirlenmiş olan insanoğlunun bir düşüşü ve 

atılışıdır.158 Hıristiyanlık’a göre tabiat, aslen kötüdür ve isteklerimiz tabiattan gelir; 

bunun için onları yenmek, kökleri dünyaya ait olan her şeyi yok etmek, bu dünyada bile 

tabiatın ötesi için yaşamak gerekir.159 Eğer Allah’ın ‘inâyet’i olmasaydı, yani Allah, İsâ 

şeklinde tecessüm edip, biricik oğlu İsa’yı, aslî günahın keffâreti olarak feda etmeseydi, 

insanoğlu ebediyyen kurtuluşa eremeyecekti.160 İşte, İsa’nın çarmıha gerilmesi suretiyle 

açılan bu “dar kapı”dan girebilmek için İsa der ki: “Düşmanlarınızı sevin ve size eza 

edenler için dua edin ki, göklerde olan babanızın oğulları olasınız.”161  

Havariler ve Hristiyan din adamları, İsâ Mesih’in gelişiyle birlikte, kendilerinin 

artık Eski Antlaşma’nın getirmiş olduğu Kutsal Yasa’nın altında olmadıklarını iddia 

etmişlerdir. Eski Antlaşma’nın özellikle hukukî konulardaki hükümleri, yiyecek-

içeceklerle ilgili sınırlamaları, Sebt günüyle ilgili kurallar, antlaşma altında oluşun bir 

sembolü olan sünnet olma geleneği vb. artık geçerli değildir. Pavlus’a göre yasanın var 

oluş amacı, insanın suç ve günahlarının ortaya çıkmasını ve insanda günah bilincinin 

oluşmasını sağlamaktır; yasa, İsâ Mesih gelinceye kadar insanların eğiticisi olmuş; fakat 

İsâ Mesîh gelince, söz konusu yasa ortadan kalkmıştır.162 İnsanlar artık yasaya uymak 

suretiyle değil, Mesih’e iman etmek suretiyle aklanacaklardır. İsâ Mesih’e inananlar, 

kutsal yasanın değil, Tanrı’nın lutfu altındadırlar. Bundan sonra insanlar yaptıklarıyla 

değil, yalnızca iman etmekle kurtulurlar. Herhangi bir tür iş veya çabayı sonsuz yaşamı 

elde edebilmek için bu imana eklemek, kurtuluşu lütufla alınan bir şey olmaktan çıkarır; 

çünkü kurtuluş, iyi işler yapmakla değil, sadece ve sadece iman sonucu elde edilen bir 

şeydir.163  

                                                
158 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, s. 187. 
159 Ülken, a.g.e., s. 36-37. 
160 Michel, Thomas, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, İstanbul, 1992, s. 74-86. 
161 Matta, 5: 44-45. 
162 Macdonald, William, Kutsal Kitap Yorumu, I, 43, 120. 
163 Macdonald, a.g.e., II, 505-506. 
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Öbür taraftan da şunu unutmamak gerekir ki bir insanın iman ederek kurtulmuş 

olması, onu iyi işler yapmaya doğal olarak götürmelidir. Nitekim Eski Antlaşma’da 

zikredilen On Emir’in Sebt gününe dâir kural hariç olmak üzere dokuzu, uyulmaması 

durumunda dünyevî herhangi bir ceza öngörülmemesi, önemli bir farkla, Yeni 

Antlaşma’da da tekrarlanmıştır.164 Hz. İsâ’nın verdiği meşhur Dağdaki Vaaz165 da, 

yalnızca yasayı ve peygamberlerin sözlerini desteklemekle kalmaz, onları genişletir ve 

daha derin anlamlar kazandırır. Pavlus da Eski Antlaşma’da geçen birçok ahlâkî ilkeyi, 

takip edilmesi gereken ilkeler olarak ileri sürmüştür.166  

Bir hıristiyan azizi olan Saint Augustin (354-430)’e göre bütün eylemlerimizin 

gayesi erdemdir; erdem de, akla uygun hareket ve ebedî mutluluğa götüren yaşama 

sanatıdır. Ona göre, bu dünyada Hıristiyanlık’ın emirlerine inanan ve bu emirlere uygun 

bir şekilde yaşayan insan, bu mutluluğa kavuşacaktır. Onun ahlâk anlayışı, hıristiyan 

unsurlarla Plâtoncu unsurların bir karışımı olarak kabul edilmektedir. Ona göre ahlâk 

yasası mutlaktır ve hiçbir şeye bağlı değildir; ahlâk yasası, Tanrı tarafından konduğu 

için iyi değildir, bilakis bu yasa iyi olduğu için Tanrı onu koymuştur; bir şey, Tanrı 

yasakladığı için kötü değil, kötü olduğu için Tanrı tarafından yasaklanmıştır. Augustin’e 

göre insan, Hz. Âdem’in işlemiş olduğu günahtan dolayı, günahtan kaçınma ve iyilik 

işleme konusundaki özgürlüğünü kaybetmiş ve ilâhî iradenin elinde bir kukla haline 

gelmiştir. Ona göre Tanrı’nın inayeti olmasa, hiç kimse Şeytan’ın tasallutundan 

kurtulamaz ve Hıristiyanlık’a uygun bir hayat yaşayamaz; ona göre ahlâkî hayat, sevgi 

kelimesiyle açıklanabilir.167  

Hıristiyan düşünürlerden Thomas Aquinas (1225-1274)’a göre doğal yasa, 

insanın doğa gereği eğilimli olduğu yasadır; vahyin doğaüstü yasası onu tamamlar, 

fakat onun yerini almaz; doğal insan, vahiy olmaksızın iyi olan şeyi bilebilir. Aziz 

Thomas’a göre akıl, doğru kullanıldığı takdirde kişiyi yanıltmaz; vahiy de, kaynağı 

Tanrı olduğu için bizi yanıltmaz; bu itibarla, akıl ve vahiy gerçeğinin, birbiriyle uyumlu 

olması zorunludur. Aquinas geleneğine bağlı olan hıristiyan kelamcılar, ahlâkî ilkelerin 

gerçek kaynağı olarak Tanrı’yı görmekle beraber, insanın bu ilkeleri kendi aklıyla 

                                                
164 Macdonald, a.g.e., I, 48, 89. 
165 Bkz: Matta, 5, 6, 7. Bölümler: Luka, 6: 20-49. 
166 Macdonald, a.g.e., I, 48. 
167 Aydın, Mehmet S., Tanrı Ahlak İlişkisi, s. 12. 
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bilebileceğine inanırlar; onlara göre insan, vahiyden bağımsız olarak neyin iyi, neyin 

kötü olduğunu bulabilir.168  

Aquinas, aklıyla doğruyu bulma konusunda insanları iki grupta inceler: Birinci 

grubu sıradan insanlar oluşturur ve bunlar, inancın ve vahyin yol göstermesi olmaksızın 

doğruyu bulamazlar; ikinci grubu ise ahlâk filozofları oluşturur ki bunlar, ahlâk 

alanında neredeyse tam doğruyu bulurlar. Bir bakıma Aquinas’ın etiğine damgasını 

vuran unsurlar, Aristoteles felsefesiyle Hıristiyan öğretidir. Bu iki etkinin sonucunda, 

Aquinas’a göre insanın nihâî amacı, Aristoteles’ten biraz farklı olarak, yaratılmış iyiler 

veya dünyevî mutluluk değil, yaratılmamış, mutlak ve sonsuz iyi olarak Tanrı, yani bu 

dünyada geçirilecek erdemli bir hayatı izleyen âhiret hayatında Tanrı’ya erişmekle 

gerçekleşen ebedî mutluluktur.169  

John Calvin (1509-1564) de, Tanrı’nın dilediğinin iyi olduğunu ve bunun, sırf 

O istediği için iyi olduğunu söylemektedir. Bir protestan olan Kari Barth (1886-1968) 

da vahiyden yardım görmeyen aklın, ahlakî gerçeklerin neler olduğunu bilemeyeceğine 

inanır.170  

John Locke (1632-1704)’a göre, pratik yaşama bilimi olarak etik, İncil’in 

yazıya geçirilmesinden beri, artık özü bakımından tamamlanmıştır. Ona göre 

Hıristiyanlık’ın özü, İsâ’nın, Tanrı tarafından, ilâhî bir görevle gönderilmiş olduğuna 

inanmak ve onun getirdiği ahlâk öğretisine dayanmaktır.171  

Hıristiyan ahlâk felsefesi, dünyada büyük bir yanlış telâkkinin meydana 

çıkmasına sebep olmuştur. Zira Hıristiyanlıktaki ahlâk mefhumu, tamamen pasif, menfi 

bir şekilde telkin edilmiş bulunuyor. Hıristiyanlıkta yalnız tevazu, alçakgönüllülük, 

boyun bükmek, acz, zillet, aşağılık, miskinlik, gariplik, kederlilik gibi şeylere, pasif 

hareketlere ahlâk bakımından daha fazla yer verilmiştir. Yerine göre tevazu zaruri 

olduğu gibi, yerine göre de izzet-i nefse, vakara ihtiyaç vardır. Af ve göz yummanın ne 

kadar iyi olduğu malûm olmakla beraber yerine göre adalet ve cezalandırma zaruridir. 

                                                
168 Aydın, a.g.e., s. 11. 
169 Cevizci, Ahmet, Etiğe Giriş, s. 89, 93. 
170 Aydın, a.g.e., s. 11. 
171 Akarsu, Bedia, Mutluluk Ahlakı, İstanbul, 1998, s. 157. 
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Yalnız mahkûm bir tavırla, yalvarırcasına vaaz ve nasihatte bulunmak yeterli olmaz, 

bazen hâkim bir ruh ile fertler arasında kendini göstermek gerekli olabilir.  

Bazılarına göre de Hıristiyanlık’taki kayıtsız-şartsız af ve merhamet fikri, bir 

zillet ahlakını ortaya çıkarmıştır; nitekim sonraları; bazı düşünürler, mesela Nietzsche, 

onu bir köle ahlâkî olarak nitelendirmiştir. Nietzsche’ye göre iyi, insanda güç 

duygusunu, güç istemini, gücün kendisini yücelten her şeydir; kötü ise, zayıflıktan 

doğan her şeydir; ona göre mutluluk, gücün büyüdüğü duygusu, bir engelin aşıldığı 

duygusudur; zayıflar, nasibi kıt olanlar, yıkılıp gitmelidir; herhangi bir günahtan daha 

zararlı olan şey, nasibi kıtlara ve zayıflara duyulan acımadan doğan eylemdir; bu da 

Hıristiyanlık’ta kendini bulur.172 

Mevcut İncillere baktığımız zaman, Hıristiyanlık’ın, toplumsal düzeni 

bozabilecek, adaletsizliğe ve haksızlığa meşrûiyyet kazandırabilecek mâhiyetteki ahlâk 

telâkkisini ifade eden bazı âyetler mevcuttur; meselâ Matta 5: 38-41’de Hz. Îsâ’ya şu 

emirler atfedilir: “Göz yerine göz, diş yerine diş denildiğini duydunuz; fakat ben size 

derim ki: kötüye karşı koyma ve senin sağ yanağına vurana, ötekini de çevir ve eğer biri 

seninle mahkemeye gidip, senin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak. Ve seni 

kim bir mil gitmeye zorlarsa, onunla iki mil git!” Luka 6: 20-30’da ise İsâ Peygamber, 

fakirlik, açlık, nefret edilmek, horlanmak gibi durumları övdükten ve zenginlik, tokluk, 

sevinç gibi nimetleri yerdikten sonra şöyle devam etmektedir: “Fakat ey dinleyenler! 

Size derim: Düşmanınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin. Size lanet edenlere 

hayır dua edin. Ve size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağına vurana, öbürünü de 

uzat ve senin abanı alandan, gömleğini de esirgeme. Senden her isteyene ver ve senin 

eşyanı alandan, onu geri isteme.”173 İncil’de yer alan “Biri sağ yanağına vurursa, sol 

yanağını da çevir”174 anlayışı, genel ve kuşatıcı bir yasa olma vasıflarından mahrumdur; 

böyle bir yasanın, ulvî sıfatlarla vasıflanan insanlığı alçaltmasından sarf-ı nazar edilse 

dahi, bütün insanların her türlü hırstan soyutlanmış olduğu farz edilmedikçe, insanlığın 

nizamı için faydalı sayılamaması da zaruridir. Hıristiyan milletlerden hiçbirisinin bu 

yasayı hiçbir zaman hareket prensibi edinmemiş olması, onun tatbik imkânının 

                                                
172 Cevizci, Etiğe Giriş, s. 243. 
173 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, s. 187-188. 
174 Matta, 5: 39. 
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olmadığının da en bariz delilidir. Zira ahlâk yasalarının bütün insanlarca makul ve kabul 

olunmaya değer görülmesi için, herkesin müşterek fıtratına uygun olması gerekir.175  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Hıristiyan ahlâkına göre iyi ve kötünün ne 

olduğunu belirleyen, yani ahlakın kaynağı Tanrı’nın yasasıdır. Ahlâkî iyilik, Hz. İsa 

tarafından açıklanmıştır. Tüm Hıristiyanlar, İncil’in Tanrı’nın sözü ve onun her konuda 

bir rehber kitabı olduğuna inanırlar. Ancak her Hıristiyan grubu onu farklı kullanıp, 

farklı yorumlamaktadır. Bu yüzden, bazı temel ahlaki erdemler belirlense de herkesin 

kabul ettiği ortak ahlaki ilkeler oluşturulamamaktadır. Dolayısıyla İncil’in ortaya 

koyduğu ahlaki öğretiler her gruba göre farklılık arzetmektedir. 

D. İslamiyet’te Ahlâkın Kaynağı İle İlgili Görüşler 

İslam ahlâkının temel kaynağı, Kur’ân-ı Kerim ve onun ışığında oluşan Hz. 

Peygamberin söz ve davranışları yani Sünnet’tir. Bu nedenle İslam ahlâkının kurumsal 

temeli Kur’ân, örnek şahsiyeti ve kurumsal kimliği de Hz. Peygamber’dir.  

Kur’ân-ı Kerim, ihtiva ettiği diğer konular gibi, ahlâk konularını da herhangi 

bir sistematik ahlâk kitabı tertibinde ele almamakla birlikte, bir bütün olarak 

bakıldığında eksiksiz bir ahlâk sistemi oluşturacak zenginlikte prensipler ve 

uygulamalara işaret etmektedir.  

Kur’ân-ı Kerim, ahlâk konusunu sadece teorik bir kavram çerçevesinde ele 

almamış, bilakis “amel” kelimesi gibi şemsiye bir kavram kapsamında bir çok ahlâkî 

davranışlara dikkat çekmiştir.176 

Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de birr, takvâ, hidâyet, sırât-ı müstakîm, sıdk, amel-i 

sâlih, hayır, marûf, ihsân, hasene ve istikâmet gibi iyi ahlâklılık; ism, dalâl, fahşâ, 

münker, bağy, isrâf, fısk, fücûr, hatîe, zulüm gibi kötü ahlâklılık ile aynı veya yakın 

anlam ifade eden birçok terim vardır.177  

Görünür âlemin yegâne mükellef ve sorumlu varlığı olarak insanı tanıyan 

Kur’an-ı Kerim, onun ahlâki mahiyeti konusuna da özel bir önem vermiştir. Buna göre 

                                                
175 Babanzade, Ahmed Naim, İslam Ahlakının Esasları, İstanbul, 1992, s. 92, 93. 
176 Bkz. Sebe, 34/11; Mü’minûn, 23/51; Nisâ, 4/122-124; Zilzâl, 99/7, 8. 
177 Bkz. Bakara, 2/258; Al-i İmran, 3/15, 186; En’am, 6/141, 154; A’raf, 7/31.Yunus, 10/63; Nahl, 16/61. 
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Allah insanı en güzel tabiatta yaratmış, 178 ona kendi ruhundan üflemiştir.179 Bu sebeple 

Allah ilk insan Hz. Âdem karşısında meleklerin secdeye kapanmasını emretmiştir.180 

Ancak insanın bu ruhî üstün cephesi yanında bir de topraktan yaratılan beşeri cephesi 

vardır.181 İşte insandaki bu ikilik onun ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık olması 

sonucu doğurmuştur. “Allah insan nefsine fücurunu da takvasını da ilham etmiş”182 

yani ona iyilik ve kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte vermiştir. Dolayısıyla 

“nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır.”183 

Kur’ân-ı Kerîm’in insanın ahlâkî mahiyeti hakkındaki bu dengeli yaklaşımı, 

onun ahlâkî hüküm ve tercihlerini de aynı şekilde değerlendirmesine yol açmıştır. İşte 

Kur’an’ın insan hakkındaki bu ihtiyatlı iyimserliği İslâm ahlâkının temelde dinî 

kaynaklı olması sonucunu doğurmuştur.  

Hadislerde ise ahlâk kavramı, Kur’ân-ı Kerîm’dekinden daha geniş bir şekilde 

yer almaktadır. Hadis kaynaklarında “Kitâbü’l-Edeb, Kitâbü’l-Birr ve’s-Sıla, Kitâb-ü 

Hüsni’l-Hulk, Kitâbü’l-Ahlâk ve Kitâbü’z-Zühd” gibi başlıklar altında ahlâk hadislerini 

ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi İmâm Buhârî’nin ( ö.256/ 810), el-

Edebü’l-Müfred’i, Abdullâh b. Mubârek’in( ö.181/797) Kitâbu’z-Zühd ve’r-Rekâik gibi 

doğrudan veya dolaylı olarak sadece bu konuya dair “hadis” ve “haber”lerden oluşan 

eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan “Kırk Hadis” çalışmalarının 

başta gelen konularından biri de budur. 

Kur’an-ı Kerîm’de sadece “huluk” kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna 

ilave olarak “ahlâk”184 kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları, fazilet 

ve reziletleri ifade etmek üzere “ahlâk” kelimesi, bazı sıfatlarla izafet yoluyla 

tamlanmaktadır. Örneğin “Mekârimü’l-Ahlâk, 185 Münkerâtü’l-Ahlâk, 186 Hüsnü’l-

                                                
178 Tin, 95 / 4. 
179 Hicr, 15 / 29 
180 Bakara, 2 / 34. 
181 Tâhâ, 20 / 55. 
182 Şems, 91 / 9. 
183 Şems, 91 / 9-10. 
184 Buhâri, Sahih, Edeb, 38-39; Mâlik, el-Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 1; Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, 

es-Sünen, İstanbul, 1981, Birr, 55. 
185 Buhârî, Menâkıb, 87. 
186 Tirmizî, Daavât, 126.  
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Huluk, 187 Sûü’l-Hulk, 188 Ehsenü’l-Ahlâk, 189 Sûü’l-Ahlâk, 190 Seyyiü’l-Ahlâk, 191 

Hüsnü’l-Ahlâk”192 terkipleri bunlar arasında sayılabilir. 

İslam ahlakının kaynağı ile ilgili olarak, Hz. Âişe’nin “O’nun (Hz. Peygamber) 

ahlâkı Kur’an ahlâkıdır” ifadesi193 fıkıh, hadis, kelam, mutasavvıf âlimleri ve İslâm 

filozofları tarafından geliştirilerek İslam ahlâk anlayışlarının temelini oluşturmuştur.194  

Kur’an ve Sünnete göre hakkında nas bulunan konularda yükümlülüğün 

kaynağı dindir. “Allah ve Resulü bir şeye hükmedince, artık mümin erkek ve kadınlara 

işlerinde bir seçme hakkı kalmaz. Her kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık bir 

sapıklığa düşmüş olur.”195 Hz. Peygamber, ahlâkî hükümlerin de dâhil olduğu helâlleri 

haram, haramları helâl saymaya yönelik bir anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamıştır. 

Bununla birlikte. Allah’ın hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ana, baba, devlet gibi 

başka otoriteler de vazife koyabilirler ve bunlara itaat gerekir.196 

Kur’an ve Sünnet’te ahlâk ile ilgili genel hükümler yanında birçok ahlâki 

davranışlar için özel hükümlerde yer almış olmakla birlikte, hakkında hüküm 

bulunmayan belirsiz meselelerle karşılaşabileceği de hesaba katılmıştır. Hz. Peygamber, 

“Helal de haram da bellidir; bu ikisi arasında ise şüpheli durumlar vardır. Şüphelerden 

sakınan kişi dininin şerefini korumuş olur”197 buyurmuş ve böyle durumlarda kalp ve 

vicdanın verdiği hükme uymayı öğütlemiştir. Ne var ki Kuran ve hadislerde vicdanın 

hükümleri ihtiyatla karşılanmıştır. Çünkü insan nefsi, kendisine kötülük ve edepsizlikler 

telkin eden şeytanın baskısı altındadır.198 Ayrıca İslâmî terminolojide hevâ adı verilen 

kötü arzu ve eğilimler ile şuursuz taklit de ahlâk ve fazilet yolunun engelleri olarak 

gösterilmiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim kötü arzuların esiri olan insanı “hevâsını tanrı 

                                                
187 Müslim, Birr, 14, 15; Ayrıca bkz. Tirmizî, Zühd, 52 
188 Tirmizî, Birr, 41. 
189 Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 86; Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, İstanbul, 1981, 

İftitâh, 16. 
190 Nesâî, İstiâze, 21. 
191 Nesâî, İftitâh, 16. 
192 Malik, el-Muvatta’, Hüsnü’l-Huluk, 1. 
193 Müslim, Salâtü’l-Müsafirin, 139. 
194 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, s. 30. 
195 Ahzâb, 33 / 36. 
196 Buhârî, Ahkâm, 4, 43; Müslim, İmâre, 34, 38. 
197 Buharî, İman, 39; Büyu’, 2; Müslim, Müsâkat, 107. 
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edinen”199 şeklinde tanıtmış, öte yandan yanlış yolda olan atalarını taklitte direnenleri, 

“Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; akıllarını kullanamazlar”200 ifadesiyle eleştirirken bu 

arada dinî hükümlerle selîm aklın hükümlerinin birbirini desteklediğine işaret etmiştir. 

İslâm Kelam düşüncesinin üç ana ekolünden hareketle de İslam Ahlâk 

anlayışının kaynağının ne olduğu ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz.  

Mu’tezilî kelamcılara göre, iyilik, kötülük, adalet gibi ahlâkî değerler, 

bağımsız, gerçek bir varoluşa sahiptirler. Davranışları ahlaken iyi veya kötü kılan 

objektif özellikler vardır. Bir davranışın ahlaken iyi veya kötü olması, Allah’ın onu emir 

veya yasaklamasıyla değil, o davranışta bulunan faydalı veya zararlı olma gibi birtakım 

özellikler sebebiyledir. Hatta Allah’ın bir davranışı emir veya yasaklaması, adı geçen 

davranıştaki bu özelliklere bağlıdır. Objektif bir varoluşa sahip olan ahlâkî değerler, 

Mu’tezilî kelamcılara göre, genellikle sadece insan aklıyla bilinirler.201 

Eş’ari ekolüne mensup kelamcılara göre ise, adalet, iyilik, kötülük gibi ahlâkî 

değerler, objektif bir varoluşa sahip değildirler; Allah tarafından emredilen davranışlar 

ahlaken iyi, yasaklananlar ise kötüdür. Objektif bir değer teorisini kabul etmeyen 

Eş’arîlere göre, insan davranışları ontolojik manada ahlaken tarafsızdır. Davranışların 

ahlâkî bir değer kazanması, ancak ilahî bir buyruk ile mümkündür. İlahî buyruklar ile 

belirlenen ahlâkî değerler, ancak vahiyle bilinirler. İnsan aklının vahiyden bağımsız 

olarak ahlâkî değerlerin bilgisine ulaşma imkânı yoktur. “Bir şey Allah emrettiği için mi 

iyidir, yoksa iyi olduğu için mi Allah onu emretmektedir?” şeklinde formüle edilen ve 

Eflatun’dan beri değişik bağlamlarda tartışılmış olan mesele, İslâm düşüncesinde 

“husun kubuh meselesi” başlığı altında tartışılmış ve hem ontolojik hem epistemolojik 

manada birbirine zıt iki anlayışın oluşmasına sebep olmuştur. Bu iki anlayış arasındaki 

temel farklılık, Mu’tezile’nin Allah’ın adalet sıfatına, Eş’arilerin de kudret sıfatına ağır-

lık vermesinden ve konuyla ilgili Kur’an âyetlerini farklı yorumlamalarından 

kaynaklanır.202 

                                                
199 Furkân, 25 / 43; Câsiye, 45 / 23. 
200 Bakara, 2 / 170-171. 
201 Kadi Abdülcebbar, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, s.195, Kahire, 1965.  
202 Gölcük-Toprak, Kelam, s.57. 
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Mu’tezile ve Eş’ari ahlâk anlayışlarının ortaya çıkardığı teolojik ve felsefi 

problemleri, Allah’ın kudret sıfatına halel getirmeden, insan hürriyetini de 

engellemeden çözüme kavuşturmayı deneyen üçüncü bir teşebbüs de İmam Maturidî 

tarafından geliştirilmiştir. İmam Maturidi’ye göre iyilik, kötülük gibi ahlâkî değerler, 

ontolojik manada objektiftirler. İnsan davranışları, bizzat iyi olanlar, bizzat kötü olanlar 

ve bu ikisi arasında bulunanlar olmak üzere üçe ayrılırlar. İlk ikisinin bilgisine insan 

aklı, vahiyden bağımsız olarak sahip olurken, sonuncular ancak vahiyle bilinirler.203 

Allah’ın varlığına inanmak, vahyi bir bilgi kaynağı olarak kabul etmek 

hususunda hemfikir olan Mu’tezîle ve Eş’arî anlayış, ahlâkî değerlerin ontolojik 

statüleri ile bu değerlerin kavranmasında vahyin ve aklın rolü konusunda ihtilafa 

düşmüşlerdir. Mu’tezîle’ye göre, vahyin haber verdiği bilgiler kesinlikle doğru olmakla 

beraber, adalet, doğruluk, zulüm ve yalan konuşmak gibi ahlâkî fiillerin iyilik ve 

kötülüğü aklen bilinebilir. Bu gibi konularda vahyin rolü, aklın bu fiiller hakkında 

verdiği hükümleri doğrulamaktan ibarettir. Çünkü Mu’tezîle’ye göre ahlâkî değerler, 

fiillerin değişmeyen nitelikleri durumundadır. Akıl, fiillere değer yüklememekte ve 

fakat onlardaki bu değişmez nitelikleri keşfetmektedir. Başka bir ifadeyle ahlâkî 

değerler, ontolojik manada objektif bir varoluşa sahiptir ve akıl, vahiyden bağımsız 

olarak bu değerleri kavrayabilmektedir. Oysa Eş’arî’ye göre ahlâkî değerler, fiillerin 

değişmez nitelikleri değildir. Fiiller ahlâki değer açısından tarafsızdır. İyi ve kötü gibi 

ahlâkî kavramlar, ancak Allah’ın emir ve yasaklarıyla muhteva kazanırlar. Dolayısıyla 

fiillerin ahlaken iyi veya kötü olması hususunda aklın hüküm verme gücü yoktur. 

Fiillerdeki iyilik veya kötülüğü belirleyen, onlara ilişkin Allah’ın buyruğu olmaktadır ki 

bu da ancak vahiyle bilinebilir.204 

Yine, Eş’arî ve Mu’tezile ekolü, her şeyin yaratıcısı olarak Allah’ı kabul etmiş 

olmalarına rağmen, insan fiillerinin yaratılışı hususunda farklı kanaatlere ulaşmışlardır. 

Mu’tezile’ye göre insan, Allah’ın kendisine verdiği güçle fiillerini kendisi yaratır. 

Fiillerini kendisi yarattığı için de ahlaken sorumlu olur. Bu anlayışı, Allah’ın mutlak 

kudret ve irade sıfatlarının sınırlandırılması şeklinde anlayan Eş’arî ise, insanın ahlâkî 

sorumluluğunu ‘kesb teorisi’ ile temellendirmeyi dener. O’na göre, her şeyi olduğu gibi 
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insan fiillerini de Allah yaratmakta; insan da yaratılan bu fiilleri kesb etmekte yani 

kazanmaktadır.205 İnsandaki bu güç, Mu’tezîle’nin anladığı gibi yaratma gücü değil, ka-

zanma gücüdür. Ancak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, böylesi bir güçle insan, 

birbirine zıt ahlâkî değeri olan iki fiilden birini veya diğerini seçememektedir. Allah 

insandaki kazanma gücünü yaratırken, bu gücün objesini de beraberinde yaratmaktadır. 

Demek ki adı geçen her iki ekol, ahlâkî değerlerde olduğu gibi, insanın ahlâkî 

sorumluluğunu temellendirmek hususunda da, aynı prensipten hareket etmekle beraber 

farklı izah tarzları geliştirmişlerdir. 

Mu’tezîle’nin ahlâk anlayışı daha çok teolojik karakterde, Eş’arî’nin ahlâk 

anlayışı ise daha ziyade felsefî ve mantıkî karakterde birtakım problemlerin doğmasına 

sebep olmuştur. Bu problemlere getirdiği izah tarzları ile kendine has orijinal bir ahlâk 

anlayışı geliştiren Maturîdî, ahlâkî sorumluluk ve yükümlülüğün temellendirilmesinde 

Eş’arî’ye, ahlâkî değerler bahsinde ise Mu’tezîle’ye daha yakın gibi gözükür. Fakat 

aralarındaki benzerliğe rağmen Maturîdî’nin anlayışı, Mu’tezîle ve Eş’arî ahlâk 

anlayışlarının bir araya getirilmiş hali değil, her konuda kendi içinde bütünlük arz eden 

orijinal bir ahlâk anlayışıdır. 

Yaratılması açısından insan fiillerinin Allah’a mı yoksa insana mı ait olduğu 

hususunda Mâturîdî, beşerî fiillerin bir yönden Allah’a, bir yönden de insana ait 

olduğunu ileri sürerek, meseleye yeni bir boyut kazandırmıştır. İnsanın ahlâkî fiilleri de 

dâhil bütün davranışlarının “birinci yönden insanlara ait olmadığı; ikinci yönden ise 

onlara ait olduğu sabit olmuştur. (İnsana ait olmayan) birinci yön, bir şeyin yokluktan 

varlığa çıkarılmasının tasavvuru; (ona ait olan) ikinci yön ise, yasaklanan ve emredilen 

şeyleri insanın yapıp yapmaması gibidir.”206 Buna göre insan fiillerini yaratan Allah’tır. 

Çünkü “sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratmıştır”207 âyetinden bu durum açıkça 

anlaşıldığı gibi, “Allah her şeyin yaratıcısıdır”208, “Allah her şeye kadirdir”209 

ayetlerinde geçen ‘her şey’in kapsamına, insan fiilleri de dâhildir. Bu sebepten insanı 

fiillerinin yaratıcısı olarak gören Mu’tezilî anlayış, Maturidi’ye göre, adı geçen ayetlere 

                                                
205 Eş’ari, el-Luma’, s.38-39. 
206 Maturidî, Kitabu’t-Tevhid, s. 29.  
207 Saffat, 37/9. 
208 En’am, 6/102; Ra'd, 13/16. 
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aykırı olduğu gibi, Allah ile insan arasında “yaratmak yönünden bir benzerlik 

kurmak”210 manasına da gelir. Allah ile insan arasında böylesi bir benzerliği 

çağrıştırabilecek bir görüşü Mâturîdî, “yoksa Allah’a, O’nun gibi yaratan ortaklar 

buldular da, yaratmaları birbirine mi benzettiler”211 ayetinden hareketle reddeder. 

“İnsan fiillerinin bazısı iyi, bazısı kötüdür. Fakat insan, önceden fiilinin iyi 

veya kötü netice vereceğini bilemez” diyen Mâturîdî’ye göre, fiillerini insan yaratmış 

olsaydı, yaptığı işlerin her zaman arzu ettiği şekilde gerçekleşmesi gerekirdi. O halde, 

fiillerini insanın kendisi yaratmamaktadır. Buradan da “beşerî fiillerin, yaratma 

açısından insanlara ait olmadığı ortaya çıkar.”212 Yaratma yönünden Allah’a ait olan 

beşerî fiillerin insanlara aidiyeti ise “kesb yönünden” olmaktadır. “Allah fiilleri olduk-

ları gibi yaratmakta, onları yokluktan varlığa çıkarmakta; işledikleri ve kesbettikleri 

ölçüde de insanlar o fiillere sahip olmaktadır.” Ancak insanın, Allah’ın yaratmış olduğu 

fiilleri sadece kesb eden (kazanan) bir durumda olması, onun herhangi bir şekilde 

önceden determine edilmiş olmasını gerektirmez. Çünkü “her insan, yaptığı işte hür 

(muhtar), fail ve kazanan (kâsib) olduğunu kendi içinde bilmektedir.”213 Başka bir 

ifadeyle, fiillerin Allah tarafından yaratılması gerçeği, o fiilleri eyleme geçirmek 

hususunda insana herhangi bir zorunluluk yüklemez. Zira bu tür bir zorunluluk 

imkânsızdır. Çünkü herkes, fiillerinde hür olduğunu hissî olarak bilmektedir. 

Yaratma yönünden Allah’a, kazanma yönünden kişiye ait olan fiilleri insan, 

kendi hür iradesiyle beğenip seçmekte ve eyleme dönüştürmektedir. Esasen Allah’ın 

fiilleri yaratması da, insanın istemesi, beğenip seçmesi sonunda gerçekleşiyor gibi 

gözükmektedir. İnsanın ahlâkî sorumluluğu da, ondaki bu beğenme ve seçme 

hürriyetinden kaynaklanmaktadır. Kendi bağımsız hür iradesiyle seçip eyleme 

dönüştürdüğü fiillerinden dolayı insan, ahlaken sorumlu olmakta, övülüp yerilmeye hak 

kazanmaktadır. 

Demek ki iyilik, kötülük gibi ahlâkî değerler, Mâturîdi’ye göre, Allah’ın 

buyruklarından bağımsız objektif bir varoluşa sahiptir ve insan bu değerleri, akıl ile 
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kavramaktadır. Dolayısıyla temel ahlâk ilkeleri, vahiyden önce akıl ile tespit 

edilmektedir. Başka bir ifadeyle, aklen sabit olan temel ahlâk ilkeleri ile vahiyle 

bildirilenler arasında tam bir uyum söz konusudur. Mâturîdî’nin ahlâk anlayışında akıl, 

“iyinin, kötünün, güzelin ve çirkinin kendisiyle kavrandığı bir ölçüdür. İnsan, akıl ile 

faydalı olanları zararlılardan, kirliyi temizden, iyiyi kötüden ayırt eder. Ancak sosyal 

hayattaki meşguliyetlerin yoğunluğu aklı karıştırır. Üzüntüler, değişik acı ve ıstıraplar 

ile sayılamayacak kadar başka sebepler de, aklın doğru karar vermesine engel olurlar. 

Şehvet, ümit ve hazların yoğunluğu da böyledir. Bu gibi sebepler yüzünden şüpheye 

düştüklerinde, insanlara doğruyu göstermek üzere Allah’ın peygamber göndermesine 

yani vahye ihtiyaç vardır.”214  

Temel ahlâk ilkelerini insan, akıl ile belirleyebilmektedir. Ancak Allah, akıl ile 

belirlenen bu ahlâk ilkelerini emrederek, yerine getirenlere sevap va’d etmek, yerine 

getirmeyenleri ceza (vaîd) ile korkutmak suretiyle, bu ilkelerin eyleme geçirilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Akıl ile belirlenen iyilik ve kötülüklerin, vahiyle “emir ve yasak 

şeklinde duyurulmasında, insanı nefsiyle mücadele etmeye teşvik etmek ve onu nefsinin 

istemeyip uzaklaştığı şeye sevk etmek vardır. İnsan, nefsiyle giriştiği mücadeleyi 

kazanmak ve yapması gereken görevlerini gerçekleştirmek hususunda, sevap/va’d ve 

ceza/vaîdden başka bir yardımcı bulamaz.”215 Görülüyor ki, ahlâkî alanda sevap ve 

ceza, iyilikleri yapmaya teşvik (tergîb); kötülükleri yapanı korkutmak (terhîb) içindir. 

Görüldüğü üzere, İslâm Kelam düşüncesinde ahlâki değerlerin kaynağının 

mutlak varlık olan Allah olduğu konusunda mutabakat bulunmasına rağmen, bu 

değerlerin bilgisini elde etme noktasında görüş farklılığı ortaya çıkmaktadır.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, İslâm Kelam düşüncesindeki ahlâk 
anlayışlarında ortaya çıkan görüş farklılığı, ahlâk ilkelerinin belirlenmesinde vahyin 
önemi hakkında değil, vahyin asli önemi yanında aklın fonksiyonu konusundadır. 
Çünkü ahlâk ilkelerinin belirlenmesi hususunda vahyin merkezi bir yeri vardır. Vahiy, 
her halükarda, ahlâk ilkelerini belirlemektedir. İlahi buyruk teorisi denebilecek olan 
Eş’ari düşünceden farklı olarak, Mutezile ve Maturîdî düşüncede akıl da, vahiyden 
bağımsız olarak, ahlâk ilkelerini belirleme gücüne sahiptir. Normal şartlarda aklın 

                                                
214 Maturidî, a.g.e., s. 182-183. 
215 Maturidî, a.g.e., s. 101. 
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belirlediği ilkeler ile vahyin belirledikleri arasında çelişki değil uyum vardır. Bilhassa 
Maturîdî’nin açıkça ifade ettiği gibi, insanın tabiatı gereği sahip olduğu eğilimleri, tutku 
ve arzuları ile sosyal hayattaki değişik meşguliyetleri, aklın doğru karar vermesine engel 
olabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda vahiy, akıl için, sabit bir mihenk taşı rolü 
oynamaktadır. Genel ahlâk felsefesi geleneğinde eksik olan unsur, ahlâk ilkelerinin 
belirlenmesinde zaman ve zemine göre değişmeyen, vahiy gibi, sabit bir ölçütün 
olmayışıdır. Böyle sabit bir ölçütten yoksunluk ise, ahlâkî relativizm ve şüpheciliği 
davet etmektedir. 

Ahlâk alanında relativizm ve şüphecilik ne anlama gelir? En genel anlamda 
ahlâkî şüphecilik, genel-geçer ahlâk doğrularının mevcudiyetinden şüphe etmektir. 
Ahlâkî relativizm ise, birbirleriyle çelişen iki temel prensipten her ikisinin de aynı 
derecede doğru olabileceğini savunmaktır. Buna göre adalet ile zulüm, doğruluk ile 
yalancılık, namusluluk ile namussuzluk aynı derecede doğru ve iyi demek olur. Bu ise 
insanı insan kılan her türlü ahlâkî faziletin önemini kaybetmesi demektir. Bu da gerek 
birey gerekse toplum hayatında içinden çıkılmaz problemleri beraberinde getirir. 

Ahlâk ilkelerinin belirlenip-bilinmesi önemli bir aşamadır. Fakat bilinen ahlâk 
ilkelerinin sosyal hayata geçirilmesi, ahlâkî sahada belki de daha önemli olan bir 
husustur. Çünkü ahlâkî doğrunun bilgisine sahip olan insanların, sık sık ahlâkî yanlışı 
işledikleri görülür. Doğru davranışın ne olduğunu bildiği halde, ahlâkî yanlışı seçen 
insanların varlığı da gösterir ki, doğru olan şeyin bilgisi, onu yerine getirmek için 
gerekli olsa da yeterli değildir. Ahlâki değerlerin kaynağını Allah Teala ile 
irtibatlandırmanın önemi, kendini apaçık olarak burada gösterir. Ahlâkın kaynağındaki 
bu aşkın ve mutlak zat, insanı ahlâk ilkelerine uygun hareket etmeye muktedir kılacak 
bir motivasyon kaynağı durumundadır. Çünkü böyle bir anlayışta ahlâk ilkeleri ile sa-
dece bir şeyler buyrulmamakta aynı zamanda bu ilkelere uygun hareket edenlere sevap 
va’d edilmekte; uygun hareket etmeyenler ise ceza (ikab) ile korkutulmaktadır. 
Dolayısıyla ahlaken iyi olan bir şey dinen sevap; kötü olan da dinen günah olmaktadır. 
Bir başka ifadeyle ‘yapmalısın’ buyruğu, sadece ahlâkî bir yükümlülüğü değil, aynı 
zamanda dinî bir vecibeyi de ifade etmektedir. Böylece İslâm Kelam düşüncesi, ahlâk 
alanını dini inanç boyutu ile zenginleştirmiş olmaktadır. Bu boyut; hürmet, sevgi ve 
korku duyulan, emirlerine tapınmak seviyesinde itaat edilen, mükemmel sıfatların hep-
sini kedinde toplayan aşkın bir Zât olan Allah’a iman boyutudur. Adı geçen bu iman 
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boyutudur ki, ahlâk ilkelerini kuru ve teorik düzeyde kalmaktan kurtarır ve ahlâkı sosyal 
hayatta yaşanır hale getirir.216 

İslâm’da bütün ahlâki vazifeler uhrevî müeyyideye bağlanmış, 217 iyiler için 
cennet vaad edilmiş, kötüler cehennemle tehdit edilmiştir. Ancak, içtimai düzenin 
sağlıklı işletilmesinde ve ahlâklı birer fert olunmasında sadece cennet ümidi ve 
cehennem korkusuna dayanan bir ahlâk anlayışı muteber sayılmamış, Allah’ı en yüksek 
derecede sevmek, 218 O’nun rızasını kazanmak ve O’ndan hoşnut olmak219 temel ahlâki 
motif olarak gösterilmiş, doğru inanç ve temiz yaşayışın en yüksek gayesinin Allah 
rızası olduğu vurgulanmıştır.220 İslâm’ın öngördüğü bu ahlâkî terakkinin ulaşacağı son 
nokta, insanın cennet ümidi ve cehennem korkusunun da ötesinde bütün düşünce ve 
davranışlarında Allah’ın rızasını düşünmesidir.221 Bu son noktada İslam ahlâkı 
faydacı/çıkarcı eğilimleri ortadan kaldırmakta ve aşamalı bir ahlâk anlayışı sun-
maktadır.222 

Bu konuda son söz olarak şunu söyleyebiliriz: İman ile faziletli ahlak arasında 
bir paralellik vardır. Faziletli ahlak iman sayesinde korunur. İman da faziletli ahlak 
sayesinde itibarını ortaya koyar. İnsanın gerçek terbiyesinin ve mutluluğunun, semavi 
sistemler dışındaki sistem ve metotlarla sağlanamayacağı muhakkaktır. Bilindiği üzere 
İslam ahlak düşüncesi bu sistemlerin en sonuncusu ve en mükemmelidir. İlahi dinlerin 
getirdiği ahlak sistemlerinin sağlıklı olarak işleyebilmesi için o sistemleri insanların iki 
dünya saadeti için gönderen Yüce Yaratıcıyı bilmek ve O’na inanmak önem 
arzetmektedir. 

                                                
216 Bkz.Kılıç, Recep, “İslam Kelam Düşüncesinde Ahlak Anlayışı” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak 

(Editörler: Recep Kaymakcan-Mevlüt Uyanık), İstanbul, 2007, s. 161-187. 
217 Kasas, 28 / 83-84; Tahâ, 20 / 15; Gâfir, 40 / 17; Câsiye, 45 / 27. 
218 Bakara, 2 / 165. 
219 Mâide, 5 / 119. 
220 Tevbe, 9 / 72; Hadid, 57 / 27. 
221 Hûd, 11 / 112; Şûra, 42 / 15; İnsan, 76 / 8-9. 
222 Küçük, Sezai, “Mesnevi’de Mevlana’nın Ahlak Anlayışı” Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, s. 283-

285.  
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III. ALLAH İNANCI 

A. Genel Olarak Allah İnancı 

Bu başlık altında, konumuzun ikinci sacayağını teşkil eden Allah inancına 

temas etmek istiyoruz. Geçmişte ve günümüzde Allah inancının yansımalarını ve ahlak 

ile olan ilişkisini görebilmek için, semavi dinlerdeki Allah algısını gözden geçirmenin 

uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Tarihin her döneminde insanların inandıkları, tapındıkları varlıklar 

olagelmiştir, inançsız bir insan toplumuna rastlamak mümkün değildir. Tanrı olarak 

kabul edilen ve kendisine bağlanılan varlık, her zaman en kutsal, saygıya ve yüceltmeye 

en layık bir nitelikte tasavvur edilmiştir. O, görünür varlıkların ötesinde, çok yüce ve 

kavranılamaz olan, fakat olup biten her şeyin kendisiyle anlam kazandığı sonsuz bir güç 

olarak anlaşılmıştır. Dindar insanın dilekleri, talepleri, ümit ve beklentileri hep bu yüce 

güç ve iradeye yönelmiştir. İşte bu yüzdendir ki, ilkel dinler de dâhil olmak üzere tüm 

inanç sistemlerinde bir ‘yüce varlık’ ya da başka bir deyişle ‘Allah’ inancı söz 

konusudur.223 

Kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan 

Allah’a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilahî dinlerde Allah’ın 

varlığı ve birliği (tevhid) en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları 

Allah’a imana ve O’nun birliği esasına dayanmaktadır.224  

“Allah” kelimesinin, kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismi olduğunu 

kabul eden bütün İslam âlimleri konu ile ilgili açıklamaları sırasında O’nu şöyle 

tanımlamışlardır: “Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce 

varlığın adıdır.”225 Tanımdaki “varlığı zorunlu olan” kaydı, Allah’ın yokluğunun 

düşünülemeyeceğini, var olmak için başka bir varlığın O’nu var etmesine ve desteğine 

muhtaç olmadığını, dolayısıyla O’nun, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu ifade 

etmektedir. “Bütün övgülere layık bulunan” kaydı ise, yetkinlik ve aşkınlık ifade eden 

                                                
223 Kılavuz, A. Saim, “Allah’ı Bilmek”, İslam’a Giriş, DİB yayınları, İstanbul, 2007. s. 41.  
224 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 156. 
225 Kılavuz, a.g.e., s.41. 



 

65 

isim ve sıfatlarla nitelendiğini anlatmaktadır. Allah kelimesi, İslamî metinlerde, gerçek 

mabudun (ibadet edilen varlığın) ve tek yaratıcının özel ismi olarak kullanıla gelmiştir. 

Bu sebeple O’ndan başka bir varlığa ad olarak verilmemiş, gerek Arapça’da, gerekse bu 

lafzı kullanan diğer Müslüman milletlerin dillerinde herhangi bir çoğul şekli de 

oluşmamıştır.  

Allah’a iman, Allah’ın var ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla 

nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır. Bir başka 

deyişle Allah hakkında vacip (zorunlu, gerekli), caiz ve imkânsız sıfatları bilip öylece 

kabul etmektir. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir Allah’a inanmak, ergenlik 

çağına gelmiş ve akıllı her insanın ilk ve asli sorumluluğudur. İlahî dinlerin kesintiye 

uğradığı dönemlerde yaşamış olan veya hiçbir dinden haberi olmayan kimseler de bir 

Allah inancına sahip olmakla yükümlüdürler.226 Çünkü insan yaratılıştan getirdiği 

mutlak ve üstün güce inanma duygusu ile evrendeki akıllara durgunluk veren düzeni 

gördükten sonra bu düzeni sağlayan bir ve eşsiz yaratıcının varlığı inancına kolaylıkla 

ulaşır. “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır?...”227 mealindeki ayet 

bu gerçeği dile getirmektedir. 

Allah’a imanla ilgili bu genel açıklamalardan sonra üç semavi dindeki Allah 

inancını açıklamaya çalışalım. 

B. Yahudilikte Allah İnancı 

Ehl-i Kitab’ın en temel özelliği, ilâhî vahiy kaynaklı bir kitaba sahip 

bulunmaları olduğuna göre, onların öncelikle özü tevhide dayalı bir tanrı inancını 

benimsemiş olması gerekiyor. Nitekim Kur’ân’da “Şüphesiz iman edenler; yani 

Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden Allah’a ve âhiret gününe hakkıyla inanıp 

sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için her hangi bir 

korku yoktur...”228 buyurulmaktadır. 

Gerek Kur’ân’a, gerekse Yahudi kutsal metinlerine göre kendilerine tevhid, 

nübüvvet ve âhiret inancının vahyolunduğu bilinen Yahudiler, Kur’ân’da bu inanç 

                                                
226 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 156. 
227 İbrahim, 13/10. 
228 Bkz. Bakara, 2/62; Maide, 5/69; Hac, 22/17. 
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esasları hakkında sahip bulundukları yanlış akideleri sebebiyle tenkit edilmektedirler. 

“Yahudiler ‘Üzeyr Allah’ın oğludur’ dediler...229, “Yahudiler ve Hıristiyanlar ‘Biz 

Allah’ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz’ dediler. ‘Öyleyse ‘günahlarınızdan dolayı size 

niçin azap ediyor?’ de. Hayır, siz de O’nun yarattıklarından, sıradan insanlarsınız.”230 

“Allah fakir, biz zenginiz” diyenlerin sözlerini, andolsun ki, Allah işitmiştir. 

Onların bu sözlerini ve haklı bir sebep ortada yokken peygamberleri öldürmelerini 

yazıp kaydedeceğiz. ‘Tadın, o harlı ateş azabını’ diyeceğiz.”231 

“Yahudiler, ‘Allah’ın eli çok sıkıdır’ dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların 

elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah’ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. 

Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. 

Biz, onların aralarına tâ kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş 

için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa 

koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etmiş ve layıkıyla 

korunmuş olsalardı, onların kötülüklerini örter, nimeti bol olan cennetlere koyardık”232 

mealindeki âyetler onların tevhîd inancını zedeleyici anlayışlarını eleştirmektedir. 

Öte yandan onların din adamlarını rab edinmeleri “Onlar, Allah’dan başka 

ahbar (bilginlerini) ve ruhbanlarını (rahiplerini) de kendilerine Rab edindiler, Meryem 

oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’tan 

başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir” 233 

mealindeki âyetle dile getirilmiştir. 

Eski Ahid’de Rab Yahova’nın yeryüzünde insanı yaratmasıyla birlikte kendi 

iradesini onlara bildirdiği belirtilmektedir. Yahova Âdem’e234, ve Nuh’a235 vahyetmiştir. 

Nûh’dan başlayarak Tanrı ile insanlar arasındaki ilişki, ahidleşme üzerine 

                                                
229 Tevbe, 9/30. 
230 Maide, 5/18. 
231 Al-i İmran, 3/181. 
232 Maide, 5/64-65. 
233 Tevbe, 9/31; Ayrıca bkz. Tevbe, 9/34. 
234 Bkz. Tekvin 2: 16; 3: 9-19. 
235 Bkz. Tekvin 3: 13;7: 1. 
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temellendirilmiştir. Tanrı ile insanlık arasındaki ilk ahid tufan felâketinden sonra Nuh’la 

yapılmıştır.236 

Eski Ahid, Tanrı ile insan arasındaki bu diyalog ve ahidleşmeyi aktarmakla 

birlikte Hz. İbrahim’e kadar hiçbir şahsı peygamber olarak isimlendirmez. Yahudi 

geleneği de Hz. İbrahim’den önce kimseye peygamberlik unvanı vermemektedir.237 

Eski Ahid’de nübüvvet müessesesi Tanrı’nın şahsında İsrâiloğullarıyla ilk ahdini 

gerçekleştirdiği Hz. İbrahim’le başlatılmış, Hz. Musa ile zirve noktasına çıkartılmıştır. 

Bu statü çerçevesinde nübüvvet müessesesi İsrailoğullarına has olmakla millî bir 

mahiyet arz eder. Doğrusu semavî bir dinin tanrı-insan ilişkisini millî düzlemde 

değerlendirmesi düşündürücüdür.238 

Görüldüğü üzere Yahudilikteki Allah inancı, Kur’an’ın anlattığı Allah 

inancından uzaklaşarak, sadece Yahudilerin menfaatlerine hizmet eden bir varlık 

inancına dönüşmüştür. Bu yanlış Allah algısı onların hayata bakışlarını bütünüyle 

etkilemektedir. 

C. Hıristiyanlıkta Allah İnancı 

Hıristiyanlar “varlık” (ontoloji) açısından tek Allah’ı benimsemekle birlikte 

“asıl” açısından üçlü görüşe sahiptirler, her bir asıldan da “parça” ve “sınır” (cüz ve 

had) kavramı nefyedilir. Onlar şöyle derler: Allah cisim değilken bilâhare cisme 

bürünmüştür. Bilindiği üzere cisim cüzlere ve parçalara ayrılan şekillenmiş bir nesneden 

ibarettir.”239 

Mu’tezilî kelâmcılardan Kâdî Abdülcebbâr, Hıristiyanların Tanrı inançlarını, 

yani teslis akidesi ve Hz. İsâ’yla ilgili anlayışlarını şöylece özetler: 

Hıristiyanların hemen hepsi Allah Taâlâ’nın eşyanın yaratıcısı olduğuna, 

Yaratıcının hayat sahibi ve mütekellim olduğuna, O’nun hayatının “Rûhulkudüs” ve 

kelâmının da “ilim” olduğuna inanmaktadırlar. O’nun hayatını kudret olarak kabul 

edenler de vardır. Allah Taâlâ’nın kelâmı ve kudreti kadîmdirler. O’nun kelâmı, 

                                                
236 Bkz. Tekvin 9: 1-17. 
237 İbn Meymun, Delaletü’l-ha’irin (Nşr. Hüseyin Atay), Ankara, 1974, s. 157-158. 
238 Sinanoğlu, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab, s. 338. 
239 Maturidi, Kitabü’t-Tevhid (Çev. Bekir Topaloğlu), s.150-151. 
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yeryüzünde cesette zuhur etmiş olan ve Mesîh olarak kabul ettikleri Oğul’dur. Ancak 

Hıristiyanlar, Mesih’in tabiatı hakkında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Bazıları Mesîh’i 

kelâmın ve cismin birleşimi, bazıları cesetsiz “Kelime”, bazıları da Meryem’in karnında 

yaratılmış ceset hâline gelen “Kelime” olarak kabul etmektedirler.240 

Kâdî Abdülcebbâr, Hıristiyanların Ya’kûbiyye, Nestûriye ve Melkâiyye olmak 

üzere üç ana mezhebe ayrıldıklarını belirtmiş, bunların ittifak hâlinde oldukları 

hususları da şöylece özetlemiştir: Yaratıcı Tanrı bir “Cevher” ve Baba, Oğul ve 

Rûhulkudüs olmak üzere üç asıldan (ekânîm-i selâse) ibarettir. “Baba” kadîm, hayat 

sahibi ve mütekellim (konuşan), “Oğul” kelâm, “Ruh” ise hayattır. Söz konusu üç asıl 

cevheriyyette bir ve asıllıkta (uknûmiyye) farklıdırlar. Oğul Baba’dan doğmuş değil, 

Ruh da Baba ve Oğul’dan neş’et etmiş değildir. Oğul’un oğulluğu nesil yönünden 

olmayıp Baba ile aralarındaki ilişki, kelâmın akıldan, alevin ateşten ve ışığın güneşten 

çıkışındaki gibi bir ilişki mahiyetine sahiptir. Söz konusu üç mezhep, Oğul’un Mesîh 

olarak isimlendirilen bir şahısla birleştiği (ittihad), bu şahsın insanlar için ortaya çıktığı, 

çarmıha gerildiği ve öldürüldüğü hususlarında görüş birliği içindedirler.241 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hıristiyanlık semavî dinlerden biri olarak kabul edilmiş, 

Hıristiyanlar da “Ehl-i Kitab” statüsü içinde değerlendirilmiştir. Kur’ân ve hadislerde 

Hıristiyanların dinleriyle ilgili olarak sonradan sahip oldukları yanlış kanaatlerini 

düzeltmek bağlamında üzerinde durulan en önemli konulardan biri Hz. İsa’nın statüsü 

meselesidir. İlgili âyetler bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde pek çoğunda Hz. 

İsâ’nın Allah’ın kulu ve elçisi olduğu hususu üzerinde durulduğu görülür. 

Bazı âyetlerde İsa’nın Allah’ın kulu olduğu doğrudan ifade edilirken, 242 

bazılarında da onun melekler tarafından Meryem’e müjdelenişi, Meryem’in Allah’ın 

kudretiyle kendisine bir insan eli değmeden hâmile kalması ve İsâ’yı dünyaya getirmesi 

aktarılır.243 “Allah indinde İsâ’nın dununu Âdem gibidir. Allah onu topraktan yarattı. 

Sonra ona “Ol!” dedi ve oluverdi”244 mealindeki âyetle onun babasız olarak mucizevî 

                                                
240 Sinanoğlu, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab, s. 344. 
241 Bkz. Kadı Abdülcebbar, Abdullah b. Ahmed, el-Muğni fi ebvabi’t-tevhid ve’l-adl (Nşr. Taha Hüseyin-

İbrahim Medkur), Kahire, 1965, V, 80-81. 
242 Bkz. Nisa, 4/172; Meryem, 19/30; Zuhruf, 43/59. 
243 Bkz. Al-i İmran, 3/45-49; Meryem, 19/16-29; Enbiya; 21/91, Tahrim, 66/12. 
244 Al-i İmran, 3/59. 
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doğumu dile getirilir. Yine onun kulluğunu vurgulamak amacıyla olmalı ki Kur’ân’da 

İsâ için 16 kez Meryem oğlu İsâ (İsâ b. Meryem) terkibine yer verilmiştir.245 

Kur’ân’da Hz. İsa’nın kulluğu defalarca ifade edildikten sonra onun Allah’ın 

resulü246 ve nebisi247 olduğu hususu üzerine vurgu yapılmış, nübüvvet müessesesinin 

ana temaları İsâ’nın peygamberliğini açıkça ortaya koyacak tarzda sıralanmıştır. Diğer 

peygamberler gibi Meryem oğlu İsa’dan da Allah’ın risâletini tebliğ edeceğine, bu 

konuda onu hiçbir şeyin engellemeyeceğine dair kesin bir söz alınmıştır.248 Allah Taâlâ, 

İsâ’ya vahyettiğini249 ve “içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, 

sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik”250 mealindeki âyetle de ona 

kutsal kitap verildiğini ilân etmektedir. Ayrıca ona mucizeler verildiği ve Ruhulkudüs’le 

desteklendiği de belirtilmiştir.251 

Gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde Hz. İsâ’nın Allah’ın kulu ve elçisi olduğu 

hususuyla doğrudan bağlantılı olarak önemle üzerinde durulan bir diğer nokta da 

Hıristiyanların onun ulûhiyetine dair sahip oldukları inançlarının reddedilmesidir. 

Hıristiyanların “teslis” inancına “Ey Ehl-i Kitab Dininizde aşırı gitmeyin ve 

Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak 

Allah’ın resulüdür, (o) Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir, O’ndan bir ruhtur. Şu 

halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. “(Tanrı) üçtür” demeyin, sizin için hayırlı 

olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah’tır. O, çocuğu olmaktan 

münezzehtir.”252 mealindeki âyette de olduğu gibi karşı çıkılmış, onlara Allah’ın birliği 

hatırlatılmıştır. Söz konusu âyetle ilgili açıklamalarında Fahreddin er-Râzî diğer 

müfessirlerin görüşlerini de toparlar mahiyette iki görüş getirmektedir: 

Bunlardan birincisine göre âyet “Allah cevher itibariyle bir, asıl itibariyle 

üçtür, demeyin” şeklinde bir anlama gelmektedir. Bu konuda Hıristiyanların görüşleri 

                                                
245 Bkz. Abdülbaki, M. Fuad, el-Mu’cem, “İsa” md. 
246 Bkz. Nisa, 4/157; Maide, 5/19; Hadid, 57/27; Saf, 61/6. 
247 Bkz. Meryem, 19/30. 
248 Bkz. Ahzab, 33/7. 
249 Bkz. Nisa, 4/163; Maide, 5/117. 
250 Maide, 5/46. 
251 Bkz. Bakara, 2/87, 253. 
252 Nisa, 4/171. 
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bir bütünlük arz etmemesine rağmen ortaya çıkan durum onların üç sıfatla mevsûf 

bulunan bir zat telakkisini isbat ediyor olmalarıdır. Ancak o sıfatlara İsâ ve Meryem’de 

olduğu gibi Tanrı’nın hululünü kabul etmektedirler. Bu durumda onlar her ne kadar 

bunları sıfat olarak isimlendirseler de gerçekte kendi kendilerine kâim zatlar isbat etmiş 

olmaktadırlar. 

İkinci görüşe göre ise “selâsetün” kelimesi mahzûf bir mübtedânın haberidir. 

Fakat âlimler mübtedânın belirlenmesi hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ayeti 

bazıları “asıllar üçtür, demeyin” şeklinde anlarken, Zeccâc, “Ey Meryem oğlu İsâ! 

insanlara “Beni ve anamı, Allah’tan başka iki tanrı bilin” diye sen mi dedin?”253 

mealindeki âyetin Hıristiyanların “Allah, Mesîh ve Meryem üç ilâhtır” şeklindeki 

ifadelerine delil teşkil etmesinden hareketle “İlâhlarımız üçtür, demeyin” anlamını 

tercih etmiştir. Ferra ise âyetin “onlar üçtür demeyiniz” şeklinde anlaşılması gerektiğini, 

İsâ ve Meryem’in Allah ile zikredilmesinin her ikisinin de ilâh kabul edildiğini ima 

ettiğini belirtmiştir.254 

Hıristiyanların İsâ’yı Tanrı’nın oğlu (İbnullah) ve teslis inancının bir unsuru 

olarak da Rab kabul etmeleri “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler 

andolsun ki kâfir olmuşlardır.255 şeklindeki ifadelerle reddedilmiştir. Farklı âyetlerde de 

Allah’ın çocuk edinmeyeceği, bu tür iddiaların iftira olduğuna dikkat çekilmiştir.256 

İsâ’nın Hıristiyanlara kendisini tanrı olarak takdim etmediği de “Allah: Ey Meryem oğlu 

İsâ! İnsanlara “Beni ve anamı, Allah’tan başka iki tanrı bilin” diye sen mi dedin, 

buyurduğu zaman o “Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana 

yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin”257 mealindeki âyetle açıkça 

ilân edilmektedir. 

“Yahudiler ve Hıristiyanlar ‘Biz Allah’ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz’ dediler. 

‘Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor?’ de. Hayır siz de O’nun 

yarattıklarından, sıradan insanlarsınız”258, “Allah fakir, biz zenginiz” diyenlerin 

                                                
253 Maide, 5/116. 
254 Razi, Fahreddin, Mefatihu’l-gayb, XI, 116. 
255 Maide, 5/17; Ayrıca bkz. Maide, 5/72; Tevbe, 9/30. 
256 Bkz. Yunus, 10/68; Kehf, 18/4-5; Meryem, 19/88-89; Enbiya, 21/26; Mü’minün, 23/91; Furkan, 25/2. 
257 Maide, 5/116. 
258 Maide, 5/18. 
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sözlerini, andolsun ki, Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve haklı bir sebep ortada 

yokken peygamberleri öldürmelerini yazıp kaydedeceğiz. “Tadın bakalım ateşin azabını 

diyeceğiz”259 şeklindeki âyetlerde yer alan hükümlerle “Ehl-i Kitab’ın Allah, 

peygamber, kitap ve âhiret gibi temel itikadı konulardaki yanlış inançları sebebiyle 

inkâr edici konuma düştükleri açıklanmaktadır.260 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Yahudilerin millileştirdikleri, Hıristiyanların ise 

birden çok (üçlü) olarak ifade ettikleri, tevhit inancını bozan Allah inançlarını, Kur’an-ı 

Kerim; ortaya koyduğu İslam inanç sistemiyle tümüyle değiştirmiş ve Yüce Yaratıcıyı 

bütün insanlığa tevhit penceresinden anlatmıştır. 

D. İslâmiyette Allah İnancı 

Allah inancı, İslâm’ın ve bütün ilâhi dinlerin temelini oluşturur. Semavi 

dinlerin hepsinde inanılması gereken ilk esas Allah’ın varlığı ve birliğidir. İlâhi dinler 

bütünüyle Allah’a iman esasına dayanır. Allah’ın varlığı ve birliğine inanmadan diğer 

iman esaslarını kabule imkân yoktur. Çünkü Allah’ın meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak Allah’ın bildirmesine, 

dolayısıyla Allah’a imana bağlıdır.261 

İslâm’ın akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelmiş bulunan insanlara yüklediği 

ilk görev, kendilerinin ve kâinattaki her şeyin yaratıcısı olan, her şeyi bilen, düzene 

koyan ve idare eden, yerde ve gökte ne varsa hepsinin kendisine muhtaç olduğu ve 

kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayan, tek olan, ezeli ve ebedî olan Allah Tealâyı 

tanımak, O’na inanmak ve kulluk etmektir. 

İslam inanç sisteminin özünde “Allah’ın birliği” ilkesi vardır. Allah’a imanın 

ilk şartı O’nun varlık ve birliğini kabul etmektir. Her insana Allah’ın varlık ve birliğini 

kavrama gücü verilmiştir, herkes hangi şartlar altında olursa olsun, bundan 

sorumludur.262  

                                                
259 Al-i İmran, 3/181. 
260 Bkz. Bakara, 2/13; Nisa, 4/51, 66; Tevbe, 9/31. 
261 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 156. 
262 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 207. 
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İslam inancının sözlü ifadesi olan şahadet kelimesi şunu ortaya koyar: 

“Allah’tan başka tapınılacak tanrı yoktur.” Kelime anlamı birleme, tekleştirme demek 

olan tevhit, tek yüce otorite olarak Allah’ı kabullenme demektir. Allah tektir, mutlak, 

yüce, yaratıcı, hiçbir şeye benzemez, her şeyin sahibi ve yaratıcısıdır. Kendisine ta-

pınmaya, ibadet edilmeye layık tek varlık Yüce Allah’tır. Müslümanın düşünce ve 

davranış merkezinde yalnızca Allah vardır. Allah, her Müslümanın bilincini ve hayatını 

bütünüyle doldurur. Allah’a denk, benzer, ortak hiçbir varlık yoktur. O, kendi varlığı ve 

eylemleri bakımından eşsiz, gücü sonsuz, başka hiçbir şeye muhtaç olmayan mutlak 

tamlık ve yetkinliğe sahiptir.263 

Tevhit inancı ve anlayışı, hakikat, dünya, zaman, mekân, insanlık tarihi ve 

kader gibi her şeyi kuşatan genel bir bakıştır. Bu anlayışa göre gerçeklik, iki ana bölüme 

ayrılır: Allah ve diğer varlıklar; yaratıcı ve yaratılmışlar. Allah tektir, yaratıcıdır, 

ölümsüzdür ve her şeyden yücedir. O, sonsuza kadar mutlak tek olarak, ortak ve 

yardımcıdan uzak kendi kendisi olarak kalacaktır. Bütün diğer şeyler, bitki ve 

hayvanlar, cinler, melekler ve insanlar, yeryüzü ve gökler, cennet ve cehennem, 

bunların hepsi Allah’ın eseridir. Varlıklarını Allah’a borçlu olup her durumda ona muh-

taçtırlar. Allah dilerse bunları yok eder, değiştirir ya da ömürlerini uzatıp kısaltır. Tabiat 

olaylarını ve insan davranışlarını belli kanunlara bağlar. Her şeye bir amaç ve hedef 

belirleyerek, evrensel ve uyumlu bir düzene hayat verir.264 

Allah, varlık ve güç düzeninin hem başı hem de sonudur; ondan başka her şey 

fânidir.265 Dolayısıyla bütün tapınma, ilgi ve yönelişlerin durduğu son nokta Allah’tır. 

Her şey bir başka şeye, aynı şekilde o da bir üçüncüye muhtaçtır ve bu zincir en son 

sınıra kadar böylece sürüp gider, işte Allah, her şeyin kendisine varıp dayandığı en son 

dayanak ve duraktır. O, her dileğin, arzu ve isteğin son hedefidir. Allah dışında bir 

başka varlık ya da insana kendiliğinden bir güç ve yetki atfetmek, büyük bir sapıklık 

kabul edilir. Bu bakımdan Allah’ın mutlak birliği ve aşkınlığını karartan “baba”, 

“kurtarıcı”, “oğul”, “aracı” gibi kavramların İslami söylemde yeri yoktur. Hiçbir insan 

ya da varlık, kendisinin Allah’la herhangi bir akrabalığı olduğu iddiasında bulunamaz. 

                                                
263 Kılavuz, Saim, İslam’a Giriş, DİB Yay., İstanbul, 2007, s. 199. 
264 Bkz. Âl-i İmrân, 3/191; Secde, 32/7; Gâfir, 40/64; Mülk, 67/3. 
265 Kasas, 28/88. 
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Allah’la diğer varlıkları ayıran bir sınır çizgisi vardır. Bütün yaratıklar, yaratılmış olmak 

bakımından Allah’a bir diğerinden daha yakın kabul edilmez. Allah’a yakınlık, ancak 

dinî ve ahlaki saflık ve samimiyet derecesine göre değişen bir durumdur.266 Bu da insan 

kalbini meşgul eden bütün diğer arzu ve yönelişlerin yok edilmesinden sonra, orada 

Allah’ın tek olarak bulunmasıyla sağlanır. 

İslam inancına göre Allah inancı, insanlığa sonradan aşılanmış bir şey olmayıp 

insanın kendisiyle birlikte doğan, insan ruhunun fıtrî bir özelliğidir. Allah, bütün 

insanları, kendisinin aşkın ve yüce olan varlığını ve birliğini tanıma yeteneğine sahip 

biçimde yaratmıştır. Bu, tüm insanlarda ortak olan bir doğal kabiliyet ve fıtrattır. 

Kısacası her insan doğarken Allah duygusu ile doğar ve sonra da Allah’ı içinde 

hisseder. Başkalarının tesiri altında kalmayan, selim akıl taşıyan bir insan bizzat 

kendine ve etrafına dikkatle bakacak olursa, o yüce varlığın mevcudiyetini kolayca 

kavrar ve iman eder. Böyle bir insana çocukluğunda doğru dini bilgiler verilirse, 

ruhundaki Allah mefhumu olgunlaşır. Dini bilgi ve terbiyeyi çocukluğunda almayan 

kimselerde ise bu duygu zaman ve çevrenin tesiriyle körelir, hatta sürülmeyen tarlayı 

yaban otlarının kapladığı gibi bu duyguların yerini bir takım yanlış fikirler almaya 

başlar.267 

Allah’ın varlığı konusunda ortaya çıkan şüpheci veya inkârcı yaklaşımlar 

İslam’a göre, eğitimden veya tarihî ve kültürel gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Yani 

bu tür sapmaların sebebi unutkanlık, şartlanmışlık, zihnî tembellik, hırs, çıkar vb. 

hususlardır. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’de Allah’tan bahseden ayetlerin çoğu, onun 

sıfatlarını konu edinmektedir. Bu ayetlerde özellikle Allah’ın varlığı ve birliği (tevhit) 

inancı üzerinde durularak, Allah’ın ortağı ve benzeri olmadığı ısrarla vurgulanır. 

Allah’ı biricik tanrı, Rab ve otorite olarak tanımak, her çeşit ortağı ondan uzak 

tutmak ve birliğini kararlı şekilde doğrulamakla gerçekleşen tevhit, İslam dininin en 

önemli özelliğidir. İslam bu özelliğiyle hem İslam öncesi (cahiliye) putatapıcılığından, 

hem Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerin sonradan bozulmaya uğramış şekillerinden, 

hem de Mecusilik’ten ayrılır. 

                                                
266 Hucurât, 49/13; Enfâl, 8/34. 
267 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 157. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Allah’ın varlığına dair bilgi ya da Allah inancı, 
prensipte zorunlu ve yaratılıştan gelen bir özelliktir. Bununla birlikte İslam bilginlerinin 
çoğuna göre insan, öz benliğinde ve dış dünyada Allah’ın varlığını gösteren birtakım 
deliller üzerinde durup düşünerek onun varlığına ulaşmak durumundadır. “Gözler onu 
görmez ama o, gözleri görür.”268 ayeti, Allah’ın doğrudan doğruya duyu organlarıyla 
algılanamayacağını ifade etmektedir. Ancak duyular, Allah’ı tanıyacak olan akla, gönle 
ve kalbe malzeme temin ederler. Bu malzeme de yaratılmış olan her şeydir; evrenin 
ahenk ve düzenidir. İnsan, aklı ile bu iz, belirti ve delillerden hareketle yaratıcıyı 
bulmaya çalışır. Bu, bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “İnsanlara dış dünyada ve 
kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu, onlara iyice belli 
olsun.”269 

İşte İslam bilginleri, Allah’ın varlığını ispatlamak için gerek dış dünyada 
gerekse içimizde olup biten olaylardan hareketle bazı deliller geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bunların başında, insanın yaratılıştan Allah inancına sahip oluşu gelir ki 
buna fıtrat delili denir, ikincisi; âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup 
bir yaratıcıya muhtaç olduğu düşüncesine dayanan delildir (hudûs). Üçüncüsü; varlığı 
ve yokluğu eşit (mümkün) bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç 
bulunduğu düşüncesinden hareket eden delildir (imkân). Dördüncüsü de, tabiatın büyük 
bir ahenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olması gerektiği 
düşüncesinden hareket eden delildir (nizâm). Bu yolla geliştirilen düşünceler, sonradan 
meydana gelme, varlığı ve yokluğu eşit olma, düzen, ölçü ve uyum gibi bazı deliller 
ortaya koymuşlardır.270 

Mü’min, inandığı, var ve bir olduğunu tasdik ettiği Allah’ı daha yakından 

tanımak, bilmek ister. Allah’ı bilmek ise O’nun isim ve sıfatlarını bilmekle mümkündür. 

Hiç kimse Cenab-ı Hakk’ın zatını idrak edemez, kavrayamaz. Çünkü insanın duyu 

organları da aklî idraki de sınırlıdır. Allah’ın zatı ve sıfatlarının hakikati ise aklın 

hudutları dışındadır. Bu sebepledir ki, insan Allah’ın varlık ve birliğini bilmekle 

mükellef olduğu halde, O’nun yüce hakikatini, ilahi hüviyetini araştırmak ve 

öğrenmekle mükellef değildir. Biz Cenab-ı Hakk’ı ancak O’nun bize bildirdiği isim ve 

sıfatlarıyla tanıyabiliriz.271 

                                                
268 En'âm, 6/103. 
269 Fussilet, 41/53. Ayrıca bkz. Mü'minûn, 23/12-14; Furkân, 25/47; Rûm, 30/20-22; Yâsîn, 36/37-40; 

Kâf, 50/6-10. 
270 Kılavuz, İslam’a Giriş, s. 43. 
271 Gölcük-Toprak, Kelam, s. 207. 
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Her varlık gibi Yüce Allah da birtakım sıfatlara sahiptir. Ancak diğer 
varlıklardan farklı olarak onun sıfatları öncesiz (ezeli) ve sonrasızdır (ebedî); bunların 
başlangıcı ve sonu yoktur; bu sıfatlar yaratıkların sıfatlarına benzemez. 

Allah’ın sıfatlarının bir kısmı, onun zatına özgü olan, yaratıklarından herhangi 

birisine verilmesi caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır ki bunlar zorunlu biçimde var 

olma (vücud), ezelî olma, varlığının başlangıcı olmama (kıdem), ebedî olma, varlığının 

sonu olmama (beka), sonradan var olan şeylere hiçbir yönden benzememe (muhâlefetün 

lilhavâdis), varlığı kendiliğinden olma, var olmak için başkasına muhtaç olmama 

(kıyam bi nefsihî) ve zatı, sıfatları ve eylemleri açısından bir ve tek olma, eşi ve benzeri 

bulunmamadır (vahdaniyet).272 

Yaratıklar hakkında da kullanılabilen diri ve canlı olma (hayat), bilme (ilim), 
işitme (semi’), görme (basar), dileme (irâde), gücü yetme (kudret), söyleme ve konuşma 
(kelâm) ile yaratma, yok olanı yokluktan varlığa çıkarma (tekvin) sıfatları da Allah için 
zorunlu olan sıfatlardır. Bunlar, Allah hakkında kullanıldığında sonsuzluk, mutlaklık, 
öncesizlik ve sonrasızlık, tamlık ve yetkinlik ifade ederken insanlar hakkında 
kullanıldığında sonlu, kayıtlı, sınırlı, sonradan yaratılmış, eksik ve yetersiz özellik 
taşır.273 

Allah, sonsuz bir ilim, sınırsız bir kudret ve iradeye sahiptir. Her şeyin 

yaratıcısı olup dilediğini yapar. Her şeyin hükümranlığı onun elindedir. O her şeyi bir 

ölçüye göre yaratmış, belli varoluş ve gelişim kanunlarına bağlı kılmıştır. Hayat gibi 

ölüm de onun güç ve yetkisi altındadır. 

Bir diğer grup sıfat ise Allah’ın kendileriyle nitelenmesi de nitelenmemesi de 

caiz olan yani Allah hakkında hem olumlu hem olumsuz biçimde kullanılabilen 

sıfatlardır. Yaratmak doğru yola ulaştırmak (hidâyet) ve sapıklığa sevk etmek (dalâlet); 

peygamber göndermek ve kitap indirmek, kulları öldürdükten sonra kıyamet gününde 

tekrar diriltmek (ba’s) ve onları hesaba çekmek üzere bir araya toplamak (haşr), nimet 

vermek ve acı çektirmek (azâb) şeklinde sayılabilecek bu sıfatların tamamı, Yüce 

Allah’ın yoktan var etme (tekvin) gücüne bağlı nitelikler olarak kabul edilir.274 

                                                
272 Bkz. Gölcük-Toprak, Kelam, s. 222-227. 
273 Bkz. Gölcük-Toprak, Kelam, s. 233-241. 
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Allah’ın yaratıcılık vasfının da diğer sıfatları gibi evrende etkinliği 

sürmektedir. Yani yaratma, devam eden bir süreçtir. Kur’an’da Yüce Allah hakkında 

“sürekli ve mükemmel şekilde yaratan” anlamında kullanılan Hallâk ismi geçer. 

Nitekim “O, her an yaratma halindedir.”275 “O, daha nice bilmediğiniz şeyler 

yaratır.”276 mealindeki ayetler de yaratmanın devamlılığı fikrini vurgulamaktadır. 

Bir şeyi yokluk sahasından varlık sahasına çıkarmak, eşsiz bir kudretin 

varlığına işaret ettiği gibi yaratıcının yarattığı şeyi tüm incelikleriyle bilmesini de 

gerektirir:  

“Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden 

haberdardır.”277 

Her şey gibi insanın da yaratıcısı olan Yüce Allah, onu, kendisinden daha iyi 

tanımakta, hem zayıf hem de üstün yönlerini hakkıyla bilmektedir: 

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendine fısıldadıklarını biliriz ve biz 

ona şahdamarından daha yakınız.”278 

Netice olarak; gerek maddi ve bedenî, gerekse ahlaki ve ruhi meziyetlere sahip 

olarak, diğer varlıklara üstün kılınan ve en güzel biçimde yaratılan279 insanın 

yaratılışındaki gaye sadece Allah’a kulluk etmesidir.280 Çünkü İslam inancına göre, 

insanın var oluş gayesi Allah’ı tanıyıp O’na ibadet etmektir. Bu bakımdan insan, gerçek 

insanlığa ancak Allah’a imanla yükselir. 

Genel olarak ahlak ve Allah inancı başlığı altında bilgiler vermeye çalıştığımız 

çalışmamızın birinci bölümünden sonra, ikinci bölümde; çalışmamızın esas gayesini 

oluşturan, Allah inancının ahlakın oluşumuna etkilerinin neler olduğunu, bu inancın 

davranışlara yansımalarını yani Allah’a imanın ahlaki yönünü detaylı bir şekilde 

açıklamaya çalışacağız. 

                                                
275 Rahman, 55/29. 
276 Nahl, 16/8. 
277 Mülk, 67/14. 
278 Kâf, 59/16. 
279 Tîn, 95/4. 
280 Zâriyât, 51/56. 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ALLAH İNANCININ AHLAKIN OLUŞUMUNA ETKİSİ 

 

I. ALLAH İNANCI VE AHLAK İLİŞKİSİ 

Allah’a iman, soyut bir kavram şeklinde hayatla ilgisi olmayan bir inanış 

değildir. O, insanı amelî/ahlâkî açıdan her an canlı tutan ve onun sürekli iyi yönde 

hareket etmesini sağlayan önemli bir güç durumundadır. Çünkü Allah’ın varlığı kabul 

edilince O’nun vahyinin, dolayısıyla emir ve yasaklarının da kabul edilmesi gerekir. 

Zira Allah Teâlâ, hem varlığın hem de dini/ahlâkî değerlerin kaynağıdır.  

Buna göre, Allah’ın varlığına inanma ahlâkî hayatta iyinin yapılması için 

teşvik edici bir unsur olmaktadır. Yani ahlâkî hayata bir inanç boyutunun eklenmesi 

insanın tutumunda önemli bir değişiklik meydana getirir. Meydana gelen bu 

değişiklikleri detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. 

A. Allah’a İmanın Ahlakın Şekillenmesinde Etkisi 

İslam’ın en temel özelliklerinden birisi din-dünya, madde-mana gibi ekstrem 

noktalar arasında bir bütünlük sağlamış olmasıdır. Bu bütünlükten birisi de kişisel 

istikrarı ve kültürel sürekliliği sağlayan inanç-davranış (iman-amel/ahlak) bütünlüğüdür. 

İnanmak, aynı zamanda bir değerle bağ kurmak olduğundan; inanç, hiçbir 

zaman pasif bir durumda değildir. İnanç; hüküm olması bakımından zihinsel, teslimiyet 

bakımından duygusal, davranış bakımından iradi bir olaydır. Bundan dolayı imanın en 

temel ilkesi olan Allah’a iman ve O’nun dünya-ahiret saadeti için insana emrettikleri, 

aktif bir bağ olarak davranışı gerektirir. Davranış ise inanılan, doğru olduğu kabul 

edilen bir şeyin pratiğe dökülmesi, uygulanmasıdır. “O, size dinde Nuh’a tavsiye 



 

78 

ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim’e, Musa ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi de kanun 

kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin...”1 Bu ayette anlatılan “dini 

doğru tutmak”, Yüce Allah’ın hükmüne iman ve itaatle birlikte, dinini erkanını ihlal 

etmekten muhafaza ederek, iman ve amelde yani davranışlarda bunu göstermektir.2  

İslam’a göre, insan Allah’ın emrettiklerine itaat etmedikçe gerçek manada 

iman etmiş olamaz. İslam böylece bilgiyi nazari olmaktan çıkarmakta, pratiğe 

yöneltmektedir. Kur’an bize, Peygamber’in davranışlarında bilgiyi nasıl tatbik ettiğini, 

onun hayatının bize örnek olduğunu belirtmek suretiyle anlatır: 

“Ey insanlar! Andolsun ki sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 

umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Rasulullah en güzel bir örnektir.”3  

Ayette belirtildiğine göre, Rasulullah İslam’ı sadece teorik olarak öğretmemiş, 

aynı zamanda hayatın bütün safhalarında; savaşta, barışta, sosyal hayatta, ne şekilde 

tatbikata konacağını davranışları ile göstermiştir. Böylece kendisi canlı bir örnek olarak 

Müslümanlara ders vermiştir.4 İşte bu örnek davranışlar, ashabın İslamı daha kolay 

anlamasına ve tatbik etmesine yol açmıştır. Kur’an bu gerçeği belirtmekte ve İslam’ı 

anlamak isteyenlere Hz. Peygamber’in hayatını örnek göstermektedir.5  

İman ve davranış (amel/ahlak) ilişkisini ortaya koyan ve bunun bir hayat 

düsturu olması gerektiğini gösteren ayetlerden biri de şudur: 

“Allah’a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, 

yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, malik 

bulunduğunuz kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip öğünen kimseleri elbette 

sevmez.”6  

Kısaca İslam, inanç ile davranışın bir bütün olmasını istemektedir; iyilik ve 

kötülüğe karşı tavır takınılması gerektiğini, bunu yaparken aynı zamanda kul olma 

bilinciyle hareket edilmesi gereğini savunmaktadır. 

                                                
1 Şura, 42/13. 
2 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 15. 
3 Ahzab, 33/21. 
4 Yazır, Hak Dini, VI, 304. 
5 Bayraklı, Bayraktar, İslamda Eğitim, İstanbul, 1980, s. 159. 
6 Nisa, 4/36. 
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Kur’an’da, söylediği ile yaptığı davranışı birbirine uymayan kimseler 

yerilmiştir. Her zaman için sözüyle özü bir olan insanları yetiştirmek İslam’ın ana 

gayesidir. Zaten İslam ahlak eğitimin amacı da inancıyla davranışları uyumlu insan 

yetiştirmektir. İnanç ve ahlak öğretimi konusunda sevgiye dayalı bir öğretim metodu 

takip edilmelidir. Bu bağlamda Kur’an’ın parlak bir eğitim metodu vardır. O, kişinin 

terbiyesinde, öncelikle kalbe, Allah’a ve ahiret gününe imanı yerleştirir. İnsanın tepki ve 

duygularını tahrik ederek, aklı ikna eder, böylece aklı, iradeyi ve duyguyu birlikte 

terbiye eder. Bunu da zorluk olmaksızın, basit bir yolla ve insan fıtratına uygun olarak 

yapar. 

İnsan fıtratında var olan Allah sevgisi ve korkusu kişinin dengeli bir şekilde 

gelişmesine yardımcı olur. Allah korkusu, kötülüklerden ve yanlışlardan uzak kalmayı 

sağlayacaktır. Kur’an-ı Kerim Allah korkusunun insanı günahtan alıkoymak için gerekli 

olduğunu belirtiyor. “... Kim Rabb’inin azametinden korkup da kendini kötülükten 

alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz Cennet’tir.”7 Yanlışa ve günaha düşmekten 

alıkoymak, bu gibi temayüllerin başlangıcında kişiyi bütün bunlardan caydırmak için de 

Allah korkusu verilmelidir.8  

Bütünüyle Allah kaynaklı korkuların, özellikle mü’minin hayatında ve 

şahsiyetinin oluşumunda etkisi büyüktür. Çünkü korkan kimse iradesini dikkatli 

kullanır; şüpheli ve ihtimalli olan şeylerden dahi çekinir. Bundan dolayı bu tür 

korkuların kişide meydana getirdiği müspet ideal duruma takva denilir.9 “...Eğer 

inanmış iseniz, onlardan korkmayın benden korkun!”10 “...Korkarak ve umarak 

Rab’lerine dua ederler...”11 “İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar insanların 

en hayırlısıdır. Onların Rab’leri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan, 

içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, 

onlar da Allah!tan hoşnut olmuşlar. Bu söylenenler hep Rabb’inden korkan, O’na saygı 

gösterenler içindir.12  

                                                
7 Naziat, 79/40. 
8 Ayhan, Halis, a.g.e, s. 119. 
9 Aydın, Hayati, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, İstanbul, 2001, s. 91. 
10 Al-i İmran, 3/175. 
11 Secde, 32/16. 
12 Beyyine, 98/7-8. 
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İslam’ın Allah inancı hakkındaki eğitim anlayışı, bir taraftan takva ve Allah 

korkusu üzerinde, diğer taraftan Allah’ın rahmeti ve insanın esas itibariyle iyi olduğu, 

bu sebeple Allah’ın rahmetine lâyık olduğu üzerinde ısrarla durmaktadır. Esas itibariyle 

iyi olarak ya da iyi ve güzel olan davranışları benimsemeye hazır olarak dünyaya gelen 

insana rahmet, şefkat, sevgi yoluyla yardımcı olmak ve bu yolda rehberlikler yapmak 

şarttır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in öğrettiği İslâm’ın Allah inancı, korkudan çok sevgi 

telkin eden bir anlayıştadır.13 

Ancak şunu da belirtelim ki; Kur’an ne sadece cehennem ateşindeki elem 

verici azaptan korkutmayı kullanmaktadır, ne de sadece cennet nimetlerinden 

yararlanmayı… Bu da yalnız başına korkunun veya yalnız başına sevginin davranışın 

doğruya yönlendirilmesinde ümit edilen yararı vermemesinden kaynaklanmaktadır.14  

Kur’an’a baktığımızda Allah, hem sevilmeli hem de kendisinden 

korkulmalıdır. O’nun azabından korkarak davranışlarda dikkatli olmak, rahmet ve 

sevabı hususunda ise ümitvar olarak davranışlarda itidalli olmak gerekmektedir. 

Unutulmaması gereken bir husus da kişide Allah inancının oluşması, dini 

duygu, düşünce ve davranışın gelişmesinde etkili olan sosyal faktörler içerisinde en 

güçlü etkiye sahip olan ailedir. Aile, çocuğun ilk yaşantılarını kazandığı inanç ve 

davranışlarının belirlendiği ortamdır. Dini inanç ve duygular, çocuğun ilerdeki 

davranışları üzerinde etkisini sürdürerek, samimi ve sıcak bir aile ocağında uyarılır ve 

şekillenir. Çocuk sevmeyi ve saymayı, sorumluluk almayı, kişisel ve sosyal görevleri 

ailede öğrenir. Gelenek ve görenekleri, iyi ve kötü değer yargıları, inançları ve çevreye 

uyumu çocuk ailede kazanır.15 

İslam, ferdî varlık olan bireyde ve ferdî varlıkların bir araya gelmesinden 

meydana gelen toplumda faal bir durumdadır; teslimiyet olduğu kadar inanç ve imandır; 

Allah’a ve Rasülün’e itaat ve bağlılıktır. İslam’da insan ibadetleriyle boyun eğen 

(müslim) olmadıkça gerçekten inanmış (mü’min) olamaz. Amel ve eylem olmadan dil 

ile tasdiklenen kalbin ve zihnin gerçek teslimiyeti söz konusu olamaz. Müslüman iyi 

                                                
13 Ayhan, Halis, a.g.e, s. 121. 
14 Necati, Osman, Kur’an ve Psikoloji (Çev. Hayati Aydın), Fecr Yay., Ankara, 1998, s. 141. 
15 Bayraklı, Bayraktar, İslâmda Eğitim, İstanbul, 1989, s. 135. 
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olduğuna inandığı şeyi Allah ve Rasülü öyledir dedikleri için ve de o eylemini Allah’ın 

hoşnutluğunu kazanacağına inandığı için yapar. Ne devlet, ne de toplum onun 

bağlılığının ve itaatinin gerçek gayesidir.16  

İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık gibi dönemlere 

ayrılır. Bu dönemlerden diğerine geçişte kesin yaş sınırları yoktur. Kişisel farklılıklar, 

bölgesel ve çevresel özellikler bu yaş dönemlerinin daha erken veya daha geç ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Bu yaş dönemlerinin her birinde kişinin ahlaki yaşantısının 

şekillenmesinde Yüce Yaratıcıya olan inancının etkilerini değerlendirmeye çalışalım. 

1. Çocukluk ve Gençlik Dönemi 

Dini duygu, ilahi bir kuvvetin ve ilahi bir dünya nizamının varlığından 

kaynaklanan düşünce ve tasavvurların yerine göre isteme ve sakınma biçiminde geliştiği 

duygulardır.17 İnsandaki dini duygu, inanca yol açan dini ilgi, istek ve arayışları yöneten 

kaynak ve kapasite olarak tanımlanır.18 

Din ve ahlak duygusu, yüce ve aşkın duygular arasında yer alan fıtrî bir 

duygudur. Yani bütün insanlarda ortak ve genel olarak, yaratılıştan vardır.19 İnsan, 

doğuştan Allah’a inanmaya yetenekli ve dini inancı kabullenmeye elverişli 

yaratılıştadır.20 Psikolojik ve pedagojik araştırmaların verilerinden de bu sonuca 

ulaşılmıştır.21 Ayrıca çocuk psikolojisi üzerinde yapılan araştırmalar da çocuğun ruhen 

dine ve ahlaka yabancı olmadığını ortaya koymuştur.22 Ancak, doğuştan itibaren 

çocukta potansiyel olarak hazır bulunan dini ve ahlaki duygunun teşekkülünde ve 

gelişmesinde, çevre büyük bir etkendir. Çocuğun içinde yaşadığı çevrenin özellikleri, 

dini ve ahlaki duygunun erken veya geç yaşlarda uyanmasını etkilemektedir.23 

                                                
16 S. Nakib el-Attas, Modern Çağ ve İslam Düşünüşünün Problemleri (Çev. Mahmut Erol Kılıç), İstanbul, 

1989, s. 98-100. 
17 Yavuz, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ankara, 1987, s. 36.  
18 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yay., Ankara 2001, s. 124.  
19 Kutub, Muhammed, İnsan Psikolojisi Üzerine Etütler (Çev. Bekir Karlığa), İstanbul, 1987, s. 289-290; 

Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, s. 124-125. 
20 Ay, M. Emin, “Çocuk ve Din Eğitimi”, Yeni Dünya Dergisi, I (Kasım 1993), 2, s.71. 
21 Antoine Vergote, “Çocukta Din” (Çev. Erdoğan Fırat), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

XXII (1978), s. 315. 
22 Pierre Bovet, Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi (Çev. S. Odabaş), Ankara, 1958, s.18-19. 
23 Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 44. 
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Genellikle dindar bir çevrede yetişen çocuklarda dini ve ahlaki duygunun uyanması 

daha erken yaşlarda olmaktadır. 

Gençlik ve yetişkinlik dönemindeki dini ve ahlaki yaşantı büyük oranda 

çocukluk döneminde atılan temellere dayanmaktadır. Hatta bazı araştırmalar, bireyin 

gelişiminin büyük bölümünün, çocukluğun ilk altı yılında gerçekleştiğini 

göstermektedir. Böyle bir temellendirme gelişim psikolojisi verileriyle örtüşmekle 

beraber, konuyla ilgili şu sorular merak uyandırmaktadır: Çocukluk dönemi dini 

yaşantısının temelleri nelerdir? Bunlar hangi süreç içerisinde gerçekleşirler? Bu 

dönemin kendine mahsus bir eğitim anlayışı var mıdır?24 

Gelişim psikolojisi alanında yapılan sınırlı çalışmalar, yetişkin insanlarda 

görülen ve insanı hayrete düşüren dini içerikli yaşantılara çocuklarda da rastlandığını 

göstermektedir. Bunlar bazen salt dini ve ahlaki içerikli davranışlar olabilirken, bazen 

de diğer duygularla ilişkili bir şekilde açığa çıkabilmektedir. Bireyin hayatında 

vazgeçilmez bir yere sahip olan birçok duygu, bazen dini ve ahlaki yaşayışın kaynağı 

olarak görülmüş, bazen de dini yaşayışın ilişkili olduğu duygular olarak ele alınmıştır. 

Yerine göre dini korku, sevgi, hayranlık, bağlılık, dayanma, güvenme, sığınma, 

teslimiyet, istek, ümit, şükür, kaçınma, sonsuzluğu arama, yüceltme ve ululama, ilahi 

âleme ya da ilahi kuvvete yönelme gibi duygulardan birisi, dini duygunun kaynağı veya 

en azından dini hayatta önemli duygulardan biri olarak görülür.25 Bu duyguların 

gelişimine paralel olarak bireyin dini ve ahlaki yaşantılarında da gelişme ve 

ilerlemelerin olduğu, bunların belirli bir sıra içerisinde gerçekleştiği ve uygun eğitim 

etkinlikleriyle çocuğun dini yaşantısının güçlendirilebileceği tezi, önem kazanmıştır. 

Allah’ın kendisinin bilinmesi/birlenmesi ve yalnız kendisine kulluk edilmesi 

için yarattığı insan, doğumu ile ölümü arasında farklı dönemlerden geçmekte, fizik ve 

ruh yapısına, içinde bulunduğu yaşa göre bu dönemlerde farklı inanış ve davranış 

özellikleri göstermektedir.  

                                                
24 Bilgin, Beyza, “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Dini Kavramlar”, Din Öğretimi Dergisi, VIII (21-30, 

Ankara, 1986), s. 28  
25 Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 34.  
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Psikolog ve pedagoglar, çocukların ortak eğilimlerini ve davranış kalıplarını 

göz önünde bulundurarak, çocukluk ve gençlik dönemini çeşitli evrelere ayırmışlardır. 

Genel olarak kabul edilen çocukluk ve gençlik dönemi gelişim evrelerini; Bebeklik 

Evresi, İlk Çocukluk Evresi, Son Çocukluk Evresi, Ergenlik ve Gençlik Evresi olarak 

sıralayabiliriz.26 Biz, Allah inancının, çocukluk ve gençlik döneminde dini ve ahlaki 

gelişim evrelerine etkileri hakkında genel hatlarıyla bilgi vermeye çalışacağız. 

Bebeklik evresi, dini ve ahlaki bakımdan gözle görülecek belirtilerin 

bulunmadığı ve dini tezahürlere pek rastlanılmayan bir dönemdir. Bebeklik döneminde 

dini ve ahlaki gelişimin duygularla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Din ve ahlak 

duygusu, güven, sevgi, bağlanma gibi temel duygular üzerinde yükselen, bir yaratıcı 

düşüncesine ulaşma içeriği taşıyan evrensel bir duygudur.27 Dini duygu ve inancın 

doğuşu ve gelişmesi konusunda yapılan bilimsel araştırmalar, çocuğun dışardan gelecek 

dini ve ahlaki etkilere ve tecrübelere karşı ruhen yetenekli ve hazır olduğuna işaret 

etmektedir.28 Bu evrede çocuk, birer ikişer kelimelik cümlelerle kendisine öğretilen dini 

ve ahlaki kavramları söyleyebilir. Ancak bu kavramlar çocuk için fazla bir anlam ifade 

etmeyebilir.29 

İnsan hayatının gelişimsel bakımdan en yoğun ve en önemli olduğu bu dönem, 

dini ve ahlaki duygunun oluşumu ve gelişimi açısından da bir o kadar önemlidir. Diğer 

duygulardan beslenerek ve onların gelişimiyle orantılı olarak gelişme gösteren dini ve 

ahlaki duygu, çocuğun çevresiyle kurduğu sevgi ve güvene dayalı ilişki sonucu, gelenek 

aktarımının da etkisiyle aşamalı olarak ilerleme kaydeder. Çocuğun dünyasını büyük 

oranda yetişkinlerin şekillendirdiği düşünüldüğünde, bebeklikten itibaren çocuk, 

çevresindeki her türlü yaşantıya ilgi duyar, onları merak eder, öğrenmek ister ve taklit 

eder. Bu yaşantıların yoğunluk ve kalitesine göre çocukta gelişmeye başlayan dini ve 

ahlaki duygu okul öncesi dönemde, üstü kapalı, biraz gizemlerle dolu, duygusallıkla iç 

içe ama olağanüstülüklerin farkında olunan bir yapıyla şekillenir. Rasyonel akıl 

yürütmenin gelişmediği bu dönemde çocuğun din dünyasını çevresinden edindiği dini 

                                                
26 Şimşek, Eyyüp, “Çocukluk Dönemi Dini Gelişim Özellikleri ve Din Eğitimi”, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, IV (2004), 1, s. 207. 
27 Mehmetoğlu, Yurdagül, “Erken Çocuklukta Din ve Ahlak Gelişimi”, Erken Çocuklukta Gelişim ve 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Yayına Hazırlayan: Müzeyyen Sevinç), İstanbul, 2003, s. 350. 
28 Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun, 1993, s. 102. 
29 Şimşek, Eyyüp, a.g.m., s. 212. 
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içerikli kavramlar ve yaşantılar oluşturur. Her ne kadar bu dönemdeki dini yaşantı 

gelecekte devam ettirilmeyecekse de, kişinin gelecekteki dini ve ahlaki hayatının büyük 

oranda bu duygusal içeriklere bağlı olması, bu döneme ayrı bir önem kazandırır.30 

Çocukluğun bu dönemini güven bağlamında inceleyen psikologlar, dini 

duyguyu güvenle ilişkilendirir ve dini duygunun kaynağını güvende bulur. Benzer 

çalışmalarda güven anlamında bir inançtan bahseder ve inancın ahlaki gelişime paralel 

olarak şekillendiğini belirterek, 0-2 yaş aralığını farklılaşmamış ilksel inanç olarak 

sınıflandırırlar. Güven duygusuna ek olarak bu dönemde çocuğun merak duygusu 

görülmeye başlanmaktadır. Güçsüz ve yardıma muhtaç çocukta görünmeyen ve henüz 

açıklanmamış, fakat açıklanması gereken bitmez tükenmez bu merak duygusu ile 

kendisine yardım edecek ve kendini koruyacak sonsuz bir kuvvet arayışı da mevcuttur. 

Çocuk bu merakla henüz adlandıramadığı, fakat zamanla ‘kutsal ve mutlak’ dendiğini 

öğreneceği ilahi bir kuvveti durmadan arar.31 

Gelişim psikolojisi çalışmaları, çocukta dini duygunun gelişimi konusunda 2-3 

yaşlarına ayrı bir önem verirler. Bu yaş dönemindeki çocukların Allah’a inanma 

konusunda özel ve canlı bir hazırlık içerisinde bulundukları bilinmektedir. Bu ilgi 

çocuğa duygusal anlamda da bir zenginlik katar.32 Bu duygusal zenginliğin güçlenmesi 

büyük oranda çocuğun çevresinden gördüğü desteğe bağlıdır. 

İlk çocukluk evresinde, dini ve ahlaki tezahürler daha belirgin bir hal alır. 

Çocuk, çevresindekilerin her türlü hareketini bilinçli veya bilinçsiz olarak taklit ve 

tekrar eder. Aile fertlerinde gördüğü ibadetlere, dini motifli davranışlara içten gelen 

duygularla yönelir ve onların dini ve ahlaki yaşantılarından örnek alarak, kendi de aynı 

davranışları uygulamak ister. Kaynağını, sevileni taklit etme psikolojisinden alan bu 

eğilim, çocuğun dini ve ahlaki hayatının oluşmasında oldukça önemlidir.33 Ailedeki 

fertlerin her türlü dini ve ahlaki davranışları, kullandıkları dini içerikli sözleri ve 

yaptıkları ibadetleri, çocuğun şahsında derin izler bırakır.34 

                                                
30 Bkz. Oruç, Cemil, Okul Öncesi Dönemde Dini Duygunun Kökenleri ve Gelişimi, Din Bilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, X (2010), 3, s. 75-96. 
31 Oruç, Cemil, a.g.m., s. 90. 
32 Yavuz, a.g.e., s. 40-41.  
33 Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş I, Ankara, 1980, s. 83. 
34 Peker, a.g.e., s. 103. 
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Çocuğun, üç yaşından itibaren dini inançlarla ve dini nitelikli davranışlarla 

ilgilenmeye başlamasıyla birlikte, dini inanç gittikçe canlılık kazanmaya başlar. 

Çocuğun kafasında yavaş yavaş güçlü ve büyük sıfatlar ile özdeşleştirdiği ve çevresinde 

bu sıfatları taşıyan kişilerle somutlaştırdığı bir Allah tasavvuru oluşur.35 Çocuğa Allah 

inancı gereği gibi anlatılsa onun da olumlu karşılık vereceği aşikardır. Fakat bu karşılık, 

yeterli seviyede olmayabilir. Zira Allah, iman ve inanma gibi soyut kavramları, ilk 

çocukluk evresindeki çocuğun idrak ve algısı karşılayamaz. Bununla birlikte altı 

yaşındaki çocuğa, Allah ve ona inanma eğitimi ile ilgili çalışmalar başlatılabilir.36 Bu 

noktada eğitimciye düşen görev, Allah’ı sığınılacak bir varlık olarak çocuğa tanıtmaktır. 

Onun için anne-baba, çocukları ile Allah arasındaki bağı, sevgi çerçevesi içinde 

kurmalıdır. Çocuk Allah’ı sevmeli, Allah’ın da kendisini sevdiğine inanmalıdır.37 

Böylece ona güvenecek ve gerektiğinde ona sığınacaktır. Öyle ise çocuk Allah’ı 

esirgeyen bir varlık olarak tanımalıdır.  

Çocuğun Allah’ı tanımasında yapılabilecek en büyük hata, Allah’ı, sürekli 

olarak kendisinden korkulması gereken bir varlık olarak tanıtmaktır. Anne-babanın, 

çocuğun yanlış davranışlarının cezalandırıcısı olarak Allah’ı ortaya sürmeleri, işin kolay 

ve kestirme yolu gibi gözükse de bu tutum, çocuğun zihninde çok olumsuz bir Allah 

düşüncesinin oluşmasına yol açabilir.38 Ayrıca ilk çocukluk evresindeki çocuğa, Allah 

inancı ile ilgili olarak onun güzel isimleri ve sıfatları İslam inancına uygun olarak 

öğretilebilir.39 Çocuğun Allah’ı güzel isimleri ve sıfatları ile tanıması, onda sevgi 

temeline dayalı bir Allah imajı oluşmasına sebep olabilir. 

Yine ilk çocukluk evresi Allah’a iman konusunda hazırlık evresi olarak 

görülmeli, basit anlamda bazı sözler çocuğa öğretilmeli ve çocuk dini faaliyetlere 

zorlanmamalıdır.40 Bu evrede çocuğa bazı dini sözler ve melodiler öğretilebilir, dini 

oyunlar oynatılabilir. Çocuğa öğretilen konularda dini ve ahlaki motiflerin bulunması 

ahlak eğitimi açısından verimli sonuçlar ortaya çıkarabilir.  

                                                
35 Armaner, a.g.e., s. 84; Konuk, a.g.e., s.18. 
36 Dodurgalı, a.g.e., s. 218. 
37 Ay, a.g.e., s.110-116. 
38 Ay, a.g.e., s.107. 
39 Canan, İbrahim, Kur'an'da Çocuk, İstanbul, 1984, s. 95. 
40 Dodurgalı, a.g.e., s. 218. 
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Yine çocuğu Allah’a yöneltecek ve çocuğun Allah ile iletişimini sağlayacak 

dualar da öğretilebilir. Ancak, dua alıştırması yaparken Allah’a yönelen, ondan 

isteklerde bulunan çocuğa, makul isteklerde bulunması konusunda ikazda bulunulmalı, 

hele hele gerçekleşmesi mümkün olamayacak istekler konusunda çocuk 

bilinçlendirilmelidir.41 

Psikologların sezgisel-projektif inanç olarak isimlendirdiği ilk çocukluk 

dönemi, ahlaki gelişime bağlı olarak çocukta gelişen haya, utanma ve empati kurma gibi 

duygusal durumlarla ilişkili olarak, hem duyguyla karışık bir Allah inancının oluşması 

hem de çocuğun dini bazı kavramları anlamaya çalışması noktasında kritik bir aşama 

olarak açıklar. Psikologlar bu yaş döneminde genel olarak Allah’ın her şeyi bildiği, ceza 

ve ödül konusunda adil olduğu yönünde bir dini yargı geliştiğini belirtir.42 

Soru sorma ilk çocukluk evresinin en belirgin özelliklerinden biridir. Bu evrede 

çocuk her konuda olduğu gibi, dini konularda da bir takım sorular sorar. Allah, melek, 

cin, şeytan, ahiret, namaz, oruç, günah, sevap, cennet, cehennem gibi dini kavramlar 

hakkında sorular sorarak, bilgi edinmeye çalışır.43 İşte bu durumda yetişkinler ve 

eğitimcilere düşen görev, onların bilgi açlığını gidermek için sordukları sorulara, 

onların zihinsel gelişimlerine uygun ve anlayacakları şekilde cevaplar vermeleri 

gerekir.44 Allah hakkında soru soran çocuğa doğru ve kalıcı bilgiler verilmeli ve soru 

sorma aşamasında taklit yolu ile başlayan Allah’ı arama faaliyetleri, eğitim yoluyla 

inanca dönüştürülmelidir.45  

Yine bu evredeki çocuklarda görülen dinin belirgin özelliği, çocuğun doğa üstü 

bir dünyayla olan uyumudur. Çocuğun, ruh aleminde Allah’ı sık sık antropomorfik, yani 

insani vasıflarla betimler ve Allah’ı insan şeklinde tasavvur eder.46 Onun için bu 

evredeki çocuk, Allah’ı tasarlamakta güçlük çekmez. O, Allah’ı büyük bir insan 

şeklinde hayal ederek, 47 Allah’ı, insana ait çizgiler içinde düşünür. Çünkü, çocuk bu 

                                                
41 Dodurgalı, a.g.e., s. 223. 
42 Oruç, Cemil, a.g.m., s. 91-92. 
43 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 254-256. 
44 Selçuk, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, Ankara, 1991, s. 76, 85. 
45 Dodurgalı, a.g.e., s. 221. 
46 Konuk, Yurdagül, Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, Ankara, 1994, s. 43 
47 Armaner, a.g.e., s. 84; Konuk, a.g.e., s.18. 
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evrede somut düşünme dönemindedir. Soyut kavramları anlama kapasitesi gelişmediği 

için, soyutu somutlaştırır. Çocuk, ileriki yaşlarda somut düşünce seviyesinden, soyut 

düşünce seviyesine geçerek, tenzihi bir Allah anlayışına sahip olur.48 

Son çocukluk evresinde çocuğun çevresi genişler, daha önce anlaşılmaz olan 

kavramlar yavaş yavaş açıklık kazanmaya başlar.49 Bu evredeki çocukta, bilinçli ve 

gerçekçi bir din ve ahlak anlayışı oluşmaya başlar. Özellikle 7-9 arası yaşlar, dini 

inancın uyandığı ve geliştiği bir dönemdir. Çocuğun akli ve ruhi gelişmesine paralel 

olarak dine karşı ilgisinde de gelişmeler olur.50 İlk çocukluk evresinde, Allah’ı insana 

ait modeller, çizgiler içinde düşünen çocuk, bu dönemde sembolik ve soyut bir anlayışa 

sahip olmaya başlar.51 Çünkü, son çocukluk evresinin ortalarından itibaren, somut 

düşünce safhasından, daha esnek, hatta soyut kavram ve konularında bir dereceye kadar 

anlaşılacağı safhaya geçiş söz konusudur. Dönemin sonlarına doğru somut düşünme 

evresi sona ererken, soyut düşünme evresi başlar.52 

Son çocukluk evresini, din ve ahlak öğretimine başlangıç evresi olarak kabul 

edebiliriz. Bu evrede çocuğa Allah inancı ile ilgili bilgiler öğretilmeli ve çocuğun Allah 

ile içtenlikle ilişki kurması sağlanarak Allah’a dua edecek duruma getirilmelidir. Yedi 

yaşından başlayarak oniki yaşına doğru çocukta Allah inancı konusunda bir değişme ve 

gelişme olur. Zira çocuk bu yaşlarda Allah’ı, daha soyut olarak düşünmeye başlar.53 

Ondaki bu değişiklik dikkate alınarak çevresindeki kişilerde özellikle anne-babada 

Allah ile ilgili tutum ve tavırları bilinçli olarak ve ona örnek teşkil edecek şekilde ortaya 

konmalıdır. Çocukla çevresinin iletişimine göre çocukta dini ve ahlaki kavramların 

anlam kazanıp yücelecekleri unutulmamalıdır.54 Ayrıca Allah tasavvuru konusunda 

çevrenin telkinlerinin zararlı yönleri önlenmelidir. Çünkü çocuğun zihninde, fiziki 

çevreden aldığı Allah tasavvuru ile yetişkinlerin ona öğrettiği bilgilerin çelişmesi, onda, 

gerçek değer taşımayan bir teoloji bilgisinin doğmasına sebep olabilir.55 Onun için bu 

                                                
48 Bilgin, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Ankara, 1995, s. 122-123. 
49 Yavuz, Çocuğun Dünyası ve Gelişme, s. 23. 
50 Şimşek, Eyyüp, a.g.m., s. 213. 
51 Armaner, a.g.e., s. 86-87. 
52 Şentürk, Habil, “Çocukta Din Gelişim Psikolojisi”, Yeni Ümit Dergisi, VIII (Ekim-Aralık 1996), 30, s. 21. 
53 Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, s.123; Ay, a.g.e., s. 75. 
54 Selçuk, Mualla, a.g.e., s. 97. 
55 Dodurgalı, a.g.e., s. 235. 
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evredeki çocuklara Allah’ı “sadece kendisine ibadet edilen ve sadece kendisinden 

yardım istenen” bir varlık olarak düşünmeleri öğretilmelidir. Sadece Allah’a ibadet eden 

ve yine sadece ondan yardım isteyen bir insan, diğer insanlar karşısında hür olma tavrını 

geliştirir. Onlara bağımlı kalmaz. Bu yaklaşım giderek onda insanların eşit olduğu 

düşüncesini de oluşturur.  

Çocuk son çocukluk evresinde, dinin birtakım sorularını daha rahat anlamaya 

ve öğrenmeye, ahlaki konuları da kendine göre değerlendirmeye başlar. Ayrıca bu 

dönemdeki çocukların zihinsel gelişimine paralel olarak gelişen düşünceleri, tenkitçi ve 

sorgulayıcı bir hal alır. ilk çocukluk evresinde, şüphesiz ve itirazsız olarak kabul ve 

taklit ettikleri davranışları, son çocukluk döneminde akıl süzgecinden geçirerek kabul 

veya reddederler. Bu evrede, çocuğun dini gelişimine etki eden en önemli faktör ailedir. 

Özellikle aile bireylerinin dini tutum ve davranışları çocuğu son derece etkiler. Ancak, 

çocuğun çevresinin genişlemesiyle anne ve babasına olan bağlılığı azalır. Okula 

başlamadan önce anne ve babasını model olarak alan ve onları taklit eden çocuk, okula 

başladıktan sonra, özellikle öğretmenini örnek olarak almaya başlar. Onu otorite olarak 

kabul eder ve söylediklerine uymaya çalışır. Bu nedenle, öğretmenin davranışları, din ve 

ahlaki değerler ile ilgili sözleri çocuğun dini ve ahlaki gelişimi açısından oldukça 

önemlidir. Ayrıca, okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ve zihinsel gelişimi, ondaki din 

şuurunun şekillenmesine katkıda bulunur.56  

Son çocukluk evresinde, mesuliyet duygusuna paralel olarak gelişim gösteren 

dini pratiklere ilgi, çocuğun dini bilgisi nispetinde, dini uygulamalara dönüşebilir.57 Bu 

dönemde çocuk, dini ve ahlaki pratikleri yerine getirme hususunda bir gayretin içine 

girerebilir.  

Ergenlik ve gençlik evresi; çocukluktan erişkinliğe geçiş aynı zamanda 

büluğa erme olarak kabul edilmekte ve dinde sorumluluğun başlangıç dönemi olarak 

değerlendirilmektedir. Çocuklar büluğa ermekle dinin emir, yasak, görev ve kuralları 

çerçevesinde davranışlarının sorumluluğunu yüklenmiş olurlar. 

                                                
56 Peker, a.g.e., s. 104-105. 
57 Şentürk, Habil, Din Psikolojisi, Konya, 1997, s. 102-103. 
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Ergenlik döneminde fiziki ve ruhsal yapıdaki değişim ve gelişimlerle birlikte 

çocuğun zihin ve düşünce yapısında da birtakım değişmeler görülür. Genç 

çocukluğunda genellikle taklit yoluyla, sorgulamadan kabul ettiği dini inanç ve 

değerleri kazanmış olduğu zihin kapasitesiyle tekrar bir gözden geçirir ve anlamlandırır. 

Daha önce Allah’ı insana ait modeller içerisinde düşünen çocuk gençlik döneminde 

insana benzeyen Allah düşüncesinden tamamen kurtulur. Tek, benzeri olmayan, 

değişmeyen, canlı, ölümsüz, cisimsiz, soyut bir Allah düşüncesine ulaşır.58 İnsanların 

ahlaki konularda en hassas oldukları çağ, ilk ergenlik yıllarıdır. Bu çağda özellikle 

adalet duygusu oldukça gelişmiş durumdadır. Ergen, ana-babasının ve çevresindeki 

yetişkinlerin davranışlarını ahlaki açıdan eleştirel bir bakışla görmeye başlar.59 

Ergenlikte dini şuurun uyanışı yalnızca zihinsel gelişimle ilgili olmayıp ruhi 

yapının işleyişine de bağlı olmaktadır.60 Gençlik döneminde duygu hassasiyeti ve 

kapasitesi de zirveye ulaşmaktadır. Bu durum bazı ruhi karışıklık ve düzensizliklerin de 

sebebi olmaktadır. Ruhi uyanış sebebiyle ergen kendisini yeni bir dünyanın eşiğinde ve 

olup bitenlere karşı büyük bir şaşkınlık ve kararsızlık içerisinde bulur. İşte bu ortam 

içerisinde genç, içgüdüsel olarak Allah’ a yönelir. Dini inanç ve değerler bir anda onun 

için büyük bir önem kazanır. Genç; ölüm, cennet, cehennem, kader, adalet vs. gibi dini 

kavramları derinlemesine düşünmeye başlar.61 Dolayısıyla ergende zihni gelişmeye ve 

duygusal arayışa paralel olarak dini kavrayış ve anlayış da gelişmektedir. Bununla 

beraber gençte dini uyanışın meydana gelmesinde birtakım dış faktörler de etkili 

olmaktadır. 

Gencin içinde bulunduğu aile, çevre, köy veya mahalle çevresindeki ferdi 

gözlemler, dinlediği, duyduğu dini konular, eğitici ve öğreticilerin katkısı, okuldaki dini 

eğitim, tabiat olaylarından etkileniş, onda dini ve ahlaki şuurun uyanmasında ve 

gelişmesinde son derece etkilidir. 

Gençte, ergenlik yılları boyunca yaş ilerledikçe, bağımsızlık ihtiyacı ile birlikte 

“tenkitçi düşünce” de gelişir. Akılla ispatlanamayan her şeye karşı tenkit ve güvensizlik 

                                                
58 Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul, 2003, s. 107. 
59 Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1980, s. 101 
60 Yavuz, Çocukta Dînî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 63-67 
61 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 268. 
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tutumu gösterir. Bu sebeple hayat felsefesinin temelini oluşturan inancı soru 

süzgecinden geçirmesi esnasında gencin rahatsız olması büyük bir ihtimalle de ciddi bir 

şekilde şüpheye düşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Şüphe, ergenlik döneminin ana 

problemlerindendir. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda genç erkeklerin % 75’inin, 

kızların ise % 50’sinin bu iman şüphesini yaşadıkları tespit edilmiştir. Ülkemizde 

yapılan birçok araştırma sonucunda ise gençlerin % 30’unun dini şüphe tecrübesi 

yaşadıkları tespit edilmiştir.62 

Gençlerde dini bunalım ve şüphelerin doğmasına yol açan faktörlerin, bedeni 

ve ruhi gelişimiyle doğrudan ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Zira gençliğin 

başlangıcında benliğin ve şuurun uyanması ve zihin gelişiminin en üst basamağa 

ulaşması, şüphe ve bunalımları hazırlayan şartların başlangıcını oluşturur.Bununla 

birlikte dini şüpheler, bu tecrübeyi yaşayan gençler üzerinde her zaman olumsuz bir etki 

meydana getirmez.63 Uygun şartlar altında bu şüphelerin, dini saflaştırıcı ve daha şuurlu 

bir dindarlık ve ahlaklılığı elde etmekte yönlendirici etkileri söz konusu 

olabilmektedir.64 Ayrıca bu şüphe, kararsızlık hatta geçici inkâr durumlarının, olumsuz 

bir devreden sonra gencin yeniden dine dönüş yapmasını hazırlaması bakımından da 

olumlu sonuçları mümkün olabilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde sağlıklı bir 

dini gelişim gösteren gençlerin, geçici bir kararsızlık ve bunalım devresinden sonra, dini 

inanç ve değerleri şuurlu bir şekilde yeniden keşfetmeleri ve onlara kuvvetle 

bağlanmaları çoğu zaman görülebilmektedir.65 

Gençlik döneminin sonlarında fırtınalı, çelişkili, bunalım ve krizlerle dolu 

ergenlik dönemi, yerini sakin ve istikrarlı bir hayata bırakır. Gençler özellikle 20’li 

yaşlarda bütün diğer tutumlarda olduğu gibi dini-ahlakî tutumlarında da belirgin bir 

istikrar kazanmış, hayat felsefelerini önemli ölçüde oluşturmuş bir kişiliğe sahip olurlar. 

Bu aşamada dini gelişim seyrinde çok önemli ve kritik bir süreç olarak yaşanan şüphe 

olayı ile buna bağlı olarak ortaya çıkan suçluluk ve günahkârlık duygularında zayıflama 

görülür. Zira dini şüphe ve kararsızlıkların ve bocalamaların yatıştığı bu dönemde genç, 

artık din ve ahlak konusunda kendi tutumunu tam olarak belirleyebilecek zihnî ve 

                                                
62 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 271, 273. 
63 Peker, Din Psikolojisi, s. 108. 
64 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 273. 
65 Bilgin, Beyza- Selçuk, Muallâ, Din Öğretimi, Akid Yay., Ankara, 1991, s.79. 
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duygusal olgunluğa ulaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu dönemde din ile ilgili kesin 

tercihleri ve kararlarını açıkça gösterirler. Gençlerin büyük çoğunluğu bu dönemde dine 

karşı olumlu bir tavır sergilemekte ve dinin etkisini az veya çok ahlaki yaşantılarında 

hissetmektedirler. 

Gerçek anlamda dinî ya da ahlâkî sayılabilecek bir davranışın, belli ölçüde 

bilgi ve hür iradeyi gerektirdiği düşünüldüğünde ergenlik çağından önce tam olarak 

gelişmiş şekliyle dindar ve ahlâklı olmanın mümkün olamayacağı söylenebilir. Ergenlik 

döneminde gencin, tam anlamıyla din ve ahlâk şuuruna ulaşmasını mümkün kılan 

gelişim özellikleri, doğal olarak din ve ahlâk eğitiminde öncelikli olarak dikkate 

alınması gereken yönler olacaktır.66 Bu dönemde din, gencin çok yakın ilgi alanı haline 

gelir. Din insanı Allah’a bağladığı gibi, bilgi de nihai olarak takipçisi olan insanı Mutlak 

Gerçeklik’e ulaştırır.67 

Din ve ahlâk eğitiminin, bilgiyi artırmak, bireylerin birlikte yaşamak için 

gerekli olan temel ilke ve değerleri öğretmek gibi amaçlarının yanında, edinilen bilgi ve 

değerler doğrultusunda davranmayı sağlama, dinî terminoloji ile ifade edilirse, “ilmi ile 

amel etme”yi temin etme noktasında gerekli motivasyonu oluşturmak gibi eyleme 

dönük amaçları da mevcuttur. Eylemi motive eden ise tek başına akıl değildir. Ahlâkî 

kavramlar hem akıl, hem de duyguyu içerirler. Din insanın, kendisi, başkaları ve 

Tanrı’sı ile ilişkisini işleyen bir olgu olduğu gibi, ahlâk da başkalarının varlığını dikkate 

almayı ve başkalarını da kendi varoluş düzeyinde kavramayı sağlayan içsel bir 

mekanizmadır. Bunun için din ve ahlâk eğitiminin temel görevi, insanın kendisiyle, 

diğer insanlar, tüm canlı/cansız varlıklar ve bütün bunların varoluş kaynağı olan Yüce 

Varlık arasındaki ilişkilerini düzenlemek, sağlıklı bir zemine oturtmaktır. 

Özetle, İslâm ahlak eğitim sisteminde, insanı insan yapan ve onu değerli kılan 

inanç ve ahlak özelliklerinin korunması ve geliştirilmesine önem verilir. İslâmî açıdan 

insanın kendi iradesiyle davranma özgürlüğünü elde ederek sorumlu bir varlık olma 

konumuna yükseldiği gençlik döneminde, gencin insanî olgunluğunun gelişmesine 

                                                
66 Bkz. Uğurel Semin, Refia, Gençlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 70. 
67 Geniş bilgi için bkz. Nasr, Seyyid Hüseyin, Bilgi ve Kutsal (Çev. Yusuf Yazar), İz Yay., İstanbul, 2001, 

s. 8-46.  
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yardımcı olunması gerekir. Çünkü, dinî ve ahlâkî bir davranışın en öncelikli şartı, 

bireyin kendi özgür iradesiyle katılımını gerektirir.  

Son olarak diyebiliriz ki yetişkin nesil eğer genç nesle iyi bir din ve ahlâk 

eğitimi vermek istiyorlarsa, ilk önce onlar Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getiren 

iyi bir dindar ve ahlâklı birer insan olmalıdırlar. Sağlıklı, güvenli, huzurlu bir toplum 

oluşturmalı; adaletli bir sosyal yapı inşa etmelidirler. “Gençlerimizi nasıl eğitmeliyiz ki 

şöyle davransınlar?” peşine düşmeden önce “biz yetişkinler nasıl örnek olmalıyız ki 

onlar da öyle olsunlar” üzerinde kafa yorulmalı ve bu doğrultuda çaba gösterilmelidir. 

Bu yönde mesafe kat edildiği ölçüde gençlerin de Allah’a olan imanlarının samimiyet 

derecesi artacak ve ahlaki hayatları inandıkları bu değerlere göre şekillencektir. 

2. Yetişkinlik Dönemi 

Genellikle çocukluk ve gençlik dönemi, dini inançlar, tutumlar ve değerlerin 

benimsendiği ve elde edildiği bir zaman dilimidir. Genç ve orta yetişkinlik dönemi ise 

bu inanç, tutum ve değerlerin geliştirildiği ve kuvvetlendirildiği bir dönemdir. İleri 

yetişkinlik yani yaşlılık dönemi de dinin birey üzerindeki sonuçlarının en yoğun olarak 

görüldüğü bir dönemdir. Dini ve ahlaki değerlerin aktarılmadığı ve benimsenmediği bir 

gençlik dönemini, genellikle bilgisiz bir orta yaş izlemektedir. Onun ardından da 

anlamsız, bomboş bir yaşlılık gelmektedir. Hayatın hangi dönemi olursa olsun insanları 

bu boşluktan kurtaracak olan Yüce Yaratıcıya ve O’nun gönderdiği ilkelere iman 

olacaktır. 

Bilindiği gibi iman kavramı Kur’ân’da kullanılan en temel ve önemli 

kavramlardan biridir. Tüm iman ilkelerinin özünü oluşturan da Yüce Yaratıcıya olan 

imandır. İman kavramı, Kur’ân’da tek başına değil, başta salih amel olmak üzere, başka 

kavramlarla birlikte kullanılmıştır. Çünkü İmanın aksiyon boyutunu salih amel 

oluşturmaktadır. Salih amel ise başta ibadet ve ahlâk olmak üzere Allah’ın tüm emir ve 

yasaklarını kapsar.68 Bu durumda ahlâk, salih amelin bir parçası olduğuna göre iman-

amel münasebeti, aynı zamanda iman-ahlâk ilişkisini de ihtiva eder. Bu başlık altında 

biz Allah’a imanın yetişkin bireylerin ahlakının şekillenmesindeki etkilerini 

                                                
68 Aydın, Ömer, Kur’ân-ı Kerim’de İman-Ahlâk, s. 28. 
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değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü Kur’an’ın imanla birlikte zikrettiği salih amellerin 

önemli bir kısmını, özellikle toplumsal yönünü çoğunlukla ahlâkî ilkeler oluşturur. 

Kur’ân âyetlerine baktığımızda bunlarda iman-amel/ahlâk ilişkisinin sürekli ön 

planda tutulduğunu görürüz. Çünkü iman kalbin fiili olduğu için dış dünyada varlığını 

ancak amelle gösterebilir. Amel ile dışa vurulmayan bir imanın kalpteki varlığını kimse 

bilemez. Ameller imanın bir göstergesi olmakla birlikte aynı zamanda onun koruyucusu 

olarak da telakki edilmektedir.69  

Kur’ân’da imanın sadece kalpte bulunan soyut bir varlık olmadığına, aynı 

zamanda bunun dış dünyaya yönelik yansımalarının olduğuna, onun ve ondan 

kaynaklanan ahlâkın statik değil, dinamik bir olgu olduğuna vurgu yapıldığını 

görürüz.70 Bundan dolayı imanın sadece ‘kalbî ve vicdanî’ bir olay olmadığını, aynı 

zamanda bunun amelî ve ahlâkî boyutunun da bulunduğunu, dolayısıyla bir yaptırım 

gücüne ve insanı iyi yönde dönüştürme özelliğine sahip olduğunu rahatlıkla 

anlayabilmekteyiz. 

Allah’ın vahiy ve peygamber göndermesinin amacı da tevhide dayalı bir 

imanın ve fikrin inşasıyla ahlâki ve hukukî yozlaşmayı ortadan kaldırmak, fert ve 

toplumu olunması gereken fıtrat üzerine ıslah etmektir. İnsanın fıtrat üzere yaratıldığını 

ifade eden hadis71 de, insanın temiz olarak (fıtrat üzere) doğmuş, bir yetenekler ve 

eğilimler varlığı olduğunu anlatmaktadır.72 O, önce saf bir haldedir, ama zamanla 

gelişip olgunlaşmaya da elverişlidir. Bu özelliğiyle insan, Yaratıcısını tanımaya, O’na 

yönelmeye de müsait bir yapıdadır. İnsanın doğuştan sahip olduğu bu inanma eğiliminin 

yönünün ise, Kur’an’da, Allah’a doğru olduğu ifade edilir: 

                                                
69 Kılavuz, a.g.e., s. 47-48; Aydın, Kur’ân-ı Kerim’de İman-Amel, s. 45. 
70 Bkz. Ankebût, 29/45; Bakara, 2/62; Mâide, 5/69; Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s. 8, 13-21. 
71 Bkz. Buharî, Cenâiz 79, 80, 93; Sünnet 17, Kader 3; Müslim, Kader 22, 23, 24, 25. 
72 Bkz. Hökelekli, Din Psikolojisi, s.124 
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“Sen yüzünü Allah’ı birleyici olarak doğruca dine çevir: Allah’ın yaratma 

kanununa (uygun olan dine dön) ki O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın 

yaratması değiştirilemez.”73 

İnanma konusundaki bu temellendirme ahlâk konusunda da geçerlidir. 
Dindarlığı kısaca; “dinin, bireyin inanç, duygu, düşünce, davranış ve ilişkilerindeki 
etkinliği” olarak tanımlarsak, bu etkinliğin onun ahlâkına da bir şekilde yansıdığını 
zımnen ifade ediyoruz, demektir.  

Mekke’de inen âyet ve sûreler genelde iman, ahlâk ve kısmen ibadet konularını 
ihtiva ederken, Medine’de inenler iman ve ahlâk konularıyla beraber, ağırlıklı olarak 
ibadet ve muâmelât konularını da içermektedir. Kur’an’da verilen bilgiler, türü ne 
olursa olsun birbiriyle bağlantılı ve bütünlük içerisinde sunulmakta, kevnî ve tarihî 
bilgilendirmeler, ibadet ve muamelatla ilgili hükümler iman ve ahlâktan soyutlanarak 
anlatılmamaktadır. Tam aksine Kur’an’da ibadet ve muamelat (fıkıh) konuları iman ve 
ahlâkla iç içedir. Fıkıh ahlâka, ahlâk da imana dayanmaktadır.74 

Kur’an, oluşturmayı amaçladığı insan ve toplumla ilgili değerleri ikame 
ederken, önce bu değerlerin üzerine kurulacağı bilgi zeminini oluşturmakta, ontolojik 
olarak hayat, evren ve insan varlığının anlam ve gayesi ile ilgili doğru bilgilendirmeyi 
esas almaktadır. Çünkü doğru fikir ve davranış ancak doğru bilgi zemini üzerine 
kurulabilir. Kur’an’da insana “Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme; çünkü 
kulak, göz ve kalp (gönül), bunların hepsi ondan sorumlu bulunmaktadır.”75 
buyrulurken, davranışın doğru bilgiye dayanmasına işaret edilmektedir.  

Bu bilgilendirmenin temelinde bütün varlık âlemini yoktan var eden Yüce 
Yaratıcıyı tanıma, Ona iman etme ve gereği gibi kulluk bulunmaktadır. Hayatın anlam 
ve gayesini sorgulamayan, sadece “nasıl?” sorusuyla uğraşarak formüller içerisinde 
boğulmuş imani ilkelerden yoksun bir aklı, ruhunu yitirmiş, mekanik ve soğuk bir akıl 
olarak görmek mümkündür. İmanî destekten yoksun bir ahlâkî prensip duygu planında 
yeterince temellenmemiş olup toplumda kolektif bir şuurun oluşturulmasında yetersiz 
kalır.76 

                                                
73 Rûm, 30/30. 
74 Bkz. Kırca, Celal, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur'an'a Yönelişler, İstanbul, tsz., s. 59-71. 
75 İsra, 17/36. 
76 Bkz. Özdeş, Talip, “Ahlak-Vahiy İlişkisi ve Kur'an'da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü”, CÜİFD, X 

(2006) 2, s. 5-21. 
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Bizi insan kılan şey, düşünüp bilgi edinme/üretme yeteneğimizle birlikte değer 

kazandıracak yaşantılarımızdır. Bunlar felç olunca, Kur’an böyle bir varlığı hayvandan 

daha aşağı bir varlık olarak nitelendirmektedir:77  

“Onların kalpleri vardır, ama onlarla gerçeği kavramazlar; gözleri vardır, 

lakin onunla göremezler; kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar 

gibidir, hatta daha da aşağıdırlar. Onlar gaflete düşenlerdir.”78  

Bu bilgilendirmeleri yaparken Kur’an, muhatabı olan insanın iç dünyasının 

eğitimi üzerinde geniş bir biçimde durmuş, onların akıllarına hitap ettiği kadar gönül 

dünyalarına da hitap etmiştir. Yirmi üç sene süren nüzul dönemi boyunca insanın iç 

dünyasının temizlenmesi, sağlam bir zemine oturtulması ve dizaynı için birçok uyarı ve 

yönlendirmeler yapılmış, kalbin çeşitli eylemleri üzerinde durulmuştur.79 Kur’an’da 

ibadet ve muamelat (fıkıh) konuları iman ve ahlâkla iç içedir. İslâm’da hiçbir ibadet ve 

muâmelât prensibi yoktur ki iman ve ahlâkla bütünleşmemiş olsun. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sağlam bir inanç ve buna bağlı ahlaki 

yaşantının oluşması açısından, insan hayatında bilginin önemi inkâr edilemez. Çünkü 

bir işi yapmanın temel şartlarından biri o işi bilmektir. Bununla birlikte bilgi her şey 

değildir. Çünkü bildiği ile amel etmeyen çok sayıda insan vardır. Bu nedenle bilgili 

olmak dindar ve ahlâklı olmak anlamına gelmez. Bu durumda bilgi kötülüğü 

önleyemiyorsa hamallıktan başka bir şey değildir. Bilip de yapmamak daha kötüdür. 

İnsan, kendi aklıyla ve tecrübesiyle zamanla sınırlı ölçüde de olsa neyin iyi ve neyin 

kötü olduğunu bilebilir. Ancak onun, bunu bilmesi uygulaması anlamına gelmediği gibi, 

böyle bir bilginin yaptırım gücü de yoktur.  

Halbuki bu hususta imana dayalı helâl ve haram inancının yaptırım gücünün 

daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Sözgelimi Müslüman bir toplumda sigaranın ve 

içkinin zararlarını bilmeyen yoktur; ancak zararlarını bildiği halde sigara içenlerin oranı 

içki içenlerden daha çoktur. Çünkü sigara ile ilgili onu haram kılan bir nass olmadığı 

                                                
77 Güler, İlhami, “Kur'an’da İmanın ve İnkârın Ahlaki ve Bilişsel (Kognitif) Temelleri”, İslamiyat, I 

(Ocak-Mart 1998), s. 11. 
78 Araf, 7/179. 
79 Akpınar, Ali, “Kur'an'a Göre Müslüman’ın Gönül Dünyası: Kalbin Eylemleri ve Sorumluluğu”, 

Tasavvuf, VI (Temmuz-Aralık 2005) 15, s. 109. 
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halde içkiyi haram kılan nass vardır.80 Burada haram inancının yaptırım gücünün, 

sadece aklen zararlı olduğunu bilmeden kaynaklanan yaptırım gücünden daha etkili 

olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu durum bütün ahlâk kurallari için de geçerlidir. Bu 

yüzden ahlâk kurallarının yaygınlaştırılmasında ve etkin hale getirilmesinde imanın 

yaptırım gücünden yararlanılmalıdır. 

Dine/imana dayalı ahlâk, kural koyucu bir özelliğe sahiptir.81 Tabiatta 

otoritenin gereği olarak kanunlar olduğu gibi ahlâkta da otorite ve kanunlar olmalıdır.82 

Çünkü otorite olmadan nizam sağlanamaz. 

Ahlâkta otoriteyi sağlayan, ilahî buyruklar ve o buyruklara olan imandır. 

Ahlâkta otoritesizlik ise ahlâk kanunlarına, dolayısıyla ilahî otoriteye inanmama 

anlamına gelir. Kâinatta da son derece belirgin bir nizam vardır. Sosyal hayat da 

nizamla olur ve oradaki nizam ise ancak ve ancak vahye dayalı ahlâkla oluşur; aksi 

taktirde anarşi ve kaos meydana gelir.83 Bu nedenle ilahî emirler ve yasaklar özgür ve 

sorumlu bir varlık olan insanın ahlâkî hayatı için büyük önem taşırlar. Yaptırım için 

ilahî buyruk ve bu buyruğa iman şarttır; bu nedenle ilahî buyruğun olmadığı ya da bu 

buyruğa inanılmadığı yerde etkili bir yaptırım gücünden söz edilemez.84 Çünkü ilahî 

buyruğa iman, insanı iyi yönde dönüştürücü, geliştirici ve zenginleştirici bir işlev 

görmektedir. Dinî emir ve yasakların hikmeti incelendiğinde, insanın şerefini koruma, 

onu kötülüklerden uzak tutup ahlâken olgunlaştırma gibi bir hedefin de güdüldüğünü 

görmek zor olmaz.85 Nitekim ibadetler, bir bakıma imanı beslemenin ve ahlâkı 

yüceltmenin aracı olarak değerlendirilebilir. 

Kur’ân’ın iman-amel/ahlâk ilişkisine verdiği öneme binaen imanın yaşantıya 

aktarılması konusu daha İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların gündemine girmiş ve bu 

konu etrafında çok şiddetli tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların nirengi noktasını 

amelin imandan bir cüz olup olmadığı problemi oluşturur. Kelâm mekteplerinin oluşum 

sürecine de katkıda bulunan bu tartışmalarda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Haricî 

                                                
80 Mâide, 5/90-91. 
81 Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 264. 
82 Topçu, Nurettin, Ahlâk Nizamı, Dergâh Yay., İstanbul, 1997, s. 120. 
83 Topçu, a.g.e., s. 285. 
84 Aydın, Tanrı-Ahlâk İlişkisi, s. 219-220. 
85 Bkz. Uludağ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, Ankara, 1989. 
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mezhebine mensup olanlar, ameli imandan bir cüz sayarak ve amelsiz imanın geçersiz 

olduğunu söyleyerek, mümin olduğunu iddia ettiği halde amelde bunu göstermeyen 

kimseyi tekfîr ederler.86 Mu’tezile mezhebine mensup olanlar ise Hariciler kadar sert bir 

anlayışta olmasalar da amelsiz imanı kabul etmezler; böyle birisinin iman ve küfür arası 

bir yerde bulunduğuna (el-menzile beyne’l-menzileteyn), tövbe edip dönerse mümin, 

aksi taktirde kâfir olduğuna hükmederler.87 Mürcie mezhebine mensup olanlar ise 

amelsiz imanın geçerli olduğunu, amel işlememenin imana bir zarar vermeyeceğini 

iddia ederler.88 Ehl-i Sünnet’e mensup olanlara gelince, onlar amelin imandan bir cüz 

olmadığını, ancak imanın korunması, gelişmesi ve kemale ermesi için amelin şart 

olduğunu savunurlar.89 Burada özellikle Haricî anlayışın, amel işlemeyen herkesi tekfir 

etmekle, Mürcie anlayışın ise amelde, dolayısıyla ahlâkta bir gevşekliğe ve kaygısızlığa 

sebep olmakla, haklı olarak, toplumda huzursuzluğa ve kargaşaya yol açtıkları iddiası 

dile getirilmektedir.90 

Aslında ‘amelin imandan bir cüz olmadığı’ görüşüne sahip olan Ehl-i sünnet 

alimleri, insan hayatında davranışların önemini inkâr etmemekte, amellerin imandan 

kaynaklandığını, hatta imanın alâmeti olduklarını kabul etmekte ve bu konuyu şu 

şekilde örneklendirerek açıklamaya çalışmaktadırlar. Nasıl ki, ‘güneşin ışığı güneştendir 

ama kendisi güneş değildir; gülün kokusu güldendir ama gül değildir.’ Aynı şekilde 

iman-amel/ahlâk ilişkisini değerlendirirsek, ameller imandandır, ama imanın aynısı 

değildir; her ikisi de birbirini gerektiren iki ayrı olgudurlar.91 

Kuşkusuz iman ve amel/ahlâk aynı şeyler değildir. ‘Allah’a inandım de sonra 

dosdoğru ol!’92 hadisine baktığımızda birinci kısım ‘imanı’, ikinci kısım ise 

‘ameli/ahlâkı’ anlatmaktadır. Yine ‘iman edip salih amel işleyenler’ şeklinde geçen 

âyetlerde de iman ve amelin/ahlâkın birbirlerinden ayrıldıklarını ve birbirinden farklı 

birer olgu olduklarını görmekteyiz. Bu nedenle imanın ameli gerekli kıldığı gibi, amelin 

                                                
86 Eş‘ârî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, Makālâtü’l-İslamiyyîn ve İhtilâfü’l-Musallîn, Wiesbaden, 1980, s. 86. 
87 Kâdı Abdulcebbâr, Ebu’l-Hasen el-Esedabâdî, Şerhu usûli’l-hamse, Kahire, 1988, s. 134-137. 
88 Eş‘ârî, Makālât, s. 133-134. 
89 Nesefî, Ebu’l-Muîn Meymun b. Muhammed, Tabsıratü’l-Edille (Thk. Hüseyin Atay-Şaban Ali 

Düzgün), DİB Yay., Ankara, 2003, II, 425-430. 
90 Aydın, Salih, İslam Düşüncesinde İman Sorununa Felsefî Yaklaşım -İnsanın Güven Sorunu, Ravza Yay., 

İstanbul, 2010, s. 102-103, 110 
91 Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yay., İstanbul, 2007, s. 143. 
92 Müslim, İman, 13. 
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de imanı beslediği ve koruduğu, dolayısıyla haklı olarak bunların birbirlerinden 

ayrılması düşünülemeyen iki ayrı unsur oldukları vurgulanmaktadır.93 

Şüphesiz kuvvetli ve şuurlu bir imanın, davranışları salih amele dönüştürürken 

salih amele uymayan durumlardan da uzaklaştırması gerekir. Çünkü söz konusu 

davranışlar (amel-i salih) imanın ayrılmazları durumundadırlar. Bu noktaya dikkat 

çeken İzutsu (1914-1993), ahlâk-ı hamideyi oluşturan cömertlik, sıdk, hidâyet, takva, 

şükür, tevazu, hilm, iyilik, adâlet gibi kavramların imanın semantik alanına girdiklerini 

söylerken; ahlâk-ı zemime (yerilen, ahlâk dışı davranışlar) dediğimiz kibir, fısk, 

nankörlük, cimrilik, sapkınlık, kendini müstağni görme, zulüm, azgınlık, tekzib gibi 

kavramları küfür kavramının semantik alanı içerisinde mütalaâ etmektedir.94 O halde 

kendisinde iman şuuru oluşmuş bir müminin, iman-amel/ahlâk bütünlüğünü sağlamak 

için, iman kavramının semantik alanına giren davranışları yapması, küfür kavramının 

semantik alanına giren davranışlardan da uzak durması gerekir.95 

İman-amel/ahlâk ilişkisi konusunda Gazâlî’nin (ö. 505/1111) yaptığı 

açıklamalar oldukça dikkat çekicidir. Ona göre imandaki tasdik ve amel, insandaki baş 

ve el mesabesindedir. Baş ve el insandan olduğu gibi amel de imandandır denilebilir. 

Çünkü amel imanın tamamlayıcısıdır. Bununla birlikte başsız insan olamayacağı gibi 

tasdiksiz de iman olamaz. Halbuki elsiz insan olabileceği gibi, amelsiz iman da olabilir. 

Bu nedenle o, haklı olarak imandaki tasdiki insandaki baş mesabesinde, ameli de el 

yerinde değerlendirmektedir. Elsiz yaşamak mümkün olmakla birlikte bu durum kişi 

için bir noksanlıktır. Ona göre el insanın tamamlayıcısı olduğu gibi amel de imanın 

mütemmimi ve olgunlaştırıcı unsurudur.96 

Yukarıda iman-amel/ahlâk ilişkisine, diğer bir ifadeyle imanın amelî/ahlâkî 

boyutuna ve bunların birbiriyle iç içe iki ayrı olgu olduklarına değindik. Şimdi bu 

anlatılanlara dayanarak imanın zorunlu olarak nasıl ameli/ahlâkı gerektirdiğine temas 

edeceğiz. 

                                                
93 Düzgün, Şaban Ali, Din Birey ve Toplum, Akçağ Yay., Ankara, 1997, s. 14-15; Çakan, İsmail Lütfi, İyi 

Müslüman, TDV Yay., Ankara, 1993, s. 57. 
94 İzutsu, Tohihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlâkî Kavramlar (Çev. Selahattin Ayaz), Pınar Yay., İstanbul, 1997, s. 129-

137, 259-267 
95 Bkz. Sönmez, Mustafa, “İmanın Ahlaki Yaptırım Gücü”, SÜİFD, XIII (2011/1), 23, s. 117-141. 
96 Gazzâlî, Kavâidü’l-Akāid, Beyrut, 1985, s. 258-259. 
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Bu meseleye ‘İman 70 küsur şubedir; bunlardan en yükseği ‘Allah’tan başka 

ilah olmadığı’ sözüdür, (yani, kelime-i tevhidi kalb ile tasdik etmek, dil ile ikrar 

etmektir); en aşağısı ise insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırıp atmaktır. Haya da 

imandan bir şubedir.’97 hadisiyle girmeye çalışalım. Bu hadise dikkatle baktığımızda 

onda imanın ‘kalbî, sözlü ve fiilî’ olmak üzere üç merhalesinden bahsedildiğini 

görmekteyiz. İmanın yerine kullanılan tasdikte bu üç merhalenin birden bulunduğu 

anlaşılmaktadır; tasdikin fiilî boyutu davranışın, dolayısıyla ahlâkın varlığına delâlet 

eder.98 

Gerek Kur’ân âyetlerinde geçen iman-salih amel ilişkisinden, gerekse yukarıda 

geçen hadîsten anlaşıldığına göre iman, hayatın her alanına yayılmış bir kavramdır. O, 

insan hayatının bütününü kapsayan küllî bir haldir. İnsanın bütün varlığına nüfuz eden 

ve hayatının her alanında onun düşünce ve fiiline şekil veren bir güçtür.99 Bu nedenle 

sadece ibadet ve ahlâkı etkilemez, aynı zamanda hukukî ve iktisadî hayata da tesir eder. 

Çünkü bunlar da amel kavramı içerisinde mütalaâ edilmektedirler. Şurası açıktır ki 

amelsiz iman, felsefî bir kanaate benzer ve bundan öteye gidemez. İman, eylem haline 

dönüşmezse orada dini iradeden bahsedilemez. Bu taktirde o, sadece metafizik ve soyut 

bir kavramdan ibaret kalır.  

Halbuki iman, soyut bir kavram şeklinde hayatla ilgisi olmayan bir sıfat 

değildir. O, insanı amelî/ahlâkî açıdan her an canlı tutan ve sürekli iyi yönde hareket 

etmesini sağlayan önemli bir güç durumundadır. Bu yüzden ahlâk kurallarının en 

kuvvetli müeyyideleri dindedir. Bu hususta ceza ve mükafat gününe iman çok 

önemlidir. Zira din, insan üzerindeki rolünü imanla gerçekleştirir. İman ise canlı bir 

kavram ve dinamik bir terimdir; kişiyi duygusal olarak da etkiler ve onu bazı fiilleri 

yapmaya zorlar.100 Çünkü Allah’ın varlığı kabul edilince O’nun vahyi, dolayısıyla emir 

ve yasaklarının da kabul edilmesi gerekir. Zira Allah Teâlâ, hem varlığın hem de 

dini/ahlâkî değerlerin kaynağıdır. Allah’ın varlığına inanma ahlâkî hayatta iyinin 

yapılması için teşvik edici bir unsur olmaktadır. Ahlâkî hayata bir inanç boyutunun 

                                                
97 Bkz. Buhârî, İman, 3; Müslim, İman, 57; Nesâî, Zikrü şuabi’l-îmân, 8/110; İbn Mâce, Mukaddime, 9. 
98 Alper, a.g.e., s. 141. 
99 Özcan, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, MÜİFV Yay., İstanbul, 1992, s. 78. 
100 Babanzâde, a.g.e., s. 10; Alper, a.g.e., s. 34-36; Gölcük, Şerafeddin, Din ve Toplum, Esra Yay., Konya, 2000, 

s. 44-45. 
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eklenmesi insanın tutumunda önemli bir değişiklik meydana getirir. Dindeki âhiret 

inancı hem ahlâka kaynaklık eder, hem de geçicilikten kurtararak ona devamlılık 

kazandırır.101 

Sosyal hayatta insana herhangi bir yükümlülük yüklemeyen bir inanç ve ahlâk 

sistemi ne kadar saçma ise, yükümlülüğü olup da müeyyidesi/yaptırımı bulunmayan 

iman ve ahlâk fikri de o kadar anlamsızdır.102 Çünkü dinin/imanın dış dünyadaki varlığı 

ancak pratiğe dönüşmüş eylemlerle anlaşılır. Bunun için de müeyyide/yaptırım şarttır. 

Yaptırım olmadığı taktirde pratiğe dönüşen eylemlerden söz etmek oldukça zor 

görünmektedir. Yaptırım gücü olmayan, insanı Allah’ın emirlerine uymaya ve 

yasaklarından sakınmaya götürmeyen ve kişiyi bu noktaya doğru dönüştürmeyen bir 

iman, Kur’ân’a göre makbul ve yeterli bir iman olamaz. Çünkü ‘Bedevîler iman ettik 

dediler, deki siz iman etmediniz lakin teslim olduk/boyun eğdik deyininiz103 âyetinden 

böyle bir imanın yeterli görülmediğini anlıyoruz.  

Bu âyetten anlaşıldığına göre iman etmede sadece dil ile ikrar kâfi 

gelmemektedir. Yani, kişinin zahiren dil ile ikrar etmesi gibi, kalben de ihlâs ile iman 

edip kâmil mümin ve sadık Müslüman olması ve bunun gereğince amel ederek Allah ve 

Resulünün emirlerini isteyerek ve severek yerine getirmesi gerekir. Bunun için kişinin 

Allah’a itaat yolunda her türlü zahmet ve meşakkate göğüs germesi, mal ve canıyla 

Allah yolunda mücadele etmesi; malî ve bedenî her türlü ibadeti yapması önemli bir 

durum arzetmektedir. Bunları yapmayan kimselerin gerçek manada ‘iman ettik’ 

demelerine i’tibâr edilmemelidir.104 Çünkü iman gerçek manada bir kalpte tam 

anlamıyla bulununca mutlaka amel olarak dışarıya yansır, aksi mümkün değildir.105 

Bu nedenle gerçek anlamda inanan bir kimsenin dini emir ve yasakları, 

dolayısıyla ahlâk kurallarını hiçe sayması düşünülemez. Ancak buradan, dindar 

olmayanın ahlâklı olamayacağı anlamı çıkarılmamalıdır.106 Bununla birlikte 

                                                
101 Aydın, Mehmet S., Tanrı-Ahlâk İlişkisi, TDV Yay., Ankara, 1991, s. 219-220; Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 103. 
102 Turhan, Kasım, Bir Ahlâk Problemi Olarak Kelâm ve Felsefe Açısından İnsan Fiilleri, MÜİFV Yay., 

İstanbul, 1996, s. 25 
103 Hucurât, 49/14. 
104 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, b.y.y., tsz., VI, 4484-4485. 
105 Alper, a.g.e., s. 142. 
106 Aydın, Tanrı-Ahlâk İlişkisi, s. 220. 
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inançsızlığın ya da zayıf imanın ahlâkî gevşekliğe sebep olduğu da ortadadır. Bundan 

dolayı İslam’ın öngördüğü imanın, müeyyideleri (yaptırımı) olan amelî/ahlâkî bir iman 

olduğu vurgulanmaktadır.107 

Toplumda imana dayalı bir ahlâkın başarı oranı hakkında kesin olarak bir şey 

söylenemez. Ancak imanla beslenen bir ahlâk anlayışının diğer ahlâk doktrinlerine göre 

daha başarılı ve etkin bir yaptırım gücüne sahip olacağı açıktır. Ancak bu yaptırımın bir 

standardı olmadığı gibi, tezahürleri de hem imanın güçlü veya zayıf oluşuna hem de 

kişilere göre değişir.108 ‘Bir şey sabit olduğu zaman levazımatıyla birlikte sabit olur’ 

kuralı gereğince, güneş doğmuşsa bir şekilde zorunlu olarak ışığı görünür. Yağmurun 

yağması, mevsimlerin değişmeleri bir şekilde zorunlu olarak kendilerini hissettirdikleri 

gibi, imanın varlığı da kendisini bir şekilde zorunlu olarak hissettirir ve davranış olarak 

ortaya çıkar.109 

Kur’ân âyetlerinde ve Hz. Peygamber’in hadîslerinde kuvvetli bir şekilde ölüm ve 

âhiret vurgusu yapılmasının sebebi, insanı ahlâka aykırı çirkin ve seviyesiz ameller işlemekten 

caydırmaktır. Yine Kur’ân ve Sünnette ibadetlere yapılan şiddetli vurgunun en önemli 

sebeplerinden birisi de insanın nefsinin ıslah edilmesi ve ahlâkının güzelleşmesini sağlamaktır. 

Bu nedenle İslam dininde namaz kılıp oruç tutan, fakat kötülük yapmaya devam edenlerin dini 

yönden ibadet yapmış sayılmayacakları kanaati yaygındır. “Namaz (insanı) hayasızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar”110 âyetinden anlıyoruz ki, namaz ve benzeri ibadetlerin en temel 

hedeflerinden biri de kişiyi güzel ahlâk sahibi yapmaktır. Kişi eğer namaz kılıp oruç tuttuğu, 

zekât verip hacca gittiği ve diğer ibadetleri yerine getirdiği halde hâlâ ahlâk dışı davranışlarda 

bulunabiliyorsa onun gerçek manada ibadet yapmış olduğu söylenemez. Şeklen olmamak ve 

bilinçli olmak şartıyla bu ibadetlerin müminleri şükretme, sabretme, paylaşma ve kaynaşma 

istikametinde eğitmesi gerekir.111 Bu yönde bir dönüştürme yoksa bu durum, ibadetlerin gerçek 

manada yapılmadığını yani kişinin inanç boyutunda bir sorun olduğunu gösterir.112 

                                                
107 Özafşar, Mehmet Emin, “İmanın Toplumsal Boyutu”, İslam’a Giriş, DİB Yay., Ankara, 2006, s. 138. 
108 Aydın, Kur’ân-ı Kerîm’de İman-Ahlâk, s. 23; Alper, a.g.e., s. 140. 
109 Bkz. Sönmez, Mustafa, İmanın Ahlaki Yaptırım Gücü, SÜİFD, XIII (2011/1), 23, s. 117-141. 
110 Ankebût, 29/45. 
111 Koçar, Musa, Üniversite Gençliğinin Dini İnançları, Isparta, 2009, s. 137. 
112 Bkz. Yazır, a.g.e., V, 3780. 
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İman-ahlâk ilişkisi bağlamında günümüzün aktüel sorularından ve 

tartışmalarından birisi de ahlâkın Allah’a ve ahirete imandan ve dinden bağımsız olup 

olamayacağı konusudur. Laik veya seküler ahlâk olarak ifade edilen ahlâk anlayışı, 

dinle ve Allah inancıyla ilişkisi olmayan, otoritesini ya toplumdan veya ferdi vicdan ve 

iradeden alan, kendisini aklî ilkelere dayandıran ahlâk olarak tanımlanmaktadır. 

Şüphesiz bu da bir ahlâk anlayışıdır. Ancak böyle bir ahlâkın ne kadar işlevsel, devamlı 

ve insan davranışları üzerinde etkin olacağı tartışma konusudur.113 

Allah’a ve ahirete inanmayan bir insan da tıpkı inanan bir insan gibi, yalan 

söylemenin, aldatmanın, zinanın kötü olduğunu bilebilir. Ahlâki değerler, din ve Allah 

inancından bağımsız olarak da onları benimseyenlerin nazarında anlamlıdır. Söz konusu 

değerlerin ve birtakım görgü kurallarının işlevsel hale gelmesinde toplumda mevcut yasal 

yaptırımların ve eğitim süreçlerinin etkin olduğunu da kabul etmeliyiz. Ancak yine de imanî ve 

vicdanî destekten yoksun bir ahlâkî prensip duygu planında yeterince temellenmemiştir.114  

Bir davranış şeklinin akla dayalı olarak iyi olduğunun bilinip fikren 

benimsenmesi, onun içselleştirilmesi ve davranış haline gelmesi için yeterli değildir. 

Ahlâki kurallar sadece akla dayanmakla kalmayıp akılla amel arasında aşılması gereken 

önemli bir mesafe vardır. Bu mesafe ancak düşünceyi pratiğe çevirecek güçlü ve sağlam 

bir iradeyle mümkün olabilir. Ameli gerçekleştirecek iradenin önünde de aşılması 

gereken birçok engeller ve zorluklar vardır. İradeyi güçlendirmenin yolu ise nefis 

tezkiyesi olarak da isimlendirdiğimiz kalp terbiyesinden geçer.  

Bize göre kişinin kalbî durumu ile yani Allah’a ve ahirete imanının samimiyet 

derecesi ile irade ve eylemleri arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Seküler ahlâk 

anlayışına sahip kişinin ideal olarak kabul edip benimsediği davranışları yerine getirip 

getirmemesi, bir iman sisteminin kontrolü altında olmaksızın ve sevap-günah gibi 

değerlendirmelere de konu olmaksızın tamamen onun keyfine ve arzusuna terkedilmiş 

bir durumdur. Bu durumda ahlâk onun için sadece bireysel ve toplumsal bir olgudur, 

prensipler manzumesidir, insan-ı kâmil yaratma gibi yüce bir hedeften de yoksundur. 

                                                
113 Bkz. Özdeş, Talip, “Ahlak-Vahiy İlişkisi ve Kur'an'da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü”, CÜİFD, X 

(2006), 2, 5-21. 
114 Kılıç, Recep, Ahlakın Dini Temeli, s. 144. 
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Toplumda seküler ideolojilere inandığı halde ahlâkî davranışlar sergileyenler 

de olabilir, ama onlar ahlâklı olmak zorunda değildir. Zaman zaman bu kişilerde 

görülen ahlâkî ve erdemli davranışlar, mensup oldukları ideolojilerden değil, içinde 

yaşayıp büyüdükleri toplumun sahip olduğu dini atmosferden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü sekülerizmin insanlara tavsiye ettiği herhangi bir ahlâkî ilke yoktur. Ferit Kam, 

bunların halini haklı olarak suyun içindeki sepete benzetir. Şöyle ki, suya atılmış olan 

sepet, içindeki suyu kendi malı zanneder; sudan çıkarılınca durumun, zannettiğinin aksi 

olduğunu anlar. Sepet suyun içinde her ne kadar dolu gibi görünürse de, yukarı 

kaldırıldığında içinde bir damla su kalmaz.115 İşte aynen bunun gibi, söz konusu 

ideolojilere mensup olanlarda görülen ahlâkî ve erdemli davranışların da mensup 

oldukları ideolojilere değil, içinde doğup büyüdükleri toplumun inancına ve kültürüne 

ait olduğu söylenebilir.116 

Diğer taraftan bir dine inandıkları halde ahlâkî davranış sergilemeyen zayıf 

inançlı kişiler de vardır. Onların bu davranışları imanlarından değil, aksine imanlarında 

meydana gelen zafiyetten dolayı iman-ahlâk bütünlüğüne erişememelerinden ve iman-

ahlâk arasında sağlıklı bir bağ kuramamalarından kaynaklanmaktadır.117 Burada iman 

ahlâkı emrettiği halde buna uymayan kişi, imanının gereğini değil, nefsine mağlup 

olmanın gereğini yerine getirmiştir. Bu yüzden ahlâklı davranmayan Müslüman, 

inancına göre suçludur. Halbuki aynı davranışları sergileyen bir sekülerist, inandığı 

ideoloji açısından suçlu değildir. Ahlâksız davranan bir müminin, bu davranışlarından 

dolayı derhal tövbe etmesi gerekir; aksi taktirde yaptığı ahlâksızlık onun imanını 

zedeler. Çünkü o, işlediği her bir günahın âhirette bir hesabı ve cezası olduğuna iman 

etmiştir. Halbuki seküler ideolojilerin ilkelerinde böyle bir iman olmadığı için tövbe ve 

dua müesseseleri de yoktur; bu yüzden mensuplarının ahlâkî zeminini tahrip 

etmektedirler. Özellikle bunların içinde imanî ve ahlâkî hayat için haklı olarak en büyük 

tehlikenin doğmatik inançsızlıktan geldiği söylenmektedir.118 

Tekrar ifade edecek olursak, ahlâkî erdemlerin en büyük destekçisi imandır. 

Vazifeye bağlılık, doğruluk, adâlet, şefkat ve merhamet, yardımlaşma gibi ahlâkî ilkeler 

                                                
115 Kam, Ferit, Dini Felsefî Sohbetler (Sadeleştiren: S. Hayri Bolay), DİB Yay., Ankara, 1987, s. 46-47. 
116 Bkz. Sönmez, Mustafa, a.g.m., s. 117-141. 
117 Aydın, Kur’ân-ı Kerim’de İman-Ahlâk, s. 23. 
118 Aydın, Mehmet S., Tanrı-Ahlâk İlişkisi , s. 217 
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ancak iman ile desteklenirse devamlı olur. Çünkü iman, ahlâkî ilkelerin kaynağına 

kudsiyet sağlar. Kaynaktaki kudsiyet inancı, ahlâk ilkelerine hem güç, hem de 

devamlılık kazandırır. Bu inanç kabul edilmedikçe ahlâkî prensiplerin kuvveti azalır. 

İşte bundan dolayı dini inanç, iman, insan hayatına başka bir şeyle doldurulamayacak 

şekilde gaye ve anlam kazandırır.  

İnsanların âhirette hesaba çekileceklerinden dolayı davranışlarına dikkat 

etmeleri gerektiği inancının çok etkili olduğunu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan 

anlamaktayız.119 Bu nedenle inanan bir insan için güzel bir davranışı yapmak, sadece 

ahlâkî bir yükümlülük değil, aynı zamanda dini bir görev olur. Ahlâk kurallarını 

çiğnemenin ahlâk düzeyindeki adı ‘ahlâksızlık’ tır; inanç düzeyindeki adı ise hem 

‘ahlâksızlık’, hem de ‘Allah’a isyandır’.120 Dolayısıyla meseleye inanç düzeyinde 

yaklaşılınca hem ahlâksızlık, hem de Allah’a isyan olan bir fiili işlemek inanan bir 

kimse için daha çok zorlaşmaktadır. 

Gerek Allah ve âhiret inancı, gerekse diğer iman esasları açısından 

baktığımızda imanın, zorunlu olarak ameli/ahlâkı gerektirdiğini görmekteyiz. Çünkü 

insan hayatının anlam ve gayesi, imanın amelle/ahlâkla taçlandırılmasıyla gerçek 

manasını bulur. İnsan aklı bu manayı kavramadığı taktirde ruhunu yitirmiş mekanik ve 

soğuk bir akıl mesabesinde kalmaya mahkumdur. İmanî destekten yoksun bir ahlâkî 

prensip, duyu planında yeterince temellenmemiş olup toplumda kolektif bir şuurun 

oluşturulmasında yetersiz kalır. Kur’ân, insanların akıllarına hitap ettiği kadar gönül 

dünyalarına da hitap etmiştir. Bu yüzden de koyduğu ilkeler inananlar üzerinde etkili 

olmaktadır.121 İmanın aklî yönü olduğu gibi duygusal boyutu da vardır. Bazı Batılı 

müelliflere göre imanın duygusal boyutunu meydana getiren aşktır. İman bu aşkla 

aksiyona dönüşür ve amellerin yapılmasını sağlar. Bu manadaki bir iman, insanın tüm 

kişiliğinin bir eylemi olarak tezahür eder.122 

İslam’ın birinci hedefi imanlı ve ahlâklı bir toplum oluşturmaktır. Bu yüzden 

onun bütün emir ve yasakları güzel ahlâkı oluşturmayı amaçlar. Ahlâkın yetersiz kaldığı 

                                                
119 Koçar, a.g.e., s. 118-119. 
120 Aydın, Tanrı-Ahlâk İlişkisi, s. 220. 
121 Akseki, İslam Dini- İ‘tikad, İbadet ve Ahlâk-, DİB Yay., Ankara, 1980, s. 38-39. 
122 Paul Tillich, İmanın Dinamikleri (Çev. Fahrullah Terkan-Salih Özer), Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000, s. 

103, 17. 
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yerde ise hukuk devreye girer. Ancak bu arzu edilen bir şey değildir. Çünkü toplumda 

hukuka ne kadar az ihtiyaç duyuluyorsa o kadar az suç işleniyor demektir ki, İslam’ın 

hedefi de budur. Hatta denilebilir ki, İslam’da suçlular için ön görülen cezalar bile 

caydırmaya ve ıslah etmeye yöneliktir.123 

İnsanlarda dini inancın (imanın) zayıflamasına paralel olarak toplumda ahlâkî 

ve hukukî suçların çoğaldığı görülür. İman olmayınca ahlâkın tek başına yaptırım gücü 

kalmaz. Çünkü ahlâkî ilkelere işlerlik kazandıran imandır. Dünyada yaptıklarından 

dolayı âhirette hesaba çekileceğine inanmayan bir insanın bütün kötülükleri yapmasına 

hiçbir manevî engel yoktur. Böyle birisi fırsatını bulduğunda her türlü kötülüğü 

yapmaya açıktır. Allah’a ve âhiret gününe inanan insanlar Allah’tan korkarlar; O’nun 

yasakladığı kötü fiilleri işleyemezler. Güçlü bir iman, her türlü kötülüğe engel olan çok 

önemli bir sebep olduğu gibi, her türlü güzel ahlâkın da kaynağıdır. 

Dünyayı yaşayabilecekleri tek yer olarak gören kimselerin insanî/ahlâkî 

yönlerinin gelişmesi oldukça güçtür. Ölümle birlikte yok olacaklarını düşünen 

insanların ahlâkî davranmaları çok zordur. Toplumdan ve kanundan korkmakla 

Allah’tan korkmak bir değildir. Çünkü toplumdan ve kanundan korkan kişi toplumun ve 

kanunun görmediği yerlerde ve durumlarda kötülük işleyebilirler, ama Allah’a inanıp 

O’ndan gerçek anlamda korkan kimse bu kötülükleri en gizli yerlerde bile işleyemez. 

Maddî müeyyideler bir yerden sonra yetersiz kalmakta ve kalıcı çözümler 

getirememektedir. Polisiye tedbirlerin ve hukukî müeyyidelerin yetersizliği buna en 

güzel örnektir. Ahlâk gibi manevî değerler manzumesinin müeyyidesinin (yaptırımının) 

de manevî olması gerekir.124 

Kur’an, insanları hidayete çağırırken, insanlık tarihinin başlangıcından beri 

peygamberler aracılığı ile devam eden bütün bir vahyî geleneğe uygun olarak onları fıtrî 

olan aslî yapılarına ve yaratılış gayelerine uygun bir hayat tarzına davet etmektedir. 

Davet edilen yol, insanı anlam boşluğundan ve izafiliğin şüpheciliğinden kurtaran, onun 

Allah’la, evrenle, kendisi ve hemcinsleriyle olan ilişkilerini tevhidî bütünlük içerisinde 

yeniden dizayn eden, dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan, aşırılıklardan uzak, 

                                                
123 Çolak, Mücahit, İslam Hukukunda Ceza Ehliyetini Etkileyen Durumlar (Basılmamış Doktora Tezi), 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003, s. 30-31. 
124 Aydın, Kur’ân-ı Kerim’de İman-Ahlâk, s. 25. 
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denge ve itidal üzerine kurulan bir yoldur. Kur’an bunu yaparken insanın kavram 

dünyasını düzenleyip, içeriğini doldurup yeniden dizayn etmiş; tevhide dayalı bir iman 

ve âlem telakkisini oluşturarak insanın değer ve eylem boyutunu da bu zemin üzerine 

inşa etmiş; ibadetlerle de nefis tezkiyesini motive edip bir tür oto-kontrol mekanizması 

oluşturmuştur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; insanın doğasında ahlâkî gelişmeye yatkın bir yapı 

mevcuttur. Bu yatkınlık zamanla gelişmekte, inanç da bu gelişmeye destek vermektedir. 

İmani ve ahlâkî değerler birbirinin tamamlayıcısıdır. Dinlerin ahlâkî bir misyonu ve 

amacı olduğu bilinen bir gerçektir. Din, içerisinde inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının yer 

aldığı ilâhî kaynaklı bir sistemdir. Bu sistem, onu kabul eden birey ve toplumları 

derinden etkileyerek onların hayatına yön verir, bireyin davranışlarında ve ilişkilerinde 

belirleyici olur. Bunun için dindar birey yapıp etmelerini ahlâkî ve dinî bir bakışla 

sürekli sorgulamalı, ahlâk-inanç bütünleşmesini bütün davranışlarında 

gerçekleştirebilmelidir. 

B. Allah’a İmanın Davranışlara Etkisi 

İnsanın yeryüzünde varoluşundan beri, asırlardır süregelen yaşantısına 

baktığımız zaman, onun hiçbir zaman inançsız yaşamadığını görmekteyiz. Hangi insan 

olursa olsun basit ve batıl da olsa bir inanca sahiptir.125 Ruh ve beden gibi, maddi ve 

manevi unsurları bünyesinde barındıran insanoğlu, bir yandan maddi varlığının devamı 

için uğraşıp çabalarken, öte yandan ruhî gıdası olan dinî inanç duygusunu tatmin 

gayesiyle, bazen gökteki Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara; bazen de yeryüzündeki ateşe, 

hayvanlara ve kutsal saydığı bir takım varlıklara tapmıştır. İşte bu durum bize, 

insandaki inancın fıtriliğini ispat etmektedir.  

İnsanda din duygusu doğuştan vardır. Sonradan kazanılmış değildir. Çünkü her 

insanda kutsal kabul edilen varlığa ve güce inanma, O’na kulluk etme özelliği vardır. 

Bu özellik bir duygu halinde insana yaratılışında verilmiştir. Tarih boyunca insanlar 

hiçbir devirde din duygusundan yoksun olmamışlar, ister hak, ister batıl olsun bir dine 

                                                
125 Ayhan, Halis, “Temel ve Orta Eğitimde Din Eğitimi” adlı tebliğ, MEDES, Ankara, 1981, s. 165. 
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bağlanmışlardır. Kur’an’da bildirdiğine göre din insanın yaratılışında vardır.126 “Her 

çocuk fıtrat üzere doğar, sonra ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi 

yaparlar”127 hadisi de, fıtri ve tabii olarak herkesin dini duyguya sahip olduğunu 

göstermektedir. Daha sonra kişinin şu veya bu dine sahip olması ise, anne ve babasının 

verdiği eğitime, sosyal çevreye göre değişmektedir. Zamanın akışı içerisinde iç ve dış 

etkenlerin birleşmesiyle, kişinin içindeki dini eğilim bir açılım göstermekte ve sonunda 

ferdin şahsiyetine yön vermektedir. 

İnanç iradenin isteği doğrultusunda beynin ve kalbin arzu ederek ve serbestçe 

yaptığı seçimdir. Buna dayanarak inancı, insanın bütün benliği ile iştirak ederek ilahi 

kudreti gönülden gelen bir istekle kabul etme hadisesi olarak tarif edebiliriz.128 Bu 

duyguya sahip bir insanın sürekli olarak kutsala yaklaşma ve onu ruhunda yaşama arzu 

ve çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında fani ve sınırlı bir kişinin, sonsuz ve 

yüce bir kuvvete yönelmesi, sığınması ve O’na teslim olmasıdır.129 

İnsan kendisindeki güçsüzlük, acz ve sığınma duygusuna bağlı olarak, her 

şeyden üstün, güçlü bir varlığa doğru yöneliş gösterir. Bu yöneliş din duygusunun 

temelini oluşturan unsurlardan biridir. Güçsüzlük ve acziyet karşısında korunma, 

sığınma ve emniyette olma ihtiyacı küçük yaşlardan itibaren insanı etkiler, onu en 

büyük koruyucu, en güvenilir sığınak olarak Allah’a bağlılığa yöneltir.130 

İnsanın kendi kaderine ve kainata hakim olan bir kudreti hissetmesi, O’nun 

himayesi altında olduğunu bilmesi O’na içsel bağlarla bağlanmasını gerektirir. Bu 

bağlanış ne kadar kuvvetli ise, davranış değişimi de o kadar güçlü olacaktır. Yani onun 

benimsediği inanç ve davranışın aksine hareket etmesi beklenmeyecektir.131  

Fıtri bir eylem olan bu bağlanmanın insanı Allah’a itaate götürmesi 

gerekmektedir. Çünkü bu anlamda itaat, bağlanmanın tabii bir sonucu ve tezahürüdür. 

Ancak bu bağlanma, tabii kanunlara bir boyun eğiş değil iradî olarak Allah’ın hükmüne 

rıza göstermek manasınadır. Yani O’nun emirlerine uyma ve yasaklarından kaçınmadır. 

                                                
126 Rum, 30/30. 
127 Buharî, Cenaiz 80, Tefsir 30/1, Kader 3; Müslim, Kader 21-23-24. 
128 Yavuz, Kerim, Çocuk ve Din, İstanbul, 1994, s. 115. 
129 Yavuz, Kerim, Dini Duygu, s. 35. 
130 Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun, 1993, s.67. 
131 Konuk, Yurdagül, Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, s.14. 
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Allah’ın emir ve yasakları da Kur’an’ın muhtevasını oluşturduğu için Allah’a boyun 

eğmek, Kur’an’a uymak ve ona bağlanmak demektir. “Rabb’in tarafından sana 

vahyolunana uy”132 şeklindeki emir yalnız ona boyun eğmeyi “Peygamber size ne 

verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan kaçının”133 ayeti ise nasıl boyun 

eğeceğinin yolunu göstermiştir.  

İnsanın davranışlarında manevi tavrı elde etmesi için onun zihnini ve 

duygularını eğitmesi gerekmektedir. Çünkü Kur’an, insanın verdiği sözü (misakını) 

unutabileceğini, kendi öz mizacına uygun davranışların bir oluşumu olan kulluk 

psikolojisini terk edebileceğini, böyle bir inkardan dönmeleri için kendilerine ayetlerin 

açıklandığını beyan eder. Öyle ise insan manevi tavrı konusunda çok duyarlı olmalı, 

onu unutmak bir yana, daha da geliştirmeye çalışmalıdır. Dolayısıyla manevi tavrı elde 

etmek için kişinin bütün samimiyetiyle Allah’a kul olması, inandıklarıyla hareketlerinin 

bir bütün olması gerekmektedir.134 

İnançları, insanın kendisi ve varlık alemiyle tutarlı iletişimini sağlayan 

prensipleridir. “İnsan inancından ibarettir” denir. İnançlarımız, yaşama anlam katan, 

yaşama yön veren ilkelerimizdir. Ayrıca dünyayı algılamamızda ve 

anlamlandırmamızda adeta birer süzgeç vazifesi görürler. Yol gösterici ve güçlü 

inançlara sahip olmak demek, eyleme geçebilmek ve dünyaya şekil vermek gücüne 

sahip olmak demektir.  

Kişi de doğru inancın oluşması için doğru bir bilgi ile beslemek ve bu bilginin 

bilinç haline gelmesi gerekmektedir. Bilinç haline gelmemiş bilgi, doğru olsa dahi 

etkisiz bilgidir. Güvenilir ve tutarlı bilgiler üzerine kurulu düşünceler, insanın iyi ve 

doğru olanı yapıp bunları hayata geçirmesine vesile olur. Ancak bu inancın yaşaması 

için, doğru ve iyi olması yetmez, ayrıca o inancı yaşayacak, örnek oluşturacak ehil 

insanların bulunması gerekir. Bu sayede gelecek nesillere, ruh ve beden gelişimleri 

dikkate alınarak verilen bir dînî eğitim sayesinde inanç ve davranış bütünlüğü sağlanmış 

olur. 

                                                
132 Enam, 6/106. 
133 Haşr, 59/7. 
134 Bkz. Dodurgalı, Abdurrahman, Din Eğitimi ve Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler, s.136-162. 
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İslâm filozofları inanç ve davranışın, bir kumaşın iç ve dış yüzü gibi 

birbirinden ayrılmayacağını ifade etmişlerdir. Bu gerçek, din tarafından da iman-

amel/ahlak bütünlüğü içinde ortaya konmuştur. Özellikle bilgi-inanç-davranış ilişkisinin 

gerekliliğini Kur’an’ın daima iman ile ameli birlikte zikredişini gözönünde 

bulundurarak şu söylenebilir: Bilgi davranışın ilkesi, davranış da bilginin gayesidir. 

Bilgi ile davranış arasındaki ilişki, sebep ile eseri arasındaki ilişki gibidir, biri diğerini 

gerektirir. Dinin, imanı teşkil eden itikat esasları bilgi, ibadet ve muamelata dair 

hükümleri davranış durumundadır.135 Bundan dolayıdır ki insanlar bütün hayatlarını 

inançları doğrultusunda belirlemişlerdir. 

Kişinin Allah inancı, onun dini duygusunun gelişip şekillenmesiyle, 

kendisindeki dini eğilimlerin ve kutsala bağlanma arzusunun yine kendisi tarafından 

farkına varılmasıyla oluşmaktadır. Çünkü Allah, insanın kainata ve kendi üzerine 

hakimiyetini kabul ettiği ve içsel bağlarla kendisini O’na bağlı hissettiği bir varlıktır.136  

Kur’an, baştan sona insanın, Allah ile olan ilişkisinin mahiyeti üzerinde durur. 

Kur’an, bu ilişkide bir sonuca varmak için “ salih amel” kavramını devreye sokmuştur. 

Salih amel, mü’minin kendisiyle, diğer insanlarla, evrenle ve doğrudan Allah’la olan 

ilişkisinde sergileyeceği iyi ve güzel davranışların adıdır. Bunlar; ibadetler, dualar, af 

dileme, Allah’a yönelme, O’na şükretme, O’na dayanma, O’nu sevme ve O’ndan 

korkmadır. Yalan söylememe, gıybet etmeme, söz taşımama, komşuya, ana-babaya 

iyilik etmektir, vb.137 

Buradan yola çıkarak, davranış; yapılan, vücuda getirilen iş demektir. Bir şeyi 

yapmak için ilk önce o şeyi bilmek ve ona inanmak gerekir. Bu sebeple, iman amelden 

önce gelir. İman esas ve temel, amel ise bina demektir. Temelsiz bina olamayacağı gibi 

imansız bir amel de bir kıymet ifade etmemektedir.138  

Bütün bunlara dayanarak Kur’an, ağırlığını teoriden çok davranışa yönelik bir 

iman üzerine vermiştir. İslam, iman-davranış arasındaki bağın devamını öncelikli olarak 

                                                
135 Âmirî, Ebu’l-Hasan Muhammed b. Yusuf, Kitabu’l-İ’lam bî Menakıbi’l-İslam (Nşr. A. Abdülhamid 

Gurub), Kahire, 1967, s. 125. 
136 Topçu, Nurettin, Din Psikolojisi Bahisleri, Erzurum, 1995, s. 22-24. 
137 Selçuk, Mualla, a.g.e., s. 350-351. 
138 Aydın, Ali Arslan, İslam İnançları ve Felsefesi, Ankara, tsz., s. 60. 
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sürekli pratiklere bağlamıştır. Bütün ibadetler belli zamanlarda ve devamlı olarak yerine 

getirilirler. Kısaca İslam bu tür fiilleri “salih amel” diye nitelendirmiş olup sürekli 

olmasını istemektedir. Bu düşüncenin ve inancın davranışlarla bütünleştirilmesi gerekir. 

Davranışın temel olarak inanan insanla inanılan arasındaki ilişkinin sonucunda 

ortaya çıktığını görmekteyiz.139 İnanç, ancak duygu ve düşüncelere aksettirilebildiği 

ölçüde değer kazanabilir. Ancak insan, hem Allah ile hem de toplumla ilişki içersinde 

olan bir varlıktır. Bu sebeple, Allah inancının davranışlara etkisini tam olarak ortaya 

koyabilmek için, konunun insan-Allah, insan-benlik ve insan toplum ilişkileri şeklinde 

ayrı başlıklar halinde ele alınmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Şimdi konuyu bu 

ilişkiler açısından ele almaya çalışalım. 

1. İnsan-Allah İlişkisi 

Kâinatı ve içindekileri düşündüğümüzde bir “Yaratıcı” ve bir de “yaratılan”ın 

olduğunu görürüz. Bunun tabii sonucu olarak “Halik-mahlûk” ilişkisi ve irtibatının da 

varlığı neticesine ulaşırız. İşte, bu kâinatta en mükemmel şekilde yaratılan insan ile 

Allah Teâlâ arasında pek kuvvetli bir ilişki vardır. 

İnsan olarak sahip olduğumuz akıl ve diğer melekelerimizi kullanmak suretiyle 

hem kendi varlığımızı hem de bizi çevreleyen tüm âlemi düşündüğümüzde, her şeyin 

başka bir şeyle ilişki ve irtibatının olduğunu görüyor ve anlıyoruz. Gerek kendimizi 

gerekse içinde yaşadığımız âlemi tefekkür ve anlama çabası bizi, insanın kendisi ile, her 

şeyin üstündeki Kudret arasında birtakım ilişkilerin bulunduğu neticesine götürüyor. 

İşte bu kavranılan veya varılan sonuç Allah-insan ilişkisidir. Bu ilişkinin sınırı, alanı ve 

çeşitleri her insanın idrak kapasitesine göre farklılık arzeder. Çünkü bu ilişki alanını 

kesin hatlarla belirlemek ve buna bir sınır çizmek, aciz bir yaratık olan insan için zor ve 

hatta imkânsızdır. Zira bu ilişkinin çeşit, derece, miktar ve alanını ancak Yaratıcı bilir. 

Bu konuda insan, sadece O’nun bildirdiği kadarıyla ilim sahibidir.140 

Bu kısıtlı bilgiye rağmen, Allah-insan ilişkisi İslâm ahlak düşüncesinin en 

temel konularından birini teşkil etmektedir. Kur’an ve İslâm düşüncesi açısından 

                                                
139 Özcan, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, MÜİFV Yay., İstanbul, 1992, s. 18. 
140 Yaka, Eyüp, Hak Katında İnsanın Konumu, İzmir, 2007, s. 27. 
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konuya bakılacak olursa öncelikle Allah tasavvurunun doğru olarak oluşturulması ve 

insanın Allah karşısındaki konumunun yine doğru şekilde tespit edilmesi bu ilişkinin 

sağlıklı yürümesi açısında önem arzetmektedir. Bu konuda Allah’a nispet edilen sıfat 

veya esmâ-i hüsnânın ve insanın özelliklerinin bilinmesinin öncelikli meselelerin 

başında geldiği görülmektedir.  

Bu amaçla öncelikle Allah’ın Kur’an’da kendini nasıl tanıttığına bakmakta 

fayda vardır. Allah kendinden bahsederken en güzel isimlerin kendisinde olduğunu, 141 

“…göklerde ve yerde en yüce sıfatların yine kendinde bulunduğunu”142 ifade ederek 

diğer varlıklardan farklı olduğunu dile getirmektedir. Nitekim Allah’ın diğer 

varlıklardan farklı isim ve vasıfları bulunduğunu destekleyen âyetlerin bazısı da 

şöyledir: “Yaratan hiç yaratmayan gibi olur mu?”143 “Kendisini ne uyku ne de 

uyuklama tutar.”144 “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”145 “Hiçbir şey O’nun dengi 

değildir.”146 “Kudret ve izzet sahibi rabbin onların yakıştırdığı bütün vasıflardan 

münezzehtir.”147 “O’nun bir benzerini bilir misin?”148 Kur’an’da bunlar gibi pek çok 

âyette Allah’ın dünyadaki herhangi bir varlığa benzemediği, oldukça açık bir şekilde 

ifade edilmektedir.  

Nitekim aynı âyetlerde Allah’ın isim ve sıfatlarının varlığıyla paralel olacak 

şekilde yine hiçbir şeye benzemediği de bildirilmektedir. Diğer taraftan bazı âyetlerde 

de Allah’ın insanlara nispet edilen bazı isim ve sıfatlarından bahsedilmektedir. İlk 

bakışta benzerliği anımsatan isimlerden bir kısmı da alîm, hakîm, kâdir, gören, işiten, 

adaletli muamelede bulunan, merhamet eden, gazab eden şeklindedir. Bu husus da Allah 

tasavvurunda insanî esasların dikkate alındığını, yani beşerî ifadeler kullanıldığını 

göstermektedir. Çünkü insan somut ve yaşadığı fizikî dünyanın şartları çerçevesinde 

düşünen ve bilen bir varlık olduğundan, soyut ve fizikî dünyanın şartlarıyla ifade 

                                                
141 A‘râf, 7/180; İsrâ, 17/110; Tâhâ, 20/8; Haşr, 59/24. Esmâ-i hüsnâ konusuyla ilgili geniş bilgi için bkz. 

Yıldırım, Suat, Kur’an’da Ulûhiyyet, İstanbul, 1987; Topaloğlu, Bekir, “Esmâ-i Hüsnâ”, DİA, XI, 
404-418; Yurdagür, Metin, Esmâ-i Hüsnâ Allah’ın İsimleri, İstanbul, 1996. 

142 Rûm 30/27. 
143 Nahl, 16/17. 
144 Bakara, 2/255. 
145 Şurâ, 42/11. 
146 İhlâs, 112/4. 
147 Saffât, 37/180. 
148 Meryem, 19/65. 
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edilmesi imkânsız gaybî varlığı ancak bu şekilde anlayabilmektedir. Fakat Allah, 

kavram açısından insanda bulunan vasıf ve isimlere sahip olduğunu bildirse de varlık 

olması açısından insandan oldukça farklıdır. Dolayısıyla Allah kendini anlatırken 

insanda bulunan isimlerin benzerini kullansa da iki varlık arasında iştirak ve 

benzerlikten bahsetmek mümkün değildir. Bu durum insan-Allah ilişkisindeki temel 

noktalardan birini oluşturmakta ve iki farklı kategorideki varlık arasında bilgisel zemin 

oluşturmadaki kaçınılmaz yolu göstermektedir. Ancak bu metot sonucunda insan bir 

taraftan kendisiyle kıyaslanması mümkün olmayan, ama kendisine benzeyen vasıflar 

taşıyan yaratıcısı olduğunu öğrenmeye, diğer taraftan da kendi şartları çerçevesinde 

böyle bir yaratıcıyı tanımaya çalışmaktadır. Şüphesiz bu husus, Allah’ın insanın 

yaşadığı dünyadaki kavram ve olguların ötesinde bir varlık olmasından 

kaynaklanmaktadır.149  

Ancak her şeyden önce insanın kavramasını kolaylaştırmak amacıyla Allah’a 

nispet edilen bazı vasıfların insanda da bulunmasından hareketle insan ile Allah 

arasında ayniyet ya da benzerliğe hükmedilemeyeceğinin altını çizmek gerekmektedir. 

Çünkü bir hususta benzerlikten bahsedebilmek için bütün vasıflarda iştirakin olması 

gerekmektedir. İki şey bütün vasıflarda birbirine müşterek olsa da yalnızca tek vasıfta 

iştirak sağlanmazsa söz konusu iki şeyin birbirine benzediğinden bahsedilemez.150 

Aslında bizim vasıflarımız ile Allah’ın nitelikleri arasında herhangi bir 

yakınlıktan bahsetmek mümkün olmayıp, ikisi birbiriyle bağdaştırılamayacak derecede 

birbirinden uzaktır. Kendimizde bulunanlar ile hiçbir şeye benzemeyen hakkında aynı 

ismi kullanarak Allah’ı tarif etmenin faydası, iki şeyi birbirine benzeterek bilinmeyeni 

bazı sıfatlar vasıtasıyla bilinebilir kılmaya çalışmaktır. Çünkü Allah’ı Allah’tan 

başkasının bilmesi imkân dâhilinde değildir. Allah’ın hakikatini bilebilmek için 

Allah’taki gibi bir ilme sahip olmak gerekir ki bu da insan için söz konusu 

olmadığından gerçek anlamda insanın Allah’ı bilmesi mümkün değildir. Fakat insan 

Allah’ın ilim sıfatını kendinde bulunan ilim sıfatına benzeterek Allah hakkında bilgi 

                                                
149 Arpaguş, Hatice K., “Allah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve Gazab”, MÜİFD, II (2005), s. 42. 
150 Sabûnî, Nureddin, el-Bidâye (Nşr. Bekir Topaloğlu), Dımaşk, 1979, s. 84. 
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sahibi olabilir. Bu şekildeki teşbihle de insan kendi sahip olduğu sıfatlardan hareketle 

Allah’a yönelerek Allah’ı kendi idrakine yakınlaştırmış olur.151 

Dolayısıyla Allah’ın insandakine benzer vasıflarla kendini tanımlaması 

neticesinde Allah’ın insan anlayışına yakınlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bunun 

sonucunda da insan için Allah’ın ahlâkıyla ahlaklanma durumu kolaylaşmaktadır. 

Çünkü Allah bizde bulunan fakat bizimle asla benzerliği olmayan vasıflarını anlatırken 

hem kendinin tanınmasında kolaylık sağlamakta, hem de bizim ahlâkî açıdan 

yükselişimiz için yol göstermektedir. Yani vahiy bir taraftan insanî esasları kullanırken 

diğer taraftan da insanın ilâhî olana doğru yücelmesini istemektedir. İnsan da Allah’ın 

ahlâkıyla ahlaklanmayı kendine düstur edindiğinden O’na benzemeye çalışacaktır. 

Ancak yukarıda temas edildiği üzere vasıflardaki benzerlik Allah’ın misli ve denginin 

olduğu sonucuna götürmez. Nitekim insan Allah’a benzemeyi ve O’na benzeyecek 

şeyleri ortadan kaldırdığından, O’nun ahlâkıyla ahlâklanırken Allah’ın misli ve 

denginin olması gibi bir şüphe içinde bulunmaz. 

Kısaca ifade etmek gerekirse Kur’an’ın anlattığı, İslam’ın telkin ettiği ve 

öğrettiği Allah inancı ve tasavvuru; rahmeti, şefkat ve acıması her şeyi kuşatan, 

affetmesi ve bağışlaması çok, kullarının iyiliği ve kurtuluşu için ‘üzerlerine titreyen’ bir 

yüce yaratıcı inancıdır. O, kullarının zayıf ve güçsüz yanlarını, günah işlemeye olan 

eğilimlerini çok iyi bilir. Bu yüzden, işledikleri günahları telafi etme, kendilerini her 

seferinde yeniden düzeltme isteğine izin ve imkân tanır. Af ve tövbe kapısı sonuna 

kadar açıktır. Hiçbir aracıya gerek kalmadan bir Müslüman, işlediği günahlar 

dolayısıyla Rabbine yönelir, bağışlanma talep edebilir, İslam anlayışında, Allah’a ortak 

koşma dışında affı mümkün olmayacak bir günah yoktur.152 Kurtuluş, bireysel 

çalışmalara bağlıdır. Bir başkasının günahını yüklenmek de onun adına kurtuluşunu 

temin etmek de mümkün değildir.153 

Allah-insan ilişkisini doğru anlayabilmek için Kur’an’ın Allah tasavvuruna 

kısaca işaret ettikten sonra şimdide insanla ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere 

bakmakta fayda vardır. 

                                                
151 Gazzâlî, el-Maksadü’l-Esnâ, Beyrut, tsz., s. 36-37. 
152 Nisa, 4/116. 
153 Bkz. Necm, 53/38-41. 
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İnsanı yaratan Allah (c.c.) Kur’an’da onun nefsinin (kişiliğinin) niteliği 

hakkında açıklayıcı bilgiler vermektedir. Buna göre Allah (cc.) nefsi iyilik ve kötülük 

yapabilecek potansiyelde yaratmıştır: “Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirene 

yemin ederim. Sonra ona kötülük duygusunu da, sakınıp iyi olmayı da birlikte ilham 

etmiştir.”154 İnsanın böyle bir yaratılışa sahip olması onun dünyada bir imtihan halinde 

bulunmasıyla izah edilir. İmtihan esnasında bir kısım nefisler sürekli olarak kötü 

arzularının kontrolü altında, 155 bir kısım nefisler de arzularının esiri olmamakla birlikte 

zaman zaman bunlar doğrultusunda hareket ederek günah işlemekte, fakat bundan 

dolayı pişmanlık duymaktadırlar. Bir kısım nefisler de ibadet ve salih amellerle Allah’a 

yönelerek Ona yaklaşmakta, nefsinin arzu ve isteklerini dinin elverdiği ölçüde, belirli 

sınırlar dâhilinde yerine getirerek bedenî ve ruhî arzuları arasında tam olarak dengeyi 

sağlamaktadırlar. 

Kur’an-ı Kerim’de insan maddi ve manevi yapısıyla birlikte 

değerlendirilmiştir. Onun sadece ruhuna veya sadece bedenine insan denilmez. Bu 

terkibin maddi yönü beşer, manevi yönü ise ruh veya nefstir. İnsanı iyiliğe ya da 

kötülüğe yönelten nedenlerin kaynağı bu terkibin bütünlüğünde bulunur. Onun sahip 

olduğu bu ikili yapı, davranışlarının da iki yönlü olmasına imkân vermektedir. “O, aynı 

anda korku ve ümidin, sevgi ve nefretin, sevinç ve kederin değişik hallerini bir arada 

yaşayabilmektedir.”156 İnsanın bu yönü Kur’an’ın onu anlatırken üzerinde durduğu 

önemli hususlardandır. Allah insanın bu durumunu özellikle bilmesini ve ona göre 

hareket etmesini istemektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde belirtildiği gibi insan, ruh ve bedenden 

oluşan bir bütündür. İnsan bedeninin ana maddesi su ve topraktır.157 Ona hayat veren, 

benlik ve bilinç sahibi bir varlık hâline getiren ise “ilahî nefhâ”dır. Yani Yüce Allah, 

toprak ve su karışımı ile şekillendirdiği insan bedenine kendi ruhundan üfleyerek can 

vermiştir.158 Böylece insanın varlığı maddi ve ilahî, dünyevi ve tabiat ötesi unsurların 

bir bileşimidir. Evrendeki basit ve bileşik unsurların, güç ve yeteneklerin, maddi ve 

                                                
154 Şems, 91/7-8; bkz. Kamer, 50/16. 
155 Furkan, 25/43-44. 
156 Gölcük, Şerafettin, Kur’an ve İnsan, Konya, 1996, s. 43. 
157 Bkz. Âl-i İmrân, 3/59; En'âm, 6/2; A'râf, 7/12; Hicr, 15/26, 28, 33; Rûm, 30/20; Secde, 32/7-9; Sâffât, 

37/11; Sa'd, 38/71. 
158 Hicr, 15/ 29; Sa'd, 38/72. 
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ruhani varlıkların, yoktan var edilen ve belli bir maddeden yaratılan diğer tüm 

yaratıkların özellikleri insanda toplanmıştır. Bu yüzden insan, başlı başına bir âlemdir. 

Kâinatta yaratılan her ne varsa, insanın varlığında ondan bir parça bulunmaktadır. İnsan, 

kâinatın özü, özeti, küçük bir örneği ya da minyatürüdür.159 

Âlemdeki her şey de insan için, insanın gelişimine ve kendini 

gerçekleştirmesine hizmet etmek için yaratılmıştır.160 Çünkü insan, bu evrende yaşayan 

varlıkların en üstünü, Allah’a en yakın olanıdır.161 Yapı ve yaratılış bakımından 

insandan daha güzeli ve mükemmeli yoktur.162 Çünkü insanın varlık modeli, ilahî isim 

ve sıfatların kendisinde yansıdığı en mükemmel bir örnek durumundadır. “Allah, Âdemi 

kendi suretinde yarattı.”163 anlamındaki hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) bu gerçeği 

dile getirmiştir. 

Bu özellikleri ve üstünlükleri dolayısıyla insan, yeryüzünde “Allah’ın 

halifesi”164 olarak seçilmiştir. İnsan, dünyadaki işleri Allah adına yürüten ve yöneten bir 

vekildir. Onun adına yeryüzünde hükmetme görev ve yetkisiyle donatılmıştır. Kendisine 

verilen bu çok yüce ve aynı zamanda sorumluluğu çok büyük olan görevi yerine 

getirebilmesi için bütün güçlerini sağlıklı ve dengeli olarak geliştirmesi ve Allah’ın emir 

ve yasaklarına uygun olarak çalışması gerekmektedir. Allah’a karşı sorumluluk 

duygusunun derecesine göre kişilerin değeri artar ya da eksilir.165 İmanın kişide 

kökleşmesi ölçüsünde bu duygu kendisini bütün davranışlar üzerinde gösterir. Sonuçta 

ahlaki duyarlılık keskinleşir, davranışlar ahlaki erdemlere uygunluk içerisinde gelişme 

gösterir.  

Halife olarak yaratılan insanın varlık borcunun karşılığı kulluktur. Çünkü 

Allah, başta insan olmak üzere bilinçli varlıkları, kendisine kulluk etmeleri için 

yaratmıştır, 166 Din, bize bu kulluğun yol ve yöntemini gösterir. Bütün dinî ve ahlaki 

görevler, bizim bireysel ve toplumsal gelişmemize hizmet eder. Allah’ı anmaktan ve 

                                                
159 Hökelekli, Hayati, “İnsanın Değeri ve Şerefi”, İslam’a Giriş, DİB Yayınları, İstanbul, 2007, s. 205. 
160 Bakara, 2/29; Lokmân, 31/20. 
161 İsrâ, 17/70. 
162 Tîn, 95/4. 
163 Buhârî, "İsti'zân", 1; Müslim, "Birr", 115. 
164 Bakara, 2/30; En'âm, 6/165; Yûnus, 10/14. 
165 Hucurât, 49/13. 
166 Zâriyât, 51/56. 
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kulluktan yüz çevirenler, kendilerini sıkıntılı ve gerilimli bir hayattan kurtaramazlar.167 

Benliklerinin dar sınırları içerisinde bocalayıp dururlar; aşkınlık ve yüceliğe 

erişemezler. 

Kur’an’ın ortaya koyduğu Allah tasavvuru ve insanın mahiyeti ile ilgili verilen 

bilgiler ışığında, Allah ile insan arasında ontolojik ve ahlakî olmak üzere iki türlü ilişki 

olduğunu söylemek mümkündür. Kur’ân’da ontolojik ilişki özetle şöyledir. Zâtı, 

mahiyeti, neliği insanın bilgi sınırlarıyla asla kavranamayan, zaman ve mekândan 

bağımsız, hiç bir varlığa benzemeyen bir Allah vardır. Bu Allah evreni, insanı kendi 

irade ve kudreti ile yaratmıştır. Bütün var oluş, Allah tarafından bir amaçla ve bir ölçüye 

göre düzenlenmiştir. Bu ölçülülük ve oluş sürecini devam ettiren, ayakta tutan yine 

Allah’tır. İnsan da bir varlık çeşidi olarak diğer varlıkların uyduğu genel kanunlara 

(tabiat kanunlarına) uyar. Fakat insan kendine benzer varlıklar arasında teknik ve estetik 

açıdan üstün bir konumda yaratılmıştır.168 Kısaca bu ilişki, iki kelime ile Yaratıcı 

yaratılmış ilişkisidir.169 

Allah, yarattıkları içinden halife olarak seçmiş olduğu insanla olan ilişkisinin 

nasıl olacağını vahiy göndererek açıklamış, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den 

itibaren insanın yaratıcısı karşısında nasıl davranması gerektiğini bildirmiş ve son 

olarak insanlığın hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Kur’an, insan 

merkezliliği çok açık bir biçimde ortaya koyan bir kitap niteliğindedir. Kur’an’ın 

gönderilişinin, insanın varlığını anlamlı kıldığı da söylenebilir. Bütün vahiylerin 

merkezinde hedef ve muhatap olarak insan yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim gönderiliş 

maksadına uygun bir biçimde, insana yüce yaratıcısını, içinde yaşadığı evreni, bu evrene 

hâkim olan mutlak ve göreceli güçleri, insanın mutluluk ve saadeti elde edebilmek için 

yapması gerekenleri, ölümü, ölüm sonrasında hesaba çekilmeyi ve ahiret hayatının 

varlığını çeşitli vesilelerle sürekli olarak vurgular. 

Kur’an’da, hata işlemeye açık, sınırlı bir varlık olan insanın, tam ve mükemmel 

varlık olan Allah ile nasıl bir ilişki kurabileceği konusu, ayrıntılı olarak 

                                                
167 Tâhâ, 20/124. 
168 Güler, İlhami, “Allah-insan İlişkisinin Ahlaki Boyutu”, İslami Araştırmalar, V (Temmuz 1991), 3, s. 

194. 
169 Bkz. Şuara, 42/11; Hadid, 57/3; Ra'd, 13/16; Sa'd, 38/71; Nuh, 71/13, 17; Tin, 95/4. 
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açıklanmaktadır. Pek çok ayette insandan, akıl ve irade sahibi bir varlık oluşuna vurgu 

ile Allah’a kulluk etmesi ve yalnızca ona sığınarak yardım dilemesi istenmektedir. 

Ayrıca Allah ile kuracağı ilişkinin olumlu yönde gelişebilmesi için de iyi davranışlara 

teşvik edilip kötü davranışlardan sakındırılmaktadır. Bu teşvik ve sakındırma metodu da 

belirli bir ödül ve ceza sistemi eşliğinde sunulmaktadır.170 

Kur’an’a göre, Allah insanı denemek için yaratmıştır: “Hanginizin daha iyi iş 

işlediğini belirtmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur.”171 İfadeden anlaşıldığına göre 

deneme, ahlakî alanda gerçekleşmektedir. İmtihan olayı zorunlu olarak özgür bir 

iradeyi172 aklî, duygusal donanımı173 yeterli bir süreyi ve nihai olarak bir sonucu 

gerektirir.  

Kur’an’da Allah ile insan arasında kurulan karşılıklı ahlâkî ilişkiyi Allah’tan 

insana doğru yöneldiğinde “Rububiyyet”, “Rahmet” ve “adalet”; insandan Allah’a 

doğru yöneldiğinde ise “iman”, “takva”, “ibadet”, “dua”, “tövbe”, ve “sevgi” 

kavramlarıyla temellendirmeye çalışacağız.  

Rububiyyet: “Rabbe” fiil kökü Arapçada terbiye etmek, bir şeyi tedrici olarak 

inşa edip tamamlamak, düzeltmek, ıslah etmek, sahip olmak, anlamlarına gelir. “Rabb” 

ise sahip, yaratıcı, ıslah eden, terbiye eden, nimet veren, idare eden, düzenleyen, veli, 

efendi, tamamlayan anlamlarına gelir.174 Bu sıfat Kur’an’da binden fazla yerde insan ve 

çeşitli varlıklarla izafet halinde fakat tamamen ahlakî (dini) bir amaç için kullanılır. 

Allah bütün insanların, bütün varlık katlarının kategorilerinin (alemlerin), yerin, göğün, 

bu ikisi arasındaki her şeyin, doğunun, batının, arşın... Rabbidir.175 Dolayısıyla yaratıcı 

anlamında Allah bütün diğer varlıklarla birlikte insanın da sahibi, şekil vereni, ahlakî 

anlamda ise onun terbiye edicisi, ıslah edeni, nimet vereni, velisi ve efendisidir.  

Kur’an’da Allah’ın en çok tekrarlanan sıfatı olan Rab kelimesi, insana Allah ile 

ilişkisini sürekli ve canlı tutma yolunu gösterir. İnsan, hayatının her döneminde, 

                                                
170 Birışık, Abdülhamit, “Kur’an-ı Kerim’de Varlıklar Arası İlişkiler” İslam’a Giriş, DİB Yayınları, 

İstanbul, 2007, s. 126. 
171 Mülk, 67/2. 
172 Bakara, 2/38; Kehf, 18/29; İnsan, 76/3. 
173 Nahl, 16/78; Beled, 90/8-10; Şems, 91/8. 
174 İbn Manzur, Lisan, 1/399. 
175 En’am, 6/164; Ra’d, 13/16; Meryem, 19/65; Enbiya, 21/22; Rahman, 55/17. 
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metafizik bir tavrı alışkanlık haline getirmesi ve geliştirmesi için teşvik edilir. İnsan 

sürekli Allah ile birlikte olduğunu hep hissetmelidir. Bu konuda Kur’an’da şöyle 

buyrulur: “ Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir.”102 Ayet, insanın Rabb’i ile 

sürekli birlikte oluş halini, onun kul olma şuurunu canlı tutması ile mümkün 

görmektedir. 

Rahmet: Allah ve insan arasındaki ilişkinin en belirleyici kavramları rahmet ve 

merhamettir. Zira Allah’ın kendisine farz kıldığı yegâne şey, yarattıklarına merhametli 

davranmaktır (ketebe ‘alâ nefsihi er-rahme176). Allah’ın rahmet ve merhametiyle 

tecellisini sağlayacak olan ise kuldur. Kalbini, gönlünü temiz tutarak Hakk’a ev 

sahipliği yapacak bir nezahet ve nezakete sahip olduğu zaman, kâmil insan olma yoluna 

girmiş olacaktır.177 

Kur’an’da Allah’ın insanlarla olan ahlakî ilişkisini ifade etmede sık sık 

kullanılan “Rahman” ve “Rahim” sıfatları “Ra-hi-me” fiil kökünden isim-sıfat olarak 

türemiştir. “Rahime”, acıma, merhamet, yardım etmek, ihsan, incelik ve lütuf 

anlamlarına gelir.178 Allah’ın kendi şanına layık gördüğü rahmeti, herşeyi kuşatmıştır. 

Örneğin, gece ve gündüzün ard arda düzenli olarak gelişi, yağmurun yağması yerde her 

türlü bitkinin bitmesi, insanlığa yol göstermek için kitap ve elçiler göndermesi, insanları 

çokça affetmesi... rahmetinin tecellilerinden bazılarıdır.179  

Allah’ın insan ile ilişkisinin ve ona olan rahmetinin en belirgin göstergesi 

peygamberliktir. Allah bu yol ile insanlara emirlerini, yasaklarını, tavsiye ve telkinlerini 

bildirmiştir.180 İnsan, evrene ve onun yaratıcısı olan Allah’a dair en doğru ve şaşmaz 

bilgileri bu yolla almıştır. Kur’an’da peygamberler, insanlık için bir rahmet ve mutluluk 

kaynağı olarak takdim edilir. Peygamberler insanların işlerini zorlaştırmak için değil, 

onları yaratılış gayeleri doğrultusunda yönlendirmek ve fıtratlarına ters gelen 

davranışlardan uzaklaştırmak için gönderilmiştir.181  

                                                
176 En’am, 6/54. 
177 Düzgün, Şaban Ali, Bir Bilgin Mutasavvıfın Gözüyle Allah ve İnsan, Ankara, 2011, s. 1. 
178 İbn Manzur, Lisan, XII, 230. 
179 En’am, 6/54; A’raf, 7/156; Enbiya, 21/107; Kasas, 28/73; Rum, 30/50; Şura, 42/28. 
180 Şûrâ, 42/51. 
181 Bilmen, Yüksek İslam Ahlakı, s. 56. 
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Peygamberlik dışında, Allah’ın rahmetinin değişik şekil ve görünümlerinden 

bahsetmek mümkündür. Ancak bunların iki ana grup altında ele alınması daha isabetli 

olacaktır. Birincisi yaratma, rızık ve nimet verme şeklindeki rahmettir ki bu konuda 

bütün insanlık ve mahlûkat iradeleri dikkate alınmaksızın bu rahmetten aynı derecede 

faydalanmışlardır. İkinci çeşit rahmette ise ayrım yerine, insanların iradelerini 

kullanmalarına göre yaptıklarının karşılıklarını görmelerinden bahsetmek daha 

doğrudur. O da Allah’ın rab-kul ilişkisini kabul edenlere rahmetiyle, kabul etmeyip 

kendilerini rab gören veya yaratıcı bir ilâh fikrine tahammül edemeyenlere karşı adalet 

ve hikmetiyle muamelede bulunmasıdır. Ancak bu anlamdaki adalet ve hikmetin gereği 

olan cezalandırmayı rahmetin zıddı mânâsına almak doğru değildir. Nitekim Allah’ın 

rahmân isminin tecellisi sonucunda bütün âlem insan da dâhil olmak üzere bütün 

canlılarla birlikte yaratılmış, nimet verilmiş ve tekrar tekrar yaratılmaya ve nimet 

verilmeye devam edilmektedir.  

Bu konuda insanın herhangi bir iradesi söz konusu değildir ve canlılar kadar 

cansızlar da rahmân isminin tecellisi açısından birbirlerine eşit konumdadırlar. Fakat 

rahîm isminin tecellisi neticesinde insan, diğer varlıklardan ayrıcalıklı bir konuma 

getirilmiştir ki bu farklılık da diğer varlıklarda bulunmayan iradeden 

kaynaklanmaktadır. Diğer varlıklar tabiattaki görevlerini insiyakî olarak yaptıklarından 

Allah’ın iradesinden, irade sahibi bir varlık olarak nasiplenmemişlerdir. İnsan ise 

Allah’ın iradesinden nasibini aldığından dilediğini yapma muhayyerliğine sahip tek 

varlıktır. Ancak insanın da sahip olduğu bu niteliğinden ötürü Allah’a karşı 

sorumluluğu ve serbest iradesini kullanarak Allah’ın koyduğu sınırlara riayet etme 

mecburiyeti bulunmaktadır. İşte insan, iradesini Allahın koyduğu sınırlar çerçevesinde 

hareket ettirirse rahîm isminin tezahürüyle karşılaşır ve bir çok mükâfata ulaşır. Sınırları 

ihlal ettiğinde de yaptığının durum ve derecesine göre yine Allah’ın rahîm sıfatıyla, 

fakat farklı bir tezahürüyle karşılaşır. Ancak kul olmak istememesine karşılık 

cezalandırılması da aynı rahmetinin bir tecellisi ve neticesidir. 182 

Adalet: Ahlâk ve hukukun en temel kavramı olan adâlet teriminin üretildiği fiil 

kökü olan “A-de-le”, iki şeyi birbirine dengelemek, birbirine benzer yapmak, bir şeyi 

                                                
182 Bkz. Arpaguş, Hatice K., Allah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve Gazab, MÜİFD, II (2005), s. 42-62. 
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yerli yerine koymak, haklıya hakkını, suçluya cezasını vermek, zulmün karşıtı olarak 

akla, sağduyuya, vicdana göre davranmak anlamlarına gelir.183 Gerek insanın ve içinde 

yaşadığı ortamın (dünya) yaratılmasında gerekse her bir yaşayan insanla olan ahlakî 

ilişkisinde Allah adil davranır. “Allah zerre miktarı zulüm yapmaz.”184 Yaptıkları 

ahlaksızlıklara (küfr, şirk, zulm, fısk, fuhuş, isyan) karşılık kimi insanları sevmemesi, 

onlara düşman olması, onları cezalandırması adâletinin tecellileridir.185 İnsanlardan da 

birbirleriyle ilişkilerinde adil davranmalarını ister. “Adil davranın, Allah’a karşı 

saygıya (takva) yakışan budur.”186 “Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi em-

reder.”187 “De ki: Rabbim bana adaleti emretti.”188 

İnsan-Allah ilişkisinde, Kur’an’ın ortaya koyduğu Allah’tan insana yönelen 

temel ilişki biçimlerini ifade ettikten sonra şimdi de insandan Allah’a yönelen temel 

ilişki biçimlerini ifade etmeye çalışalım: 

Burada insanın özgür iradesi ile Allah’a karşı giriştiği küfr, isyan, zulm, 

istikbar vs. gibi olumsuz anlamda (ahlaksızlık anlamında) ahlakî ilişkisi üzerinde değil, 

olumlu anlamdaki (ahlaklılık anlamında) ahlakî ilişki üzerinde duracağız. Çünkü bizim 

konumuz Allah inancının davranışlara yansımasıdır. 

İman: Kur’an’da insandan Allah’a doğru yönelmesi gereken, daha doğrusu, 

Allah’ın istediği en temel ahlakî tavır kişinin ona inanmasıdır. Bu ilişkiyi ifade eden fiil 

kökü “A-me-ne” lügatte insandan korkunun giderek yerine sükûnetin, emniyetin, 

güvenin yerleşmesi; tasdik etmek, güvenmek, inkâr, hıyanet ve korkunun karşıtı 

anlamına gelir.189 Fiilin kök anlamları gösteriyor ki insanın Allah’a inanması, insanın 

kişiliğini, bütünlüğünü koruyucu olumlu anlamlar içermektedir.  

Kur’an’a göre insanın Allah’a karşı en temel ahlakî görevi kendine varlığını ve 

yaşamak için yeryüzünde sahip olduğu herşeyi veren, hibe eden Allah’ı tanımak, O’nu 

gereği gibi takdir etmek yani O’na inanmaktır. “Ahlakî iyilik (birr) kişinin Allah’a... 

                                                
183 İbn Manzur, Lisan, XI, 430; İsfehani, el-Müfredat, s. 488. 
184 Nisa, 4/40. 
185 Bakara, 2/98; Maide, 5/64; Yunus, 10/15. 
186 Maide, 5/8. 
187 Nahl, 16/90. 
188 Arâf, 7/29. 
189 İbn Manzur, Lisan, XIII, 21. 
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inanmasıdır.”190 İnanma, varlığının duruş biçiminden çıkarılacak mantıkî bir sonuç 

olmanın yanında kişinin ahlakî duygulanımının da -eğer bu duygular kişi tarafından 

iradî olarak yok edilmemişse- bir neticesidir: “Şükretmeniz için sizde görme, işitme ve 

düşünme melekeleri varetmiştir.”191 Kısaca inanma, kişinin minnettarlık (şükür) 

duygusunun bir neticesi olmalı. “Ve o, düşünmek ve şükretmek isteyenler için gece ile 

gündüzü birbirini izler yaptı.”192 Bu anlamda inanma, şükretmek; inanmama ise 

nankörlük etmek demektir: “Biz doğru yolu gösterdik, insan ya şükreder veya 

nankörlük.”193 Bu durumda Kur’an’a göre iman, bilgi ve ahlak temelli bir tasdik 

olmakla birlikte gerçek özgü Allah’a karşı duygusal bir yaşantı halidir. Bu yaşantının 

yoğunlaşması veya zayıflaması (imanın artması- eksilmesi) kişinin kendi cinsine karşı 

olan ahlakî eyleminin (amel-i salih) gerçekleşmesini veya savsaklamasını etkiler.194 

Kur’an’da da ifade edildiği üzere, Allah’a karşı sorumluluğumuz, yalnızca 

onun varlığını kabullenmek, bilmekle ve O’na iman etmekle sınırlı değildir. Onu bütün 

kalbimizle sevmemiz, ona bağlanmamız, sığınmamız ve verdiklerine şükretmemiz 

gerekir. Allah’a karşı saygı ve sevgimizi, onun yarattıklarına adalet, şefkat ve 

merhametle davranarak, eserlerine ilgi ve yakınlık duyarak, kullarına yardım ve hizmet 

ederek gösterebiliriz.  

Yaratıcıdan yaratılmışlara doğru yayılmayan bir sevgi ve bağlılık, eksik ya da 

sahtedir. Bütün varlık ve evren Yüce Allah’a ait olduğuna göre, Allah’a karşı 

sorumluluğumuz, bizi bütün varlıklara karşı sorumlu kılar. İyiliğin ve nimetin asıl 

kaynağı, şüphesiz Yüce Allah’tır. Dolayısıyla övgümüz, teşekkürümüz, sevgi ve 

minnetimiz öncelikle ona yönelmelidir.195 

Takva: Kur’an’da insandan Allah’a doğru yönelen ahlâkî tavrı ifade etmek için 

kullanılan odak terimlerden biri de “takva”dır. Birşeyi başka bir şeyden bir şey aracılığı 

ile korumak, bir şeyden sakınmak, korunmak, kaçınmak, bir şeyi ıslah edip düzene 

                                                
190 Bakara, 2/177. 
191 Müminun, 23/76. 
192 Furkan, 25/62. 
193 İnsan, 76/3. 
194 Güler, İlhami, “Allah-insan İlişkisinin Ahlaki Boyutu”, İslami Araştırmalar, V (Temmuz 1991), 3, s. 
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195 Hökelekli, Hayati, “Kendini Bilmek” İslam’a Giriş, DİB Yayınları, İstanbul, 2007, s. 28. 



 

122 

koymak, muhafaza etmek, bir şeyi himaye etmek anlamlarına gelir.196 Kur’an’da 

insanın bir fiili olarak kendini, özünü parçalayan kötü (ahlâksızlık) fiillerden koruma, 

Allah’ın yasak ettiği fiilleri işlemekten sakınma, bu fiillere Allah ahirette ceza takdir 

ettiği için Allah’ın cezalandırmasından korunma, sakınma, ondan korkma anlamlarına 

da gelir.197 

Fakat bunların dışında ahlâkî bir şuur halini ifade eden “takva” kavramı, 

İzutsu’nun da belirttiği gibi Mekke döneminden Medine dönemine doğru uhrevî korku 

içeriğini yavaşça kaybederek bir tür “dindarlık” ve Allah’a karşı “derin saygının” ismi 

olur. Bu anlamda takva, “kişinin her zaman Allah’ın huzurunda olduğunun farkında 

olması ve bu farkında olmanın ışığında kendi varoluşunu şekillendirmesidir.”198  

Çünkü Yüce Allah, bizler için tutulacak itaat (din) yolunu belirlemiştir. Bize 

düşen, gerçek anlamda teslim olma yüceliğine ulaşabilmektir. Bir Müslüman için elde 

edilmesi gereken en yüce değer ‘takva’dır. Yukarıda da ifade edildiği üzere takva, bir 

Müslümanın Allah’a karşı sorumluluk endişesi/korkusudur. Bu, bir yandan Allah’ın 

rızasına ulaşmaktan daha üstün bir arzu, diğer yandan Allah’ın cezasına/gazabına 

uğramaktan daha büyük bir korku tanımayan bilinç durumudur. Bu yüzden Allah 

yolunda ilerlerken diğer bütün bağlılıklar ve sevgiler önemsiz, 199 korkular da etkisiz200 

duruma gelir. Bu sorumluluk duygusu kendisinde yerleşmiş olan bir insan, ahlaki 

yozlaşmaya karşı uyanıktır. Kendisini sürekli içsel olarak sorgular ve denetim altında 

tutar, fakat hiçbir zaman kendisini masum görmez. Çünkü her ne kadar iş, davranış ve 

eylemlerimizin öznesi, sahibi kendimiz olsak da bunlar hakkında doğru ve nesnel 

değerlendirme yapabilme gücü Allah’ın yetkisindedir, insanın kendi kendini kandırma 

ya da aldatma eğilimi çok güçlü olduğu için Yüce Allah’ın hakem ve hâkimliğine 

başvurmadan gerçek bir ahlaki gelişme sağlanamaz. Bu yüzden takvasız yapılan işler 

temelsiz ve kısa vadeli olup, insanın olgunlaşması ve nihai kurtuluşu bakımından anlam 

                                                
196 İbn Manzur, Lisan, XII, 289. 
197 İbn Manzur, Lisan, XV, 401; İsfehani, el-Müfredat, s. 833; Ayrıca bkz. Bakara, 2/24, 189, 194; A’raf 

7/26; Muhammed, 47/13; Şems 91/8.  
198 İzutsu, Kur'an 'da Allah ve İnsan, s. 222. 
199 Tevbe, 9/24. 
200 Mâide, 5/54. 
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ve değerden yoksundur.201 Takva bilinci ile yapılmayan iş ve davranışların ahirette de 

kişiye bir faydası dokunmayacaktır.202 

Takva bilincini besleyen en önemli kaynak, Allah-ahiret inancı ve anlayışıdır. 

Denilebilir ki Müslümana gerekli geniş görüşü veren ve takvayı harekete geçiren, yüce 

bir kudret karşısında hesap vereceği inancıdır. Bu hesap inancı olmaksızın insan, anlık 

yaşama durumuna düşer ve sadece ‘dar görüşlü’ olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

hayvanlar seviyesinde kalabilir.203 Takva sahibi Müslüman, gelip geçici hayatın 

üstünde, toplumsal standartları aşan, uzun vadeli hedefleri gözeten bir hayat yaşar. 

Bütün iş, eylem ve davranışların ölçülüp değerlendirileceği ve gerçek değerlerinin 

belirleneceği Hesap Günü’nün asıl hakikat anı olacağını bilir. O anda insan kendi 

kendisiyle yüzleşecektir. İnsanın dünya hayatında, kalbinin derinliklerinde bilincinin 

gömüldüğü tabakalar bir bir açılacak ve kişinin gerçek ‘ben’i ortaya çıkacaktır. Artık 

herkes gerçek haliyle kendisini görecek ve teşhis edecektir.204 

İşte bu yüzden Müslümanın bütün çabası, bu dünyada takvayı elde etmek 

olmalıdır. Çünkü hem bu dünyada hem de ahirette nihai kurtuluş, takva ile davrananlara 

ait olacaktır.205 Müslüman, Allah’ın takva sahipleri ile birlikte olduğundan206 ve onları 

sevdiğinden haberdardır. Din ve dünya hayatında başarı ve mutluluğun anahtarı, Allah’a 

dayanıp güvenmektir. Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorunların çoğunun gerçek 

nedeni, takva bilincinden uzak, yüzeysel, derinliği olmayan, şekilci bir din anlayışıdır. 

Takva bilinci bir Müslümana bireysel olduğu kadar toplumsal görevler de 

yükler. Müslümanlık, yalnızca Allah’a inançla sınırlı değildir. Toplumsal ve küresel 

ahlaksızlık ve adaletsizliklere karşı koymak ve insanların mutluluğu için gayret 

göstermek de dinin bir gereğidir. Şurası bir gerçek ki Allah’a iman ve teslimiyetin 

kişilere göre değişen dereceleri vardır. Hatta bir Müslümanın kendi hayatı içerisinde, 

farklı dönemlerde yoğunlaşan ya da zayıflayan dinî ilgi ve tutumları olabilir ve bu da 

çok doğaldır. Ancak dindarlık anlayışımızın merkezî değeri olarak takvanın gözetilmesi 

                                                
201 Hökelekli, Hayati, “Kendini Bilmek” İslam’a Giriş, DİB Yayınları, İstanbul, 2007, s. 31. 
202 İbrâhîm, 14/18; Nûr, 24/39; Furkân, 25/23. 
203 A'râf, 7/179. 
204 Kâf, 50/22. 
205 A'râf, 7/128. 
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ve bunun gerektirdiği bireysel ve toplumsal sonuçların elde edilmeye çalışılması, bütün 

hayatımızı kaplayan ve yönlendiren bir faktör olmalıdır. Bir Müslüman için önemli 

olan, “Ey inananlar! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının; sizler ancak Allah’a 

tam teslim olmuş kişiler olarak son nefesinizi verin!”207 emrine uygun bir hayat 

yaşayabilmektir. 

İbadet: Kur’an’da Allah-insan ilişkilerindeki bir başka husus ibadetlerdir. Bize 

hayat ve şuur bağışlayan mutlak varlığa, Allah’a karşı insanın sorumlulukları vardır. 

İbadet, Allah’a karşı minnetimizin ifadesi olduğu gibi, daha ziyade insan ruhunun 

terbiyesi için gerekli hareketlerdir. İbadetleri benimseyen sırf akıl olduğu zaman, onlar 

bir nevi borcunu ödeme ve borçtan kurtulma düşüncesiyle yapılır, ölçülü, hesaplı ve 

sınırlıdırlar. Ancak sevgi ve aşk ile yapıldığı zaman, Allah’ın huzuruna yaraşan yüksek 

saygı ifadesi olabilirler. Buradaki sorumluluğun kaynağı aşk ve imandır. Aşk ve imanın 

sonu olmayacağından, onlarla yapılan ibadete de sınır konulamaz, sınırın ve kaidenin 

ötesine geçer. Belli şekiller, ancak ibadeti düzenlemek ve genel kaideler haline koymak 

için zorunludurlar.208  

Aslında Allah, kulların yapacağı hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanın 

yaratılmasından önce de melekler gibi bazı varlıklar yaratılmıştı. Bunlar, Allah’a kulluk 

ve itaatte kusursuz varlıklardır. Buna rağmen Allah, insanı yaratmış ve kendisine 

temsilci seçerek yeryüzüne göndermiştir. İnsanı yaratırken kendi ruhundan üfleyen ve 

kendisinde bulunan sıfatların bir kısmını sınırlı olarak insana da veren Allah, insanı 

sınamak için yeryüzüne göndermiştir. İnsandan istenilen, yaratıcısına inanıp ibadet 

etmesi ve yeryüzünde güzel bir hayat sürmesidir. Bunu yapabilmesi için Allah, ona 

güçlü bir akıl, muhakeme gücü ve hisler vermiş, ayrıca hayatın anlam ve değerini 

tanıtmak için peygamberler göndermiştir. Allah’a inanıp ona ibadet edenler ve iyi işler 

yapanlar imtihanı kazanmakta ve bu dünyadan iyi bir ödül ile ahirete geçiş yapmakta, 
209 böyle olmayanlar ise kendilerine verilen imkânları değerlendirmemenin cezasını hem 

dünyada hem de ahirette çekmektedirler.210 
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Müslümanın en başta gelen görevi, kendini yaratan ve yaşatan, öldürecek ve 

sonra da diriltecek olan Yüce Allah’ı tanımak ve onun buyrukları doğrultusunda 

hayatını düzenlemektir. Bir Müslüman, Allah’ı, hayatının en üstün güç ve otoritesi 

olarak kabul eder. Yalnız ona ibadet eder ve yalnızca ondan yardım diler.211 İbadetin 

kelime anlamı; boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve tapınmak demektir. Allah’a 

yönelmek, onunla içsel bir ilişki kurmak, ona yakın olmak ve onun rızasını kazanmak 

niyetiyle yapılan her eylem, yerine getirilen her emir veya kendisinden uzaklaşılan her 

yasak ibadet kapsamında değerlendirilir. 

Açık bir gerçektir ki bu evrende var olan canlı cansız bütün varlıklar Yüce 

Allah’ın eseridir. Her şey Allah tarafından yaratılmış, varlık alanına çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla kendi varlığını Allah’a borçlu ve ona bağımlı olmayan hiçbir şey yoktur. 

Her bir varlık, aynı zamanda bu yaratılış gerçeğinin bilincine ve farkına varacak bir 

donanıma da sahip kılınmıştır. Gökte ve yerde ve bunların içinde bulunan her şey, canlı 

cansız tüm varlıklar, Allah’a tam ve kesin bir bağlılıkla boyun eğmekte, kendi ifade 

biçimlerine göre onu övgü ile anıp yüceltmekte, dua ve yakarışla ona 

yönelmektedirler.212 

İnsan için hayatın, bu dünyada var olmanın şüphesiz ki bir anlamı ve amacı 

vardır. Allah evreni ve içindeki varlıkları, özellikle de insanı oyun ve eğlence olsun diye 

yaratmamıştır.213 Varoluş, amaçsız ve anlamsız değildir. Bu dünyada eğlenmek ve 

zaman geçirmek için bulunmuyoruz. İnsanın hayatta gerçekleştirmek durumunda 

olduğu, diğer bütün iş ve görevlerinin başında gelen çok ciddi ve ağır bir görevi vardır. 

Başıboş ve sorumsuz bir hayat anlayışı, kendini kandırma ve insanlık değerini hiçe 

saymadır. İnsan, bu dünyada Allah’ı tanımak, ona bağlanmak ve ona hizmet etmek için 

vardır.214 Varoluşun gerçek anlamı ve mutluluk ancak bu yolla elde edilir. Evrendeki 

bütün varlıklar, insanın hayatını kolaylaştırmak ve ona hizmet etmek için âdeta 

yarışmaktadır. Her şey insanın emrine, yönetim ve denetimine sunulmuştur.215  

                                                
211 Fatiha, 1/5. 
212 Ra'd, 13/115; Nahl, 16/36, 48, 49, 50; İsrâ, 17/44; Meryem, 19/93; Enbiyâ, 21/19; Hacc, 22/18; Nur, 

24/41. 
213 Âl-i İmrân, 3/91; Mü'minûn, 23/115; Sa'd, 38/27; Kıyamet, 75/36; Enbiyâ, 21/16-17. 
214 Bilmen, Yüksek İslam Ahlakı, s. 52. 
215 Lokman, 31/20; Rahman, 55/1-78. 
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Bu durumda elbette ki insanın da bir görevi, bu evreni ve içindeki sayısız 

nimetleri kendisi için yaratan, kullanım ve yönetimine sunan Allah’a karşı sorumluluğu 

vardır. Öyleyse insanın bu dünyadaki asıl görevi, kendini ve evreni yaratan Yüce 

Allah’ı hatırlamak, anmak, hayatını onun istediği ve razı olduğu tarzda yaşamaya 

çalışmaktır. İslam’ın özü Allah’a teslimiyet ve bağlılıktır. Kur’an-ı Kerim’de Allah, 

cinleri ve insanları kendi yolunda hizmet etmeleri, kendisine kulluk yapmaları için, 216 

sonuçta da bu yolda kimin daha güzel davranışta bulunduğunu sınamak için217 

yarattığını bildirmiştir. 

Bu durumda en geniş anlamda ibadet; “insanın ilahî irade ve rızayı gözeterek 

yaşaması, dinî kural ve değerlere bağlı kalması, her durumda Allah’la ilişki ve 

iletişimini sürdürmesi” anlamına gelmektedir. Bu anlayışa göre ibadet, belli zaman ve 

mekânlarda yerine getirilen sınırlı bazı uygulamalardan ibaret değildir. İbadet, varlığı ve 

hayatı anlama ve anlamlandırma tarzıdır. Müslüman her an ve her durumda, Rabbi ile 

ilişki ve iletişime girebilir. Müslümanın Allah’a bağlılık ve tapınma arzusu ve bilinci, 

kişilik bütünlüğü içerisinde, her durum ve yaşantıda kendisini ifade edebilir. Müslüman, 

bütün hayatı boyunca Rabbine yönelip, onun rızasını gözetmeye ve elde etmeye çalışır. 

Böylece Müslümanın oturması kalkması, yemesi içmesi, konuşması susması gibi 

bedensel hareketleri yanında; korkusu sevgisi, sevinci üzüntüsü, öfkesi hoşgörüsü, 

acıması kıskanması gibi duygu ve heyecanları; iyi ve kötü, doğru ve yanlış olarak ayırt 

edip seçimler yaptığı düşünce ve yargıları; diğer insanlarla ya da varlıklarla ilişkileri, bir 

ibadet niteliğine kavuşabilir.218 

Cansız, akılsız ve iradesiz varlıkların Allah’a tam bağlılık ve uyum üzere 

hayatlarını sürdürmesi zorunlu bir durumdur. Bunlar, Allah’ın düzenlemiş olduğu tabiat 

kanunlarına göre hareket ederler, onun dışına çıkamazlar; çünkü buna güçleri yetmez. 

Bir bütün olarak evren, Allah’ın iradesine teslim olmuş ve boyun eğmiştir. İnsanın 

durumu ise oldukça farklıdır. İnsanın dışında hiçbir varlık kendi yaratılış düzeni dışında 

bir yöneliş ve gelişmeye yol bulamazken insan, Allah’a isyan edebilme güç ve imkânına 

                                                
216 Zâriyât, 51/56. 
217 Mülk, 67/2. 
218 Hökelekli, Hayati, “İnsanın Allah’a Yönelişi”, İslam’a Giriş, s. 82. 



 

127 

da sahip kılınmıştır.219 Bundan dolayı bir kimsenin kendi bencil arzularına, Allah 

dışında birtakım güçlere, sahte tanrılara kapılarak isyana yönelmeyip, kendi istek ve 

iradesiyle Allah’a kulluk etmesi, son derece anlamlı ve değerli bir davranıştır. Böyle bir 

davranış, hem evrendeki düzene hem de insanın kendi yaratılış özelliğine ve amacına en 

uygun yoldur. Bu bakımdan bir Müslümanın Allah’a ibadeti dini bir görev olduğu 

kadar, kendi benlik ve kişiliğini yücelten ve güçlendiren, onu yaratıcıya yaklaştırması 

ölçüsünde de özgürleştiren en güvenilir bir yoldur. Bu dünyadaki varlıklar sıralamasının 

en üstünde yer alan insan, 220 Allah’la kurduğu ibadet ilişkisi sayesinde tabiat ötesi 

âleme açılmakta, Allah’a yakınlaşmakta, böylece en üst ruhani sınıra yükselerek, 

varlıkla Allah arasındaki bağı tamamlamaktadır.221 

Yapısal olarak ibadetin iki türünü birbirinden ayırt etmek mümkündür: 

Birincisi; Allah’ın emrine uymak ve rızasını kazanmak için yapılan her tür iş, çalışma, 

etkinlik ve davranıştır. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak gibi bildiğimiz ibadetlerin 

yanında, çalışmak ve helal yollardan geçimini sağlayıcı gelir elde etmek, işini iyi ve 

güzel yapmak, insanlara güler yüzlü ve sevecen davranmak, namus ve iffetini korumak, 

zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, toplum için kötü ve zararlı olayları önlemeye ve 

ortadan kaldırmaya uğraşmak, çevreyi korumak, fakir, muhtaç ve çaresizlere yardımcı 

olmak, haram ve kötü işlerden uzak durmak gibi davranışların hepsi ibadet kapsamı 

içinde yer alırlar. Kısaca; mü’minin sırf Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kendisi, 

yakın çevresi ve tüm insanlık için yaptığı faydalı bütün davranışlar ibadet olarak 

değerlendirilir. İkincisi, dar anlamda ibadet; törensel olarak belli kural ve düzen 

içerisinde yapılan uygulamalardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca 

gitmek İslami ibadetlerin en önemlileri arasında yer alır. 

Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli durum vardır. Her şeyden önce, bir 

eylem ya da davranışın ibadet niteliğini kazanabilmesi, ancak Allah’ın buyurduğu 

kurallara uyma ve onun rızasını kazanma niyet ve düşüncesiyle bağlantılıdır.222 Kişi, 

kendi arzusu ve düşüncesine göre bir ibadet tarzı ya da modeli oluşturamaz, iyi ve 

kötünün, sevap ve günahın sınırlarını ve modellerini bize Allah haber vermiş, Hz. 

                                                
219 Kehf, 18/29; Şems, 91/7-8. 
220 İsrâ, 17/70. 
221 Hökelekli, Hayati, “İnsanın Allah’a Yönelişi”, İslam’a Giriş, s. 83. 
222 Bilmen, Yüksek İslam Ahlakı, s. 62. 
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Peygamber (s.a.v.) bunları bize ulaştırmış ve kendisi de hayatında tam bir örnek 

oluşturmuştur. Daha da önemlisi, yapılan iş ya da davranış ne kadar güzel ve faydalı 

olursa olsun, Allah’a yakınlık, tapınma ve onun rızasını elde etme niyet ve amacını 

taşımıyorsa ibadet niteliğine ulaşamaz.  

Allah’a yakınlaşmak, onunla ilişki ve iletişime geçmek, en üst düzeyde bir 

bilinç ve uyanıklığı gerektirir. Yüce Allah’ın huzuruna sıradan bir bilinçle 

yaklaşamayız. Sevgi ve saygının, dikkat ve özenin en ileri, en güçlü derecesi ile Allah’a 

yönelme çabası içinde bulunma, ibadet bilincinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü 

Allah’la karşılaşma, onun huzurunda bulunma, sıradan bir olay değildir. Bu yüzden 

Kur’an-ı Kerim, ibadet ve yönelişlerinde yüzeysel davranan, samimiyet ve ciddiyetten 

uzak bir tutum içerisinde olan kimseleri uyarmaktadır.223 İbadetin en güzeli, onu 

görüyormuşuz, o karşımızda hazır duruyormuşçasına bir duygu yoğunluğu içerisinde 

Allah’a yönelişte bulunmaktır. Çünkü biz onu görmesek bile o bizi görmektedir. 

Allah’la ilişkideki bu üst düzey bilinçliliğe ‘ihsan’ denilir ki, kelime anlamı ‘en güzelini 

yapmak’ demektir. Böyle bir bilinç düzeyine ulaşmak, bir Müslümanın en yüksek 

hedefi olmalıdır. Ancak bunu yakalamak çok zaman, çaba ve derinlik gerektirir. Duygu 

ve düşünce dünyamızın durulması ve olgunlaşması ölçüsünde bu noktaya ulaşılabilir.  

İnsanın duygu dünyası her zaman aynı düzeyde seyretmez. Kişi bazen son 

derece içtenlikle, coşku ve manevi zevkle Rabbine yönelir. Bazen de yorgunluk ve 

bezginlik duyar; Peygamber Efendimiz’in de haber verdiği gibi, “her coşkunluğun bir 

gevşeme”224 anının olması doğaldır. Bu durumda sabırlı ve dirençli olmak, Allah’la 

bağları koparmamak önemlidir. Çünkü Allah’a kulluk gelip geçici bir heves değil, bilinç 

ve kararlılıkla izlenen bir yol olmalıdır. 

Dua: Dua, Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Dua; yalvarmak, 

yardım ve destek istemek, çağırmak, talepte bulunmak, kulluk etmek gibi anlamlara 

gelir. Dua, Allah’a yönelme ve onunla iletişim kurmadır. Yüce Allah; “Bana dua edin 

ki, size karşılık vereyim.”225 buyurur. Allah’a yönelmek, onun yüceliğine ve 

iyilikseverliğine güvenerek durumumuzu arz etmek ve ondan yardım talebinde 

                                                
223 Mâûn, 107/4. 
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225 Mü'min, 40/60. 
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bulunmak duanın esasını oluşturur. Dua, insanın kendi eksikliğinin ve Allah’ın 

yüceliğinin farkında oluştur. Pek çok ihtiyaç ve isteği olan insan, ona ulaşmada da ne 

kadar güçsüz ve yetersiz olduğunun farkındadır. İşte bu durumda kendisini işiten ve 

bilen Rabbini hatırlayarak, dua ve yakarışla ona yönelir. İnsan; yaratılmış, sınırlı ve 

sonlu, arzu ve ihtiyaçları ise sonsuz ve sınırsızdır. Allah ise gücü sonsuz, nimet ve 

rahmeti bol, iyiliksever yüce yaratıcıdır. Bu durumda muhtaç olanın, zengin ve 

yardımsever kimseye yönelmesi, onun üstün özelliklerinden övgüyle söz ettikten sonra 

ihtiyaç duyduğu şeyleri talep etmesi, doğal bir davranış tarzıdır. Bundan dolayı dua 

ederken kendimizi alçaltmak ve Allah’ı yüceltip ululamak, dua yoluyla kurulan 

iletişimin olduğu kadar Allah’la insan arasındaki her ilişkinin temelini oluşturur. Bu 

yüzden dua, Peygamber Efendimiz tarafından “ibadetin özü”226 olarak nitelendirilir. 

Dua ve ibadetten asıl maksat Allah’ı anmaktır. Zikir; anmak, hatırlamak, 

ezberlemek, akılda tutmak demektir. Allah’ı anmanın zamanı ve sınırı yoktur. 

Müslüman, ayakta iken, yürürken, yatarken Allah’ın adını, yüceliğini, sonsuz 

nimetlerini aklından ve gönlünden hiç çıkarmaz.227 Ruhsal olarak Allah’la birlikte olma, 

onda var olma özlemi ile huzur ve tatmin bulur. Sonu gelmez arzu ve tutkuların 

kıskacında nihai tatmin bulamayan insan kalbini, Allah’ı hatırlamak ve anmaktan başka 

bir şey gerçek anlamda tatmin edemez.228 Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’de Allah, lütfettiği 

nimetlerin çokça anılmasını ister.229 Bir Müslümanın nazarında gerçekten de anılmaya 

ve övülmeye değer olan en büyük ve en önemli konu, Yüce Allah ve onun insanlar için 

yarattığı sayısız nimetlerdir. Anılanın büyüklüğü ve değerinin yüksekliği ölçüsünde 

anma olayı da değer ifade eder. Bu bakımdan Allah’ı anmak, çok anlamlı bir 

davranıştır.230 Varlık çemberinin merkezinde Allah vardır. O merkezden habersiz ya da 

uzakta bir hayat, yolunu ve yönünü şaşırmıştır. Allah’tan uzak yaşayan bir gönülde 

sıkıntı ve üzüntü hiç eksik olmaz.231 

Her insanı Allah’a dua etmeye yönelten kendince sebepleri vardır. Aynı 

şekilde, her dua edenin talebi ve beklentisi farklı olabilir. Ancak inanç, umut ve Yüce 

                                                
226 İbn Mâce, "Dua", 1; Tirmizî, "Da'avât", 1. 
227 Âl-i İmrân, 3/191. 
228 Ra'd, 13/28. 
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231 Tâhâ, 20/124. 
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Allah’a güven, dua etme davranışının değişmez özünü oluşturur. Bu ruh hâli içerisinde 

bir iletişime kapı açtığı oranda dua, insan için çok büyük bir manevi destek ve olaylarla 

başa çıkma gücü sağlar. Dua ile inanan insan saygı, övgü, şükran ve yüceltme duyguları 

içerisinde Allah’a yönelir, onu anar ve onunla iletişime geçer. Maddi ya da manevi 

birtakım isteklerde bulunur. Sonsuz güç ve bilgi sahibi, tüm varlıkların tek hâkimi yüce 

Allah’a sığınarak, güvenerek, umutla hâlini arz eder. Müslüman, dua ve talebinin 

karşılık bulacağına kesin olarak inanç beslemelidir. Çünkü dua eden ve talepte bulunan 

kimseye karşılık vermenin, 232 kendisini hatırlayıp anan kimseyi anmanın233 uluhiyetin 

şanından olduğu açıkça bildirilmiştir. İnsan Allah’ı görmese de Allah’ın insanın yanı 

başında, ona şahdamarından daha yakın olduğunu, 234 dua edenin duasını işittiğini 

düşünmeli ve kabul etmelidir.  

Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir hadisinde; “Dua edene istediği şey ya bu dünyada 

hemen verilir ya ahirete saklanır ya da üzerinden istediği iyilik kadar bir kötülük 

giderilir.” buyurmaktadır.235 Kısacası karşılıksız dua yoktur; bir Müslüman, bu dünyada 

ya da ahirette yaptığı duasına bir şekilde kesin karşılık bulacağı inanç ve umudunu 

korur.236 İçtenlikle, “korkarak ve umarak”237 Rabbine yönelir. Dinî ve ahlaki hayatına 

önem ve özen gösterir; Allah’ın yardım ve desteğine güvenir, tam bağlılık içerisinde 

ona yönelir.238 

Genelde insanlar Allah’ı en çok, sıkıntı, darlık ve ihtiyaç içerisinde, âciz ve 

çaresiz kaldıkları durumlarda hatırlarlar. Normal durumlarda, işlerin yolunda ve 

düzeninde gittiği zamanlarda Allah’la ilişki ve iletişimi olmayan kimseler, zorluk ve 

darlık anında yalvarıp yakararak yardım ve medet dilerler.239 Bu sıkıntılı durum geçtiği 

zaman da yine Allah’la olan bağlarını koparırlar. Böylesi insanlar, elbette ki Yüce 

Allah’ı yalnızca kendi bencil istek ve ihtiyaçlarını karşılama, korkularını yatıştırmaya 

yarayan bir güç olarak algılamak gibi ciddi bir yanlışa düşmektedirler. Bunların 

                                                
232 Mü'min, 40/60. 
233 Bakara, 2/152. 
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dualarında yaşadıkları hayal kırıklıkları ya da isteklerini elde ettiklerinde ortaya 

koydukları geri dönüş tavrı ve tutarsızlık, sıkça karşılaşılan bir durumdur.240 Bu itibarla 

dua davranışı, bir bakıma bir kimsenin Allah’la kurduğu ilişkideki samimiyet ve 

tutarlılığı test eden sonuçlar taşır. Sıkıntılı ya da rahat, darlık ya da genişlik, sevinçli ya 

da üzüntülü her durumda Allah’la olan bağ sürdürülmelidir.241 Dua ettikten sonra 

sabırla sonucu beklemek, Yüce Allah’ın gücünden ve kullarına olan sevgisinden en 

küçük bir şüpheye kapılmamak, umut ve güvenini korumak, bir Müslümanın hayat boyu 

devam ettireceği davranış tarzı olmalıdır.  

Tövbe: İslami anlayış insanda, doğal olarak iyilik kadar kötülüğe eğilimin 

varlığını da kabul eder.242 İnsan iyilik ile kötülüğün karışımıdır. İnsan melek tabiatlı 

olmadığı gibi şeytan da değildir. Bu durumda, zaman zaman ilahî sınırları aşma, günaha 

düşme ihtimal ve tehlikesi herkes için söz konusudur. Asıl olan, ilahî buyruklara uygun 

düşmeyen davranışları ısrarla sürdürmemek, en kısa zamanda bundan vazgeçmektir. 

Bilerek ve isteyerek dinî değerleri çiğneme, Allah’la sürdürülen ilişkilerin yanında 

kişinin ahlaki olgunlaşmasını da zedeler. Dinî hayatta sağlıklı yol alabilmek için işlenen 

hatanın telafisi büyük önem taşır. Onun için Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her günahtan 

sonra bir sevap işle ki, onu yok etsin.”243 buyurur. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran ve 

‘günah’ veya ‘kötülük’ denilen ahlak dışı davranışlar, genelde bilgisizlik ya da kısa 

süreli geçici zevklerdir. Dolayısıyla günah yöneliminin dayandığı mantık, bir dar 

görüşlülük niteliğine sahiptir.244  

Bu durumda Allah ile yeniden ilişki ve iletişime geçmek, daha geniş bir bakış 

açısı ve buna dayalı olarak da yeni bir davranış tarzı gerektirir. Müslüman, farkına 

vardığı yanlış yoldan vazgeçer, hatasını kabullenir, Yüce Allah’tan özür ve af dileyerek, 

onun sonsuz merhametine sığınır. İşte tövbe, kendi yanlış tercihinden vazgeçme, 

Allah’a yönelme ve onun buyruklarına uygun şekilde hayatına yeniden düzen verme 

girişimidir. Allah’a gereği gibi yönelme, ancak tövbe etme ve iyi işler yapmakla olur.245 

                                                
240 Yûnus, 10/12, 22, 23; Isrâ, 17/67; Hacc, 22/11-13; Ankebût, 29/65; Rûm, 30/33; Lokman, 31/32; 
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Tövbe, ruhen ve manen yeniden doğuştur. Kopan ilişkiden sonra Allah’la 

yeniden uzlaşmadır. Manevi yükseliş ve olgunlaşma ancak tövbe ile sağlanır.  

Allah’a ortak koşma dışında affı mümkün olmayan günah yoktur. Bunun 

dışındaki bütün günahlar, Yüce Allah’ın bağış ve merhametine açıktır.246 Günahlardan 

dolayı ümitsizliğe kapılmak, kendini koyuvermek, tutulabilecek en yanlış yoldur. “Ey 

kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu 

kesmeyin. Doğrusu Allah, günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, 

merhametlidir.”247 anlamındaki ayet, bunu çok açık ortaya koyar. Aynı şekilde yaptığı 

kötülükleri sürekli hatırlayıp üzülmek, günah duygusunun ağırlığı altında ezilip 

kaybolmak da doğru değildir. İyi ve faydalı bir iş yapmak, yeniden denge ve uyumu 

yakalamak önemlidir.  

Sevgi: Sevmek, kişilere ya da şeylere karşı eğilim duymaktır. Sevgi en geniş 

anlamda, insanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümüdür. Sevgi 

duygusu, insanı bir başka insana ya da varlığa bağlayan en üstün niteliklerden birisidir. 

İnsan sevdiğine yönelir ve bağlanır; sevmediğinden de kaçar ve uzaklaşır. İnsan 

hayatında sevgiye konu olan pek çok şey vardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim insandaki bu 

doğal eğilime şu ifadelerle işaret eder: “Kadınlara, oğullara, yükler dolusu altın ve 

gümüşe, (binek araçları) nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek 

insanlara güzel gösterilmiştir.”248 

Gerçek anlamda ise sevgiye en layık olan yalnızca yüce Allah’tır. Çünkü o, 

varlığın ve bütün güzelliklerin asıl ve tek kaynağıdır. Sayısız nimetler, sonsuz iyilikler 

onun eseridir. En üstün ve ortak tanımayan sevgi, ancak ona yönelik olmalıdır. Sevgiye 

konu olan diğer şeyler bunun önüne geçmemeli, Allah sevgisine eş olmamalı, Allah’ı 

sevmekten ve hatırlamaktan alıkoymamalıdır. İnsan tabiatında yer alan tabii sevgiler 

ancak Allah’ı sevme ve onunla uyumlu bir hayat yaşama amacına hizmet ediyorsa dinî 

ve ahlaki bir anlam ve değer taşır. Allah’ı sevmek ve onun sevdiklerini sevmek, bir 

Müslümanın hayatını düzenleyen en üst değer olmalıdır. Ancak bu başarıldığı zaman 

                                                
246 Nisa, 4/48, 116. 
247 Zümer, 39/53. 
248 Âl-i İmrân, 3/14. 
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imanın gerçek anlamına ve zevkine ulaşılır.249 Müslüman olmanın, “Allah’ı her şeyden 

çok sevmek” gibi bir farkı ve belirtisi vardır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle dile 

getirilmiştir: 

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı 

severcesine severler. Müminler ise en çok Allah’ı severler.”250 

Ayette de ifade edildiği üzere Müminlerin hayatının en üst hedef ilkesi olan 

Allah sevgisi, soyut bir duygu değildir; onun etkisi, benliği ve kişiliği kökten değiştirme 

gücüyle ortaya çıkar. Allah sevgisine sahip kişi, Allah’ın isteklerini kendi isteklerine 

tercih eder, hayatın en üstün zevk ve mutluluğunu Allah’la uyumlu bir ilişkide bulur. 

Allah rızasını her şeyin üstünde görür. Allah yolunda her tür fedakârlığa ve sıkıntıya 

katlanır. 

Kur’an’da hem beşerî sevgi türlerini hem de Allah sevgisini konu alan âyetler 

vardır. Kur’an, müminlerin sağlıklı bir imana sahip olmaları, olumlu bir ahlâkî kişilik 

geliştirmeleri konularında sık sık Allah sevgisine dikkat çekmiştir. Bu veriler, imanın 

teşekkülünde ve müminin ahlâki kişiliğinin oluşumunda Allah sevgisinin yerini 

incelemeyi gerekli kılmaktadır. Kur’an’da Allah-insan ilişkisinin sevgi boyutunu ortaya 

koymada en çok kullanılan kelime “muhabbet”tir. Allah ile kul arasındaki muhabbet 

bağına pek çok âyette dikkat çekilir.  

İman ve iman esaslarının eğitiminde Allah sevgisinin yeri ve önceliği 

tartışılmazdır. Çünkü Allah ile insan arasındaki oluşturulan sevgi köprüsü imanı 

sağlamlaştıran en önemli unsurdur. Dindar bir kişinin Allah ile kurduğu ilişki ağında 

yaşadığı tecrübelerden birisinin sevgi, muhabbet, aşk gibi ilgilerdir. 

İman, özel manada kalbin bir eylemi olarak değerlendirilebilir. İmanın sözlü 

olarak itirafı, davranışlarla ortaya konulması bir yana bırakılacak olursa, bilişsel, irâdî 

ve duygusal tarafı, imanın kalple ilgili boyutunu oluşturur. “Kalbin tasdiki” dediğimiz 

şekliyle imana pek çok insanî duygunun eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Mümin, inandığı 

Allah’a ve bağlandığı değerlere karşı duygusal olarak yöneliş gösterir. Bu duygulardan 

                                                
249 Buhârî, "İmân", 9; Müslim, "İmân", 67. 
250 Bakara, 2/165. 
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bahsedildiğinde, sevgi ilk akla gelebilecek duygulardandır. Bu gerçeklik iman olgusu 

içerisinde sevgi duygusunun yerini ve işlevlerini düşünmemizi gerekli kılmaktadır.251  

Kur’an, Allah’tan başka tanrı edinenlerin, ilâh edindikleri varlıklarla olan 

ilişkilerini sevgi bağı aracılığıyla oluşturduklarını anlatır. İmana karşı inkârı seçenlerde, 

inkârdan hoşlanma ve inkârı sevme tutumunun ortaya çıktığını belirtir.  

Bazı âyetlerde müminlerin Allah’a iman ve iman konusu olan değerlere 

besledikleri sevgiden bahsedilir. İman konusu olan varlık ve değerlerin müminler için 

birer sevgi objeleri oldukları anlatılır. Gerçekten iman eden bir müminin, mutlaka 

Allah’a ve iman konusu olan değerlere sevgi besleyeceği ifade edilir.  

Allah ile insan arasındaki ilişkilerin esasını sevgi oluşturur. Allah’ı sevmek, 

O’na gönülden bağlanmak, O’na isteyerek itaat etmek dinî hayatın temel şartıdır. Bir 

varlığa tapmak için iman etmek, iman etmek için de onu sevmek gerekir. İmanın 

duygusal unsurlarından biri olan sevgi, onun gelişip kuvvet kazanmasını sağlar. Sevgi, 

imanın ve amellerin ruhudur, sevgi olmayınca onlar ruhsuz beden gibi kalırlar.252 

İman, kişinin kalbinin, ruhunun istediği şeye inanmasıdır. Burada sevginin 

iman konusu olan şeye inandığı ve sıkıca bağlandığı söylenebilir. İmandaki tasdik 

olgusu inanç ve bilme anlamlarına dayanır, fakat bu tasdik sevgi gibi çeşitli duygusal 

anlamları da taşır.253 

En sağlıklı imana sahip olan, adalet ve sevgi yönünden en iyi davranışlarda 

bulunmalı, iman sevgi gibi tutumlara yansımalıdır. Gerçek manada inanan kimse, 

Allah’a karşı aşk ve muhabbet beslemek, bunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymak 

durumundadır. Allah’ı sevmek, O’na itaat ederek kendi iradesini Allah’ın iradesine tâbi 

kılmak anlamına gelir. Kişi Allah’ın gönderdiği peygambere uymakla Allah’ı sevmiş 

olur. Allah sevgisi, inanan insanın eylemlerini etkileyen ve bütün davranışlarının 

üzerine kurulduğu bir güçtür. Mü’min olmanın ayırıcı vasfı olan Allah sevgisi, insana 

iyilikler yaptırır, başkalarını da sevdirir, onu ahlâken en yüksek seviyeye çıkarır. 

                                                
251 Bkz. Kasapoğlu, Abdurrahman, “Allah-İnsan İlişkisi Açısından “Muhabbet” / Sevgi Olgusu”, Hikmet Yurdu, III 

(Ocak-Haziran 2010), 5, s. 99-149. 
252 Müftüoğlu, Ömer, “Sevgi Perspektifinden İnsan-Allah Diyaloğu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, I, 2001, s. 75-77. 
253 Özcan, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, MÜİFV Yay., İstanbul, 1997, s. 84. 
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İmandan ve imanın gereği olan kurallardan sapmak, kişiyi Allah’ın sevgisine layık 

olmak yerine O’nun hoşnutsuzluğuna, lanetine uğratır.254 

Allah sevgisinin insan kişiliği üzerinde tesiri ve sonuçları vardır. Ahlâk 

kanununun en etkili yaptırım gücü Allah sevgisidir. Mümin, Allah sevgisinin etkisiyle 

ahlâkî vazifelerini yapmaya, motive olur; Allah’ın sevdiği her işi ve ahlâkı sever. Allah, 

kendisine inanan insana birtakım görevler yükler. Bu görevlerin Allah’ın istediği 

şekilde ve kararlılıkla, ömür boyu, sürekli yerine getirilmesi, ancak derin ve kutsal bir 

sevgi bağı ile mümkündür. Kişinin Yüce Allah’ı sevmesi sadece dil ile ifade edilen bir 

iddiadan ibaret değildir. Birçok kimse Allah sevgisi iddiasında bulunur, ama içlerinde 

bu iddiasının gereğini yerine getiremeyenler de çıkabilir. Bu gibi durumlarda gerçek 

sevginin ayrılmaz bir unsuru olan itaatin eksik olduğu görülür. Bir kimse Allah’ı 

sevdiğini ileri sürerek, O’nun yasakladığı şeyleri yapmaya devam ederse, sözlerinde 

samimi olmadığı anlaşılır. Eğer Allah sevgisi güzel ahlâk şeklinde insan kişiliğinde 

meyvelerini vermiyorsa, burada samimi bir iddiadan değil, ancak kapalı bir histen söz 

edebiliriz. Allah sevgisi bir tür adanmadır. Burada sevgi, sevilen varlık için kendi 

“ben”ini kaybetmek anlamına gelir.255 

İmanın duygusal boyutu sevgiden ayrılamaz. Allah sevgisi ve bu sevginin 

uzantıları imanın gereklerinden biridir. Allah-insan ilişkisi açısından baktığımızda, 

imanın duygusal unsurlarından birinin muhabbet olduğunu görürüz. İmanı içselleştirmiş 

olan bir kimse, kendisini Allah’ın sevgisine kaptırır. Allah sevgisi, varlık şartları 

içerisinde en önemlisidir. Allah’a iman etmeye götüren iradenin gerisinde, O’na 

duyulan sevgi gibi duygular vardır. Sevgi, imanın bir tezahürü ve uygulamasıdır. İnanan 

bir insan psikolojik yönden Allah’ı sevilen bir varlık olarak tanır. İnanan kimsenin 

inancının gücü ile sevgisinin şiddeti arasında bir paralellik vardır.256 Sevgiyle iman 

arasında bir tür nedensellik ilişkisi vardır. Kimi zaman iman sevgiyi getirir, kimi zaman 

da sevgi imana götürür.257 Kişi Allah’a ve iman konusu olan değerlere gerçekten iman 

                                                
254 Paul Tillich, İmanın Dinamikleri, (Çev. Fahrullah Terkan, Salih Özer), Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara, 2000, s. 101-103. 
255 Yaka, Eyüp, Hak Katında İnsanın Konumu, Işık Akademi Yay., İstanbul, 2007, s. 178. 
256 Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yay., İstanbul, 2002, s. 113; Özdeş, Talip, “Ahlak-

Vahiy İlişkisi ve Kur’an’da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü”, CÜİFD, 10 (2006), 2, s. 13; Aköz, 
Hidayet, Kur’an’da Allah-Kul İlişkisi, Seriye Yay., İstanbul, 2000, s. 162. 

257 İslamoğlu, Mustafa, İman Risalesi, Denge Yay., İstanbul, 1994, s. 237. 
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ederse, onları sevme ihtiyacı hisseder. Eğer bir insan iman objelerinin sevmeye 

başlamışsa aynı zamanda onlara iman ediyor demektir. 

İnsanın temel eğilimlerinden birisi olan sevgi, en üstün şekliyle “ilâhî sevgi”de 

gerçekleşir.258 Diğer yandan Allah sevgisi kurucu sevgidir. Bu sevgi sayesinde iyiyi, 

doğruyu, adaleti, erdemi, tabiatı, canlıları ve insanı severiz. 

İnanan bir insan, Allah’a, peygambere ve onun getirdiği ilâhî mesajlara karşı 

sevgi besler. İnsanda sevginin zirvesi, yücelik, saflık ve ruhsal açıdan en büyüğü, 

Allah’a karşı olan sevgidir. İnanan bir kimse Allah sevgisini her türlü sevgiden üstün 

tutar. Allah sevgisi, sevginin kaynağı olup O’na dönük sevgi, yerinde ve isabetlidir. 

İnsan kendisini güçsüz, zayıf, yetersiz hissettiğinde, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, 

bütün olayları kontrol altında tutan bir varlığa sevgi besler. Bu güce yönelik olarak 

duyulan his manevi özelliği olan bir sevgidir. İnsanın sağlıklı ve mutlu bir yaşam 

sürdürebilmesinin ön koşullarından birisi, sağlıklı bir dinî inanca ve Allah sevgisine 

sahip olmasıdır.259 

İnanan bir insanın kalbi çeşitli bağlarla Allah’a bağlıdır. Sevgi, insanı O’na 

bağlayan bağlardan birisidir. Allah’a olan bağlılık, O’nun sevgisini hiçbir zaman 

kalpten çıkarmamaktır. Allah ile insan arasındaki gerçek bağ sevgi bağıdır. Allah’tan 

başkasına duyulan sevgi gelip geçicidir. Allah’a karşı sevgi, inanç açısından insanın 

kişiliğini şekillendiren olgulardan birisidir.260 

Allah sevgisinin ve bu sevgiyle iyi davranışlarda bulunma alışkanlığının 

temelleri çocuklukta atılır. Çocuklar Allah sevgisine dayanan iman ve ahlâk eğitimine 

olumlu tepkiler verirler. Çocuklukta kazanılan bu yapıcı Allah tasavvuru hayat boyunca 

müminin Allah ile inanç ve davranış boyutunda olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı 

olur. 

Allah’a imanın davranışlara etkisi bağlamında Allah-insan ilişkisi ile ilgili 

olarak netice itibariyle şunları söyleyebiliriz: Her şeyden önce Allah, insanın ve insan 

                                                
258 Kılıç, Sadık, İslâm’da Sembolik Dil, İnsan Yay., İstanbul, 1995, s. 121-122. 
259 Erdoğan, Latif, İman Ahlak Aksiyon, Nesil Yay., İstanbul, 2007, s. 100; Şimşek, M. Sait, Kur’an’ın Ana 

Konuları, Beyan Yay., İstanbul, 1999, s. 69. 
260 Ardoğan, Recep, Kur’an ve İnsan Psikolojisi, İlkadım Kitapları, Ankara, 1998, s. 168 
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hayatıyla ilgili olan her şeyin yaratıcısıdır. O, insanın ihtiyaçlarını, imkân ve 

yeteneklerini tam olarak bilen yegâne varlıktır. O, insandan bir şey yapmasını isterken 

bunu o insanın imkân ve yeteneğine göre buyurur. 

Allah’tan insana (kula), insandan (kuldan) da Allah’a doğru meydana gelen bir 

ilgi ve karşılıklı bir yöneliş ilişkisi mevcuttur. Bundan dolayı, insanın Allah’la 

varoluşsal ilişkisi, Allah’ın varlığına inansa da inanmasa da sürekliliği olan bir ilişkidir. 

Onun inanmış olması veya inkâr etmiş olmasının bu ilişkiyi kesme imkânı yoktur, ancak 

insanın Allah ile varoluşsal ilişkisinin biçimini, niteliğini belirleyecek olan yine insanın 

kendi tercihidir.”261 İşte bu nokta insanın, yaratıcısının ona olan ilgisine bir cevap ve bir 

karşılık olan ubudiyetin gerekliliğini idrak noktasıdır. Bu bilince erişmek ise, insanın 

kendi elindedir. Çünkü böyle bir kabiliyet onun fıtratına yerleştirilmiş ve artık tercih 

kendisine aittir. 

Allah-kul (insan) ilişkisinde iman, kulun Allah’tan yana attığı ilk adım ve 

Allah’ın bahşettiği maddi ve manevi nimetlere karşı verdiği ilk karşılıktır. Kulun iman 

etmesiyle Allah-kul(insan) ilişkisinin yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. İman 

aşamasına kadar kulun yapacağı hiçbir şeyinin olmadığını ve bu aşamaya kadar ilgi ve 

ilişkinin hep Allah’tan kula yönelik olduğunu, kulun iman ile Allah’ın kuluna olan 

ilgisinin yeni bir aşama ile devam ettiğini ve böylece esas Allah-kul ilişkisinin bundan 

sonra başlamış olduğunu görüyoruz.262 İşte bu ilişki, insanın Allah karşısındaki tüm 

faaliyet alanını, duruşunu yani kulluğunun temelini oluşturmaktadır. 

Neticede Allah, kullarına karşı muamelesinde insanların yaptıklarının 

karşılığını verirken onların amellerinin durumuna göre bazı esaslar takip edeceğini ve 

bu sırada hiç kimseye haksızlık yapılmayacağını bildirmektedir. Yani ilâhî sistemde 

rab-kul ilişkisine riayet eden bir insanın dünyadaki iyi amelleri neticesinde cennete 

değil de cehenneme gitmesi ya da yaşarken cehennemlik olmayı gerektirecek amellerde 

ısrar eden bir kimsenin cennete gönderilmesi mümkün değildir. Allah sonsuz kudretine 

rağmen kullarına karşı muamelesinde böyle bir yol tercih etmediğini ve bu şekildeki 

                                                
261 Albayrak, Halis, Kur’an’da Allah-Gayb İlişkisi, s. 267. 
262 Aköz, Hidayet, Kur'an'da Allah-Kul İlişkisi, Bursa, 2000, s. 102-103. 
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muameleyle kullarını haksızlığa uğratmasının söz konusu olmadığını ısrarla gündeme 

getirmektedir.263  

Nitekim Allah, Kur’an’da kırk üç yerde kendisine zulüm isnad edilmeyeceğini 

değişik tarz ve bağlamlarda ifade ederken, aynı zamanda kullarına haksızlık yapan bir 

yaratıcı olmadığını da beyan etmiştir.264 Ancak Allah’ın merhamet ve şefkatine karşı 

insan da yaratıcısını rab olarak tanıyıp kul olma vasfını yerine getirmelidir. Allah bu 

şekilde kul olmayı kabul edenleri kat kat mükâfatlandıracağını haber verirken, gazab ve 

ardından gelecek azabın ise kendisini kabullenmeyip kul olmak istemeyen kimselere 

karşı olacağını bildirmektedir. Allah kendisinin ilâh ve rahmân olduğunu ortaya koymak 

yanında “rab” olduğunu da bildirmiştir. Bu da O’nun rahmetli olmasını ya da 

cezalandırmasının gereğini açıklamaktadır.  

Sonuç itibariyle; insanın Allah ile olan ilişkisinin gücü, toplumla ve diğer 

bütün yaratılmışlarla olan ilişkilerinde de etkili ve belirleyicidir. Eğer üstteki bağ güçlü 

ise, bunun alttaki ilişkilere de çok olumlu yansımaları olacaktır. Fakat kimsenin elinde 

bu bağın gücünü ölçecek bir alet yoktur. Ancak farklı alanlardaki yansımaları ile bu 

konuda fikir yürütülebilir. Allah ile bağı güçlü olan kişinin, kendisiyle, insanlarla, tabiat 

ve eşya ile de ilişkileri iyi olur. O bir karıncayı bile incitmekten çekinir, herkesin ve her 

şeyin hakkını-hukukunu gözetir. 

2. İnsan-Benlik İlişkisi 

Allah inancına sahip bir insanın öncelikle kendini tanıması, bilmesi; inandığı 

değerleri içselleştirip hayatına yansıtması açısından önem arzetmektedir. Bunun için 

önce benlik kavramını tanımaya çalışalım. 

Benlik, kişiliğin temel kavramlarından birisi olup, insanın şahsını, zatını ifade 

eden kavramdır. Benlik bireyin psikolojik evreninin merkezi, varlığımızın çekirdeğidir. 

Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi görüş tarzımızdan 

oluşur. Bu bakımdan benlik, kişiliğin öznel yanı olarak tanımlanabilir. Benlik, değişik 

yönlerimizi izleyebildiğimiz ve fark edebildiğimiz merkezdir. Kişinin “ben neyim, ne 

                                                
263 Bkz. Arpaguş, Hatice K., “Allah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve Gazab”, MÜİFD, II, 2005, s. 42-62. 
264 Bkz. Karagöz, İsmail, Kur’an’a Göre Zulüm Açısından Allah ve İnsan, İstanbul, 1996, s. 56. 
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yapabilirim, benim için neler değerlidir?”, vb. sorulara verdiği cevap, onun benliğini 

oluşturur. İnsan, hayatı devam ettiği sürece bu soruların cevabını bulmakla meşguldür. 

Benlikte, kendini bilmek ve istediği gibi olabilmek gücü vardır.265 

Benlik kavramı, kişinin kendi özünü algılama biçimidir. Sosyalleşme 

sürecinde, başkaları ile etkileşimi sonucu oluşturduğu, kendine ilişkin olumlu ya da 

olumsuz algılarıdır. Benlik bilinci insanın en önemli özelliklerinden birisidir. “Ben” ve 

diğer varlık dünyası arasında bağlantı kurabilme yeteneğidir. Ancak bu şekilde zamanı 

doğru biçimde algılayabiliriz; geçmişe dönebilir ve geleceği tasavvur edebiliriz. 

Böylece geçmişten birşeyler öğrenir ve gelecek için planlar kurarız. Bu bakımdan 

kendilik bilinci dediğimiz benlik önem arzeder.266 

En kapsamlı tanımlama ile benlik, kişinin kendisini başka herkesten ve her 

şeyden ayrı, eşsiz bir bütünlük olarak hissetmesi ve bunun bilincinde olmasıdır. Her 

insanın kendini gerçekleştirdiği, kendini tanımladığı bir sahiplik ve aidiyet duygusu 

vardır. Kendi benliğini, Allah’ı düşünmeden gerçekleştirmesine ise enaniyet 

denmektedir. Enaniyeti benlikten ayıran şey kendini hür ve bağımsız telakki etmesidir. 

İnsanın kendisini tanıması, kendini gerçekleştirmesi, kabiliyetlerini tanıması ve bunu 

Allah’ın bir ihsanı ve ikramı olarak değil de kendi gayretinin ve çalışmasının sonucu 

olduğunu düşünmesi enaniyeti kuvvetlendiren hususlardır. İnsan hayatının her 

döneminde yeni bir nitelik kazanan benliğinin inanç ve ahlak bakımından tam anlamıyla 

gelişimi, enaniyetten uzaklaşması, sağlıklı bir çevrede mümkündür.267 

Kişi, yaşam boyunca gelişen bir varlıktır ve bu süreç boyunca iyi bir benlik 

gelişimi ruh sağlığı açısından önemlidir. İnsan benlik duygusunu yerinde kullanırsa 

kâinatın yaratıcısı olan Allah’ı bulur ve bilir. İnsana verilen benlik duygusunun vazifesi 

budur. Çünkü Yüce Allah kendi varlığını ve birliğini insana insanın kendi nefsi ile 

hissettiriyor. Bu gerçeği Kur’an “Kendi nefislerinizde Allah’ın varlığına ve birliğine 

nice deliller vardır. Hala gerçeği görmeyecek misiniz?”268 ayeti ile ifade eder. 
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İnsanı yaratan Allah (c.c.) Kur’an’da onun nefsinin (benliğinin) niteliği 

hakkında açıklayıcı bilgiler vermektedir. Buna göre Allah (c.c.) nefsi iyilik ve kötülük 

yapabilecek potansiyelde yaratmıştır: “Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirene 

yemin ederim. Sonra ona kötülük duygusunu da, sakınıp iyi olmayı da birlikte ilham 

etmiştir.”269 Kur’an-ı Kerim’de insan maddi ve manevi yapısıyla birlikte 

değerlendirilmiştir. Onun sadece ruhuna veya sadece bedenine insan denilmez. Bu 

terkibin maddi yönü beşer, manevi yönü ise ruh veya nefstir. İnsanı iyiliğe ya da 

kötülüğe yönelten nedenlerin kaynağı bu terkibin bütünlüğünde bulunur. Onun sahip 

olduğu bu ikili yapı, davranışlarının da iki yönlü olmasına imkân vermektedir. “O, aynı 

anda korku ve ümidin, sevgi ve nefretin, sevinç ve kederin değişik hallerini bir arada 

yaşayabilmektedir.”270 İnsanın bu yönü Kur’an’ın onu anlatırken üzerinde durduğu 

önemli hususlardandır. Allah insanın benliğindeki bu durumunu özellikle bilmesini ve 

ona göre hareket etmesini istemektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde belirtildiği gibi insan, ruh ve bedenden 

oluşan bir bütündür. İnsan bedeninin ana maddesi su ve topraktır.271 Ona hayat veren, 

benlik ve bilinç sahibi bir varlık hâline getiren ise “ilahî nefhâ”dır. Yani Yüce Allah, 

toprak ve su karışımı ile şekillendirdiği insan bedenine kendi ruhundan üfleyerek can 

vermiştir.272 Böylece insanın varlığı maddi ve ilahî, dünyevi ve tabiat ötesi unsurların 

bir bileşimidir. Evrendeki basit ve bileşik unsurların, güç ve yeteneklerin, maddi ve 

ruhani varlıkların, yoktan var edilen ve belli bir maddeden yaratılan diğer tüm 

yaratıkların özellikleri insanda toplanmıştır. Bu yüzden insan, başlı başına bir 

âlemdir.273 

Âlemdeki her şey de insan için, insanın gelişimine ve kendi benliğini 

gerçekleştirmesine hizmet etmek için yaratılmıştır.274 Çünkü insan, bu evrende yaşayan 

varlıkların en üstünü, Allah’a en yakın olanıdır.275 Yapı ve yaratılış bakımından 

                                                
269 Şems, 91/7-8; bkz. Kamer, 50/16. 
270 Gölcük, Kur’an ve İnsan, Konya, 1996, s. 43.  
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insandan daha güzeli ve mükemmeli yoktur.276 Çünkü insanın varlık modeli, ilahî isim 

ve sıfatların kendisinde yansıdığı en mükemmel bir örnek durumundadır. “Allah, Âdemi 

kendi suretinde yarattı.”277 anlamındaki hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) bu gerçeği 

dile getirmiştir. 

Peygamber efendimizin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, Yüce Allah’ın 

yarattığı en üstün ve değerli varlık insandır. Düşünme, kendini bilme ve bilgi üretme 

yeteneği, insanı meleklerden de üstün bir konuma yükseltmiştir.278 Bununla birlikte, 

kusursuz ve mükemmel olan bir insan yoktur. Çünkü kusursuzluk ve mükemmellik, 

yalnızca Yüce Allah’a mahsustur. Kendimizi, bütün eksik ve kusurlarımızla doğru bir 

şekilde tanımak ve bunları dengeleyecek orta yolu bulmak, en başta gelen görevimizdir. 

Ne var ki insanın kendi eksik yanlarını görmesi ve kabullenmesi çok zordur. Çünkü her 

insan, kendi benliğine çok düşkündür; kendini çok sever. Kişinin kendine olan bu 

sevgisi, onu kendi kusurlarını göremez duruma getirebilir. 

İslam da, düşünen ve aklını kullanan insana hitap eder. Çünkü bilgi ve düşünce 

olmadan Allah’ın buyrukları, hayatı anlamlı kılan ahlaki ilkeler anlaşılamaz ve 

anlatılamaz. Varlığın sınırı, ya bilgimizin ölçüsüne göre genişler ya da daralır. Biz, 

dünyayı kendi değerler penceremizden görürüz. Dolayısıyla bildiklerimiz kendimize 

göredir. Ama kendi benliğimizin farkında değilsek, yaşadığımızdan veya 

düşündüğümüzden söz edebilir miyiz? Bu durumda kendini benliğini bilmek düşünen 

ve doğruyu arayan her insanın ilk görevidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran, onu üstün 

kılan ve sorumlu bir varlık hâline getiren de kendi benliği hakkındaki bilinci ve buna 

bağlı olarak gelişen ahlaki davranışlarıdır. 

Bilmenin, bilgiyi çoğaltıp geliştirmenin sayısız imkânlarından bahsedilebilir. 

En önemlisi, kendi benliğimizi bilmek ve oradan da Allah’a ulaşabilmektir. Gerçekten 

de kendi benliğimizi bilmek ile Allah’ı bilmek arasında yakın bir ilişki vardır. Kendi 

varlığımızın ve benliğimizin sınırlarını doğru olarak kavradığımızda bu, bizi Yüce 

Allah’a ulaştıran kalıcı bir tecrübenin yolunu açar. Bu durumda kendi benliğimizin 

merkezinde Yüce Allah’ın varlığını içten ve yakından hissetmeye başlarız. Sonlu ve 
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sınırlı varlığımız, eksik ve yetersiz bilgimiz, Yüce Allah’ın varlığı ile tamamlanır. 

Bütün sorular ve arayışlar onda cevabını bulur. Her şey yerli yerine oturur. Onun için 

bilginin başı ve sonu dinî ve ahlaki bir yön içerir. Kur’an, bu gerçeğe şöyle işaret eder: 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan/embriyodan yarattı. Oku! 

Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini 

öğretendir.”279 

O hâlde kendi benliğimizi tanımak, kendimizin farkında olmak, doğru bilgi ve 

değerleri keşfetmenin başlangıcıdır. Bilinçli bir dindarlık ve ahlaklılık da kendini 

tanımayla başlar. Denilebilir ki kendi benliğimize çevrilmeyen dindarlık, hakiki 

dindarlık değildir. Kendi varlığının farkında olmayan, niçin ve hangi amaçla yaşadığını 

bilmeyen birisinin, kendi dışında ve ötesindeki yüce değerlerle bağlantı kurması ve 

ahlaklı bir hayat yaşaması da beklenemez.  

Kendimizden başlayan ve bütün varlık ve evrene doğru genişleyen bir bakış 

açısı, sağlıklı düşünmenin ve ahlaki bir yaşayışın en güvenilir yoludur. Düşünen ve 

kendi benliğinin, varlığının farkında olan her insan, şu soruları kendine sormadan 

edemez: “Ben kimim? Varlığımın aslı ve kaynağı nedir? Nereden geldim ve nereye 

gidiyorum? Niçin yaşıyorum? Hayatımın anlamı ve amacı nedir? Bu dünyadaki 

görevim nedir, ne yapmam gerekir? İyi ve kötünün, acı, zulüm ve ıstırabın, yaratılış 

farklılıklarının anlamı ve sebebi nedir?” 

Dinin öğrettiği bilgilere ve inanç değerlerine başvurmadan bu ve benzeri 

sorulara doyurucu cevaplar bulunamaz. ‘Kimlik’ ve ‘anlam’ sorusu, derinliğine ele 

alındığında, bunların esasen dinî nitelikte olduğu görülür. Sadece içinde yaşanılan 

toplumsal-kültürel anlamda değil, evrensel anlamda varlığın kaynağı ve ‘ne’liğine cevap 

arayan birisi için dinden daha uygun bir seçenek yoktur. Dindarlığını bilinçli olarak 

yaşayan herkes, dinî ve ahlaki değerlerin hayatımıza bir anlam kattığını, bize hayat için 

bir plan ve hedef sunduğunu ve yol gösterdiğini, içimizdeki boşluğu doldurduğunu, 

hayatımızı zenginleştirdiğini, geleceğe yönelik bir bakış açısı kazandırdığını çok iyi 

bilir. Kendimize çevrilmeyen dindarlık ve ahlaklılık hakiki dindarlık ve ahlaklılık 
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olmadığı gibi dini ve ahlaki değerlere başvurmayan ‘kimlik’ ve ‘anlam’ arayışının 

bulacağı cevap da hakiki cevap değildir. 

İslam’ın ortaya koyduğu değerler, hem dünyamızı hem de ölüm ötesini 

aydınlatan ilahî bir nurdur. Hem kendimiz hem de tüm insanların gerçek mutluluğu, 

Yüce Allah’ın son dini olan İslam’ın evrensel mesajını doğru anlama ve ona uygun 

yaşamaya bağlıdır. Hayat ve ölüm, dünya ve ahiret, bize sunulan gerçekliğin iki 

yüzüdür. Var olmak, yaşamak, ölmek ve yeniden dirilmek, kaderimizi belirleyen ilahî 

iradenin çeşitli görüntüleridir. Kimliğimiz ve amaçlarımız, ancak bu bütünlük içerisinde 

bir temele ve anlama kavuşur. Bu yüzden kendimize şu soruyu sormalıyız: “Bir birey 

olarak beni kalabalıkların içinde erimekten koruyacak dinî ve ahlaki bir hayatım ve 

Allah ile doğrudan bir ilişkim var mı?” Bu soruya olumlu bir cevap verebilmek için 

kişinin büyük bir özenle benliğini sorgulama ve kendini tanıma çabasına gönüllü olarak 

katılması gerekir. Kişi bu niyetinde kararlılık gösterirse, sadece kendi hakkında bazı 

önemli gerçekleri keşfetmekle kalmayacak aynı zamanda psikolojik bir kazanç elde 

edecektir. Kendisinin ciddi bir ilgiye ve sevecen bir dikkate layık olduğunu görecektir. 

Kendi insanlık onurunu ilerletme cesaretini üstlenecek ve bilincinin derinliklerine doğru 

ilk adımlarını atacaktır.280 

İnsan attığı bu adımlar sonucunda görecektir ki, Allah’a giden yol, kendi 

varlığımızın çekirdeği olan benliğimizden, benliğimizin merkezinden geçmektedir. 

Allah’a giden yolda önümüze çıkan engellerle kendimizi bulmamızdaki engeller aynı 

şeylerdir. Allah’ı unutmak ile kendi benliğimizi unutmak arasında bir fark yoktur.281 

İnsan, Allah’ı bulmak için yaratılmıştır. İnsan ruhu, Allah’tan geldiği gibi yine Allah’a 

gideceği için sonsuz olmuştur. Ruhu Allah’a götüren yolları açan ve bu yolculuk için 

gerekli kuralları koyan da dindir. Din, bize en iyi, en güzel ve en doğru olanı gösterir. 

Din yolunu içtenlikle izleyen kimse, bu dünyada “erdem”e ulaşır. İnsanın en büyük 

sınavı, ‘erdemli olma’ yarışında ileriye gitmektir. Yüce Allah, bunu şöyle bildirir:”O, 

hanginizin daha güzel iş ve davranışta bulunduğunuzu denemek için yaşamı ve ölümü 

yaratandır .”282 Erdemli olma, sağlam ve güçlü bir kişiliğin eseridir. Benliğimiz ya da 
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kişiliğimiz, dinî ve ahlaki değerlerden beslendiği ölçüde olgun ve doygun duruma gelir. 

Bu durumda erdemler doğal bir şekilde gelişip, kendilerini gösterirler.283 

İnsanın benliğini kirletmesi, kötüye yönelmesi, onu arındırmasından, iyiye 

yönelmesinden daha kolaydır. Çünkü insanın alçalması, bencilleşmesi, günlük hayatın 

çekiciliği içinde kaybolması ve arzularının esiri olması için pek çaba harcaması 

gerekmez. Alçalmak, faziletin doruklarına yükselmekten çok daha kolaydır. 

Dolayısıyla, ahlaki duyarlılık ve çaba olmaksızın bilgi, tek başına bizi geliştirmez ve 

yüceltmez. Bu yüzden insanın en zorlu sınavı ahlak alanında kendisini gösterir. İnsan 

hayatı, sonu gelmez ahlaki bir mücadele alanıdır. Bu konudaki gayretler, Peygamber 

Efendimiz tarafından “en büyük cihat” olarak nitelendirilmiştir. 

Ahlaki seçim ve davranışlarımızla benliğimizi, yücelerin yücesine çıkarabilir, 

melekleri imrendirecek saflık ve erdeme ulaşabiliriz ya da aşağıların aşağısına düşerek, 

en vahşi ve ilkel hayvanları bile geride bırakacak zararlı ve tehlikeli işler yapabiliriz.284 

Bu iki yönlü potansiyel de bizim insani tabiatımızın ayrılmaz özelliğidir. Yüce Allah, 

bu konuda bize irade özgürlüğü tanımıştır. Hangi yöne yönelmeyi istersek, Allah da bizi 

o yöne yöneltmektedir.285 Sonuçta, kendi seçim ve eylemlerimizin sonucu olarak 

kişiliğimiz olgunlaşır ya da geriler. Dolayısıyla erdemli olma, en iyiyi gerçekleştirme 

irade ve idealine sahip olmadan kötülüklerle başa çıkamayız. Bu yolda olan birisi için 

ilahî yardım ve destek hiç eksik olmayacaktır. Zaten Allah’ın yardımı ve merhameti 

olmaksızın faziletli bir hayat yaşamak, kötülüklere direnmek çok zordur.286 

Ahlaki gerilim ve çelişkilerle başa çıkmada en temel ilke, kendimiz hakkında 

içgörü sahibi olma, doğru ve yansız bir bilinç oluşturmadır. Kendi içindeki kötülüğün 

farkına varmama, onun üstünü örterek kendini bütünüyle temize çıkarmaya çalışma, 287 

kişinin felaketini hazırlayan en aldatıcı durumdur. Çoğu insan, iyi, doğru ve güzel 

davranışları kendi nefsine, kötü ve yanlış olanları da başkalarına, 288 Allah’a289 ya da 
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şeytana290 yükleyerek, kendini rahatlatma eğilimi taşır. Gerçekte, kişinin başına gelen 

olumsuz durumların sebebi de çoğu zaman yine kendisidir.291 Fakat bir sorumlu bularak 

olup bitenleri ona yüklemek, herkesin kolayına gelmektedir. Böylece bir kimsenin kendi 

özgürlük alanı içerisinde yaptığı eylemlerinin bir kısmının sorumluluğunu yüklenirken 

bir kısmını inkâr etmesi -böylece benlik saygısını korumaya çalışması-, sık rastlanılan 

bir savunma mekanizmasıdır. Bu şekilde “kendini aldatma ve kandırma” tuzağına 

düşmekten kendisini kurtaran çok az insan vardır.  

Bunun farkına varılmadığında, giderek kendine yabancılaşma, kaçınılmaz bir 

durum olur. Gerçekte, kötülük kaynağı ve sembolü olarak en çok sorumlu tutulan 

şeytanın bile etkisi çok sınırlıdır. Bunun da ancak kendi istek ve eğilimlerimiz, zaaf ve 

dikkatsizliklerimizden kaynaklandığını bilmemiz gerekir.292 Samimi dindarların 

üzerinde ise onun kışkırtmalarının hiçbir gerçek gücü ve etkisi olmadığı293 bir gerçektir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse; insan olarak en zayıf ve sorunlu yanımız, ahlaki 

kişiliğimizdir. Bütün ilişkilerde kendisini gösteren tutarsız, dengesiz ve değişken294 

davranış özelliklerinin yol açtığı ‘iletişim kazaları’nı yaşamayan çok az insan vardır. 

Kendimize karşı yansız ve dürüst olmakta pek çok güçlükler içerisindeyiz. Hep 

kendinden yana olan, en çok kendini seven ve düşünen, kendi hak ve çıkarlarını her 

şeyin üstünde tutan dar bir bilinç yapısıyla olaylara yaklaşanlarımızın sayısı az değildir. 

Bencillik, cimrilik ve tamahkârlıktan kendisini arındıranlara çok az rastlıyoruz.295 

Aceleci ve telaşlı yönelişlerimizle çoğu zaman kendimize zarar verecek işler yapıyoruz. 

Davranışlarımızın ileride ne sonuçlar vereceğini düşünmeden ya da kısa günün kârını 

elde etmek için gelecekte elde edilebilecek daha büyük ve kalıcı iyilikleri terk 

ediyoruz.296 Pek çok konuda adalete uygun olmayan haksız işler yapıyoruz.297 Bize 

yapılan iyilikleri gereği gibi takdir edemiyoruz; unutma ya da inkâr etme eğilimimiz 
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çoğu zaman üstün geliyor.298 Kibir, gurur, böbürlenme ve büyüklenme, çoğu insanı 

kendi gerçek benliğinden uzaklaştırıyor.  

Hayatın olumsuz durumları ise yine pek çok kimseyi umutsuzluk ve çöküntü 

içerisinde tüketiyor, kendine olan güvenini boşa çıkartıyor. En çok, darlık ve sıkıntı 

anında Allah’ı hatırlıyoruz; genişlik ve feraha kavuştuğumuz zaman ise Allah’ı 

unutuyoruz. Bütün başarı ve iyileşmeyi kendi güç ve bilgimize bağlıyor, insan olmanın 

sınırlarım ve eksiklerini yok sayıyoruz.299 Kimimiz ise rahat ve genişlik anlarında 

sevinip şımarıyoruz; dar ve sıkıntılı durumlardan Allah’ı sorumlu tutuyor, onun 

hakkında dar ve yüzeysel bakış açısı ile uygunsuz düşünceler bile geliştirebiliyoruz.300 

İnsan gerçeğinin hem iyiyi hem de kötüyü birlikte barındırdığını kabul 

etmedikçe, tam anlamıyla insan olamayız. Olumsuz yönlerimizden utanmak yerine 

onları kendi insani tabiatımızın bir parçası kabul edip güzelleştirmenin yolunu 

aramalıyız. İnsanın bütün bu hoş olmayan davranış eğilimlerinden arınma, bunları 

düzeltme ve iyileştirme gücü vardır.  

Aşırılıklardan uzaklaşarak, kendimizi dengeleyerek olgun ve tutarlı kişilikler 

hâline gelebiliriz. Kendi üzerimizdeki hâkimiyetin artmasına bağlı olarak benlik 

saygımız ve değerimiz de artacaktır. Hem insanlarla hem de Yüce Allah’la ilişkilerimiz, 

düzeyli ve istikrarlı bir nitelik kazanacaktır. İnsanın kurtuluşu ve gerçek mutluluğu da 

ancak buna bağlıdır.301 Biz kendimizi arındıramadığımız sürece, içsel çatışma ve 

gerilimler peşimizi bırakmayacaktır. Herkes için geçerli olan kural şudur: Yapılan her 

iyilik, bizi kötülükten uzaklaştırır ve fazilete yaklaştırır, İyilikler çoğaldıkça, bu bizde 

kalıcı bir tabiat ve karakter hâlini alır. Artık bu durumu tersine döndürmek oldukça 

zorlaşır. Kötülük, ancak iyiliğin olmadığı, yapılmadığı yerde ortaya çıkar. 

Kendi benlik ve kişiliğimizi denetim altına alıp iyiye yönlendirmede Yüce 

Allah’ın yol göstermesi, yardım ve desteği, Hz. Peygamber’in örnekliği, bizim için her 

şeyden daha önemli ve gerekli kabul edilmelidir. Peygamber Efendimiz, “Ben, güzel 
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ahlakı tamamlamak için gönderildim.”302 sözleriyle, dindarca yaşamanın son hedefinin 

olgun ve erdemli kişilikler olmak olduğunu ortaya koymuştur.303 

Yüce Allah’ı bu dünyada açıkça göremeyiz. Fakat bütün varlıkların, olayların, 

sebeplerin arkasında ve ötesinde onun varlığı kesin bir gerçektir. Kendi benliğimizin 

farkına varmaya ve tanımaya başladığımız anlar, aynı zamanda kendimizi Allah’a yakın 

bulduğumuz anlardır. Varoluşla ilgili gerilim ve huzursuzluklarımız, temelde, kendi 

benliğimizi tam olarak kavrama ve onu kalıcı bir temele oturtma güçlüğünden 

kaynaklanır. Bilmeliyiz ki Yüce Allah, varoluşumuzun, benliğimizin en derininde ve 

merkezinde yer alır. Bizi ona doğru sürükleyen ve ancak ona bağlanarak ve onu 

hatırlayarak tatmin ve huzur bulabileceğimiz bir tabiata sahibiz.304 

Bu bakımdan Allah’ı hatırlamak kendi benliğimizi hatırlamakla, onu unutmak 

ise yine kendimizi unutmakla eş değerdir.305 Benliğimizin asıl kaynağı olan Yüce Allah, 

iç dünyamızda ve dışımızdaki evrende sayısız işaret, delil, iz, belirti ve rehberlikle bize 

kendisini hatırlatır ve yansıtır.306 Hakikati bulmak isteyen için sayısız imkânlar vardır. 

Aklını, vicdanını ve diğer insani yeteneklerini sağlıklı geliştiren ve kendi doğal yönünde 

kullanan kimseler için din yolu, fıtrat ve erdem yoludur. Basiretli ve inançlı bir bakış, 

tabiatın derin anlamını açığa çıkartır. Sıradan ve sığ bir bakış açısıyla bir sivrisinek, 

yalnızca bir böcektir; inanan kimseler içinse Rablerinden (gelen) bir gerçektir.307 

Allah’ı bilmek, Allah’ı sevmek, ona bağlanmak ve kulluğuna razı olmak, 

kendini bilen ve bulan kimsenin varacağı son duraktır. Değişmez olan bu fıtrat kanunu, 

kıyamete kadar yürürlüktedir ve bunun değiştirilmesi de mümkün olmayacaktır. Yüce 

Allah, konuyla ilgili olarak şöyle buyurur: “Kendini, Allah’ın birliğine inanan bir kimse 

olarak dine yönelt! Allah insanları bu yaratılış (fıtrat) üzerine yaratmıştır. Allah’ın 

yaratmasında da bir değişiklik yoktur. Dosdoğru din de budur, fakat insanların çoğu 

bilmezler.”308 
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İnsanın dinî ve ahlaki tabiatı, zayıf ya da etkisiz kalabilir, geçici olarak düzeni 

bozulabilir fakat hiçbir zaman yok edilemez. Din ve ahlak duygusu, öz yaratılışımızda, 

benliğimizin derinlerinde varlığını sürdürür. Allah’ı hatırlama, ona yönelme ve 

bağlanma insan hayatının asıl anlam ve amacıdır. Allah’ı unutma ve keyfinin istediği 

gibi yaşama ise bu anlam ve amacın yok edilmesidir. Allah inancı, bir Müslümanın 

hayatının merkezinde, en üstün ve en etkili değer olarak yerini alır. Dinden uzak bir 

hayat, benliğin parçalanması ve parçalarda boğulmak anlamına gelir. İnsan, korku ve 

arzularının kendisini kışkırtmasından koruyacak dünya ötesi bir güce ve ilkeye ihtiyaç 

duyar. Bunun eksikliği durumunda, benliğini, manevi ve ahlaki varlığını geliştirmek 

için gerçek bir neden bulamaz.309 

Allah; “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?”310 buyurmaktadır. İnsan 

olmanın görev ve sorumlulukları, her şeyden önce ve önemlidir. Çünkü Yüce Allah, 

bize benlik bilinci vermiş, akıl ve seçme gücü ile donatmış, iyi ve kötü olanı da haber 

vermiştir.311 Ayrıca davranışlarımızın sonuçlarından da bizi sorumlu tutacağını 

bildirmiştir. Benlik emanetini yüklenmiş olan insanın en iyiyi gerçekleştirme, fazilet 

yarışını ilk sıralarda bitirmek için çaba gösterme görevi vardır.312 

İnsanlar arasında gerek doğuştan getirilen, gerekse sonradan kazanılan pek çok 

bireysel ya da toplumsal farklar olduğunu biliyoruz. Bu ilahî iradeye uygun ve dünya 

hayatı için gerekli bir durumdur.313 İnsanlar arası yardımlaşma ve iş bölümü ancak bu 

sayede mümkün olmaktadır. Herkesin sorumluluğu da kendi imkânları ölçüsündedir. 

Allah hiç kimseyi, gücünün yettiğinden daha fazlası ile sorumlu tutmayacağını314 haber 

vermiştir. Dolayısıyla hiç kimse, kendisini sorumluluktan kurtaracak bir gerekçeye 

sığınamaz. 

İnsan, en başta kendisine karşı sorumludur. Aklını, bilme ve düşünme gücünü, 

vicdanını, ahlak ve karakterini, manevi dünyasını en iyi şekilde geliştirmek zorundadır. 

Ruhsal ve bedensel sağlığını korumak, güç ve yeteneklerini olabilecek en üst noktaya 
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ulaştırmak için çaba göstermek durumundadır. Bu da ancak içgüdülerini, aşırı istek ve 

heveslerini denetim altına almakla olur. Her arzusuna boyun eğen, iyi-kötü, helal-haram 

hiçbir sınır tanımadan canının istediği gibi yaşayan, gününü gün eden, hayatı zevk ve 

eğlenceden ibaret görenler vardır. Anlık tatmin anlayışının güdülemesiyle davranan bu 

kimselerde toplumsal bağlar ve sorumluluk duygusu zayıflar. Böyle kişiler, her şeyi 

kendi bireysel zevk ve yararı açısından değerlendirirler. Kendi benliğine tutkun ve 

bencil olan bu kimseler için her yöneliş mubahtır; onlar, suçluluk ya da günahkârlık 

duygusu taşımazlar; mutlak doğru ve yanlış diye bir şeyin varlığını reddederler. 

Arzularında bir sınır tanımazlar, onları putlaştırmışlardır.315 Cinsellik, para, makam ve 

mevki, gösteriş ve şöhret, fanatizm, alkol ve uyuşturucu gibi uğraşların bağımlılığında, 

giderek daha da artan tatminsizlikleriyle, yıkıcı tipler olmaktan kurtulamazlar. Kendi 

benliklerinden kaçarak ve kendilerini kendi elleriyle yıkarak var olmaya çalışırlar. 

Bunlar insan olmanın değer ve yüceliğini kavramakta zorlanan, kendine ve hayata 

yabancılaşmış kimselerdir. Şu çok iyi bilinen bir gerçektir ki belli bir tutkunun kişiyi 

yönetmesine boyun eğmek, insanı alçaltır ve köleleştirir.316 

Gelişmek ve olgunlaşmak, insani olduğu kadar dinî ve ahlaki bir görevdir. 

Sevgili Peygamberimiz; “iki günü birbirine eşit olan zarardadır.” buyurmuştur. 

Kendimizi tanımak, geliştirmek ve fazilete ulaşmak için çaba göstermeliyiz. Bunu 

engelleyecek her tür tehdide karşı da inanç ve cesaretle karşı koymalıyız. 

Allah ve O’nun bildirdiği imani ve ahlaki ilkelere inanan her insan, kişisel 

gelişimine karşı sorumludur. İçindeki ‘ben’i yeniden ortaya çıkararak kendisine yatırım 

yapmalıdır. Hedefi, haysiyet ve hassasiyet ile çalışarak marifet dolu bir hayatı yaşamayı 

hak etmek olmalıdır. Kişisel gelişimini marifet dolu güzelliklerle süslemesini bilmelidir. 

Bedenini, zihnini ve aklını geliştirirken inanç ve ahlak değerleri ile yol almalı, onları 

hayatına yansıtmalıdır. 

Bedenini korurken dengeli beslenmeyi, yiyecek ve içeceklerini dikkate 

almalıdır. “Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyiniz”317 vücudunu 

hastalıklardan korumak için sağlığını önemsemelidir. Maddi ve manevi tedaviyi 
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uygulamayı ihmal etmemelidir. Vücudunu her türlü kötülüklerden ve alışkanlıklardan 

korumalıdır. Temizliğini yaparak bedensel ihtiyaçlarını gidermede titiz davranmalıdır. 

Zihinsel gelişimini sürdürürken, doğru ve faydalı bilgilerle donanması gerekir. 

Zihnini güncel ve diri düşüncelerle takviye etmelidir. Bilgiye yabancı kalmadan dostça 

yaşamalı doğru ve sağlam inanca sahip olup kendini güncellemeyi önemsemelidir. 

Ruhsal gelişimini de önemseyerek ona karşı görevlerini yerine getirmelidir. 

Davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, şekillendiren ruh dünyasını ibadetle 

süslemelidir. İyi düşünce ve güzel ahlâk örnekleri göstererek ruhunu düşmanlık, öfke, 

kıskançlık, iki yüzlülük, hayâsızlık, merhametsizlik, cimrilik, sabırsızlık, zulüm ve 

benzeri kaba ve kırıcı davranışlara karşı korurken pozitif anlamda gelişimini de ihmal 

etmemelidir. 

Sonuç olarak; bütün dinî ve ahlaki görevler, bizim bireysel ve toplumsal 

gelişmemize hizmet eder. Allah’ı anmaktan ve kulluktan yüz çevirenler, kendilerini 

sıkıntılı ve gerilimli bir hayattan kurtaramazlar.318 Benliklerinin dar sınırları içerisinde 

bocalayıp dururlar; aşkınlık ve yüceliğe erişemezler. Bundan dolayı; olumlu kişilik ve 

benlik gelişimine, daha sağlıklı bir ruh yapısına sahip olma ve kendini daha iyi 

gerçekleştirebilme açısından, kişinin inandığı değerleri hayatına aktarması önemli 

gözükmektedir. 

3. İnsan-Toplum İlişkisi 

İlk insan olan Adem’i topraktan yaratan Allah, onu varlık âleminde tek başına 

bırakmamış, kendi cinsinden olmak üzere Havva’yı ona eş yapmış, sonra bu ikisini 

yeryüzüne göndererek çoğalmalarını ve toplumlar halinde yaşamalarını sağlamıştır. 

Ayrıca insanları birbirinden farklı duygu ve kabiliyet ayrıntıları ile yaratan Allah, 

böylece onları birbirine muhtaç bir duruma getirmiştir. Âdem ve Havva ile başlayan 

insan soyu zamanla çoğalmış ve Allah bu insanları çeşitli vesilelerle yeryüzüne 

yaymıştır.319 
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Toplum, insanların bir araya gelerek oluşturdukları anlamlı bir oluşumdur. 

Yani toplum bir amaç veya amaçlar etrafında bir araya gelen bireylerin oluşturduğu bir 

bütündür. Fert dediğimiz birey ise yüzlerce organ ve milyonlarca hücreden oluşan ve bir 

ruh bütünlüğü içinde çalışan bu oluşumun bir parçasıdır. Bireye hükmeden ve 

yönlendiren ruh, düşünce inanç-ahlak değerleri olduğu gibi, toplumları oluşturan da 

ortak inanç ve ahlak değerleridir. Sadece maddi menfaatler ve dünyevi çıkarlar toplumu 

meydana getirmezler. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere yaratılışı gereği insan toplum halinde yaşayan 

bir varlıktır. Toplum bireylerden oluşur. Bireyin oluşturduğu en küçük birim ailedir. 

Dünyaya gelen ve hayata gözlerini açan bir çocuk önce ailesi ile sonra çevresi ile 

iletişim kurar. Aileyi oluşturan ise karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusudur. Bu 

nedenle sevgi, saygı ve sorumluluk bir arada yaşamanın ve birlik içinde belirlenen 

amaçlara koşmanın temel şartlarıdır. Ailede olduğu gibi toplum içinde yaşamanın da 

şartları vardır. Bunlar da yine karşılıklı hak ve sorumluluklardan meydana gelir. Bu 

hakların başında hayat hakkı gelir. Her şey bu hayat hakkına saygıya göre şekillenir. 

Daha sonra yine karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma ile devam eder.  

İnsanlar toplum içinde yaşadıkları ve toplumun da yardımlaşma ile devam 

ettiği gerçeğinden yola çıktığımız zaman yardımlaşmanın önemi kendiliğinden ortaya 

çıkar. Yardımlaşma gerek ailede, gerekse toplumun tüm kesimlerinde hayatı 

kolaylaştırır, insanlar arasında güveni ve sevgiyi artırır, birliği ve beraberliği sağlar. 

Toplumsal hayat yardımlaşma ile devam edip birlik ve beraberlik bu şekilde 

sağlandığına göre yardımlaşma toplum hayatının temel ahlâkî prensibini oluşturur. 

Bundan dolayıdır ki yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İyilik ve takvada birbirinize 

yardımcı olunuz; düşmanlıkta ve birbirinizi günaha atmakta yardımcı olmayınız”320 

diye emretmiştir. 

Ayette de ifade edildiği üzere, iki kişi arasında mutlaka bir iletişim ve etkileşim 

söz konusudur. Bu iletişim ya müspet ve iyi yönde veya menfî, kötü yönde olur. Haklar 

karşılıklıdır. Karşılığı verilmeyen hak zamanla haksızlığa dönüşür. Bu da insanları 
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birbirinden uzaklaştırır. Araya düşmanlıkların girmesi ile de, fertleri birbirine düşman 

topluluklar meydana getirir. 

Düşmanlıkları dostluğa dönüştüren ve insanları bir araya getiren ve dostlukları 

pekiştiren ise ortak inanç ve duygulardır. Bu da imandan kaynaklanır. Kur’ân-ı 

Kerim’in nazil olmasından önce Araplar arasından büyük düşmanlıklar vardı. Kur’an 

nazil olmaya başladı. Allah’a ve ahirete iman insanların aralarındaki düşmanlığı 

dostluğa ve sevgiye dönüştürdü. Bu durumu yüce Allah peygamberine şöyle ifade etti. 

“Ya Muhammed! Yeryüzünde ne varsa hepsini harcamış olsaydın yine o insanları bir 

araya getirerek birbirleri ile kaynaştırıp kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah 

onların kalplerini birleştirerek onları sevgi ve muhabbetle kaynaştırdı.”321 

Peygamberimizin (s.a.v.) şu sözü de bu konuda dikkat çekicidir. “İmanlı bir 

insan bütün insanlarla uyum içerisinde olan insandır. İnsanlarla iyi ilişkiler kurarak ülfet 

etmeyen ve kendisi ile iyi ilişkiler kurulmayan insanda hayır yoktur.”322 

Birbirine muhtaç olarak yaratılan insan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde 

hayatını devam ettirebilir. Bundan dolayı kendisine karşı sorumluluğu olduğu gibi, 

içinde yaşadığı topluma karşı da sorumlulukları vardır. Yakınından başlayarak ailesine, 

komşusuna, akrabasına, yaşadığı topluma, ülkesine ve tüm insanlığa karşı vazifeleri 

vardır. Allah insanları bir vücudun azaları gibi yaratmıştır; tek başına hayatını devam 

ettiremez. Allah insanlar birbiri ile ünsiyet etsinler, beraber yaşasınlar diye insan ismini 

vermiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) de “İnsanlar arasına karışarak onların dertleri ile 

ilgilenen, sıkıntılarına sabreden mü’min insanlara karışmayan ve onların sıkıntılarını 

paylaşmayandan üstündür”323 buyurmuştur. 

Bizim varoluşumuza aracılık eden, bizi büyüten, koruyan ve yetiştiren, 

üzerimizde hakkı ve emeği olan herkese karşı vefa ve minnettarlık göstermek de görev 

ve sorumluluklarımız arasındadır. Esasen insanlarla ilişkilerimizde geliştirdiğimiz 

duygular ve davranış standartları, çoğu zaman Allah’la ilişkilerimize de yön verir. 

Bunun içindir ki Sevgili Peygamberimiz, “İnsanlara teşekkür etmeyen kimse Allah’a da 
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şükretmez.”324 buyurmaktadır. Dolayısıyla, yaratılmışlarla ilişkilerimiz iyi olmalıdır ki 

Allah’la ilişkilerimiz de iyi olsun. Ruhsal olarak sağlıklı olma, bütün insanlara, bütün 

dünyaya ve her şeyin üstünde Yüce Allah’a yönelik olumlu ilgi ve ilişkimize bağlıdır. 

İnsanları bir arada tutan, farklı yaratılış özelliklerine sahip bireylerin toplum 

olarak yaşamalarını sağlayan en önemli şey inanç ve ahlak değerleridir. Özellikle ahlaki 

değerlerin gerçekleşmesi içinde toplumsal yaşam zorunludur. Aslında toplum olmazsa 

insan için ahlaktan da bahsetmek zor olurdu. Çünkü ahlakın en geniş bölümünü insanın 

başkaları ile olan münasebetleri oluşturur. Güzel ahlak da kötü ahlak da insanın 

başkaları ile olan münasebetlerinden ortaya çıkar 

Kur’an-ı Kerim’de, insanlar arasındaki mevcut farklılık ve çeşitliliğin Allah’ın 

insanlara düşünmeleri için verdiği bir delil olduğu hatırlatılmış, farklılıkları öne 

çıkararak ihtilafa düşmek yerine bunları tanışmak ve görüşmek için bir sebep yaparak 

Allah’a samimi kul olmaya çalışılması ve yardımlaşma içerisinde bulunulması tavsiye 

edilmiştir.325 Allah, insanların birbiri ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde yürümesi 

için peygamberler göndererek kurallar koymuş ve bu kurallara uyan milletler ve 

toplumlar huzurlu ve mutlu olmuştur. 

Kur’an-ı Kerim, insanlar arası ilişkilerde geçerli olan kurallardan ve 

sorumluluklardan sıklıkla söz eder. Özetlemek gerekirse bunlar; insanın kendisine, ana 

babasına, eş ve çocuklarına, yakın ve uzak akrabalarına, komşusuna, ilişki içerisinde 

olduğu yakın çevresine, arkadaşına, toplumuna, devletine ve insanlığa karşı 

sorumluluklarıdır.326 Bu sorumluluklardan bir kısmı ahlaki, bir kısmı ise hukukidir. 

Sorumluluğun ahlaki olması ve bir yaptırıma bağlanmaması onun önemsiz olduğunu 

göstermez. Mesela Kur’an-ı Kerim, ana babaya saygı gösterilmesini, onlara yardımcı 

olunmasını ve şirke çağırmadıkları müddetçe onlara itaat edilmesini tavsiye eder, onlara 

“öf bile denilmemesi telkininde bulunur. Ancak bu görevlerini yapmayanlar için 

dünyevi bir ceza ve yaptırımdan söz edilmez. Özellikle adam öldürme ve yaralama, 

birinin hakkına tecavüz etme, hırsızlık yapma, birinin ırzına geçme, kamu malına zarar 

verme gibi davranışlar yasaklanmakla kalmamış bunlar için ağır yaptırım ve cezalar 
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getirilmiştir.327 Çünkü bunlar sadece ahlaki bir müeyyide ile korunamaz ve 

düzeltilemez. 

Kur’an, Allah’ın insanları fiziki güç, his ve kabiliyet olarak birbirinden farklı 

yarattığını, kimisini zengin kimisini de fakir kıldığını söyler. Güçsüzler, sakatlar ve 

darda kalmışlar da toplumun ayrılmaz parçalarıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu tür insanların, 

aralarındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmaları için kendilerine imkân verilenlerin, 

toplumdaki yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeleri emredilir. Toplumun ihtiyaç 

duyması durumunda Müslümanın zekât ve sadaka gibi zorunlu mali ibadetler ile 

yetinmemesi gerektiği, “başkasını kendisine tercih”ederek gerektiğinde bunun ötesine 

geçmesi tavsiye edilir. 

İslam dini, birey ve toplum arasında bir ayrılık ve rekabet değil, birlik ve 

bütünlük olduğunu kabul eder. Bireyin mutluluğu, bir bütün olarak toplumun 

mutluluğuna, toplumun mutluluğu da tek tek bireylerin mutluluğuna bağlıdır. Toplumda 

bir kısım insanlar rahat ve refah içinde bir hayat sürerken diğerlerinin sıkıntı, acı ve 

darlık içerisinde bulunmaları, toplum barışını ve düzenini tehdit eden büyük bir 

sorundur. Zayıf ve kimsesizlerin ezildiği, para ve gücün her şeyi belirlediği bir 

toplumsal düzen, İslam’ın en çok karşı çıktığı düzendir.  

Ahlaki ilkelere dayalı adaletli bir toplumsal düzen fikri, Kur’an’ın ilk inen 

ayetlerinin başta gelen konularından birini oluşturuyordu. Allah’a ve ahirete imanın 

yanı sıra, toplumdaki zayıf ve çaresizlere yardım yükümlülüğü, Müslümanlığın temel 

şartı olarak sunulmuştur.  

Toplumsal sorunlara sırtını dönen, yalnızca bireysel olgunlaşma ve huzuru 

amaçlayan bir dindarlık anlayışı İslam’ın özüne aykırıdır. Toplumsal bilinç, insanlar 

arası ilişkiler, ötekileri gözetme ve dünya zenginliklerini paylaşma, İslam inancının 

ayrılmaz unsurlarıdır. Kur’an’da pek çok yerde, imanın hemen yanı başında “güzel iş ve 

davranışlar”dan (salih amel) söz edilir. Buradaki güzel iş ve davranışların çoğu, 

toplumsal nitelikli görev ve hizmetlerdir. 

                                                
327 En'âm, 6/151. 
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İnsanlar arası ilişkilerde samimiyet, merhamet, güven ve saygının gelişmesi, 

gelir dağılımındaki adalet ve hayat standartlarındaki yükseliş ile de yakından ilişkilidir. 

Bu yüzden İslam’da insan kişiliğinin gelişmesi yanında, bir arada yaşayan insanların 

ortak bir bilince ulaşmaları da büyük önem taşır. İnananların kardeş oldukları, 328 inanç 

ve ideal ortaklığı temeline dayalı bir toplumsal düzen içerisinde tam bir bütünleşme 

süreci gerçekleşebilir.  

Toplumda gerçek bir bütünleşmenin sağlanabilmesi, maddi olduğu kadar 

manevi, fikrî bir birliğe ihtiyaç duyar. Böyle bir bütünleşmede çeşitli unsurlar, sadece 

bir dış zorunluluk ya da bir fonksiyon gereği değil fakat daha çok ihtiva ettikleri öz 

karakter bakımından birbirini tamamlar. İslam’ın millet anlayışı, ırk, dil, coğrafya, etnik 

kökeni aşan evrensel bir değerler bütününe, inanç ve ideal ortaklığına dayanır. Bu 

bakımdan toplumsal birliğin ve düzenin sağlanmasında büyük başarılar elde edilmiştir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), Müslümanların oluşturduğu topluluğu, bazen birbirini 

destekleyen, birbirine dayanan ve birbirini ayakta tutan bir yapının duvarlarına, 329 

bazen de parçaları birbirine bağlayıp sağlamlaştıran binanın kendisine330 benzetmiştir. 

Müslüman toplumda yaşayan bireylerin birbirlerine karşı ilgi ve sorumluluklarının 

derecesini de şu ifadelerle dile getirmiştir: 

“İnananlar birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve bir diğerini korumakta 

bir beden gibidir. Bedenin herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer organlar da bu 

yüzden yüksek ateş ve uykusuzluğa tutulurlar.”331 

İslam, bir taraftan ana baba, çocuklar ve yaşlılardan meydana gelen aile 

birimini güçlendirmeyi, tabii kan bağı ile bağlı olan akraba arasındaki bağları 

sağlamlaştırmayı, diğer taraftan ise İslam kardeşliği bağlarını sürdürmeyi hedeflemiştir. 

Toplumsal bağları güçlendirmek, iyiliği yaygınlaştırıp sosyal adaleti 

gerçekleştirmek, bir Müslümanın en büyük görevidir. Yakınlarla, komşularla, çevredeki 

insanlarla ilgi ve bağları koparmak, haksızlık ve kötülükler karşısında sessiz ve tepkisiz 

kalmak, İslam anlayışıyla bağdaşmaz. Toplumsal bilinç ve sosyal adalet özleminden 

                                                
328 Hucurât, 49/10. 
329 Buhârî, “Edeb”, 36; “Mezâlim”, 5. 
330 Buhârî, “Salât”, 88, “Edeb”, 36; Tirmizî, “Birr”, 38. 
331 Müslim, “Birr”, 66, 67, 68. 
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yoksun bir Müslümanın tek başına yaptığı ibadetler, ona fazla bir şey kazandırmaz. 

Kur’an-ı Kerim’de, öksüzü itip kakan, yoksulu doyurmayan imkân sahibi kimselerin, 

kıldıkları namazların anlamını bilmeyen gösterişçi dindarlar oldukları belirtilerek, bu 

tutumları ciddi olarak eleştirilir.332  

Kişinin bencilliğini yenmesi, muhtaç durumdaki insanlara yardım ve merhamet 

elini uzatması, toplumsal sorunlara duyarsız kalmaması, Allah’a imanın bir gereğidir. 

Müslüman, sabır ve merhamet gibi değerleri kendi benliğinde gerçekleştirmeli, sonra 

bunların toplumda yaygınlaşması için çaba göstermelidir.333 Kendileri muhtaç olsa bile 

ihtiyacı olan bir Müslümanı kendilerine tercih edip ona yardım edenlerden, bencillik ve 

cimriliğini yenenlerden Kur’an övgüyle söz eder.334 Buna göre insanın kurtuluşu ancak 

toplumsal bağları geliştirip güçlendirmekle mümkün olacaktır.335 

Kur’an’da, insan ilişkilerini kötüye götüren bazı ahlaki ve hukuki 

davranışlardan da bahsedilir. Hedef, toplumu en yüksek verimlilik seviyesinde ve ahlaki 

doygunlukta tutmak olduğu için insanların birbiri ile olan ilişkisine zarar verebilecek 

davranışlar yasaklanır. Çoğunlukla uhrevi cezası olan bu davranışlar; yalan, gıybet, 

dedikodu, başkalarını kötü isim ile çağırma, hakaret etme, alay etme gibi pek çok 

toplum tarafından da hoş görülmeyen kişilik kusurlarıdır.336 Müslümanlığı içselleştirmiş 

bireylerden oluşan toplumlarda bu tür ahlaki kusurlar pek fazla görülmez. 

Kur’an’ın övdüğü güzel davranışlara sahip olmak ve yerdiği olumsuzluklardan 

sakınmak bağlamında, Müslüman bir toplumun üyesi olmak, şüphesiz ki şükredilmesi 

gereken büyük bir lütuftur. Bununla birlikte, önemli olan kişisel bilinç ve kabul 

düzeyinde İslam inanç sistemi ve değerleri ile bağ kurabilmektir. Yalnızca toplumu 

takip eden sıradan bir üye olmanın ötesinde, İslami değerleri benliğimize 

yerleştirebilmektir. Taklide dayalı bir kabullenme düzeyinden araştırma ve doğrulamaya 

dayalı bir kabullenme düzeyine ulaşabilmektir. 

                                                
332 Mâûn, 107/1-7. 
333 Beled, 90/11-17. 
334 Haşr, 59/9. 
335 Bkz. Hökelekli, Hayati, “İslam İnanç Sistemi ve Dünya Görüşü”, İslam’a Giriş, s. 216-219. 
336 Bkz. Birışık, Abdülhamit, “Kur’an-ı Kerim’de Varlıklar Arası İlişkiler”, İslam’a Giriş, DİB Yayınları, 

İstanbul, 2007, s. 130-132. 
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İslam’a ve Kur’an’a davet edilen Arapların, ona karşı çıkarken en çok 

başvurdukları gerekçe: “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter.”337; 

“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.”338; “Doğrusu biz atalarımızı bir din 

üzerinde bulduk, biz de onların izinden gitmekteyiz.”339 şeklinde olmuştur. Kur’an bu 

düşünme tarzını akılsızca görerek tenkit eder. Günün şartları içerisinde yeniliğe açık, 

evrensel değerleri gözeten bağımsız bir ruhla olaylara yaklaşmayı, kalıp yargılardan 

uzak durmayı ve geleceği önemseyen bir bakış açısı geliştirmeyi ısrarla vurgular. 

Bu bakımdan, dinî hayatın geleceğini asıl belirleyen, tek tek inanan kimselerin 

kalitesidir. Takva ve fazilet yarışını, arınma ve yenilenme çabasını sürdürenlerin sayısı 

ne kadar çoğalırsa dinî ve ahlaki hayat da o kadar güç ve canlılık kazanır. Böylece din 

ve ahlak, maddi ve ruhsal gelişmede, sorunlarla başa çıkmada etkin bir rol üstlenir; 

bireyin ve toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunur. Bu yüzden İslam, bireysel 

bilinçlenme ve gelişmeyi her şeyden daha önemli görür. Sırf atadan, ana babadan 

öğrenildiği ya da çoğunluk öyle anladığı ve yaşadığı için bir inanç, ahlak ve düşünce 

geleneğinin haklılık kazanamayacağı konusunda bizi uyarır. Gözü kapalı bir iman ve 

teslimiyet, İslam’ın önerdiği ve doğal bulduğu bir yol değildir. Araştırma, sorgulama, 

temellendirme olmaksızın yaşanan bir dindarlık ve ahlaklılık, verimsiz ve kırılgandır. 

Akıl ve kalbin tam olarak tatmin olduğu bir noktaya kadar iman soruşturmasını 

yürütmek, Kur’an’ın sıkça teşvik ettiği bir yoldur. 

Bütün bunlar gösteriyor ki gerçek iman ve teslimiyet toplumsal bağların 

ötesinde, tek tek kişilerin benliklerinin derinliklerinde ve bilinçlerinin aydınlığında 

gelişip olgunlaşmalıdır. İnsanların kalplerinde kökleşmeyen bir iman ve Müslümanlık 

anlayışı eksik ve yetersizdir. Nitekim yeni Müslüman olan bedevi Arapların, “Biz 

inandık” demelerine karşılık Yüce Allah’ın; “De ki: inanmadınız ama ‘Müslüman 

olduk.’ deyin; çünkü inanç henüz kalplerinize yerleşmedi.”340 tarzındaki ifadesi, bunu 

çok açık olarak ortaya koymaktadır. Toplumsal olarak Müslüman olmak ve öylece 

kalmak, daha önce de belirttiğimiz gibi kolay ve hazır bir yoldur. Önemli olan, bu 

kimliğe gerçekten sahip çıkmak, onu bireysel kimlik hâline getirebilmektir. Kendi 

                                                
337 Mâide, 5/104. 
338 Lokman, 31/21. 
339 Zuhruf, 43/22, 23. 
340 Hucurât, 49/14. 
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kalbimizde ve benliğimizde imanın iyice kökleşmesi, tüm vicdanımıza hükmetmesiyle 

ancak bu sağlanabilir.341 

Birey ve toplum için ahlâki görevler oldukça önemlidir. Bireyin ve toplumun 

güçlü olması, mutluluk için yaşaması, huzurlu olması ahlâki görevlerini ve 

sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. İyi ahlâklı fertlerden oluşan aileler ve iyi 

ailelerden oluşan toplumların geleceği parlaktır. Çürük tahtalardan sağlam bir gemi 

yapılamayacağı gibi iyi ahlâk sahibi olmayan, görevlerini bilmeyen, sorumluluk 

duygusu taşımayan bireylerden oluşan aileler güçlü ve sağlam bir toplumu meydana 

getiremez. 

Sağlam bir toplum yapısı oluşturabilmek için, ahlâkî hayatın temel prensipleri, 

toplum içinde yaşayan bireyin uyması gereken temel kurallar özetlenecek olursa bunları 

birkaç maddede ifade edebiliriz. 

- Ahlâkî gelişimini sağlayacak olan bilgileri edinmek,  

- Bilimsel düşünceyi kazanmaya çalışmak,  

- Kendine hâkim ve iradeli olmak,  

- Kendini kusurlu bilmek ve herkesi kendinden daha iyi bilmek,  

- Büyüklere hürmet ve saygı, küçüklere sevgi ve şefkat duymak,  

- Toplumda itaatkâr ve uyumlu olmak,  

- Dürüst, hoşgörülü ve hayırsever olmak,  

- Toplum düzeninin sağlanmasına katkıda bulunmak,  

- Meslek ve vatandaşlık görevlerini şuurlu bir şekilde yerine getirmek,  

- Kötü niyetli, bencil, tembel ve aç gözlü olmamak. 

                                                
341 Bkz. Hökelekli, Hayati, “Kendini Bilmek”, İslam’a Giriş, s. 33-36. 
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Bütün bu kuralların hepsini içinde toplayan bir temel kural vardır ki bu kural 

da; Peygamberimizin (s.a.v.) “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de bir 

başkasına yapma!”342 mealindeki prensibidir.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Allah’a ve ahiret gününe inanan bir birey olarak 

her birimiz için; yeryüzünün en değerli varlığı olan insanı sevmek, değer vermek, zarar 

vermemek, saygı duymak önemli bir ahlâki görevdir. Muhtaç olanlara yardım etmek, 

dargınları barıştırmak, dostları ziyaret etmek, selamlaşmak, affetmek, kardeşliğin 

pekişmesine katkıda bulunmak, hastaları ziyaret etmek, başkalarının kusurlarını 

araştırmamak, büyükleri saymak küçükleri sevmek temel ahlâki görevlerden birkaçıdır. 

Bütün insanlara karşı iyimser davranmak, onlar için dua etmek, asil bir davranış, yüksek 

bir duygudur. Yine din kardeşini kendisinden daha fazla düşünen bir ahlâk anlayışı 

inancın temel özelliklerindendir. 

 

II. ALLAH İNANCININ AHLAKİ YANSIMALARI 

İnanç, sözlükte bir fikre bağlılık ve kabul anlamına gelmektedir. İnanç, bireysel 

ve toplumsal yaşamımızda oldukça etkindir ve bireylerin kendi iç dünyalarındaki ve 

sosyal yaşantılarındaki dengeleri kurmada oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bütün 

amaçlı eylemlerin ve nezih yaşantıların ön koşulunun Allah inancı olduğu söylenebilir.  

İnançlarımız doğrultusunda meydana gelen davranışlarımız önce iç 

dünyamızda bir karar şeklinde tasarlanır, buna niyet denir. Tasarlanan ve verilen kararın 

eyleme dönüşmesi ise davranışlarımızı oluşturur. Davranış terimi, hareket etme biçimi 

yahut insanların tepki gösterme davranma biçimi343 anlamına gelirken, psikoloji 

biliminde “organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü”344 şeklinde 

tanımlanır.  

                                                
342 “Sizden biriniz kendi nefsi için sevip istediğini kardeşi için de istemezse imanı kemale ermez.” Bkz. 

Buhari, İman, 7; Müslim İman, 71. 
343 Eroğlu, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım-Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996, s. 13. 
344 Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, TDK., Ankara, 1980, s. 55. 
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Dini davranış kavramına gelince, genelde “dini inanç ve düşüncelerle beraber 

dışa akseden dini belirtiler, fiil ve ibadetler”345 şeklinde tanımlanır. Dini literatürdeki 

karşılığı “amel” kavramıdır. Sözlükte, “iş, çaba, fiil, çalışma”346 gibi anlamlara gelen 

amel kavramı, canlılardan kasıtlı olarak meydana gelen her türlü fiil”347 şeklinde 

tanımlanır. Dolayısıyla “sadece ibadetler değil, insanın niyetli ve şuurlu, bütün 

faaliyetleri”348 ameldir. Buradan anlaşılabileceği üzere amel kavramı, gerisinde bir niyet 

ve bir bilinç bulunan davranıştır.  

Ameller genel olarak salih (iyi) ve fasid (kötü, boşa gitmiş) ameller şeklinde 

ikiye ayrılır. İyi ameller, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve 

sevap kazanmaya vesile olan işler; kötü ameller ise, yapılması dince yasaklanan ve hoş 

karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan amellerdir. 

Davranışlarımız inançlarımıza uygun olmalıdır. Aslında davranışlarımız her 

zaman “gerçek” inançlarımıza uygundur. Gözlenebilen veya varlığından söz 

edilebilecek uygunsuzluk, davranışlarımızla ‘dile getirdiğimiz”, ‘beyan ettigimiz” 

inançlarımız arasındadır. Bu da demektir ki; “benim inancım şudur ki : ...” diye dile 

getirdiğimiz, ifade ettiğimiz inanç, davranışlarımıza yansımadıkça, davranışlarımız bu 

inanca uygunluk göstermedikçe, ‘gerçek inanç’ değil, olsa olsa “göstermelik” bir inanç 

olarak kalacaktır. O halde öncelikle kendi kendimize karşı dürüst olmalı, (eğer varsa) 

göstermelik inançlarımızı kaldırıp atmalıyız. Bunu yapabilirsek davranışlarımız da 

gerçek inançlarımıza uygunluk gösterir; tam gerektiği gibi, ‘içi-dışı bir’ insan olabiliriz. 

Elbette insan davranışlarını etkileyen o kadar çok etken vardır ki bunları belirli 

kalıplar içinde değerlendirebilmek mümkün değildir. İman ve davranışın aynı şeyler 

olmaması bize hatalarımızdan, yapacağımız yanlış davranışlardan geri dönme ve onları 

düzeltme imkânı verir. Bu imkânla ne kadar hata yapmış olursak olalım, bir geri dönüş 

şansımız var demektir. İşte bu şansı kullanabilmek de davranışlarımıza yansıyan 

inancımızla mümkün olacaktır. 

                                                
345 Peker, Suçlularda Dini Davranışlar, s. 88. 
346 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, “Amel” md., s. 474-478.  
347 İsfahani, Ragıb, el-Müfredat, “Amel” md., s. 519; Heyet, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış 

Ansiklopedisi, “Amel” md., s. 126-130. 
348 Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut Yay., 2. Baskı, İstanbul, 1993, s. 35. 
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Bilinçli tercihler olarak yaptığımız davranışlar her zaman iyi, güzel ve doğru 

olmaz. Bazen kötü, çirkin ve yanlış davranışlarımız da olabilmektedir. Hangi nedenle 

olursa olsun yaptığımız yanlış davranıştan mutlaka rahatsız oluruz. “Böyle olmaması 

gerekirdi” diye düşünürüz. Bu pişmanlık bizim iç dünyamızda varolan inanç ve ahlak 

güzelliklerinden kaynaklanmaktadır. Pişmanlığın kendisi de iç dünyamızda 

barındırdığımız bir güzelliktir. 

Bazı yanlış ve hatalı davranışlar yaygınlaşmış olsa da iyi-doğru davranışların 

iyi ve ahlaklı insan olmak için şart olduğu bütün insanların ortak yargısıdır. Hele Yüce 

bir yaratıcıya inanan insanın iyi ve doğru davranışlar göstermesi daha önemlidir. 

Bu başlık altında sağlam bir Allah inancına sahip olan insanın hem bireysel 

hem de toplumsal olarak elde edeceği güzel davranışlar ve sakınacağı olumsuzlukları, 

zıtlarıyla beraber altı madde halinde detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. 

A. Adalet / Zulüm  

Arapça ‘adl’ kökünden gelen adalet, hak ve hakikate göre hüküm vermek, söz 

ve yargılarında doğru olmak, hakkaniyet, eşit olmak ve eşit kılmak gibi anlamlara gelen 

bir mastar-isimdir. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak sahibine 

vermektir. Hüküm ve davranışlarında tarafsız ve ilkeli olmak, eşitliği gözetmektir. 

Menfaat, yakınlık, düşmanlık, önyargı vb. nedenlerin etkisinden uzak doğru ve dürüstçe 

iş yapmaktır.349  

Genel anlamda adalet, aşırılıklardan uzak, ılımlı, ölçülü ve dengeli bir tutumu 

ifade eder. Bu orta yolu esas alan tutum önce kişinin kendisinden başlar, sonra 

başkalarıyla ilişkilerini de içine alır. Bir kimse beden organlarını, ruhsal yeteneklerini 

amacına ve işlevine uygun tarzda ve yeterlilikte, sağlam ve dengeli kullandığı zaman 

adaletli olmuş olur. Daha sonra diğer insanların hak ve hukukuna saygı gösterme, 

haksız ve ölçüsüz davranmama, kin ve intikam duygusu ile hareket etmemeyi gerektirir. 

Kısacası adalet, bütün insan ilişkilerinde karşılıklı saygı ve sevginin gözetilmesi, hak 

dağıtımı ve paylaşımında insaflı bir yolun izlenmesidir. Buna göre, devlet yöneticisinin 

vatandaşa, ana babanın çocuğuna, öğretmenin öğrencisine, eşlerin birbirlerine, bir 

                                                
349 Bkz. İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Adl ve Zulm md. 
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kimsenin arkadaş, dost ve akrabasına gereken ilgiyi, sevgiyi, saygıyı göstermesi; 

patronun işçisine hak ettiği ücreti vermesi adalet olup, bunların yerine gelmemesi 

zulümdür. Böylece adalet, herkesin hakkına ve yeteneğine göre korunması, iyilik ve 

yardımın buna göre yapılmasıdır.350 

“Adalet” kavramı, zulüm kelimesinin karşıtı olup “bir şeyi yerli yerine 

koymak, ifrat ve tefrit arasında orta yolu tutmak” manalarına gelmektedir. Kur’an-ı 

Kerim ve hadis-i şeriflerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık, 

doğru yolu izleme, gerçeğe uygun hükmetme gibi anlamlarda kullanılmıştır. 351 

Nitekim Cenab-ı Hakkın: “Şüphesiz ki Allah, adaleti ve ihsanı emreder.”352 

ayetindeki adl, denklik, eşitlik, herkesin hakkını vermek ve ölçülü davranmak 

manalarında kullanılmıştır.353 Yine ayette geçen adl kelimesi hayra karşı hayır, kötülüğe 

karşı ise kötülüktür. İhsan kelimesi ise iyiliğe daha fazla iyilikle karşılık vermek, 

kötülüğe ise ondan daha az bir karşılık vermektir.354 Ragıb el-İsfehani (ö.502/1108) de 

yukarıdaki ayette geçen adalet kavramını, bu kavramın hemen akabinde gelen ‘ihsan 

kavramıyla ilişkilendirmekte ve şöyle bir sonuca varmaktadır: Adalet, hak sahibine 

hakkını ya da suç işleyene cezasını vermek bakımından eşitliği; ihsan ise yapılan iyiliğe 

karşılık daha fazla bir iyiliği, kötülüğe karşılık da daha az kötülükle muamele etmeyi 

gerektirir.355 Bir diğer ifadeyle adalet, başkasının hakkını tam olarak vermek, alacağını 

da tam olarak almaktır. Ama ihsan, başkasına hak ettiğinden daha fazlasını vermek ve 

kendi hak edişinden daha azını almaktır.356  

Adalet teriminin Kur’an ve hadislerdeki kullanılışından hareketle de bazı 

tarifleri yapılmıştır. “Adalet, borcunu vermek, alacağını istemektir. Görevini yerine 

getirmek ve hakkını almaktır. Adalet, zulmetmeyip kalp ve gönüllerde, akıllarda 

doğruluğu yer etmiş ve ortaya çıkmış olan kesin hükmü ve keyfiyeti yerine getirmek, 

sitem etmeyerek hak olduğu için vermek, nefse değil vicdana uyarak hareket 

                                                
350 Hökelekli, Hayati, “Adalet”, DEM Dergi, II, 5, s. 132. 
351 Bkz. İbn Manzur, a.y. 
352 Nahl, 16/90. 
353 Heyet, Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, TDV Yayınları, Ankara, 1993, s. 276. 
354 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VIII, 9. 
355 Bkz. İsfehani, el-Müfredat, Adl md. 
356 Bkz. İsfehani, a.g.e., Husn Mad. 
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etmektir.357 Adalet kavramı, hikmet, iffet ve şecaat denilen üç faziletin birleşmesinden 

meydana gelir. Dolayısıyla bütün faziletlerin üstünde bir yer işgal eder, daha doğru bir 

ifade ile faziletlerin hepsini kendinde toplar.  

Gerçekten adalet bütün erdemlerin başı ve en önemlisidir. Çünkü insani ve 

toplumsal düzen adalet olmadan bir başka yolla sağlanamaz ya da uzun ömürlü olmaz. 

Bir iş ve davranışın meşru olup olmaması adalete bağlıdır. İnsanlık, mutluluk ve sevgi 

bile adalet olmadan, mutlak olarak değer taşımaz. Kendi mutluluğu için ya da insanlığın 

mutluluğu için adaletsiz olmak ta sonuçta adaletsizliktir. Böylesi bir mutluluk bencillik, 

rahat düşkünlüğü ya da kendini hiçe saymadır. Adaletin yokluğunda değerler değer 

olmaktan çıkarlar ya da hiçbir değer taşımazlar.358 

Adl, Allah’ın doksan dokuz ismi arasında yer alır ve ‘çok adil, asla 

zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan’ 

anlamındadır. Türevleriyle birlikte yirmi sekiz ayette geçen bu kelime, aslında Allah’ın 

adalet sıfatını ifade eder mahiyette kullanılmamıştır. Ancak bir ayette Allah’ın sözünün 

adaletli olduğu359 diğer bazı ayetlerde de Allah’ın, adaletin zıttı olan zulümden tenzih 

edildiğini360 ve adalet kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kıst’ın O’na izafe 

edildiğini görmekteyiz.361 

Adalet kavramı ‘eşit olmak ve eşit kılmak’ anlamında şayet Allah hakkında 

kullanılırsa, bu durumda ‘şirk koşmak, diğer tanrıları Allahla eşitlemek’ anlamına 

gelmektedir. Nitekim Kur’an’da, kâfirlerin kendi putlarını Allah’a denk tuttukları362 

ifade edilmektedir. 

Adalet kelimesinin bir türevi olan itidal, hem nicelik hem de nitelik 

bakımından ölçülü ve dengeli olmak, ortalama bir halde bulunmak (vasat) demektir. 

Nitekim İnfitar suresinin şu ayetlerinde Allah Teâlâ insanın fiziki yapısındaki uyum, 

ahenk ve dengeyi ‘adalet’ kelimesiyle ifade etmektedir: “Ey insan! Seni yaratan, (varlık 

amacına uygun olarak) şekillendiren, seni ölçülü/dengeli yapan ve seni dilediği şekilde 

                                                
357 İsfehâni, a.g.e., s. 119. 
358 Hökelekli, Hayati, “Adalet”, DEM Dergi, II, 5, s. 133. 
359 En’am, 6/115. 
360 Al-i İmran, 3/117; Enfal, 8/51; Kaf, 50/29. 
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bir araya getiren lütuf sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir?”363 Yani insanı adl ile 

yaratan Allah, insanların da kendi aralarında adaletle hükmetmelerini emreder.364 Yine 

bu bağlamda Bakara suresinde geçen ve İslam toplumunun bir özelliğini yansıtan ‘vasat 

ümmet’ ifadesi, hemen bütün müfessirlerce ‘adaletli/dengeli toplum’ olarak 

anlaşılmıştır.365 

Kelimenin itidal anlamından hareket edersek adaleti, verilen ile hak edilen 

arasındaki denge olarak tarif edebiliriz. Bu denge bazen eşitlikle gerçekleşebilir ancak 

adalet her zaman eşitlik demek değildir. Bir başka ifadeyle adalet, eşitliği içermekle 

birlikte tam olarak eşitlik değildir; yani her adil karar ve tutum eşitliği sağlar, ama her 

eşitlik adalet değildir. Hatta bazen salt eşitlik adaletsizliğe bile yol açabilir. Dolayısıyla 

adalet herkesin yeteneğine ve toplumda oynadığı role uygun olarak dağıtıldığı zaman 

doğru dağıtılmış kabul edilir. Nitekim Nisa suresinin 58. ayetinde emanetleri ehline 

vermeyi ve insanlar arasında adaletle hükmetmeyi emreden Allah (c.c.) nebisine, 

Kâbe’nin anahtarlarını, amcası Abbas’a değil de bu şerefli görevi daha önce de ifa eden 

ve henüz müşrik olan Osman b. Talha’ya vermesini emretmiştir.  

Bu örnekten hareketle adalet, hak dağıtımı ve ilişkilerde bir ölçüt, bir ilke 

gerektirir. Bu ilke eşitliğe indirgenmeden, bireyler arasında belli bir hak dağılımı, 

denklik ya da karşılıklılıktan yana olmadır. Bu anlamda “hakkaniyet” kelimesi, adaletin 

eş anlamlısı ve hatta özellikle mükemmelleşmiş halidir. Hakkaniyet adaletin zirvesidir. 

Adalet kavramının anlam alanını tam olarak tespit edebilmek için, Kur’an’da 

onunla eş anlamlı olarak kullanılan “kıst” kelimesini de mutlaka göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. 

Sözlükte ‘hisse, ölçü, insaflı olma, adalet’ gibi anlamlara gelen kıst, mastar 

olarak kullanıldığında, hem ‘adaletli olma, birine hakkını ve payını adil bir şekilde 

verme’ hem de ‘adaletsizlik yapma, birine hak ettiği payı vermeme’ anlamlarına 

gelmektedir.366 Türevleriyle birlikte Kur’an’da yirmi beş ayette geçen bu kelime, 

ayetlerin genelinde ‘adalet’ manasına gelmekte veya ona yakın anlamlar ifade 
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etmektedir. Hatta Nisa suresinin 135. ayetinde ‘kıst’ kelimesiyle ‘adl’ kökünden gelen 

bir fiilin aynı bağlamda kullanılması, bu iki kelime arasındaki anlam birliğini 

göstermektedir.367  

Adl ve kıst kelimelerinin Kur’an’daki kullanım alanlarına baktığımızda adalet 

kavramının, bireyin hem ahlaki yönünü hem de toplumsal (hukuki) yönünü kapsayacak 

şekilde geniş bir anlam içeriğine sahip olduğunu görürüz. Zira adalet, her hak sahibine 

hakkının verilmesini öngören ahlaki ilkenin adıdır. Bu bakımdan adalet kavramı ‘hukuk 

kelimesinin tekili olan ‘hak ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bu da kavramın hukuki 

anlamını daha yaygın hale getirmiştir. Ancak Kur’ani terminolojide adaletin salt hukuki 

olmaktan öte, daha geniş anlamlarda kullanıldığını tespit etmek mümkündür. Sözgelimi, 

eksiklik ve fazlalık bakımından aşırılığa karşı orta yolu tutup korumak; hakka niyet, 

doğruluk, eşitlik gibi… Yani adaleti sadece, devlete (ya da otoriteye) ait bir şeymiş ve 

onun dışında uygulama alanı yokmuş gibi düşünmek, bu kavramın ahlaki yönünü 

görmezlikten gelmek demektir. Siyasi otoriteden adaleti isteyen ya da onu adaletsiz 

olmakla itham eden bireylerin kendi yaşamlarında, diğer insanlarla kurdukları ilişkilerde 

bu ahlaki ilkeye riayet edip etmediklerine de bakmak gerekir. Bir hak konusunda hüküm 

verilirken, hakkın kendi lehinde hükmedilmesi halinde bundan memnun olan, fakat 

aleyhinde hükmedilmesi durumunda bu hükmü tanımayan insanlar için “İşte bunlar 

zalimlerdir.”368 denilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de adalet sıfatından yoksun olan kişi, dilsiz, aciz ve hiçbir işe 

yaramayan, bunun da ötesinde sahibine yük bir köleye benzetilerek şöyle tasvir 

edilmektedir: “Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey 

beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderirse bir hayır getiremez. 

Şimdi, bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse bir olur mu?”369 

Kur’an-ı Kerim’ de hak ve adalet öylesine vurgulanmıştır ki, bizzat Cenab-ı 

Hakk’ın ahirette hiçbir haksızlığa mahal vermeyecek şekilde adaletle hükmedeceği ve 

O’nun bu vaadinin kesin olduğu belirtilmiştir.370  
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Kur’an-ı Kerim’e göre adaletin ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Nasıl ki 

hidayete hak sayesinde ulaşılıyorsa, adalet de Hakka uymakla sağlanır. Hak, objektif bir 

kavram, sabit bir kanun ilkesidir. Nitekim A’raf suresinde Allah Teâlâ hidayete hak ile 

ulaşılabileceğini ve adaletin de ancak hak ile sağlanabileceğini ifade etmektedir: 

“Musa’nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve bu hak sayesinde adil davranan bir 

topluluk vardır.”371 “Yarattıklarımız arasında (başkalarına) doğru yolu gösteren ve 

onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.”372 Demek ki hakka riayet etme ve 

hukukun üstünlüğünü savunma adalet olduğu gibi, adil olmanın/ davranmanın teminatı 

da yine hakkaniyettir. 

İslam’da hak ve hakikate dayalı adalet ilkesi, bireyin hem diğer insanlarla hem 

de kâinatla olan ilişkisini tespit ve tayinde belirleyici unsur olmuştur. Nitekim insanlar 

arası adaleti tesis etme hususunda Allah, akrabalık bağına, kişilerin zengin ya da fakir 

olmalarına, dost ya da düşman olmalarına bakılmaksızın hüküm verilmesini 

emretmektedir:373 

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden 

kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli 

olun; bu, Allah’a karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın olan (davranış)tır. Ve 

Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Şüphe yok ki Allah bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır.”374 

Yine İslam’a göre kişiyi ve grupları adaletten saptıran ana faktör, kişi veya 

grubun kendi istek ve tutkusunu ön plana geçirmesi ve Allah’ın gösterdiği şekilde karar 

vermeyi ihmal etmesidir: 

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana-babanız ve 

akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik 

ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara (sizden) daha yakındır. 

Hislerinize (heva ve hevesinize) uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru 
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şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.”375 

“(O zaman) zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan 

kurtulmak için) elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. 

Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara asla zulmedilmez. Bilesiniz ki göklerde ve 

yerde olan her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın vadi haktır, fakat onların çoğu 

bilmez.376 

“Biz kıyamet günü için adalet (kıst) terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir 

şekilde haksızlık edilmez.”377 

Ayetlerde bu kadar önemle üzerinde durulmasına rağmen insanları bu ahlaki 

ilkeden uzaklaştıran sebebler nelerdir? İnsandaki üç temel eğilim, adalet duygusu 

üzerinde olumsuz etkilerde bulunur.  

Birincisi, kişinin sevdiği, beğendiği, ilgi duyduğu şeye hemen inanıp 

bağlanmasıdır, onu yüceltme eğilimidir. Kişi çok sevdiğinin kusurlarını göremez ve 

dolayısıyla ona karşı tarafsız ve âdil olamaz. Bunun tersi de gerçektir; kin, nefret ve 

düşmanlık, ön yargılar, dogmatik saplantılar kişiyi gerçeklerden uzaklaştırır, âdil ve 

tarafsız hüküm vermeyi imkânsız kılabilir.  

İkincisi, insanın kolaya kaçma eğilimidir. Her şeyi çabucak halletme isteği 

adalet duygusuna zarar verir.  

Üçüncü eğilim de mücadeleden ve çatışmadan uzak durma, acı vermeyen ve 

bir bedel gerektirmeyen çözümlerden yana olmaktır.378 Gerçeklerle yüzleşme cesareti 

olmayan kimseler adaletli düşünüp davranamaz. 

Kur’an-ı Kerim, adalet olgusuna tevhid, iman, takva, salih amel ve ibadet kadar 

önem verir. Hatta Kur’an’a göre bütün ilahi öğretiler son tahlilde insanlar arası 

ilişkilerde adaleti tesis etmeye yöneliktir. Adil olmayan bir ilişki ve tutum, tanım gereği 
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Allah’ın rızasına ve İslam’a uygun değildir. Çünkü Allah her şeyden evvel, bir şeye 

hüküm verildiği zaman adaletle hükmedilmesini ister.379 Anlaşmazlığa düşen iki 

topluluk arasında, 380 insanlar arasında vuku bulacak anlaşmazlıkların giderilmesinde, 
381 her türlü borç vade alış veriş, ticaret ve şahitlikte, 382 kadınlara karşı takınılacak 

tutumun belirlenmesinde adalet, 383 hukukun korunması ve hayata geçirilmesi için 

vazgeçilmez bir ilkedir.  

Adalet herkesi içine alan, her seviyeden insanın üzerinde yürümesi için gerekli 

bir yoldur. Herkes kendi arzusu ve isteği olan şeyi elde etmek ve başkasını ondan 

uzaklaştırmak ister. Başkası da bunun gibi o istenen şeyi elde etmek ve bu sefer öteki 

şahsı uzaklaştırmak ister. Bu çekişmeden de düşmanlık doğar, karşılıklı isteklerde üstün 

gelme mücadelesi meydana gelir. Onun için adalet olmadan insanlar arasında düzen ve 

barışı sağlama imkânı yoktur.  

Adalet, güçlü ile zayıf, iyi ile kötü, mazlum ile zalim arasındaki dengeyi 

sağlamak bakımından çok önemlidir. Toplumsal barış için yasalarla korunan adalet 

düzeni, insanın iç dünyasındaki barış için ise, duyguların adaleti önem taşır. Toplumsal 

düzen, huzur ve barış ancak adaletle ayakta durur. Toplumda yaygın bir adalet anlayışı 

olmadığı zaman, güç odaklı ilişkiler devreye girer; güçlünün güçsüzü ezdiği bir düzen 

ortaya çıkar. Kendilerini mağdur ve mazlum hisseden insanların çoğalması, toplumun 

birlik ve bütünlüğünü tehdit eder. Bu durumda isyanlar, kavga ve çatışmalar, şiddet ve 

terör olaylarının önü alınamaz.384 

Bu nedenle, insanlar arasında gerçek huzur ve güveni sağlayan, toplumları 

ayakta tutan ve dinamik kılan unsurların başında adalet gelir. Adaletin bulunmadığı 

toplumların ise ayakta kalması ve ilerlemesi mümkün değildir. Bu sebepten toplumdaki 

dirlik ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi ancak adaletle mümkündür. Bu açıdan 

“Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık 
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ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye Allah size öğüt verir”385 âyeti kerimesi, 

geçerliliğini her zaman ve zeminde koruyan evrensel bir ilkedir. 

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere, adalet bir direniş ve mücadele tavrıdır. 

Öncelikle kim olursa olsun herkesin kendi içinde taşıdığı adaletsizliğe direnmesi 

gerekiyor. Bu nedenle adalet için mücadelenin sonu yoktur. Biz mutlak adaleti 

bulamasak bile adalet yolunda daima ileri adımlar atabiliriz.  

Peygamberimizin hayatında da, insan davranışları açısından dikkatimizi çeken 

en önemli ahlâk ilkelerinden birisi “adalet”tir. “Ey iman edenler; Allah için hakkı 

ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi 

adaletsizlik yapmaya itmesin. Adaleti her zaman yerine getirin. Takvaya en yakın 

davranış şekli budur...”386 âyet-i kerimesi, O’nun hayatına bütünüyle yansımıştır. Bütün 

hayatı boyunca adaletten ayrıldığını gösteren tek bir durum bile söz konusu değildir. 

Bu açıdan Peygamber efendimizin hayatı da göz önüne alındığında adalet, 

yaşantı haline getirilmesi gereken imani ve ahlâkî bir değerdir. İnsanın adaleti yaşantı 

haline getirmesini, kişi hangi işi yapıyorsa, o işi hakkıyla yapması şeklinde anlamak 

mümkündür. Adalette herkes payına düşeni alır, ne eksik ne de fazla.  

Bu bakımdan adaleti ayakta tutacak bireylerin ve toplumların yetiştirilmesi için 

öncelikle insanların gönlüne iman, vicdanına adalet duygusunun yerleştirilmesi; buna 

karşılık zulmün büyük bir günah ve ahlaksızlık olduğu bilincinin kazandırılması 

gerekmektedir. 

Allah’a olan imanın bir gereği olarak bütün Müslümanların hayatında olması 

gereken bir davranış olan adalet kavramını kısaca ifade ettikten sonra, şimdi de adaletin 

zıddı olan ve sakınılması gereken “zulüm” kavramını açıklamaya çalışalım. 

“Zulüm”, arapça bir kelimedir. “Zaleme” fiilinin masdarıdır. Aynı kökten 

türemiş bir isim olarak da kullanılır. Çoğulu “zulümat”tır. Kelime olarak zulüm, 

azgınlık, gadr, karanlık, azab ve ezâ ile eş anlamlıdır. Zulüm; haksızlık, adaletsizlik, 

kötülük, zorbalık gibi mânâlara gelir. Ayrıca, konulan sınırı aşmak anlamını da taşır. 

                                                
385 Nahl, 16/90. 
386 Maide, 5/8. 
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Zulüm, bir şeyin gereğini değil de zıddını yapmak, hakkı yerli yerine koymamak diye 

de tarif edilir. Zulüm; en geniş anlamıyla, bir şeyi yerli yerince koymamak ya da hak 

ettiği yerin dışında başka bir yere koymaktır. Bu ister fazlalık isterse eksiklik şeklinde 

olsun ya da ister zamanından isterse mekânından sapma olsun fark etmez. Zıddı ise, nur, 

aydınlık ve adalettir.387 

Zulüm kelimesi ıstılahta; haktan sapıp batıla yönelmek, hak ve adalet sınırını 

aşmak, haklara tecavüz etmek, işi ehil olmayanlara vermek, nefis ve iman, ruhla beden, 

dünya ile ahiret arasındaki dengeyi bozmak, sınırsız hürriyet ile başkalarının 

hürriyetlerini çiğneyip aşmak, yaratanı tanımamak, insan olmanın hikmetini idrak 

etmemek, fiziksel yapıyı geliştirip ruhu ve vicdanı ihmal etmek, aklı nefsin emrine verip 

gerçeği araştırmamak, 388 kişinin normal sınırların ötesine geçmesi ve bu yüzden de 

birisine karşı saldırganlık ve haksızlık etmesi demektir.389 Ayrıca, başkasının mülkü 

üzerinde tasarrufta bulunmak ve sınırı aşmak, bir kimseyi hakkından mahrum etmek ve 

adaletsizce davranmak olarak da tanımlanır.390  

Zulüm, adaletin zıddıdır. Adalet bir fazilet, zulüm ise bir zillet, faziletsizlik, 

gayr-i ahlakîlik ve haysiyetsizliktir. İslam, yeryüzünde adaleti hakim kılmayı, zulmün 

her çeşidini ortadan kaldırmayı hedefler, mensuplarını, özenle zulümden sakındırır. 

Nitekim hak sahibine hakkını zamanında vermemek, yani geciktirmek de bir tür 

zulümdür. Aslında gecikmiş adalet de adalet sayılmaz.391 

Buraya kadar zulüm kelimesinin lügat ve ıstılahi manalarından, bahsettik. 

Şimdi de Kur’an-ı Kerim’de zulüm kelimesinin kullanımını ve ifade ettiği manaları 

açıklamaya çalışalım. 

Zulüm kavramı Kur’an-ı Kerim’de çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu 

kelimenin geçtiği yerlerde genellikle insanların inanç ve davranışlarındaki olumsuz 

yönler vurgulanmıştır. 

                                                
387 Bkz. İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Adl ve Zulm md. 
388 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri, Anadolu Yayınları, İzmir, 1986, VI, 2886. 
389 Râzî, Abdülkâdir, a.g.e., s. 419; Heyet, el-Mu’cemü’l-Vasît, II, 595. 
390 Cürcâni, Seyyid Şerif, et-Ta’rîfât, ZLM md., Mısır, 1971, s. 76. 
391 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân (Çev. Yusuf Karaca-Nazife Şişman), İstanbul, 1987, s. 290. 
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Bu bağlamda Kur’an, halkı zalim olup da çeşitli şekillerde ilahi azaba uğrayan 

kavimlerden ve yaptıkları zulümden söz eder. Bunların başında Allah’ı ve ahireti inkar, 

elçileri yalanlama, onlarla alay etme, Allah’a iftira etme, O’nun ayetlerini yalanlama, 

bunun yanında çeşitli sapık davranışlarda bulunma, ölçü ve tartıda hile yapma, kibir ve 

gurura kapılma, mal ve mülk ile şımarma, yeryüzünde bozgunculuk yapma gibi filleri 

sayabiliriz. Kısaca; nerde, ne zaman ve kime karşı olursa olsun, yapılan her türlü 

haksızlık, adaletsizlik, yersiz ve zamansız davranış Kur’an’da zulüm olarak 

değerlendirilir. 

Kur’an-ı Kerim’de -tespitimize göre- 289 yerde geçen zulüm kelimesi nurun 

gitmesi, yok olması, eziyet etmek, sapmak ve haddi aşmak veya bir şeyi konulması 

gereken şeyin dışına koymaktır.392 

Zulüm, şirki de içine alan bir kavramdır. Çünkü İlah, Rab ve Melik olma 

Allah’ın hakkıdır. Bu birinci derecedeki hakkı sahibine vermeyen insan en büyük 

zalimdir. Çünkü şirk koşan kimse ilah olma özelliği olmayan bir varlığı, ilah konumuna 

koymaktadır.”393 

Kur’an-ı Kerim zulüm kelimesini değişik şekillerde ve çok kapsamlı olarak 

kullanmış, yeni manalar getirerek İslami literatüre yerleştirmiştir. Putperest bir ortamda 

yaşayan müşrik Araplar, belki de kendi açılarından zulmü “hiç sebep yokken yapılan bir 

haksızlık veya kötülük” olarak kabul ediyorlardı. Bundan dolayı kendi aralarındaki 

zulmün farkında değillerdi. Allah’a şirk koşmanın büyük bir zulüm olduğunu 

kavrayamıyorlardı. Bu yüzden olsa gerek, Hz. İbrahimin putları kırmasını çarpık bir 

anlayışla zulüm olarak nitelendirmişlerdir. Bu hususu Cenab-ı Hakk şöyle hikaye 

etmektedir: “Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler.”394 

Kur’an-ı Kerim’de zulmüm ifade ettiği manalar, bazı alimlere göre üç ana 

başlık altında incelenmiştir. Birincisi, İnsan ile Allah arasındaki ilişkilerde zulüm. 

                                                
392 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, Beyrut, 1955, XII, 373. 
393 Râzî, Fahruddin, Mefâtihu’l-Gayb, Mısır, 1938, VI, 735.  
394 Enbiya, 21/59. 
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İkincisi, insanlar arası ilişkilerde veya bir başka deyişle beşeri münasebetlerde zulüm. 

Üçüncü kısım ise, insanın bizzat kendi nefsine zulmetmesidir.395 

İnsan ile Allah Arasındaki İlişkilerde Zulüm: Zulmün bu çeşidi iki ana 

başlık altında mütalaa edilmektedir. Birincisi, hakimiyetin mutlak olarak Allah’a ait 

olduğunu kabul etmemek, hükümranlığında ona ortak koşmak manasına gelen şirktir ki 

bu Kur’an-ı Kerimin ifadesi ile en büyük zulümdür.396 İkincisi ise Allah’a iftira etmek 

ve Allah’ın ayetlerini yalanlamaktır. Kur’an-ı Kerim’de ayetleri yalanlama ifadesi bazen 

bizatihi Kur’an ayetlerinin tekzip397 edilmesi bağlamında bezen de mucizelerin inkârı 

bağlamında kullanılmaktadır. İnkârın her türlüsü şirk kapsamı içerisine girer.398 Cenab-ı 

Hakk inkârcıların aynı zamanda zalim olduklarını birçok ayet-i kerimede 

zikretmektedir.399 

Yalan ve iftira çok çirkin ve iğrenç bir suçtur. Bu hem gerçeğe karşı hem de 

iftira edilene karşı bir zulümdür. Hele bu iftira edilen Allah Teala olursa. Ayet-i 

kerimede “İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” denilerek şahitler o 

kimseleri teşhir etmekte ve dolayısıyla bu iftiracılar kötülenmektedir.400 

Allah Teala’ya iftira etme, O’na yalan isnat etme ile ilgili ayetlerde dikkati 

çeken bir husus, bu çirkin işi yapanların yalnızca zalim olarak nitelendirilmemiş 

olmasıdır. Bilakis bu kimseler ism-i tafdil kalıbıyla “azlem” (daha zalim, en zalim) 

olarak nitelendirilmişlerdir. 

İnsanlar Arası İlişkilerde Zulüm: İnsanların birbirlerine karşı yaptıkları 

haksızlıklar, Allah katında affedilmesi pek mümkün olmayan zulüm çeşitlerindendir. 

Çünkü bu tür bir zulüm doğrudan kul hakkına girdiği için, Allah Teâla’nın o haksızlık 

yapan kimseyi bağışlaması ancak hak sahibine hakkının iade edilmesi ve ondan helallik 

alınmasına bağlıdır. İslam, insanların can, mal, hukuk ve emniyetini sağlamak için 

insanlara uhrevi cezalara dair sadece öğüt veya uyarıcı tehditlerde bulunmakla 

                                                
395 İsfehânî, a.g.e., s. 316. 
396 Lokmân, 31/13. 
397 En’âm 6/ 21, 93. 
398 Kehf 18/37-42. 
399 Bakara, 2/92; A’râf, 7/148-150. 
400 Kutub, Seyyid, Fî Zılâli’l-Kur’ân (Çev. M. Emin Saraç-İ. Hakkı Şengüller-Bekir Karlığa), İstanbul, 

1979, VIII, 140. 
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yetinmemiş, aynı zamanda bu tür zulümlerde bulunanlara dünyada da cezalar tespit 

etmiştir. 

İnsanlar arasındaki ilişkilerde zulüm 3 şekilde ortaya çıkmaktadır. Cana 

tecavüz, insanların azalarına yapılan tecavüz, insanların mallarına karşı yapılan zulüm. 

Şüphesiz ki insana yapılan en büyük zulüm, insanın canına olan tecavüzdür. 

Adam öldürmenin en büyük günahlardan olduğunda bütün dinler müttefiktir. Çünkü bu 

tecavüz, Allah’ın yarattığını değiştirmek, Allah’ın bir yapısını yıkmak, Allah’ın kulları 

hakkında insan cinsinin yayılmasına dair iradesini bozmaya kalkışmaktır.401  

İnsanların canları tecavüzden masun ve muhterem olduğu gibi, namusları, 

şerefleri ve insan olma onurları da korunmuştur. Bunlar da tecavüzü haram olan 

insanların temel haklarındandır. Kişinin bu maddi ve manevi haklarını korumak için 

İslam’da müeyyide olarak her türlü tedbir alınmıştır. Bu cümleden olmak üzere, Devlete 

karşı çıkıp, Müslümanların can ve mallarına tecavüzde bulunan, anarşi ve fesat çıkaran, 

yol kesen, soygun yapan eşkıyalara karşı da Kur’an, şiddetli cezalar getirmiştir. 

“Allah ve Rasulüne savaş açanların (yol keserek, terör eylemi yaparak) 

yeryüzünü ifsat etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ 

elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka 

bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvalığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir 

ceza vardır.”402  

Bu ayette suçlarının derecelerine göre, öldürme, asma, elleri ve ayakları 

çaprazlama kesme, hapis ve sürgün cezaları getirilmiştir.403 

İnsanların mallarına olan tecavüz ise gasp, telef etme, hırsızlık, yağma ve 

soygun şekillerinde olabilmektedir. Fıkıh kitaplarında detaylı bir şekilde açıklandığı 

üzere, İslam Hukukunda bu çeşit zulümlere karşılık olarak en şiddetli cezalar ve 

müeyyideler konulduğu gibi, mazlumun ahirette alacağı karşılık ve mükâfatlar da 

                                                
401 Dehlevî, Şah Veliyyullah, Huccetullahi’l-Bâliğa, Beyrut, tsz., II, 151. 
402 Maide, 5/33. 
403 Yazır, a.g.e., III, 1664. 
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açıklanmıştır. Nitekim malı uğruna öldürülenin şehit olduğu haber verilmiştir.404 Yine 

veda hutbesinde de Rasulullah Efendimiz, insanların temel hak ve hürriyetlerinden olan 

“kanının, malının, namusunun haram ve muhterem olduğunu yani yasak ve korunmuş 

olduğunu”405 ümmete son defa tenbih etmiştir. 

İnsanlar arası ilişkilerde yapılan zulmü bu şekilde anlattıktan sonra, haksızlığa 

uğrayan, mazlum durumuna düşen kimse için son olarak şu söylenebilir: Kötülüğe 

kötülükle muamele pek tasvip edilen bir ahlak olmadığı halde, İslam’da sadece 

mazlumlar bundan müstesna tutulmuşlardır. Peygamber Efendimiz; “Mazlumun 

bedduasından kaçın. Zira mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur”406 

buyurmuştur. 

İnsanın Kendi Nefsine Zulmetmesi: Nefse zulmetmek, Allah’ın yasak ettiği 

yolda yürümek demektir. Şöyle ki; bir insan ister Allah’a, ister diğer insanlara, isterse 

kendine zulmetmiş olsun, aslında o her defasında kendine zulmetmiş demektir. Çünkü 

haksızlık yapan, er veya geç o haksızlığın karşılığını görür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: 

“Kim bir günah kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanmış olur.”407 buyrulmaktadır. 

Bu açıdan baktığımızda örneğin şirk, inkâr, ayetleri yalanlama, ahiret gününe inanmama 

gibi tutumlar da itikadi açıdan nefse karşı işlenen bir zulüm olarak değerlendirilirler. 

“Biz onlara zulmetmedik, asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin 

azap emri gelince Allah’tan başka taptıkları tanrılar, kendilerine hiçbir fayda vermedi. 

Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı.”408 

İnsan kime zulmederse etsin, aslında kendi nefsine zulmetmiştir. Çünkü 

insanın işlediği bütün günahlar ancak kendi aleyhinedir. Peki, buna göre nefsine 

zulmeden kişinin durumu nedir?  

İnsanın nefsine zulmü şayet Allah’a şirk koşmasından kaynaklanıyor ise Allah 

Teala bunu bağışlamayacağını Nisa Suresi’nde bildiriyor.409 Şayet kişinin nefsine zulmü 

                                                
404 Müslim, İman, 62; Tirmizi, Diyât, 21. 
405 Müslim, Birr, 10. 
406 Miras, Kâmil, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, Ankara, 1973, V, 303. 
407 Nisâ, 4/111. 
408 Hûd, 11/101. 
409 Nisâ, 4/48. 
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başkalarının hukukuna tecavüzden kaynaklanıyorsa, bu kişinin hak sahiplerine haklarını 

verip onlardan helallik almaktan başka tevbesi bulunmadığı için, hiçbir amel bu suçun 

ve bu günahın azabından kişiyi kurtaramaz. Çünkü hadis-i şeriflerde bize bildirilen, 

yapılan haksızlıkların kimsenin yanına kâr kalmayacağı, ahirette Allah Teâlâ’nın 

mazlumun hakkını zalimden alacağı şeklindedir.410 Şayet kişinin nefsine zulmü bu iki 

alanın dışında ise mağfiret talebinde bulunulduğunda Cenab-ı Hakk bu kimseler için 

çok bağışlayıcı ve esirgeyici olduğunu bildiriyor: “Kim bir kötülük eder veya günah 

işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah’tan af dilerse, Allah’ı gafûr ve rahîm 

bulur.”411 

Zalimlerin ahirette cehennem azabıyla cezalandırılacakları pek çok ayette 

beyan edilmektedir:”Zulmedenler azâbı gördükleri zaman artık azâb onlardan ne 

hafifletilir, ne de onlara fırsat verilir.”412 

Zulüm ve haksızlık yapan kimseler yaptıklarının cezalarını daha dünyada iken 

görebilirler, bu muhtemeldir. Ancak asıl olan onların cezalarının ahirete kalmasıdır. Zira 

dünyadaki imtihanın gereği budur.  

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Zulüm kavramı, Kur’an-ı Kerim’de her 

türlü olumsuz durumun anlatımında kullanılan ve çok geniş bir muhtevaya sahip nadir 

kavramlardan biridir. İçerik olarak çok şümullü olan bu kavram Kur’an-ı Kerim’de 

bazen küfür ve şirk anlamında kullanılmıştır. Fakat zulüm, her iki kavramdan daha 

genel ve daha kapsamlıdır.  

Yukarıda sayılan türlerden hangisi olursa olsun, zulüm, yaratılış düzeninde 

bozukluk ve sapmalara sebep olmaktadır. İnsanın dışındaki bütün varlıklar, yaratılış 

düzenini bozmamakta, nasıl yaratılmışlarsa, öyle hareket etmektedirler. Allah’ın emir ve 

yasaklarım dinlemeyen, zulüm yollarına düşen insanlar ise, insanın yaratılış gayesinin 

dışına çıkmaktadırlar. Bu halleriyle de, varlıklar arasında en büyük zalimlerden olma 

durumuna düşmektedirler. Onun için Allah ve Râsulü genel olarak zulmü 

yasaklamışlardır. Bir de, bütün peygamberler insanları Allah’a inanmaya ve O’nun emir 

                                                
410 İbn Mâce, Fiten, 20. 
411 Nisâ, 4/110. 
412 Nahl, 16/85. 
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ve yasaklarına uygun hareket etmeye çağırmışlardır. Bu davete kulak vererek imâna 

gelen ve ibadete sarılanlar huzur, saadet, mutluluk ve başarı elde etmişlerdir. Bu davete 

kulak vermeyerek peygamberlerin yoluna muhâlefet edenler ise, zalimlerden olmuşlar 

ve başlarına büyük musibetler gelmiştir.  

Fert olsun, toplum olsun, şayet insanlar gerçek bir Allah inancına sahip 

değillerse ya da bu inanca sahip olmakla birlikte, ilahi ölçülerle eğitilip terbiye 

edilmemişlerse her zaman Allah’ın emrettiği adaletten uzaklaşıp zulüm yapabilirler. 

Zulüm ve tecavüz insanın hep sahip olacağını zannettiği kudret ve iktidarın en acı 

sonuçlarıdır. Güçlü ve muktedir olanlar, zayıf ve düşkün kimselere bazen güçlerini 

göstermek için maddi ve manevi baskıda bulunurlar, haklarına tecavüz ederler. Hatta 

kendi arzularını tatmin ve zayıf buldukları kimseleri kendi isteklerine boyun eğdirmek 

için işkence ederler. Tarih bunun sayısız misalleriyle doludur. İnancından dolayı zulme 

uğrayanlar beşer tarihinin en acı sahnelerini yaşamışlardır. Ancak zalimler asla 

kazanamamışlar ve kazanamayacaklardır. 

B. Doğruluk / Yalancılık  

Doğruluk; doğru olma hali, dürüstlük, sıdk, sadâkat, istikamet, hak, birr, 

hidâyet anlamına gelen itikadî ve ahlâkî bir kavramdır. Allah’ın emrine ve kanunlarına 

uygun bir yol izlemek ve insanların haklarına riâyet etmek demektir. Genel mânâda 

doğruluk, başkalarının maslahatını gözeterek, onlara doğru bilgi ulaştırmaktır. Doğru 

olmak, hem doğru söylemek, hem doğru düşünmek, hem de doğru davranış 

göstermektir.413  

Bir başka ifadeyle; dürüstlük, sadâkat, istikamet, hidâyet gibi kelimelerle izah 

edilen doğruluk, Allah’ın emrine ve koyduğu kurallara uygun bir yol izlemek, insanların 

haklarına riâyet etmek, dürüst ve temiz kalpli olmak, dinin doğruluk ve değer ölçülerine 

uygun şekilde davranmak demektir. Bunun için, düşünce, söz ve davranışlarda hak 

ölçüsünü aşmamaya, söylenen söze yalan, yapılan işe de hile katmamaya doğruluk 

denir.414 Ayrıca doğruluk, hem Allah’ın sıfatlarının en büyüklerinden415 hem de 

                                                
413 Çağrıcı, Mustafa, “Sıdk”, DİA, XXXVII, 98. 
414 Bkz. İsfehâni, el-Müfredât, s. 478-480, 692. 
415 Bkz. Nisa 4/87, 122. 
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peygamberlerin ve müminlerin en önemli özelliklerinden biridir.416 İman eden ve 

inancını hayata geçiren doğru insan, bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in güzel ahlâkını 

örnek alır. 

Doğruluk, haber verilen ile saklanılan şey arasındaki uygunluktur. Bir başka 

deyişle, gönüldekinin dille söylenene uyması; kişinin içinin ve dışının aynı olmasıdır. 

İnsanın içi ve dışı farklı olursa, doğruluk gerçekleşmez. Böyle bir durumda sözün bir 

kısmına yalan, bir kısmına doğru denilebilir. Örneğin; bir kâfir, içinden inanmaksızın, 

‘Muhammed Allah’ın rasûlüdür’ dese, bu hüküm söz olarak doğrudur. Ancak, bunu 

söyleyen kâfir, içinden bunun doğru olmadığına inanmaktadır. Münâfıklar 

Peygamberimize gelerek dediler ki: “Biz şehâdet ederiz ki sen Allah’ın peygamberisin.” 

Bu ifade söz olarak doğrudur. Allah (c.c.), Hz. Muhammed (s.a.s.)’in kendi rasûlü 

olduğunu biliyor. Ancak, Allah (c.c.) münâfıkların bu sözü söylerken yalancı 

olduklarına da şâhitlik yapıyor.417 

“Doğru” kavramıyla ilgili olarak kelimenin anlam sahasını tahlil eden 

değerlendirmesiyle İzutsu, şöyle der: Doğru kavramında temelde iki kutup, “sıdk” ve 

“hak” arasında bir bağıntı vardır. Hak, doğrunun nesnel yanını temsil etmektedir ve dil 

ancak ona uyum gösterdiğinde, “doğru” olabilir. O halde, öznel bir hâdise olarak doğru, 

dili hak yani “gerçeklik” ile uyum gösterecek bir tarzda kullanmaya bağlıdır. Allah ile 

insan arasındaki dinî ilgiye ait meselelerde doğru konuşma sorununa yöneldiğimiz 

zaman, bu husus müthiş bir önem kazanmaya başlar. Zira Kur’an’a göre vahiy, haktan 

başka bir şey değildir ve Allah’ın kendisi de mutlak Hak’tır. Her iki halde de “hakk”ın 

esas olarak; mesnetsiz bir şey, boş şey yahut yalan demek olan “bâtıl”ın zıddı oluşu 

önemlidir.418  

İslâmî kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük, çok çeşitli kelimelerle ifade 

edilmekte olup bunların başında “sıdk” ve “istikamet” kavramları gelir. “İnsanın söz ve 

davranışlarıyla niyet ve inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olması” şeklinde 

tanımlanabilecek olan “sıdk” erdemi, genellikle yalanın zıddı olarak kullanılır. 

“İstikamet” de, “Allah’ın buyruğuna uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olma” 

                                                
416 Bkz. Yasin 36/52; Meryem 19/41; Ahzab 33/35. 
417 Münâfıkûn, 63/1 
418 İzutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 141. 
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demektir. Doğruluk ve dürüstlük erdemine sahip olan kişiye “sâdık” ve “sıddîk” denir. 

419 

Doğruluk, ahlâkî vasıfların tümünü kendinde toplar. Özünde Allah’a, 

meleklere, âhirete, kitaplara, peygamberlere inanan, namaz kılan, zekât veren, oruç 

tutan, sabreden, sözünde duran, cihad eden... mü’minlerin bütün bu vasıfları doğruluk 

halinin tezâhürleridir. Doğruluk vasfı, doğru yolun anlaşılmasıyla gerçeklik kazanır. 

“Ancak Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet 

verdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.”420 

âyetleriyle doğru yolun temel istek olduğunu vurgulayan Kur’an, baştan sona 

doğruluğun yolunu ve bunun aksi olan sapıkların yolunu açıklar.  

İnsan her işte doğru olanı bildirmeli, kendi zararına veya yakınları aleyhine 

olsa bile doğru sözü söyleyebilmelidir. Doğru sözlü olmanın verdiği güven duygusu, 

toplum fertleri arasındaki bağların çözülmesini, aralarındaki dayanışmanın 

kaybolmasını önler. Ayrıca doğru insan kendi kendisiyle çelişkiye düşmez. Kısacası 

yalancılıktan doğabilecek bütün psiko-sosyal problemlerin önü alınmış olur. Doğruluk, 

insanların iç dünyalarını huzura kavuşturur. Özellikle de mü’minlerin gönüllerini. 

Çünkü yalan, olgun bir vicdana rahatsızlık verir.  

Olgun insan, bile bile söylemiş olduğu yalan sözle vicdanının, hele hele 

imanının sesi arasında çatışmaya girer. İşte doğruluk, bu tür çelişkilere düşmekten, 

huzursuzluktan insanı kurtarır.421 Hz. Peygamber, bu konuyla ilgili olarak şöyle 

buyurur: “Bil ki, doğruluk sükûnet (gönül huzuru), yalan ise şüphe ve tereddüt 

verir.”.422 Doğruluk, aynı zamanda diğer ahlâkî erdemlerin yolunu açan, insanı ahlâkî 

değerlere sahip çıkmaya sevkeden anahtar bir karakterdir. Nitekim Peygamberimiz 

(s.a.s.); “Doğruluk insanı iyiliğe götürür...”423 buyurmuştur.  

Kur’ân-ı Kerim, doğruluğa dair birçok âyet içerir. Doğruluk anlamında, hak, 

istikamet, birr, hidâyet vb. kelimeler de kullanılmasına rağmen doğruluk, daha çok 

                                                
419 Bkz. İsfehâni, el-Müfredât, s. 478-480. 
420 Fâtiha, 1/5-7. 
421 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da Ahlâk Psikolojisi, s. 76-77. 
422 Tirmizî, Kıyâmet 60. 
423 Müslim, Birr 105; Buhârî, Edeb 69. 
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“sıdk” kelimesiyle karşılanır. Sadece “sıdk” kelimesi bazıları mecazi anlamda olmak 

üzere Kur’an’da 15 yerde geçer. 

Ayrıca üç ayette “doğru sözlü” anlamında sadık, elli kadar ayette bunun çoğul 

şekilleri (sadikun, sadikın, sadikat) altmış kadar ayette aynı kökten çeşitli fiil ve isimler 

yer almaktadır.424 Sıdk sahibi olmaya ‘sadâkat’ denir. Mü’minlerin en önemli 

sıfatlarından biri de ‘sadâkat’ sahibi olmalarıdır. Türkçe’de sadâkat; müslüman 

kardeşinin iyiliğini istemek anlamına geldiği gibi, insanlara karşı dürüst davranmaya, 

dostluğa bağlı olmaya da denir. Bu anlamdaki sadâkatın zıddı ‘hıyânet’tir. Hâinlik ise 

olgun bir müslümana yakışmaz. Müslümanlar, karşılıklı işlerinde, başka insanlarla olan 

her türlü ilişkilerinde sadâkat ahlâkı üzere, dürüst olmalıdırlar.  

Ziya Paşa (1825-1880) şöyle diyor:  

“İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah  

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah.”  

Kur’ân-ı Kerim’de; “Allah hak olarak vaad etti. Allah’tan daha doğru sözlü 

kim vardır?”425 buyrularak Allah’ın hem haber verme, hem de vaadini yerine getirme 

bakımından gerçek anlamda “sıdk” sahibi olduğu belirtilir. İnsanlara vahyi gönderen 

Rabbimiz, kendisinin sâdıklardan olduğunu, dolayısıyla gönderilen vahiyde bir yanlışlık 

olmadığını açıklıyor.426 

Kur’an’da daha çok peygamberler için kullanılan “sıddîk” ise, sıdkı en fazla 

olan, yani asla yalan söylemeyen kimse demektir. Sıdk terimi, peygamberlerin en 

önemli özelliklerinden biridir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sâdık olduğu, yalancılardan 

olmadığı Kur’ânı-ı Kerim’in birçok yerinde anlatılmakta, İslâm tarihine, özellikle 

risâletin Mekke dönemine bakıldığında Rasûlullah (s.a.s.), gerçeğin şehâdeti, iman 

edenlerin ve hatta düşmanlarının şâhitliğiyle “el-Emîn” ve “Sâdıku’l-Va’du’l-Emîn” 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

                                                
424 Abdülbaki, M. Fuad, el-Mu’cem, “sdk” md. 
425 Nisâ, 4/122. 
426 Hicr, 15/64. 
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Çok doğru olan, doğruluğun en güzelini yapanlara, Allah’tan gelen vahyi 

tereddütsüz kabul edenlere de ‘sıddîk’ denir. Nitekim Hz. Ebu Bekr’in lakabı Sıddîk idi. 

Sıddîk olanlar asla yalan söylemezler. Onlar, itikatlarında (inançlarında) doğrudurlar ve 

bunu fiilleriyle (amelleriyle) pekiştirirler. Allah’a ve O’nun Rasûlüne hakkıyla iman 

edenler, Allah katında ‘sıddîk’lar ile şehidlerdir, sıddîk ve şehidlik mertebesine 

erenlerdir.427 

Sadâkat, kıyâmette kulun kurtuluşu için bir garanti mâhiyetindedir. Allah’ın 

gazabından kurtuluşa sebeptir, onu cennete götüren bir araçtır doğruluk: “Allah şöyle 

buyuracaktır: ‘Bu, sâdıklara/doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. 

Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah 

onlardan râzı olmuştur, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve 

kazanç budur.”428 

Allah (c.c.) bütün insanları iman etmeye ve sâdık kimseler ile beraber olmaya 

dâvet ediyor.429 Sâdık olanların, İslâm’ı, Kur’an’ı ve O’nu tebliğ eden peygamberi 

tasdik edip tam bir bağlılıkla ibâdet edenlerin mükâfatını Rabbimiz verecektir. Sıdktan 

uzak kalan iki yüzlü münâfïklara ise azâbını tattıracaktır.430 Sıddıkların özellikleri, ana 

hatlarıyla açıklanmıştır. Bunlar; sabır, itaat, infak, istiğfâr, ihlâs, takvâ, hayâ, emânet 

gibi özelliklerdir. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kur’ân-ı Kerim’de “sıdk” ve türevleri, toplam 

olarak 155 yerde geçer. Ayrıca hadislerde de bu konu ile ilgili olarak pek çok örnek 

bulmak mümkündür. Bu kavramın Kur’an’ın ve Peygamberimizin ifadeleriyle daha net 

ortaya konulması açısından birkaç ayeti ve hadisi daha örnek olarak sunalım:  

“Mü’minler, ancak Allah’a ve Rasûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye 

düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edip savaşanlardır. İşte 

sâdıklar/doğrular ancak onlardır.”431 

                                                
427 Hadîd, 57/19. 
428 Mâide, 5/119. 
429 Tevbe, 9/119. 
430 Ahzâb, 33/24. 
431 Hucurât, 49/15. 
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“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklar/doğrularla beraber olun.”432 

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman ettik’ demeleriyle 

bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki, Biz onlardan öncekileri de imtihandan 

geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya 

koyacaktır.”433 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle 

davranırsanız, Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasûlüne 

itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”434 

“Şüphesiz bizim rabbimiz Allah’tır’ deyip, sonra dosdoğru bir istikamet 

tutturanlar (yok mu), artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. 

İşte onlar Cennet halkıdır. Yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere, içinde ebedi 

olarak kalıcıdırlar.”435 

“Ey insanlar, siz kendinize bakın; siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan 

dalâletteki kimse size zarar veremez!”436 

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Beraberinde bulunan, putperestliğe tevbe 

etmiş kimseler de doğru hareket etsinler. Aşırı gitmeyin. Doğrusu Allah yaptıklarınızı 

görür.”437 

“Ve şöyle niyaz et: ‘Rabbim! Gireceğim yere sıdkla/doğruluk ve dürüstlükle 

girmemi sağla; çıkacağım yerden doğruluk ve dürüstlükle çıkmaya muvaffak kıl. Bana 

tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”438 

Rasûlullah (s.a.v.)’a ‘Yâ Rasûlallah, insanların hangisi daha faziletlidir?’ diye 

soruldu. O şöyle buyurdu: “Kalbi mahmum (temiz) ve dili çok doğru olan her (mü’min) 

kişi.” Sahâbiler: ‘Ya Rasûlallah! Dili çok doğru olanı biliriz. Mahmum kalp nedir?’ 

                                                
432 Tevbe, 9/119. 
433 Ankebût, 29/2-3. 
434 Ahzâb, 33/70-71. 
435 Ahkaf, 46/13-14 
436 Mâide, 5/105. 
437 Hûd, 11/112. 
438 İsrâ, 17/80. 
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diye sordular. Peygamberimiz şöyle cevap verdi: “Allah’tan korkan, tertemiz, içinde ne 

günah, ne zulüm ile yaratıklara kötülük etmek, ne kin, ne hased (çekememezlik) olan 

kalptir.” 439 

“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de 

cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. 

Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi 

yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.”440  

“(Sözde ve işte) Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk, şüphesiz hayır ile 

beraberdir (Sahibini hayra ve iyi amellere yöneltir). Doğruluk ve hayır (sahibi) da 

cennettedir. Yalancılıktan da sakının. Çünkü yalancılık şüphesiz şer ile beraberdir 

(sahibini kötülüklere sürükler). Ve yalancılıkla şer (sahibi) cehennemdedir. Allah’tan 

muâfât (yani, hoşlanılmayan şeylerden selâmet ve âfiyette olmayı) dileyin. Çünkü hiç 

kimseye imandan sonra âfiyetten daha hayırlı bir şey şüphesiz verilmemiştir. Birbirinize 

hased etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinizle iyi ilişkileri kesmeyin. 

Birbirinizden yüz çevirip küsmeyin ve ey Allah’ın kulları, kardeşler olun.” 441 

“Sana kuşku veren şeyi bırak, şüphe ve kuşku vermeyen şeyi al! Doğruluk, 

gönül rahatlığı, yalansa kuşkudur.”442 

Sıdk kavramına yakın anlamı olan bir diğer kelime, “istikamet”tir. İman 

ettikten sonra hak yolda sebat ederek yalpalamamak, dalâlete düşmemek anlamına gelen 

istikamet kavramı, Kur’an’da, hangi hususla ilgili zikredilmekte ise, o hususta tam 

anlamıyla dürüst hareket etmek anlamında kullanılır.443 İman etmekle kalmayıp her hal 

ve durumda istikamet üzere olmak, imanın testi mâhiyetindeki bütün olaylar karşısında, 

nifaka düşmeden samimi ve dürüstçe tavır alabilmek, gerçekleştirilmesi gerçekten zor 

bir olgudur. Kur’an’ın, sadece mü’minlere değil; bizzat Hz. Peygamber’e, 444 Hz. Mûsâ 

                                                
439 İbn Mâce, Duâ 24. 
440 Buhârî, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105; Ebû Dâvud, Edeb 80; Tirmizî, Birr 46; İbn Mâce, Mukaddime 

7. 
441 İbn Mâce, Duâ 5. 
442 Tirmizî, Kıyâme 22; Müslim, Birr 14-15. 
443 Sülün, Murat, Kur’ân-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, s. 322, 324. 
444 Hûd, 11/113; Şûrâ, 42/15. 
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ve Hz. Hârun’a445 bile, istikamet üzere bulunmasını emretmiş olması, bunu izah eder 

mâhiyettedir. İstikamet üzere yaşayan mü’minleri medheden446 Kur’an, kendisinin, 

ancak istikamet üzere bulunmak isteyen mü’minlere öğüt teşkil edebileceğini belirtir.  

Âyette “Doğrularla beraber olun.”447 buyurulması, bu kavramın toplumsal 
oluşuna delâlet eder. Doğruluk bir kulluk ahdidir. Ahde vefâ ve sadâkatin mükâfatı, 
hem dünyada, hem âhirette verilecektir. Doğruluk; düşüncede, sözde, niyette, irâdede ve 
amelde ortaya çıkar. Bütün bunların kaynağı, Kur’an ve Sünnettir. Öte yandan, düşünce 
ve eylem birliği, doğruluğun esasıdır.448  

İnsanlığın genel ahlâk anlayışında olduğu gibi, İslâm ahlâkında da doğruluk ve 
dürüstlük, insan onurunun ve sağlıklı toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından biri 
olarak kabul edilmiş ve insanın kendi kişiliğine karşı en önemli ödevleri arasında 
gösterilmiştir.449 Hz. Peygamber, kendisinden güzel bir nasihat isteyen kişiye, “Alllah’a 
inandım de, sonra da dosdoğru ol!”450 Başka bir hadis-i şerifte de: “Doğru olunuz, 
kurtuluşa erersiniz.”451 buyurmuştur. 

Mü’minin verdiği söze riâyet etmesi, yaptığı anlaşmaya -kâfirlerle bile 
yapılmış olsa- karşı taraf uyduğu sürece452 bağlı kalması gerekir.453 Güvenilmezliği, 
münâfık özellikleri arasında sayan454 ve mü’mini; komşusunun, şerrinden emîn 
olduğu455; bir başka deyişle “insanların, malları ve canları hususunda şerrinden emin 
oldukları kimse”456 olarak tanıtan Hz. Peygamber, doğruluk kavramına vurgu 
yapmaktadır. Doğruluk vasfını, gerçek mü’minlerle ikiyüzlüleri ayıran temel tavır 
olarak gören Kur’an, imanın denendiği zamanlarda gösterilen sadâkate çok önem 
verir457 ve cennetliklerin temel özelliklerini sıralarken bu kavramı özellikle vurgular.458 
Kur’an’dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki; imanın esası doğruluk; münâfıklığın 

                                                
445 Yûnus, 10/89. 
446 Fussılet, 41/30; Ahkaf, 46/13. 
447 Tevbe, 9/119. 
448 Kızılırmak, Sait, Şamil İslâm Ansiklopedisi, I, 410-411. 
449 Gazzali, el-İhya, IV, 388-389. 
450 Müslim, İman 13. 
451 İbn Mâce, Tahâret 4; Dârimî, Vudû’ 2. 
452 Tevbe, 9/6-10. 
453 Mâide, 5/1; Nahl, 16/91-92, 95. 
454 Buhârî, İman 24, Şehâdât 28; Vesâyâ 8; Edeb 69; Müslim, İman 107-108; Tirmizî, İman 20. 
455 Tirmizî, Kıyâmet 60. 
456 Tirmizî, İman 12; Nesâî, İman 8; İbn Mâce, Fiten 2; Ahmed bin Hanbel, II, 206, 215, 379. 
457 Ahzâb, 33/8, 24. 
458 Ahzâb, 33/35. 
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esası da yalandır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında 
doğruluk; münâfık ve ikiyüzlü kâfirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve 
aldatmadır. 

Doğruluk ve dürüstlüğün böylesine önemli olması, kişinin kendi şahsına karşı 

tutumundan başlamak üzere, ilişkili bulunduğu bütün kişilere ve çevrelere karşı her 

türlü tutum ve davranışlarını ilgilendiren, ticarî faâliyetlerden kamu görevlerine kadar 

hayatın bütün alanlarında ve bütün mesleklerde aranan bir erdem olmasından ileri gelir.  

Allah’a imanın en önemli göstergelerinden olan doğruluğun karşıtı ve nifak 

alameti olan yalan ise; kişinin gerçeği saklayıp, doğru olanın veya doğru bildiğinin 

aksini söylemesidir. Dürüstlükle uyuşmayan, dolayısıyla insan onurunu aşındıran 

kötülüklerin başında yalan gelir. Kur’an ve hadislere göre yalan, bir münâfıklık 

alâmetidir.459 Yalan, söz ve davranışlarda doğrudan ayrılıp uzaklaşmayı ifade eden bir 

kavramdır. Bencil birtakım sonuçlar elde etmek kasdıyla yapılan bir hareketi, hatayı 

gizlemek amacıyla, işin doğrusunu da bildiği halde isteyerek gerçeğe uygun olmayan 

beyan ve girişimlerde bulunmak, hakikati değiştirmek şeklinde görülen yanlış ifadelere 

“yalan” denir.460 Yalancılık, sözle olabildiği gibi, hareketle (jest, mimik vs.), yazı ve 

susmayla da olabilir.  

İslâm dini, prensip olarak insanın ruhsal gelişmesine, toplum düzenine ve 

barışına zarar veren her türlü kötülüğü yasaklamakla birlikte, gerek âyetlerde ve gerekse 

hadislerde yalan konusunda oldukça ağır ifadelerin kullanıldığı görülmektedir.461 Bunun 

sebebi, ahlâk kültüründeki veciz ifadesiyle yalanın “bütün kötülüklerin anası (ümmü’l-

habâis)” olmasıdır. İslâm ahlâk anlayışına göre doğruluk, bütün iyiliklerin temeli, yalan 

ise bütün kötülüklerin anası kabul edilmiştir.  

Yalancılık, çok çirkin bir huydur. Dinimiz yalanı kesin şekilde haram kılmış ve 

şiddetle yasaklamıştır. Yalan, rûhî bir hastalıktır, müslümanların kendilerini bundan 

kesinlikle korumaları gerekir. Çocuklar daha küçükken doğru sözlülüğe alıştırılmalı, 

                                                
459 Nisâ, 4/145; Münâfıkun, 63/1; Buhârî, İman 24; Müslim, İman 107. 
460 Maverdi, Edebü’d-dünya ve’d-din, Beyrut, 1978, s. 257-260. 
461 Bakara, 2/10; En'âm, 6/11; Buhârî, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105; Ebû Dâvud, Edeb 80; Tirmizî, 

Şehâdât 3, Birr 4, Tefsîru sûre 4/5. 
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yalanın zararları kendilerine anlatılmalıdır. Cenâb-ı Hak, “Yalan sözden kaçının.”462 

diye buyurmaktadır. İnsan basit dünya menfaatleri için asla yalan söylememelidir. 

Kur’ân-ı Kerim’de “kizb” ve türevleri, toplam olarak 282 yerde geçer. 

Doğruluğun karşılığı “kizb”dir. Yalan karşılığında Kur’an’da daha çok bu kelime 

kullanılır. En çok bu kelime kullanılmakla birlikte, yine yalan anlamında Kur’an’da hars 

ve zûr kelimeleri de kullanılmıştır. Kur’an’da hars kelimesi beş yerde;463 zûr kelimesi 

ise dört yerde geçer.464  

Hars, bilgisi olmaksızın sırf zan ve tahmin yoluyla söylenilen yalandır “... Siz 

zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.”465 “Zûr” da, 

yalan anlamını ifade etmektedir. Kur’an’da bu kelime, genellikle yalan şâhitlikte 

kullanılmaktadır. Nitekim Kur’an’da mü’minlerin sıfatları anlatılırken bunlardan 

birinin, yalan yere şâhitlikte bulunmamak olduğu belirtilmekte ve bu nitelik de, zûr 

kavramıyla ifade edilmektedir: “Onlar ki, yalan yere (zûr) şâhitlik etmezler...”466 

Yalan, Kur’an nazarında büyük kabahatlerden biridir. Hatta Kur’an, 

münâfıkların sayısız kusurları içinde yalanlarıyla azaba müstahak olduklarına dikkat 

çekmektedir: “Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını 

çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için acıklı bir azap 

vardır.”467 

Bu veriler ışığında konuşma hususunda yalnızca iki yol kalmaktadır: Ya sükût 

etmek ya da doğruluk. Sâdi-i Şirâzî’nin dediği gibi “ya akıllılar, dürüstler gibi doğru söz 

söylemeli, ya da hayvanlar gibi suskun oturmalıdır.”  

Kur’an’ın en fazla eleştiriye tâbi tuttuğu yalan, Allah’ı, âyetlerini, âhiret 

gününü, peygamberlerini, nimetlerini yalanlama hususundadır. Geçmiş ümmetlerden 

Nûh kavmi, Âd, Semûd, Lût, Ress ve Firavun kavimlerinin bu hususları yalanladıkları, 

                                                
462 Hacc, 22/30. 
463 En'âm, 6/116, 148; Yûnus, 10/66; Zuhruf, 43/20; Zâriyât, 51/10. 
464 Hacc, 22/30; Furkan, 25/4, 72; Mücâdele, 58/2. 
465 En'âm, 6/148. 
466 Furkan, 25/72. 
467 Bakara, 2/10. 
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468 bu yüzden de Kur’an bunların çetin azaba müstahak olduklarını belirtmektedir: “... 

Bu şekilde onlardan öncekiler de (peygamberleri) yalanladılar da sonunda azâbımızı 

tattılar...”469 Kur’an, buna şâhit olmak üzere muhâtapların yeryüzünde gezip dolaşarak 

yalanlayanların hallerini görüp ibret almaya teşvik etmektedir: “De ki: Yeryüzünde 

dolaşın, sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu düşünüp araştırın.”470  

Yalancılık, münâfıklığın ayrılmaz bir niteliğidir. Her yalancı, münâfık 

olmayabilir; ama her münâfık mutlaka yalancıdır. Münâfıklar, sahip bulundukları 

düşünce yapısını ve dünya görüşünü, yapmış oldukları bütün kötü fiilleri daima yalan 

ile gizlemeye, kendilerini mâsum göstermeye çalışmışlardır. Bu ikiyüzlü insanlar, 

öncelikle düşünce ve dünya görüşlerini, bakış açılarını gizlemek için yalana başvururlar. 

“Şehâdet ederiz ki, sen muhakkak Allah’ın peygamberisin, dediler. Allah da bilir ki, sen 

elbette O’nun peygamberisin, fakat Allah o münâfıkların hiç şüphesiz yalancılar 

olduğunu da biliyor.”471 Münâfıkların ağzından çıkan “sen muhakkak Allah’ın 

peygamberisin” sözü münâfıklar tarafından kalplerinde doğrulanmamış ve tasdik 

edilmemiştir. Sözleriyle onun peygamberliğini ikrar ederlerken kalpleriyle yalanlarlar. 

İnançlarıyla ikrarları çelişir. Nefislerinde onun peygamberliğini kabul etmezken, 

ağızlarıyla “sen muhakkak Allah’ın peygamberisin” demeleri, onların yalancılığını 

gösterir.  

Yapmış oldukları kötü fiilleri de daima yalan ile örtmeye, yalan söyleyerek 

kendilerinin suçsuz olduğunu göstermeye çalışırlar. Münâfıkların yalancılık karakteri 

inanç noktasında olduğu gibi, amel ve davranış alanında da kendini gösterir. Zarar 

vermek için gerçekleştirdikleri bir eylemi, “iyilik olsun diye yaptık” diyerek yalanı rahat 

bir şekilde kullanırlar.472  

Yalanın birer çeşidi olarak kabul edilen zaaflar ise yalan şâhitlik, iftirâ ve 

koğuculuktur. 

                                                
468 Şuarâ, 26/105, 123, 141, 160; Sâd, 38/12; Kaf, 50/12. 
469 En'âm, 6/148. 
470 En'âm, 6/11. 
471 Münâfıkun, 63/1. 
472 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da İman Psikolojisi, s. 248-249. 
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Yalan Şâhitlik: Kur’an’da yalan şâhitlik, “şehâdet-i zûr” ve “kavl-i zûr” ile 

ifade edilmektedir. Yalan şâhitlik, sosyal realitede büyük zararlara, ruhlarda büyük 

bunalımlara sebebiyet veren, kendisiyle hakların ayaklar altına alındığı, toplumun 

anarşiye sürüklendiği yalan çeşidinin en kötüsüdür. Toplum yaşantısı ve ruhlardaki bu 

zararından dolayı Kur’an, yalan şâhitliği rics (pislik) dediği putlara tapma ile birlikte 

zikretmiştir: “... Artık o pis putlardan ve yalan sözden sakının.”473 Kur’an, yalan 

şâhitlikte bulunmamayı, iman etmiş olanların sıfatları arasında zikretmektedir: “Onlar 

ki, yalan şâhitlik etmezler, boş bir şeye rastladıklarında vakar ile (oradan) geçip 

giderler.”474 

Koğuculuk: Nemîme/koğuculuk; fesatçılık yapmak, ara bozmaya gayret etmek 

amacıyla insanlar arasında söz getirip götürmek, sözü yalanlarla süslemek anlamındadır. 

İslâm, nemîmeyi büyük günah olarak kabul ederek, onu münâfıklık ameli saymıştır. 

“(Rasûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan 

laf getirip götüren (nemîm), iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba 

ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine 

boyun eğme!”475 

İftirâ: İftirâ, toplumda büyük belâ ve zararlara sebep olan, insanın şerefini 

ihlâl eden suçlardan biri olduğundan dolayı Kur’an, buna giden yolları kapatmak 

gâyesiyle fâsıkların getirdikleri haberlerin iyice araştırılmasını tavsiye etmektedir: “Ey 

iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa 

bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”476 

Fâsıkların getirdikleri haberler, eğer iyi bir şekilde araştırılsa, toplumda haksız şekilde 

meydana gelecek olan zararlar önlenmiş olacaktır. Nitekim Kur’an, bu tarz kişileri, 

“effâk esîm” olarak mübâlağa kipi halinde iki sıfatla nitelemektedir: “Size şeytanların 

kimler üzerine inip durduğunu haber vereyim mi? Her günahkâr iftirâcı-yalancı 

sahtekâr (effâk esîm) üzerine iner. Bunlar (şeytanın iftirâ ve yalanına) kulak verirler; 

çokları da yalancıdır.”477 Bunların niteliklerinden biri, çok iftirâcı ve yalancı olmaları, 

                                                
473 Hacc, 22/30. 
474 Furkan, 25/72. 
475 Kalem, 68/11-13. 
476 Hucurât, 49/6. 
477 Şuarâ, 26/221-223. 
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diğeri ise, günahtan asla çekinmeyişleridir. Bundan dolayı bu nitelikleri, toplumun 

kendilerinden şiddetle sakınmasını gerektirmektedir.478  

Gerçek bir Müslüman kendi aleyhine de olsa, doğru söylemeli ve asla yalana 

yaklaşmamalıdır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Adâleti 

titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için 

şâhitlik eden kimseler olun. (Haklarında şâhitlik ettikleriniz) Zengin olsunlar, fakir 

olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın, 

(şâhitliği) eğip büker, yahut şâhitlik etmekten kaçınırsanız (bilin ki) Allah 

yaptıklarınızdan haberdardır.”479 

Peygamber Efendimiz de yalan söylemenin ve yalan şâhitlik yapmanın büyük 

günahlardan olduğunu ısrarla belirtmiştir. Ayrıca, yalanın münâfıklık alâmetlerinden 

olduğunu haber vermiştir.480 Peygamberimiz, “...Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme 

götürür...”481 buyurmuştur. Yalanın en büyük kötülüğü işte budur. Yani, insanı Allah’ın 

rızâsından uzaklaştırıp cehenneme götürmesidir. Ayrıca yalan, insanları birbirine 

düşürür, güven duygusunu yok eder, toplum içinde karışıklıklara sebep olur; dostlukları 

yıkar, yerine düşmanlık tohumları eker. Yalan, er geç ortaya çıkacağından, yalancılar, 

kendilerine güvenilemeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna 

düşerler. Kısaca yalan, insanı dünyada da âhirette de felâkete sürükler.  

Yalan söylemenin yol açtığı pek çok psiko-sosyal olumsuzluklar da vardır. Her 

şeyden önce yalan, toplum bireylerini birbirine bağlayan güven duygusunu ortadan 

kaldırır. Çünkü yalan söyleyene güven duymamak, ancak doğruyu söyleyene güvenmek 

esastır. Yalancılık, insanların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygı duygularını sarsar, 

fertler arasındaki birlik ve dayanışmayı kaldırarak insanları birbirine düşürür, 

düşmanlıklara sebep olur. Yalnız insan ilişkilerini değil; insan sinirlerini de bozar, 

insanın içinden gelen sesi (vicdan) susturur, meseleleri yozlaştırır.482 Bu nedenle yalan, 

yüksek ahlâkî değerleri tahrip eden büyük bir âfettir.  

                                                
478 Aydın, Hayati, Kur'an'da İnsan Psikolojisi, s. 259-264. 
479 Nisâ, 4/135. 
480 Müslim, İman 107. 
481 Buhârî, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. 
482 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da Ahlâk Psikolojisi, s. 74-75. 
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Kur’ân-ı Kerim, bu psiko-sosyal gerçeklerden dolayı, daha da önemlisi 

imanının bir gereği olarak, mü’minlerden yalan söylememelerini emir buyurmuştur: “... 

Pislikten, putlardan sakının; yalan sözden kaçının.”.483 İmanın iç dinamikleri, mü’mine 

nasıl putlardan sakınmayı emrediyorsa, aynı şekilde yalandan sakınmayı da emreder. 

Allah’a ortak koşmaktan sakınmakla, yalandan sakınmak konusunda mü’mini 

vazifelendiren ilk kaynak imanın iç dinamikleridir: “En büyük günahı size haber 

vereyim mi? Allah’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve İyi belleyin, bir de 

yalan söylemek, yalancı şâhitlik yapmaktır”484 

Yalan, toplumda büyük bir oranda nefret uyandırmaktadır. Toplumda yalan 

söylediği görülen herhangi birinin, itibarı sarsılmaktadır. Nitekim bir hadis-i şerifte bu 

durum şöyle belirtilir; “Bir insan, yalan söylediğinde söylediği yalanın pis kokusu 

yüzünden melek ondan bir mil uzaklaşır.”485 Bu hadiste yalanın pis bir koku salgıladığı 

söylenilmektedir. Rûhânî varlıklar olan meleklerin, bu pis kokudan rahatsız olduklarını 

göz önüne aldığımızda, bu kokunun aynı sınıftan olan insan ruhlarını da tiksindirdiğini, 

bunun da tesirinin toplum yaşantısında, nefret şeklinde tezâhür ettiğini söylememizin 

mümkün olabileceği kanısındayız.  

Günümüzdeki stres, rûhî bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, 

intihar isteği gibi mânevî hastalıkların büyük bölümünün “yalan”la ilgisi olduğunu 

söylemek zor olmaz. Yalandan kaçınan doğrular ise, bütün bu acılardan ve vicdan 

azâbından emîn oldukları gibi bu doğruluklarının karşılığını esas olarak âhirette 

alacaklardır. Unutmamak lâzımdır ki, esas cezâ ve ödül yeri âhirettir. “Allah şöyle 

buyuracaktır: ‘Bu, sâdıklara/doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. 

Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah 

onlardan râzı olmuştur, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve 

kazanç budur.”486 

Ayet ve hadislerde de ifade edildiği üzere yalan, aslında haramdır; ancak zarûrî 

hallerde yalana ruhsat verilmiştir. Kur’an’ın ahlâk normları çerçevesinde genel olarak 

                                                
483 Hacc, 22/30. 
484 Buhârî, Şehâdât 10, Edeb 6, İsti’zân 35, İstitâbe 1; Müslim, İman 143; Tirmizî, Şehâdât 3, Birr 4, 

Tefsîru sûre 4/5. 
485 Tirmizî, Birr 46. 
486 Mâide, 5/119. 
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yalancılık olumsuz bir karakter olarak değerlendirilir. Fakat insanlar arasında barışı 

sağlamak, savaş gibi durumlarda düşmana fırsat vermemek ve benzeri durumlarda 

şeklen yalana benzeyen davranışlar mâzur görülmüştür.  

Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:”İnsanların arasını 

düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun/hayırlı sözler taşıyan veya hayırlı 

konuşan yalancı sayılmaz.”487 Ümmü Külsûm şöyle dedi: “Ben Rasûlullah (s.a.v.)’ın şu 

üç hal dışında, halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini hatırlamıyorum: Harpte, 

kişilerin arasını düzeltmekte ve (aile dirliğini sağlamak için) kocanın hanımına, hanımın 

kocasına söylediği sözlerde.”488  

Görüldüğü gibi, üç yerde yalan konuşmanın câiz olduğuna dair açık bir istisnâ 

vardır. Yalnız, bütün bu durumlarda bile, doğru söyleyerek ihtiyaç giderilecekse, yalana 

mürâcaat edilmemelidir.  

Sonuç olarak doğruluk, İslâm’ın vazgeçilmez ilkelerinden, müminlerin de en 

bariz özelliklerinden biridir. O, dini sıcak bir ruh ve yaşanarak müdafaa edilen bir itikât 

haline getirmektir. Sadık mümin kalbi ile inandıklarını doğru olarak dile getiren, diliyle 

söylediklerini de fiilleri ile tasdik eden kişidir. Doğruluğun zıddı yalancılıktır. 

Yalancılığın dayandığı temel ilke ise, zulümdür. Zulüm, haktan ve doğruluktan sapmak, 

adalete aykırı davranıp haksızlık yapmaktır. O, dünyada mazlumu, ahirette de zalimi 

yakan bir ateştir.  

C. Cömertlik / Cimrilik  

Cömert, eli açık, ikramcı, kerem sahibi; cömertlik ise eli açık olmak, 

başkalarına karşılıksız yardım yapmayı sağlayan duygu veya bu duygunun etkisiyle 

yardım yapmak anlamındadır. Cömertlik; sehâvet, ikram, ihsan ve yardım alışkanlığı 

demektir. Cömertlik insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler 

dâhilinde ve Allah rızasından başka hiçbir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda 

bulunmasını sağlayan üstün bir ahlâk kuralıdır.489  

                                                
487 Buhârî, Sulh 2; Müslim, Birr 101; Ebû Dâvud, Edeb 50; Tirmizî, Birr 26. 
488 Müslim, Birr 101. 
489 Çağrıcı, “Cömertlik”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, I, 351. 
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Bu kelime, Farsça ‘cevân-merd’ sözcüğünden Türkçeleştirilmiştir. Cömertlik 

İslâm ahlâk literatüründe genellikle sehâ, sehâvet ve cûd kavramlarıyla ifade 

olunmaktadır. “Bir şeyin yeni iyi ve sağlam olması”, ayrıca “cömertlik yapmak” 

anlamındaki cevd veya cevdet kökünden türetilmiş olan cûd da terim olarak sehâvet 

kelimesiyle eş anlamlıdır.490. Bir kavram olarak cömertlik, eldeki imkânları meşru 

ölçüler içinde, hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak başkalarının yararına sunma 

eğilimi demektir. Kur’ân’da sehâ, sehâvet ve cûd kelimeleri geçmez. Ancak pek çok 

âyette infak, i’tâ, îsâr, ikram, ihsan, it’âm, bezl gibi masdarlardan gelen fiillerle 

cömertlik teşvik edilmiştir.491 Hadislerde ise bu kelimelere ilave olarak sehâ, sehâvet ve 

cûd kelimeleri geçmektedir. Bazı İslâm ahlâkçıları bu terimleri cömertliğin farklı 

dereceleri için de kullanmışlardır:492  

Sehâvet: Malının bir kısmını dağıtarak yapılan cömertlik. Bu, cömertliğin 

asgarî derecesi olarak kabul edilir. Zekât vermek gibi,  

Cûd: Malının çoğunu dağıtıp, geriye azını bırakarak yapılan cömertlik. Hz. Ebû 

Bekir’in çoğu zaman cihat için yaptığı yardım gibi,  

İsâr: İnsanın, başkalarını kendisine tercih etmesi mânâsına gelir. Ahlâkçılara 

göre, toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmektir. Bir başka 

ifadeyle; kendi için gerekli olan bir şeyi, zarar ve sıkıntılara katlanarak kendisi kullanma 

yerine, başkalarının istifadesine sunmak sureti ile yapılan cömertliktir. Bunun Asr-ı 

Saadet’teki örneği; Medineli Müslümanların (Ensar), Mekkeli Muhacirleri şehirlerine 

davet edip onları her şeylerine ortak ederek Allah Teâlâ’nın takdirini kazanmalarıdır.493 

Bir başka örnek de Hz. Ebû Bekir’in Hicret esnasında mağarada hayatını tehlikeye 

atarak Peygamber Efendimiz ile beraber bulunmasıdır.494  

                                                
490 Bkz. Lisânü'l-Arab, “shv”, “cvd” maddeleri. 
491 Bkz. İsra, 17/20; Kasas, 28/77; Rahman, 55/78; Fecr, 89/15. 
492 Çağrıcı, Mustafa, “Cömertlik” md., DİA, VIII, 72. 
493 Haşr, 59/5. 
494 Tevbe, 9/40. 
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Bazı ahlâkçılar, klasik ahlâk felsefesindeki dört esas fazilete (hikmet, şecaat, 

iffet, adalet) ilâveten cömertliği de temel fazilet sayarak bunun altında ikinci derecedeki 

faziletleri sıralamışlardır.495 

Şüphesiz Allah’a imanın en güçlü belirtilerinden biri de nimet ve imkânları 

başkalarının yararına seferber etmektir. Cömertlik, Allah’ın kudret, merhamet, lütuf ve 

ihsanına inanmış olmanın temel belirtisidir. Bu inancı taşıyan; -hırsların, kinlerin ve 

merhametsizliklerin kirletmediği- gönüller berraklıklarını cömertlik şeklinde dışa 

vurmaktadırlar. 

Bu nedenle cömertlik, ruhun bir melekesidir. İnsanları, muhtaç olanlara 

vermeye, ihsanda bulunmaya sevk eder. Bu melekeye sahip olan kişi, ferdî ve içtimaî 

alanda lüzumlu olan her şeye yardım eder. Hiçbir kimsenin zorlaması olmadan ihsanda 

bulunmayı can ve gönülden ister. “Rızkı veren Allah’tır”496 düşüncesi ile hareket 

ettiklerinden kalpleri de temiz ve zengindir.497 Kendi varlıklarıyla, her ne suretle olursa 

olsun başkalarına faydalı olmaya çalışırlar. Allah Teâlâ’nın kendilerine fazl ve 

kereminden verdiğine ve bunlarda da muhtaçların hakkı olduğuna498 inanırlar. 

Cömertliği kul hakkının temeli sayarlar. Kendi haklarını affederler. Kendi ihtiyaçlarını 

düşünmeden başkasının ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Hatta zarurî ihtiyacı olan bir 

şeyi, başka birine vermeyi tercih ederler. 

Cömertlik vasfının elde edilebilmesi için; yardımın gönüllü olarak yapılması, 
499 karşılığında hizmet, övgü, mükâfat beklenilmemesi, 500 yardım edileni rencide 

edebilecek davranışlardan kaçınılması, 501 yapılan yardımın sahibi katında üstün bir 

değeri olması502 gerekir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de cömertlik, cihat ile aynı seviyede tutulmakta; Allah’ın 

insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlandırılması istenmektedir.503 

                                                
495 Bkz. İbn Miskeveyh, Tehzibü’l-ahlak, s. 43; İbn Hazm, el-Ahlak ve’s-siyer, Beyrut, 1985, s. 59, 87. 
496 Neml, 27/64; Zâriyât, 51/58. 
497 Leyl, 92/17-20. 
498 Hud, 11/6. 
499 Haşr, 59/5; Hadid, 57/11-18; Maide, 5/13. 
500 İnsan, 76/8-10. 
501 Bakara, 2/263-264. 
502 Âli İmrân, 3/92. 
503 Bakara, 2/254. 
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Cömertliğin, kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya 

vesile olacağı bildirilmektedir.504 Bazı ayetlerde cömertlik alış verişe benzetilmekte; 

Allah Teâlâ’ya verilen bir borç olarak temsil edilmektedir.505 

Kalpler cömertlik sayesinde temizlenir.506 Çünkü küfür ve nifaktan sonra kalbi 

karartan âmillerden biri de, aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîm’de; “Serveti de düşkünce seviyorsunuz.”507 buyrulur. İşte bu sevgi ile 

insan, “Ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz.” korkusuna düşer ve hemen 

Şeytan harekete geçer: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder.”508 

Oysaki Allah Teâlâ’nın bildirdiğine göre: “Mal ve servet insan için bir imtihandır.”509 

Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cömertliktir.510 

Şüphesiz mal ve servet oldukça çekici ve tatlıdır. İnsan paraya çok tutkun ve 

düşkündür. Maddenin aşağıya çekip kendine yapıştığı bir insan yükselemez, melekut 

âlemine çıkamaz. Malın kirlettiği ruh ve kararttığı kalb, manevi gerçekleri göremez, 

ilâhi sırları idrak edemez. Bunun için bir ruh temizliği, kalb arındırması gereklidir. Her 

hastalık kendi cinsinden bir şeyle tedavi edilir kuralı uyarınca, maldan gelen hastalık 

yine malla tedavi edilir. Bundan dolayı malın belli bir kısmının yoksullara verilmesi, 

hayır yolunda harcanması emredilmiştir. “İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına 

çevirmeniz değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve 

peygamberlere iman eden; O’nun sevgisiyle malı yakınlara, yetimlere, yoksullara, 

yolculara, düşkünlere ve kölelere hürriyete kavuşmaları için veren; namazı dosdoğru 

kılan, zekâtı veren ve akitleştiklerinde akidlerine vefa gösterenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar da 

bunlardır.”511 

İnfak, insanın hırsın, cimriliğin, egoizmin pençesinden kurtuluşu demektir. “Ne 

infak edelim?” diye sana soruyorlar. De ki: “Maldan vereceğiniz şey ananın, babanın, 

                                                
504 Bakara, 2/222. 
505 Bakara, 2/244; Maide, 5/13; Hadid, 57/11. 
506 Leyl, 92/17-20. 
507 Fecr, 89/20. 
508 Bakara, 2/268 
509 Zümer, 39/49-52. 
510 Tegabün, 64/15-17. 
511 Bakara, 2/177. 



 

194 

akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır. Ve her ne hayır işlersiniz, şüphe 

yok ki, Allah, onu hakkıyla bilir.” Zekât toplumda psiko-sosyal yapıyı etkiler. 

Toplumun bireyleri arasında birliği sağlar. Ayrılık fikirlerini şuurlardan siler. “Onlar ki, 

gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

de infak ederler.”512  

Psikolojinin verilerine göre, ruh sağlığının esası insanın sosyal hayata 

katılması, topluma faydalı olduğunu hissetmesine bağlıdır. Zekât toplumsal katılımın en 

canlı örneklerinden biridir. Yine psikolojinin verilerine göre, zekât inananı mali ibadete 

alıştırmak suretiyle, onu ruhi bunalımlara, hatta intiharlara götüren mal tutkusunun esiri 

olmaktan kurtarır. İnfak eden yani veren insan kalbinde ve şuur altında bir rahatlama ve 

zevk duyarak mutlu olur.513  

Ayrıca zekât, zenginlerle yoksullar arasındaki çekememezlik hastalığına tesirli 

bir ilaçtır. Zenginlerin fakirlere yardım ellerini uzatmasıyla, yoksulların zenginlere karşı 

duydukları kin ve nefretleri söner, gönülleri sükûna kavuşur. Zekât vermek müminler 

arasında nefret ve düşmanlığın ortadan kalkmasına neden olduğu gibi, muhabbet ve 

dayanışma kapılarını açar. Yine zekât, insandaki hasislik, pintilik, cimrilik gibi huyları 

giderir. Yerine, cömertlik ve iyilik duygularını getirir. Merhamet duygularını geliştirir, 

gönül zenginliği kazandırır, insanı inceltir, yumuşatır. Kalb katılığını giderir.  

Bu konuda dikkat çeken bir hususta şudur: İslâm, cömertliği bir erdem olarak 

yüceltmekle kalmamış, onu bencil duyguların aracı olmaktan çıkararak Allah rızası ve 

insan sevgisinden oluşan bir muhtevaya kavuşturmuştur. Kur’ân, malını gösteriş için 

harcayan kimselerin bu davranışlarının ahlâkî bir değer taşımadığını, yardımlaşmanın 

ancak insanlara iyilik etme (birr) gayesiyle ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde 

(takvâ) olması gerektiğini ısrarla vurgular.514 Allah sonsuz lütuf ve kerem sahibidir.515 

O kerîmdir, 516 cevâddır (cömert)517. Hz. Peygamber de insanların en cömertidir.518 

                                                
512 Bakara, 2/3. 
513 Nurbaki, Haluk, Sonsuz Nur, Damla Yay., İstanbul, 1987, s. 168. 
514 Bakara, 2/264; el-Mâide, 5/2; Leyl, 92/17-20. 
515 Rahmân, 55/27, 72; el-Alak, 96/93. 
516 İnfitâr, 82/6. 
517 Tirmizî, Edeb, 41. 
518 Buhârî, Bed’ü'l-vahy, 5, Savm, 7, Menâkıb, 23; Müslim, Fezâil, 56-57; İbn Hanbel, el-Müsned, 

VI/130. 
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Cömertlik, israf ve cimrilik diye adlandırılan iki aşırılığın ortasıdır. Kur’ân’da 

mü’minlere her iki aşırılıktan da sakınarak harcamalarında ölçülü olmaları 

emredilmiştir.519  

Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu ahlaki ilkenin anlam kazanabilmesi 

ve gerçek cömert olabilmek için yapılan yardımın isteyerek ve seve seve yapılması 

gerekir.520 Cömertliğin diğer bir şartı da yardıma mukabil mükâfat, övgü, teşekkür ve 

hizmet gibi maddî ve manevî bir karşılık beklenmemesi, 521 yardım olarak verilen malın 

gözden çıkarılan bir şey olmayıp sahibi nezdinde değer taşıması, 522 gösterişten uzak ve 

yardım edilen kimseyi rencide edecek tutumlardan kaçınılmasıdır.523  

Bu nedenle başkalarına yardımda bulunan insan yaptığı yardımlardan dolayı 

insanları minnet altında bırakmaz ve kibirlenmez. Çünkü eşya ve olayların Yüce 

Yaratıcının isim ve sıfatlarının birer tecellisi olduğuna inanan insan, o isimlerden birinin 

de Rezzak (Bütün varlıkların rızkını veren) olduğunu bilir ve Allah’ın bu isimle bütün 

varlıkları beslemeyi taahhüt ettiğine inanır: “Yeryüzündeki canlıların hepsinin rızıkları 

Allah’a aittir. Onların duracak yerlerini de emanet edilen yerlerini de O bilir.”524 Buna 

inanan bir vicdan, elindekilerden bol bol vermekle hiçbir şey kaybetmeyeceğini, aksine 

bu hareketiyle kendisine bu nimetleri verenin daha fazlasını tekrar vereceğini bilir ve 

bundan mutluluk duyar. 

“Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler 

onların ta kendileridir.”525 Hırsı kırmak için zenginken de fakirken de az veya çok 

vererek cömert olmak gereklidir. Fakirliğinde vermeyen zenginliğinde hiç veremez. 

Burada istenen, verebilme gücüne ulaşmaktır. Dolayısıyla vermek, bir niyet meselesidir. 

Peki, insanlar emanetçisi oldukları malı, sahibinin “verin!” emrine rağmen 

neden vermek istemezler? İnsanların cömertlikten kaçmasının sebeplerinin başında 

“Benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim?” duygusu ile “Başkalarına verirsem, 

                                                
519 A'râf, 7/31; İsrâ, 17/29; Furkân, 25/67. 
520 Haşr, 59/9. 
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benim varlığım azalır ve zaruret zamanında zahmete düşerim.” düşüncesi gelir. İslâm 

dini ise bu duygu ve düşünceyi kökünden kaldırmıştır. İslâm’a göre mal ve servet 

herhangi bir şahsın inhisarı altında değildir. Mal ve servet yalnız Allah Teâlâ’nındır. 

Her şeyin gerçek Mâlik’i O’dur.526 Kur’ân-ı Kerîm’de bu durum yirmiyi aşkın ayette 

vurgulanmaktadır. Mülk Allah Teâlâ’ınn olduğuna göre, tabiî olarak sahibinin yolunda 

sarf edilmesi, inanan için en makûl bir hâdise olarak değerlendirilir. Mümindeki 

cömertlik duygusu da bu düşünceden kaynaklanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), şöyle 

buyurur: “Cömert kişi, Allah’a yakın, Cennet’e yakın, insanlara yakın ve Cehennem 

ateşinden uzaktır. Hasis (cimri) insan, Allah’tan uzak, Cennet’ten uzak ve Cehennem 

ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir.”527 “Gıbta 

edilecek kişilerden biri de cömertlerdir.”528 

Sözün burasında, Kur’an’ın çok veciz bir şekilde ifade ettiği ayetlerin yanı sıra, 

Peygamber efendimizin hem kişisel cömertliğinden hem de konuyla ilgili söylemiş 

olduğu güzel sözlerinden birkaç örnek vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz: 

Cömertliği öven Yüce Allah, bir âyette şöyle buyurmuştur: “Allah’ın rızasını 

kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf 

edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur 

yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine 

ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir.”529 

“Allah, faizi mahveder. Sadakaları artırır ve Allah hiçbir günahkâr kâfiri 

sevmez.”530 Sadaka Allah’a ve ahiret gününe inanan müminin psikolojisinin bir 

göstergesidir. O başkasını kendisine tercih eden bir psikolojinin alâmetidir.531  

“Onlar ki namaz kılarlar, zekât verirler ve onlar ahirete de yakinen 

inanırlar.”532 İnsan ruhunu yücelten zekât, doğuştan gelen bencilliği yok eder.533  

                                                
526 Âli İmrân, 3/179; Hadîd, 57/10. 
527 Tirmizî, Birr, 40. 
528 Buhârî, Tevhid, 45. 
529 Bakara, 2/265. 
530 Bakara, 2/276. 
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“O halde ey inananlar, yakınlığı bulunana, yoksula, yolcuya hakkını verin. Bu 

Allah’ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. Ancak bunlar kurtuluşa erenlerdir. 

İnsanların mallarında artış için verdiğiniz faiz Allah katında artmaz.”534 Zekât veren 

toplumlarda, bireysel olarak, insanlarda nezaket, hoşgörü, sevgi, fedakârlık, başkalarının 

hakkına saygı gösterme faziletleri gelişir.  

“Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Ki onlar namazlarında huşu 

içindedirler, onlar boş sözlerden yüz çevirirler. Ki onlar zekâtlarını verirler.”535 Zekat 

kalbi temizler, cimrilikten arındırır. Şeytanın fısıldadığı fakirlik vesvesesinden insanı 

kurtarır.536  

Abdullah b. Abbâs, Peygamber Efendimizin cömertliğini şöyle anlatır: 

“Allah’ın Resûlü, insanların en cömerdi ve en iyilik severi idi. Ramazan’da Cebrâil ile 

beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi.” Cebrail, her Ramazan gecesi 

Resûlullah’ın yanına gelir, ona Kur’ân öğretirdi. Cebrâil şöyle derdi: “Allah’ın Râsulü 

bereket getiren rüzgârlardan daha cömerttir.”537 

Bir hadisinde o: “Uhud dağı kadar altını olsa, hepsini de bekletmeden 

dağıtacağını”538 ifade etmiştir. “Allah cömerttir ve cömertliği sever, ”539 buyuran 

Peygamberimiz son derece cömert bir insandı. 

Ebû Saîd el-Hudrî şöyle demiştir: Ensârdan bazı kimseler, Rasûlullah 

(s.a.v)’den yardım istediler, Peygamber de onlara verdi. Sonra yine istediler. Rasûlullah 

yine verdi. Nihayet yanındaki mal tükendi.540  

Kendisinden bir şey isteyen kimseyi asla geri çevirmezdi. Verebileceği ne 

varsa çekinmeden verirdi. Kimine para verir, kimine yemek yedirir, kimine elbise 

giydirirdi. Borç alırsa öder, alacaklı olursa, bazen alacağından vazgeçerdi. Bazen 

birisinden bir şey alır, parasını öder, sonra da aldığı şeyi satıcıya hediye ederdi. 
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Bir kadın Peygamberimize bir elbise getirip: -Yâ Rasûlallah! Bunu kendi 

elimle dokudum ve sana giydirmek için getirdim, dedi. Peygamberimizin böyle bir 

elbiseye ihtiyacı vardı. Elbiseyi aldı ve gidip giyindi ve tekrar oraya döndü. Orada 

bulunanlardan birisi: -Yâ Rasûlallah! Bu ne kadar güzel! Bunu bana giydir, dedi. 

Peygamberimiz, geri dönüp elbisesini değiştirdi ve elbiseyi o adama verdi. Ancak orada 

bulunanlar: -Bunu söylemekle iyi etmedin; Rasûlullah’ın buna ihtiyacı vardı. Sen, onun 

hiçbir isteyeni reddetmediğini bildiğin halde bunu kendisinden istedin, dediler. O da:-

Ben onu giymek için istemedim; kefenim olsun diye istedim, diye cevap verdi. Olayı 

anlatan sahâbî, gerçekten bu elbise, daha sonra o zâtın kefeni oldu, demiştir.541 

Peygamberimiz hediye de kabul ederdi, fakat ondan daha üstün bir şeyi de 

karşılık olarak verirdi. Bir defasında bir kız çocuğu ona bir miktar hurma ve taze 

salatalık getirmişti. Peygamberimiz de ona bir avuç mücevher vermişti.542 

Peygamberimiz, Müslümanları da cömert olmaya davet ederek, hayırsever 

insanların dünya ve âhiret mutluluğunu kazanacaklarını, imkânı olduğu halde hayır 

yapmaktan kaçan cimri kimselerin ise mutsuz olacaklarını bildirerek543 şöyle 

buyurmuştur: 

“Cimri ile cömert kimsenin durumu, şu iki kimseye benzer. Bunların üzerinde 

göğüslerinden omuzlarına kadar kuşatan demirden zırh vardır. Cömert davranıp sadaka 

veren kimse, her sadaka verişinde, üzerindeki o demir zırh genişler, uzar ve bütün 

vücudunu kaplar Hattâ onun ayak izlerini bile siler, giderir (Böylece bu kimse, hem 

huzur ve mutluluk duyup içi rahatlar, hem dışarıdan gelecek olan huzursuzluklara karşı 

korunmuş olur, hem de günahları silinmiş olur). Allah yolunda harcama yapmaktan, 

sadaka vermekten kaçınan cimri kimsenin ise, üzerindeki zırhın halkaları büzülür, 

vücudunu sıkar; bu kişi, kendisini sıkan zırhı genişletmeye çalışır, fakat zırh genişlemez 

(yani bu kimse, sürekli sıkıntı ve üzüntü içinde kalır, bundan da kurtulamaz)”.544 

Peygamberimiz (s.a.v.), insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert 

olmalarını, işi öldükten sonraya bırakmamalarını tavsiye eder: “Sadakanın en iyisi 
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bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağ iken, malınız elinizde iken, istediğiniz 

kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış 

olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar.”545 

Sonradan pişmanlık duymamak için, Müslüman’ın cömert davranarak Allah 

Teâlâ’nın kendisine ihsan ettiği malını sağlığında Allah yolunda ve O’nun rızasına 

uygun bir biçimde harcaması gerekir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Sizden birinize 

ölüm (alâmetleri) gelip de: “Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, 

sadaka versem ve salihlerden olsam.” demeden önce size, rızık olarak verdiğimiz 

şeylerden (Allah yolunda) harcayın.”546 

Peygamberimizin hayatında çalışma, kazanma, tevekkül ve cömert olmanın 

hepsini aynı anda bir arada bulabiliyoruz. Cömertlik, insanın elinin açık olması halinin 

adıdır. Harcamalarda israf ve cimrilikten kaçınmaktır. Gereken yerde gerektiği kadar 

harcama yapabilmektir. 

“Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisi 

arasında orta bir yol tutarlar.”547 “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. 

Fakat saçıp savurarak israf etme. Çünkü israf edenler, Şeytanların kardeşleridir. Şeytan 

ise, Rabbine karşı çok nankördür.”548 “Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size 

kötülüğü emreder. Allah ise lütfundan bir ma’firet ve zenginlik vaad eder. Allah; kudreti 

geniş olan; her şeyi hakkıyla bilendir.”549 

Bu ve benzeri âyet-i kerimelerdeki buyrukları en iyi şekilde uygulamış olan 

Peygamberimiz, şöyle buyurur: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden; komşusuna iyilik 

etsin, misafirine ikram etsin, ya hayır söylesin ya da sussun.”550 

Cömertliği insanlara bu şekilde öğütleyen Peygamberimiz, cimriliği de aynı 

şekilde yasaklar. Öyle ki, iman ile cimriliğin bir arada bulunamayacağını vurgulayarak 

inanan insanları şöyle uyarır: “İki özellik mü’minde bir araya gelemez. Bunlardan biri 

                                                
545 Buhârî, Vesâya, 14. 
546 Münâfikûn, 63/10. 
547 Furkan, 25/67. 
548 İsra, 17/26-27. 
549 Bakara, 2/268. 
550 Buhari, el-Edebu’l-Müfred, s. l90. 
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cimrilik, diğeri de kötü ahlâktır.”551 “Cimrilikten sakının. Çünkü o, sizden öncekileri 

helak etmiştir...”552 

Görüldüğü üzere, cömertliğin zıddı cimriliktir. Cömertlik ahlâken ne kadar iyi 

bir davranış ise, cimrilik de o kadar yerilen bir davranıştır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de insanların birbirinden farklı ve üstün yönlere sahip olarak 

yaratıldığı bildirilirken, bu şekildeki yaratılışın sebebinin, onların aralarında sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunmaları olduğu ifade edilir.553 Birbirlerine 

iyilikte ve takvâda yardımlaşmada bulunmaları emredilirken, 554 iyilik yapmakla kul 

hakkının, takvâ ile de Allah hakkının yerine getirilmesine işaret edilmektedir. 

Ancak insanda bir çok psikolojik zaaf bulunmaktadır.555 Bu zaaflardan birisi de 

cimriliktir. Bu zaaf dengede tutulmadığında insanların sosyal dayanışma ve 

yardımlaşmalarına engel olmaktadır. 

Kelime olarak Türkçede; eli sıkılık, pintilik ve nekeslik556 olarak ifade edilen 

cimrilik, terim olarak da; kerem ve cömertliğin zıddı olup, başkasına verilmesi gereken 

bir hakkı vermemek veya engel olmaktır. 

Genel anlamda cimrilik, kişinin sahip olduğu değerleri/imkânları uygun 

olmayan şekilde kendisinde alıkoyması, başkasına vermemesidir. Hem kendisinde hem 

de başkasında böyle bir karakterin yerleşmesini istemek ahlâkî bir kusurdur.557 

Cimrilik yapmak; Arapçada “buhl”, “şuhh”, “katr”, “men’” gibi kelimelerle 

ifade edilmektedir. Bu terimler hem Kur’ân’da, hem de hadîslerde kullanılmaktadır. Bu 

kelimelerin hepsi aynı mânâya gelmekle birlikte az da olsa mânâ farklılıkları mevcuttur. 

Cimriliğin iyi anlaşılması için bunları kısaca açıklamak faydalı olacaktır: 

                                                
551 Buharî, el-Edebu'l-Müfred, s. 379- 380. 
552 Buhari, a.g.e., s. 556. 
553 Hucurât, 49/13; Mâide, 5/2. 
554 Mâide, 5/2. 
555 Bu konuda bkz. Aydın, Hayati, Kur’ân’da İnsan Psikolojisi, İstanbul, 2002. Necati, M. Osman, 

Kur’ân ve Psikoloji (Çev. Hayati Aydın), Ankara, 1998. 
556 Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1997, s. 143; Türkçe Sözlük, Türk 

Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1988, I, 261-262. 
557 İsfehânî, a.g.e., s. 49. 
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Buhl; imsak, elde tutmak, vermemek demektir. Böylece kişinin, üzerine 

vermesi gerekli olan bir hakka mâni olması, müstahak olanı vermemesidir. Ancak 

başkasına ait olup da elinde emânet olan bir şeyi vermemesi cimrilik (buhl) değildir. 

Cimrilik yapana bahîl denir. Bahîl; malı elinde tutmaktan zevk alır, verse de istenilince 

verir. Cömert ise istenilmeden verir ve vermekten zevk alır. 

Şuhh; aşırı derecedeki cimrilik olarak tanımlanmaktadır. Buhl; insanın kendi 

elindekini kıskanması, şuhh ise herkesin elindekini kıskanmasıdır.558 Şuhh; cimriliğin 

(buhlun) son derecesidir. Bununla muttasıf olan kişi, başkasının malına bile cimrilik 

eder, başkasının cömertlik yapmasını arzu etmez, başkasının cömertlik etmesinden nefsi 

sıkılır. Bu sebeple de başkalarının cömertlik yapmasına engel olmaya çalışır ya da o 

derece hırslı olur ki, başkasının malını haksız yere yer yahut kendisinin olmayan şeylere 

göz diker, başkasında olmasına razı olmaz ve çekememezlik yapar. Şuhh, şiddetli 

cimriliği, sadece malda değil, her işte ve her iyilikte cimri davranmayı ifade eder.559 

Katr (ve bu kelimeden türetilmiş olan iktâr, taktîr) kelimesi; kifayet edecek 

miktardan daha az harcamaktır, kısmaktır. “İnsan çok cimri (katûr)dir.”560 âyeti bunu 

teyit etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu tür harcamalarda orta yolun takip edilmesi 

emredilerek “Elini boynuna bağlama (cimrilik yapma), onu büsbütün de geniş 

davranarak saçıp savurma (israf etme), yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup 

kalırsın”561 buyurulmaktadır. 

“Men’” kelimesi de; mâni olmak, engel olmak, vermemek mânâsına 

gelmektedir. Kur’ân’da “menû’” ve “mennâ’” şeklinde kullanılmaktadır ve 

“bahîl/cimri” mânâsındadır. “İnsan, kendisine hayır geldiğinde cimrilik edici 

(menû’)dir.”562, “Mennâ’ın lil-hayri/Hayra engel olucudur.”563 buyurulmaktadır. 

Cimrilik, parayı veya sevdiği nesneyi, kişinin kendisine sağladığı yararlar ya da 

kolaylıklar nedeniyle sevmesidir. Günümüzde cimrilik sadece parasal harcamalardaki 

                                                
558 Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili, Eser Nşr., tsz., VII, 4845. 
559 Kandemir, Yaşar ve diğerleri, Riyâzu’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, İstanbul, 2002, II, 

133. 
560 İsrâ, 17/100. 
561 İsrâ, 17/29. 
562 Meâric, 70/21. 
563 Kalem, 68/12. 
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eli sıkılık olarak tanımlanmaktadır. Hâlbuki “cimrilik denilince, sadece para biriktirmek 

şeklinde bir davranış değil, aynı zamanda bir insanın başkalarını memnun edecek 

davranışlardan uzak olması, topluma veya tek tek şahıslara karşı cimri bir tavır alması, 

sahip olduğu şeyleri koruyabilmek için kendi çevresine adeta bir duvar çekmesi gibi, 

daha genel bir davranış şekli” anlaşılması gerekir.”564  

Para toplayıp biriktirme anlamındaki “cimrilik”, bu kavramın dar anlamıdır. 

Genel anlamda cimriliğin dışa vurum biçimi ise, cimri kimsenin başka birini 

sevindirmeye asla yanaşmaması, bir anlamda topluma ve bireylere karşı yakınlık 

göstermede cimri olmasıdır. İstifçi kimselerin cimrilikleri para ve maddî şeyler 

konusunda olduğu gibi, duygular ve düşünceler alanında da geçerlidir. Kendileri sevgi 

vermezler, ama “sevîlen”e sahip olma yoluyla sevgiyi elde etmeye çalışırlar.565 

Cimrilik yapmak, kişinin; sahip olduğu nimetleri başkalarına vermemek ya da 

başka kişilerin yardımda bulunmasına mâni olmak olduğu gibi, imkânı olmasına rağmen 

kişinin kendisi için dahi harcamaması da kişinin kendisine olan cimriliği olmaktadır. Bu 

bakımdan bazı kişiler, başkalarına vermediği ve çoluk çocuğunun ihtiyaçları için 

harcama yapmadığı gibi kendisi için dahi harcamaya kıyamamaktadır. Bu da cimriliğin 

en kötüsüdür. Cimriliğin bu şekline şu hadîs örnek verilebilir: Ebu’l-Ehvas anlatıyor: 

(Bir gün) Peygamber (s.a.v.)’e geldim, üzerimde eski bir elbise bulunuyordu. 

Peygamber: “Malın var mı?” dedi. Ben de “Evet” dedim. Peygamber: “Hangi çeşit 

malın var?” dedi. Ben de “Allah bana develer, koyunlar, atlar ve köleler vermiştir.” 

dedim. Bunun üzerine Peygamber: “Allah sana mal vermiş ise, o zaman Allah’ın 

sana olan nimetinin ve ikramının eseri senin üzerinde görünsün.” buyurdu.566 

Cimrilik, kazanma içgüdüsünde meydana gelen bir sapkınlıktır. Geleceğe 

güvenle bakabilmek amacıyla tutumluluğu bir alışkanlık edinmek normal bir 

davranıştır. Fakat cimride bu duruma rastlanmaz, o tutumlulukta aşırıya kaçar ve 

mantıksal amaçların dışına çıkar. Cimrilik, sağladığı yarar ve kolaylıklar sebebiyle 

insanın parayı sevmesiyle başlar. Sonuçta cimri parayı amaç edinir ve paranın kendisini 

sevmeye alışır, parayı hırslarını tatmin etme vasıtası sayar, onu biriktirmekten sevinç 

                                                
564 Adler, Alfred, İnsanı Tanıma Sanatı (Çev. Şelâle Başar), Dergâh Yay., İstanbul, 1981, s. 182. 
565 Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı (Çev. Kamuran Şipal), İstanbul, 1996, s. 249-250. 
566 Ebû Dâvud, Sünen, Libas, 14; Ayrıca bkz. Tirmizî, Sünen, Edeb, 54. 
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duyar. Artık para, bir vasıta değil, gaye olarak kişinin hayatı üzerinde bağlayıcı bir etki 

yapmaya başlar. Bu yönüyle cimrilik bir nefis hastalığıdır yani bir kişilik ve ahlak 

sorunudur. 

Cimrilik, Kur’ân-ı Kerim’de yerilmiş ve şeytan işlerinden sayılmış;567 Hz. 

Peygamber tarafından da cimrilikle imanın bir arada bulunamayacağı ifade edilmiştir.568 

Burada şunu da hatırlamakta fayda var. İnsanın, ahlaki bir erdeme ulaşabilmesi 

için aşırı uçlardan sakınması gerekir. Örneğin cimriliğin tam karşıtı israftır, israfa alışan 

kimse parayı ve malı verirken lâyık olanla, olmayanı ayırt edemez olur; o, insanın 

ruhunu, kötü bir tabiat olarak kaplar. Görüşlerinde hafiflik, iradesinde kusur ve 

yanlışlıklar baş gösterir. Ahlâkçılar, israfın sefahati artırıp toplumu yıktığını, fakirlik ve 

sefaleti, en sonunda da iflası davet ettiğini, bunun da esaret ve zilleti doğurduğunu ileri 

sürerler.569 

“İsraf”; mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmak, 

savurganlık etmek demektir. “Cimrilik” ise, servet edinme tutkusuyla gerekli yerlere 

harcama yapmaktan ve hayır işlemekten kaçınmak demektir ki ikisi de dinimizce hoş 

görülmeyen ve kınanan davranış biçimidir.570 

Gazzâlî (v.505/111)’ye göre, Allah’ın verdiği malı, yaratılış gayesi için 

harcamaktan kaçınarak elde tutmak cimrilik; yaratılış gayesinin dışında kullanmak israf; 

yaratılış gayesine uygun olarak harcamak da cömertliktir.571 Bir başka ifadeyle; gerekli 

yerlere gerektiği ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, 

bunların üstünde harcamada bulunmak ise israftır.572 Çünkü “orta yol” ahlâk öğretisinde 

insanlar aşırı uçlardan kaçınmalı, ılımlı bir biçimde davranmalıdır.573  

Yüce Allah: “Ey Adem oğulları! Cami ve mescide her gidişinizde güzel 

elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; Çünkü Allah israf edenleri sevmez”, 

                                                
567 Bkz. Bakara, 2/268; Al-i İmran, 3/180; Nisa, 4/37. 
568 Bkz. Nesei, Cihad, 8; İbnu Mace, Cihad, 9; Tirmizi, Birr, 41; Ahmed b. Hanbel, II, 342. 
569 Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 133. 
570 Çetin, Abdurrahman, Peygamberimizin Ahlakı, s. 177. 
571 Gazzâlî, el-İhyâ, Beyrut, tsz., III, 63. 
572 Kallek, Cengiz, “İsraf” md., DİA, XXIII, 178-179. 
573 Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Ankara, 1996, s. 135-135; Kılıç, Ahlâk'ın Dinî Temeli, Ankara, 1992, 

s. 24. 
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574 Bir başka ayette de “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma”575, “İyi kullar, 

harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; ikisi arasında 

orta bir yol tutarlar.”576 buyurmuştur. Demek ki, bu âyetlerde de ifade edildiği üzere, 

harcamalarda dengesizlik değil, orta yolu tercih etmek gerekmektedir. 

Cimrilikten sakınılmasını emreden âyette ise “Allah’ın, kereminden kendilerine 

verdiklerinde cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu 

onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına 

dolanacaktır.”577 buyrulmuştur. 

Ancak insanın benliğindeki mal tutkusu çok olduğundan, o hep kendini 

düşünür. Yeryüzündeki bütün mal mülk kendisinin olsa, hatta Allah’ın rahmet 

hâzineleri kendisine verilse, başkaları için tam olarak harcamaktan çekinir. Her zaman 

eline ve kalbine cimrilik zincirini vuracak sebepler bulur. Kişinin değer verdiği, 

önemsediği tüm güzellikleri içselleştirip, sadece kendini düşünmesi, sahip olduğundan 

ötesini görmemesi, dar görüşlü ruhun özelliğidir. Kişide aşırılığa kaçan mal tutkusu, 

başkalarına bir iyiliğin ulaşmasını istememe578 yarından emin olma, gelecekte yoksul 

düşüp güç durumda kalmama, kimseye muhtaç olmadan, toplumda bağımsız ve rahat 

hareket edebilme, gelecek nesillerine miras bırakma gibi düşünceler cimriliğe alt yapı 

hazırlayabilir.579 İşini, hareketini, bilgisini kesinlikle doğru bulup paylaşmaması, 

düşüncelerinde cimri, davranması, aslında kişiye fayda değil zarar getirir. Bu alışkanlık 

sonucu zekâsı daralır, körleşir.580 

Ayrıca cimrilik yapmanın, hem hasetle hem de açgözlülük ve kendini 

beğenmişlikle çok yakından ilişkisi bulunmaktadır ve bunlar çoğunlukla birlikte 

meydana çıkarlar. Çünkü hem cimri hem de hasetçi, bir nimetin başkasına verilmemesi 

                                                
574 A’raf, 7/31. 
575 İsra, 17/29. 
576 Furkan, 25/67. 
577 Al-i İmran, 3/180. 
578 Kınalızade, Ali Efendi, Ahlâk-i Alâ'î, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, tsz., s. 300. 
579 Peker, Hüseyin, Din ve Ahlak Öğretiminin Psikolojik ve Metodik Esasları, Samsun, 1991, s. 164. 
580 Çağlayan, Ahmet, Ahlak Pusulası, İstanbul, 2005, s. 32. 
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hususunda birleşirler. Ancak cimri, kendisine ait olanın başkalarına verilmemesini 

isterken, hasetçi ise sadece kendine verilmesini istemekle ondan ayrılır.581  

Bazı insanların, herhangi bir gayeye yönelik olmaksızın, sadece kendileri için 

mal biriktirmekten zevk aldıkları görülür. Cimrilik yapmalarının sebebi sorulduğunda 

açık seçik, kabul edilebilir gerekçeler bulamazlar, kaçamak cevaplar verirler. Böylesi 

kimselerin cimriliğinin arzu ve eğilimlerden kaynaklandığı söylenebilir. Bazı cimrilerde 

mal sevgisi o kadar ileri noktaya varır ki, adeta malı tanrılaştırırlar.582 

Kur’an’da “O ateş, alevlenen bir ateştir. Derileri kavurur ve soyar. Kendine 

çağırır, sırtını dönüp gideni, mal toplayıp kasada yığanı! Doğrusu insan “helu” olarak 

yani hırslı yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda sızlanır, kendisine hayır 

dokunduğunda yoksullara yardım etmez. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.”583 

âyetlerinde insanın genel karakteri tasvir edilmektedir. Bu tasvirin anahtar kavramı 

“helu”dur. Bu kelime insanın, doğuştan aceleci, sabırsız, dayanıksız, çabuk usanan, 

mızıklanan, aşırı hırslı bir varlık olduğunu anlatır. İnsanın hem verimli başarılara hem 

de kronik memnuniyetsizliklere ve hayal kırıklıklarına sürükleyen bir iç tatminsizlikle 

donatıldığını ifade eder.584 Allah “helû” kelimesiyle tam olarak neyi kastettiğini âyetin 

devamında bizzat kendisi açıklamıştır: İnsan bir iyiliğe, mala, servete, sağlığa, mevkiye 

erişince cimrilik ve kıskançlık edip başkalarına yardım etmeyen, şükretmeyen, kendini 

yeterli gören, bencil bir karaktere bürünür. Aşırı hırs ve tutkudan dolayı kimseye bir şey 

vermek istemez, Allah yolunda iyilik yapmaktan uzak durur, eline geçeni toplayıp 

saklamaya çalışır. Yine başına bir kötülük, hastalık, sıkıntı, yoksulluk, felâket geldiği 

zaman da çok sızlanan, üzülen, kıvranan, yardım dileyen, kendi şanssızlığına yakınan, 

feryat eden, korkan, şaşırıp kalan bir tutum sergiler.585 

Kur’an, insanın ahlâkî zayıflığından bahsederken, iman eden ve doğru yolda 

olanları bundan istisna etmiştir; olumsuz huy ve karakter sahiplerini kınamıştır. 

                                                
581 Dölek, Adem, “Sünnet Işığında Cimrilik Hastalığı ve Tedavi Yolları”, Dinbilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, IV (2004), 2, s. 98. 
582 Bayraklı, Bayraktar, Kadın Sevgi ve Temel Haklar, İstanbul, 2001, s. 106. 
583 Meâric, 70/15-22. 
584 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur'an'a Göre Cimrilik -Sebepleri, Zararları ve Eğitimi, CÜİFD, XI 

(2007), 2, s. 330. 
585 Yazır, a.g.e., VIII, 5357. 
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Bunlardan anlaşıldığına göre insanın doğuştan getirdiği birtakım zayıflıkları ve Allah’ın 

kınadığı huyları değiştirilebilmektedir. İnsandaki “helü” eğilimi, doğru bir şekilde 

yönlendirilirse, insan bilinçli bir ruhsal gelişmeye doğru yol alabilir, cimrilik ve benzeri 

düşkünlüklerden kurtulabilir. 

Eğer insan Allah’ın gösterdiği doğru yolu kabul eder ve kendisini eğitmek için 

bizzat çaba gösterirse, zayıf noktalarını tedavi edebilir. Allah’a güvenmek, inanmak ve 

ibadet etmek insanda olumlu karakterler meydana getirebilir. Eğer bu konuda gerekli 

ciddiyeti takınmazsa söz konusu zayıflıklar onun benliğinde yerleşip gelişir. Özellikle 

inançsızlık, Allah’a bağlanmamak insanda dengesiz karakterlerin oluşmasına fırsat 

hazırlayabilir.586 

Kur’an cimriliği konu edindiği âyetlerde, onun sadece olumsuz bir kişilik 

özelliği olduğunu vurgulamaz. Bunun yanında ciddi bir tedavi yöntemi tavsiye eder. 

Kur’an’ın önerdiği tedavi yöntemi, sahip olunan maldan başkalarına vermeye başlamak 

ve bu öğrenmeyi, alışkanlığı pekiştirmek için aralıksız egzersiz yapmaktır, Kur’an bu 

âyetlerde587 insanların cimriliğini eleştirirken onların yoksula yardım etmediğinden, 

ama mü’min kimselerin cimrilik yapmadığından, aksine yoksula yardımda 

bulunduğundan bahseder. Dolaylı olarak, insanları cimrilik konusunda eğitmek için 

onları muhtaçlara yardım etmeye alıştırmak gerektiğine işaret eder. 

Yüce Allah insanlardan bütün mallarını yardım amaçlı harcamalarını talep 

etmez. Çünkü O insanın mal konusunda ne kadar hırslı/tutkulu ve bencil olduğunu, bu 

durumunun onların zoruna gideceğini, kinlerini ortaya çıkaracağını bilir. Eğer Allah, 

zekât ve din hizmetleri için mallarının tamamını isteseydi cimrilik eder, hiçbir şey 

vermezlerdi. Bu yüzden sadece mallarından sınırlı/az bir miktarını Allah yolunda 

harcamalarını tavsiye eder.588 

İnsanlar Allah yolunda harcama yapmaya, zekât ve sadaka vermeye, dinî 

amaçlar uğrunda yardımda bulunmaya çağrıldıklarında bazıları aşırı mal sevgisi 

                                                
586Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, s. 1188; Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, VI, 421. 
587 Bkz. Mücadele, 70/15-22. 
588 Bkz. Muhammed, 47/37-38. 



 

207 

dolayısıyla cimrilik eder, fedakârlıktan kaçınırlar, vermekten hoşlanmazlar. Mallarından 

az bir kısmını dahi vermeye yanaşmazlar.589 

Yüce Allah böyle davranan kimseleri şu şekilde uyarır: Kim cimrilik yaparsa 

bunun zararı kendisinedir, infakta bulunursa da yararı kendisinedir. Cimrilik eden, 

Allah’ın rızasından ve sevaptan, nefsini arındırmaktan yoksun kalır. Allah’ın, kulların 

mallarını infak etmelerine bir ihtiyacı yoktur, çünkü O “zengin”dir, asla hiçbir şeye 

muhtaç değildir. Oysa bütün insanlar Allah’a muhtaçtırlar.590 

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi cimrilik, nefsin yakalandığı tedavisi güç 

hastalıklardan biri kabul edilmiştir. Cimri bir kimsenin cömertlik düzeyine gelmesi 

kolay değildir.591 Bununla birlikte insan, mal konusundaki zayıflığını ve ihtirasını ahlâk 

kurallarına ve toplumsal değerlere uyarak kontrol altına alıp dengeleyebilir. Cimriliğin 

tedavisi her şeyden önce, vermeye başlamakla mümkün olur, sonra cömertlikte karar 

kılmak için çaba harcamak gerekir. Cimrilik eğilimi güçlü olan insanların, cömertliği 

öğrenmede daha çok egzersize ihtiyacı vardır. 

Yine, cimriliği engellemenin en önemli yolu, toplumda cimrilik karşıtı olarak 

benimsenen ahlâki değerlerin insanlara kazandırılmasıdır. Kur’an’ın önerdiği ahlâk 

sisteminde ilâhî amaçlar için, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ihtiyaç 

sahiplerine ve gerekli yerlere harcamada bulunmak önemli bir erdem, ahlâkî bir 

değerdir. İşte Kur’an, insanları bir yandan cimrilikten sakındırırken, diğer yandan da 

onun karşıtı olan olumlu ahlâkî değeri dikkatlere sunmuştur. Örneğin bu âyetlerde592 

hem cimriliğin dünyevî ve uhrevî zararlarını açıklamış hem de insanları Allah yolunda 

harcama yapmaya çağırmıştır. 

Cimrilik eğilimini kontrol altına alabilmek Kur’an’a göre büyük bir erdemdir. 

Cimrilikle başa çıkabilmenin yollarından birisi, cimrilik yapanların başlarına gelecek 

kötü sonu anlatan âyet ve hadislerin çokça okunması ve iyice değerlendirilip ders 

çıkarılmasıdır. Nitekim Kur’an ve hadis, sürekli cömertliği teşvik ederken, cimrilikle 

aralıksız mücadeleyi telkin etmektedir. Kur’an’daki infak âyetlerinin temel amacı, 

                                                
589 Yazır, a.g.e., VI/4399. 
590 Yazır, a.y. 
591 Okumuş, Ejder, Gösterişçi Dindarlık, İstanbul, 2002, s, 137. 
592 Muhammed, 47/37-38. 
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toplumu ve bireyleri cimrilikten uzaklaştırmak, cömertliğe alıştırmaktır. Cimriliği 

tedavi edebilmenin yolu, onun yerine cömertliği koyabilmektir. 

Kur’an, Allah’a inanmanın, güvenmenin, ibadet etmenin insan ilişkilerinde 

olumlu karakterleri ortaya çıkaracağını belirtir. Aynı şekilde imanın ve onun 

tezahürlerinden olan ibadetlerin cimrilik gibi olumsuz karakterlerin kişilikte gelişmesine 

engel olacağını ifade eder. 

Bu konuda son olarak şunu söyleyebiliriz: Cimriliğe konu olan mal ye benzeri 

değerler, gerçekte Allah’ın mülküdür. Kur’an bu bilinci insanların benliğinde canlı 

tutmak suretiyle, gerçekte sahip olmadıkları, sadece geçici olarak emanetçisi 

durumunda bulundukları kıymet ve imkânlar için cimrilik yapmalarının yanlışlığını ve 

sahip olduğu imkânlardan gerektiği miktarda başkalarını faydalandırarak cömertlik 

yapmanın yüceliğini öğretir.  

D. Sabır / Acelecilik 

Bu başlıkta, Allah’a imanın davranışlara yansımasını en iyi ifade eden ve 

Kur’an-ı Kerim’de zikri geçen ahlâki kavramlardan olan sabır ve sakınılması gereken 

acelecilik kavramı ele alınacaktır.  

Arapça kökenli bir kelime olan “Sabr” kelimesi hapsetmek, kendisini ya da 

başka birisini bir şeyden alıkoymak, sıkıca yakalamak, 593 birini bağlamak, birisinden öç 

almak, cezalandırmak, misillemede bulunmak, kısas yapmak, birine kefil olmak594 gibi 

anlamalara gelmektedir. Sabrın lügatlerdeki kullanımında öne çıkan temel anlam 

kendini alıkoymak; (nefsini) hapsetmektir.595 Türkçede kullanılan sabır kelimesi de 

onun bu yönünü yansıtır niteliktedir.  

Terim olarak sabır, “zorluklara tahammül ederek nefsi yenmek ve acele 

davranmamaktır.”596 Buna göre sabır, iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi, acele 

etmemek, diğeri de sabredilecek durumlar karşısında mukavemet göstermek, yani 

                                                
593 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Beyrut, 1968, IV, 438; Zebîdî, Tacu’l-Arus, Beyrut, 1966, III, 327; 

Cevherî, es - Sıhah, Mısır, 1956, II, 706.  
594 İbn Manzur, a.y.; Zebîdî, a.y.; Cevherî, a.y. 
595 A.J. Wensinck, “Sabır” md., İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1966, X, 3. 
596 Isfahani, el-Müfredat, “Sbr” md. 
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direnmektir. Dolayısıyla herhangi bir tavrın sabırlı bir davranış olarak 

nitelendirilebilmesi için bu iki unsurun aynı anda bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla 

hadiseler karşısında hiçbir şekilde mukavemet göstermemek; olumlu ya da olumsuz, 

herhangi bir tepkide bulunmamanın sabır olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.  

Genel anlamda “zor zamanda kendini tutmak” veya “Allah’tan başkasına 

şikâyeti terk” şeklinde tanımlanan sabır, sabredilen hallerde vurgulanarak “acı, 

yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini 

bekleme erdemi”597 şeklinde açıklanmaktadır. 

Dînî anlamda ise nefsi, aklın ve şer’in gerektirdiği şeylerle sınırlı tutmaya ve 

çirkin isteklerin peşinden gitmemek için hevâ ve heveslere karşı çıkmaya sabır denir.598 

Bu anlamda sabır, Allah’ın emrettiklerini yapmaya devam etmek, yasakladıklarından da 

kaçınmak demektir.  

İslam bilginleri eserlerinde sabır kavramına dair çeşitli tanımlar getirmişlerdir. 

Bunlardan bazıları şöyledir: Râgıb el-Isfahânî (ö.502/1108) sabrı; “Aklın ve şeriatın 

gerektirdiği durumlarda nefsini hapsetmek, kendine hâkim olmaktır.”599 Râzî 

(ö.606/1209) de sabrı “nefsi, şehvet gereği olan arzulardan alıkoymaktır.” diye 

tanımlamıştır. Bu sabretme eylemi cinsî arzulara karşı olursa iffet, öfke ve kızgınlığa 

karsı olursa hilm, sır saklama konusunda olursa kitman-i nefs, bolluk ve refah içinde 

yaşamaya karsı olursa zühd gibi isimler alır.600 Cürcânî’ye (ö. 816/1413) göre sabır, 

“bela ve musibetlerden doğan üzüntüyü, Allah’tan başkasına, şikâyet etmemektir.”601 

Mutasavvıflardan bazıları ise kendi anlayışlarına uygun olarak, bu ahlâkî ilkeyi 

çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Serrâc (ö.378/988), el-Lüm’a adlı eserinde, 

tasavvuftaki makamları sıralarken yedi makamdan bahseder ve bunlardan birinin sabır 

makamı olduğunu belirtir.602 

                                                
597 TDK Türkçe Sözlük, “Sabır” md.” 
598 Taberi, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerir, Cami’u’l-beyan, I, 370. 
599 Isfahânî, el- Müfredât fî Garîbi’l-Ku r’an, Kahire, 1961, s. 273. 
600 Râzî, Ebu Abdillah Fahreddin Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l Gayb (Çev. Suat Yıldırım-Lütfullah 

Cebeci-Sadık Kılıç-Sadık Doğru), Ankara, 1988, IV, 87; Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde 
Ahlak, s. 158. 

601 Cürcânî, Seyyid Serif Ali b. Muhammed, et-Ta’rifat, İstanbul, 1253, s. 78. 
602 Serrac, Ebu Nasr Abdullah b. Ali et Tûsî, el-Lüma’(Tah. Abdulhakim Mahmud), Mısır, 1960, s. 76.  
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Necmeddin-i Kübrâ’ya (ö. 618/1221) göre “Sabır, tıpkı bir ölüde olduğu gibi, 

nefsin haz duyduğu şeylerden mücahede ile uzak kalmasıdır.”603 Ebû Talib el-Mekkî 

(ö.386/996) de sabrı nefis mücahedesi bağlamında değerlendirerek söyle tanımlamıştır: 

“Sabır, nefsin arzularına karşı, insanın içindeki kötü duygulardan temizlenmesidir.”604 

Gördüğümüz kadarıyla tasavvufta sabır, Allah’a teslim olmayı ve takdire rıza 

göstermeyi gerektirir. Bundan da öte, Allah’tan gelen her şeyi, ondan gelmiş olması 

münasebetiyle, hoşnutlukla karşılamak seklinde anlaşılmaktadır. 

Müminin sabır göstermesi, durumu Rabbine arz etmesine, içinde bulunduğu 

olumsuzlukların geçmesi için dua etmesine mani bir hal olarak görülmemelidir. Aksine 

“sabreden kişi derdini sadece Allah’a açar, şikâyetini başkasına değil, sadece O’na 

bildirir.” Nitekim Eyyüb Peygamber dertlerini Allah’a arz ederek “bu dert bana 

dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin”605 diyerek dua etmiştir. Onun duası, 

sabredenler arasında yer almasına mani olmamıştır. Aksine insanın Rabbine iltica 

etmesi, onun imanının neticesidir. 

Kur’an-ı Kerim’de müminlerin özelikleri zikredilirken onların Rablerinin 

rızasını arzu ederek sabrettikleri606, Allah’ın sabredenlerle beraber olduğu607, 

sabredenleri sevdiği608 beyan edilmektedir. Ayrıca Kur’an’da cennette melekler 

tarafından müminlere “sabretmenize karşılık selam size”609 şeklide hitap edildiği, 

sabredip salih amel işleyenlere büyük mükâfat olduğu610 sabredenlerin karşılığının 

yaptıklarının en güzeliyle verileceği611 müjdelenmektedir. 

Sabrın bu şekilde ortaya konulmasından İslam’da kişinin her türlü kötülüğe 

katlanması, içinde bulunduğu menfi durumdan çıkmaya çalışmaması; tembellik, atalet, 

                                                
603 Necmeddin-i Kübrâ, Ebu’l-Cenan Ahmed b. Ömer, Tasavvufî Hayat: Usulü Aşere (Çev. Mustafa 

Kara), Istanbul, 1980, s. 64.  
604 Mekki, Ebu Talip Muhammed b. Ali b. Atiyye, Kûtu’l-Kulub fi Muâmelâti’l-Mahbub (Tah. Said Nesib 

Mekarem), Beyrut, 1995, s. 394; Kuşeyrî, Ebu’l-Kasım Abdulkerim b. Havazin b. Abdulmelik, 
Kuşeyri Risalesi (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul, 1978, s. 43.  

605 Enbiya, 21/83. 
606 Ra’d, 13/22; krş. Ankebut, 29/58-59. 
607 Bakara, 2/153, 249; Enfal, 8/46, 66. 
608 Al-i İmran, 3/146. 
609 Ra’d, 13/24. 
610 Hud, 11/11. 
611 Mü’minun, 23/111. 
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miskinlik gibi hallerin meşru görüldüğü anlaşılmamalıdır.612 Sabırdaki esas gaye 

beklenmedik olaylar karşısında insanoğlunun tedirgin olmamasıdır. Bundan dolayıdır ki 

sabra hem dünya, hem de âhiret mükâfatı vaat edilmiştir.  

Kur’an sabır üzerinde önemle durur. Kur’ân-ı Kerim’de yetmişin üstünde 

ayetle sabır ve sebat övülmüştür.613 Zira sabır, gerek iman ederken614 gerekse imanın 

itikadı, hissî, ahlâkî, iktisâdi gereklerini ifa ederken karşılaşılabilecek her türlü 

meşakkate direnmenin adı olup muhtemelen bu özelliği sebebiyle “imanın yarısı” olarak 

ifade edilmektedir.615 Sabra hüsrandan kurtulanların özellikleri arasında yer verildiği 

gibi616 sabredenlere “Allah’ın beraber olduğu”617, “sevdiği”618, “Cennetlikler”619 

arasında yer verilir. Çünkü Cehenneme gitmek için arzu ve heveslerin tatmin edilmesi 

yeterli iken, Cennete ancak büyük zorluklara katlanılarak gidilebilmektedir. 620 

Ayrıca Kur’an’da, sabrın nasıl anlaşılması gerektiği ve sınırlarının ne olduğu, 

yani insanın hangi sınıra kadar sabretmesi gerektiği gibi hususlara açıklık 

getirilmiştir.621 Ahlâkî açıdan sabrın nasıl anlaşılması gerektiği hususunda bize ışık 

tutan ayetler meâlen şöyledir: 

“Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Ama 

sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”622 

“Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, 

onun mükâfatı Allah’a aittir... Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, 

yapılmaya değer işlerdendir.”623 

                                                
612 Bkz. Gazzali, el-İhya, XII, 46. 
613 Bkz. Bakara, 2/153; Al-i İmran, 3/200; Enfal, 8/46, 65; Yunus, 10/109; Yusuf, 12/18; Nahl, 16/42; 

Enbiya, 21/85-86; Zümer, 39/10. Muhammed, 47/35; Leyl, 92/17. 
614 Bakara, 2/45. 
615 Sülün, Murat, Kur’an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, s. 303. 
616 Asr, 103/1-3. 
617 Bakara, 2/153, 249; Al-i İmran, 3/17; Enfal, 8/46, 66. 
618 Al-i İmran, 3/146. 
619 Bakara, 2/177; Hacc, 2/35; Ahzab, 33/35; Zümer, 39/10. 
620 Müslim, Cennet 1; Tirmizi, Cennet 21. 
621 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, s. 19. 
622 Nahl, 16/126. 
623 Şûra, 42/40-43. 
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“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir tavırla önle. O zaman 

seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki yakın bir dost olur. Bu haslete ancak 

sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan) büyük pay sahibi olan kimse 

kavuşturulur.”624 

Bu ayetlere göre insan bir kötü davranışa maruz kaldığı takdirde kendisine 

yapılan bu kötülüğe çeşitli şekillerde karşılık verebilir. Buna göre kişi/kişiler 

kendilerine yapılan kötülüklere karşılık olarak su üç yoldan birisini tercih 

edebileceklerdir. 1- Kötülüklere aynı şekilde mukabelede bulunmak, 2- Bunlara 

sabrederek bağışlama yoluna gitmek, 3-Bunlara karşı en güzel bir davranış biçimi olan 

iyilikle karşılık vermek.  

Görüldüğü gibi sabır fazileti kendi içerisinde derecelere ayrılmış ve bunun en 

üst sınırı, maruz kalınan kötü muamelelere en güzel bir davranışla karşılık vererek onu 

önlemek olarak belirlenmiştir. Böylece mükellef bir Müslüman kendisine layık gördüğü 

dereceye göre, tecavüze karşı mukabelede bulunmak imkânını haiz olsa bile daha 

yüksek bir ahlâk seviyesine erişmiş olan kimseler, kendilerini kötülüğe iyilikle 

mukabele etmekle mükellef sayarlar. Çünkü bu, Allah’ın onlara layık görmüş olduğu 

daha ileri bir derecedir. 

Bunun ise çok kolay bir davranış olmadığı için buna ancak faziletten büyük 

pay sahibi olanların erişebileceği vurgulanmıştır Bu şekilde davranabilen kişi çok büyük 

bir fazilete sahip olmuş demektir. 

Sabır, Kur’an-ı Kerimde çoğunlukla bazı kavramlarla veya meziyetlerle 

birlikte zikredilmektedir.625 Bunlarla sabır arasındaki ilişkinin mahiyeti araştırıldığında, 

sözkonusu kavramların sabrın anlamını tamamladıkları ve onun doğru anlaşılmasına 

katkıda bulundukları görülür. 

Bunlardan birisi takva kavramıdır. Altı ayette sabır ve takva kelimeleri birlikte 

zikredilir. Bu ayetlerden bazıları mealen şöyledir. “Siz sabır gösterir ve Allah’tan 

sakınırsanız (tettkû), ve eğer onlar şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz savaş eğitimi 

                                                
624 Fussilet, 41/34-35. 
625 İsfehani, el-Müfredat fi ğaribi’l-Kur’an, s. 273. 
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görmüş beş bin melekle sizi takviye eder.”626 “Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, 

(sınırlarda) nöbet tutun ve Allah’tan sakının ki başarıya eresiniz.”627 

Takvâ “günaha sevk eden şeylerden nefsi korumak, Allah’a itaat yoluyla onun 

cezalandırmasından kaçınmak, ” anlamına gelmektedir.628 Sabır, takvâ ilişkisinde öne 

çıkan husus, bu iki meziyeti kendisinde toplayan kişilerin “muhsin”ler diye 

adlandırılmasıdır. “Şüphesiz, kim sakınır ve sabrederse Allah muhsinlerin mükâfatını 

zayi etmez.”629 Takvâ bütün hayırları kapsayan bir isim, sabır ise her türlü iyi özelliğin 

(birr’in) içerisinde bulunan bir manadır. Kur’an’da bu iki özelliği kendisinde toplayan 

kişiler “muhsin”lerden sayılmaktadır. 

Sabırla birlikte zikredilen bir diğer kavram da şükürdür.630 Sabır ve şükrün 

birlikte kullanılışlarına dikkat edildiği zaman, bunların birbiriyle iç içe olan, tek bir 

meziyet seklinde takdim edildiği görülür. Çünkü insan her halükarda ya bir nimet ya da 

sıkıntı içerisinde bulunur. Eğer nimet içerisinde ise hem şükür, hem de sabır gerekir. 

Şükür o nimete sahip olması ve elindeki o nimetin sabit kalmasının ve artmasının bir 

gereğidir. Sabır ise o nimeti elde ederken yerine getirilmesi gereken zahiri sebeplere 

sabredip, onun şartlarına katlanmanın bir gereğidir. Nimetin elde edilebilmesi açısından 

bakıldığında burada kişinin sabra olan ihtiyacı, bela anında sabra olan ihtiyacından daha 

fazladır. “Ayrıca bu iki huyun iman huylarından olması dolayısıyla burada “sabbar 

şekûr” ifadelerinin “mü’min” demekten kinaye olduğu söylenmiştir.”631 

Kur’an’da vurgulanan bu sabır şükür birlikteliğinden, bir davranışın tam 

anlamıyla sabır olarak nitelendirilebilmesi için içerisinde şükrün de bulunması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Kur’an’da sabırla birlikte zikredilen kavramlardan birisi de tevekküldür.632 

Sabrın tevekkül ile ilişkisi, şüphesiz anlamının onunla tamamlanan bir yönü olması 

dolayısıyladır. Tevekkülün, sabrı şu yönüyle tamamladığı söylenebilir: “İnsan 

                                                
626 Âli İmran, 3/125.  
627 Âli İmran, 3/200. 
628 İsfehani, el-Müfredat, s. 530. 
629 Yusuf, 12/90. 
630 Bkz. Lokman, 31/31; Sebe’, 34/19; Şûrâ, 42/32-33; İbrahim, 14/5.  
631 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, 1935, IV, 3015. 
632 Bkz. İbrahim, 14/12; Nahl, 16/42; Ankebut, 29/59; Müzzemmil, 73/9-10.  
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gerçekleştirmek istediği bir iş için gereken şartları yerine getirmeden; sabır sebat 

göstermeden, sadece tevekkül ederse, sonuçta büyük bir üzüntü ve pişmanlık duyar, 

kendisini kınar. Şayet gereken şartları yerine getirdikten; sabr-u sebat gösterdikten sonra 

sadece o sebeplere dayanır da, içinden Allah’a tevekkülü unutursa, emeğinin bir şekilde 

boşa gidip başarısızlığa uğraması durumunda ise daha büyük bir hayal kırıklığına uğrar 

ve ümitsizlikten ne yapacağını bilemez hale gelir. Başta Allah’a değil de şartlara 

(sebeplere) tevekkül edip O’nu unuttuğu için, sabır ve sebatı hatırına getiremez. Bu 

nedenle Allah (c.c.) sabır ile tevekkülü birçok yerde birlikte zikretmiştir.”633 Durum 

böyle olunca Kur’an’da bu iki kavramın neden birlikte zikredildiği daha iyi anlaşılır. 

Şükür ve tevekkül kavramlarını da müstakil başlık altında daha detaylı bir şekilde ele 

alacağız. 

Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde sabır kelimesi “salât” (namaz) ile 

birlikte zikredilmiştir. Bu ayetlerin bir kısmında sabır ve namazla Allah’tan yardım 

talebinde bulunulması tavsiye edilir: “Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah’tan 

yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”634 

Kur’an bağlamında sabırla ilgili bir diğer ifade de sabr-ı cemîl’dir. Sabr-i 

cemil, şikâyetsiz sabır demektir.635 Buradaki şikâyetten maksat insanlara yapılan 

şikâyettir. Allah’a yapılan şikâyet ve yalvarmanın sabr- i cemile aykırı olmadığı 

söylenmiştir. Şayet sıkıntıların Allah’a şikâyeti sabrı-cemile aykırı olsaydı Hz. Yakup 

(a.s.), “ben gam ve kederimi ancak Allah’a şikâyet ediyorum” sözünü söylemezdi 

denmiştir. Yine Kur’an’da, insanların efendileri olan peygamberlerin benzer durumlarda 

Allah’a yöneldiklerine dair misaller mevcuttur.636 Bu sözlü şikâyet ve dualarından 

dolayı Allah onları övmektedir. 

Bu örneklerden anlaşıldığına göre insanın durumunu Allah’a arz etmesi ona 

yalvarması sabr-i cemile muhalif değildir. Allah’ın her şeyi bilmesine ve belaları 

gönderenin de kendisi olmasına rağmen Allah’a yapılan şikâyetin anlamı kulun, O’nun 

karşısında, aczini itiraf etmesi demektir. 

                                                
633 Reşid Rıza, Seyyid Muhammed, Tefsiru’l-Menâr, Mısır, 1954, IV, 208. 
634 Bakara, 2/153; diger ayetler için bkz. Bakara, 2/45; Hacc, 22/35; Meâric, 70/19-23. 
635 Cürcânî, et-Ta’rifat, Istanbul, 1253, s. 78. 
636 Enbiya, 21/83, 87; Yusuf, 12/86; Kasas, 28/24. 
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Kur’an’ın özellikle; kendi varlığını Allah’a satmak, malla ve canla cihâd etmek 

gibi, gerçekten büyük bir irade isteyen amellerle ilgili olarak zikrettiği sabır, esasen 

Allah’dan gelene “Kahrın da hoş lütfün da hoş!” diyebilmektir. Dinin de bir teslîmiyet 

olduğuna dikkat edilecek olursa, bir mümin için sabrın ne kadar önemli olduğu ortaya 

çıkar. Nitekim Kur’an, Peygamber’in verdiği herhangi bir hükme rıza göstermemenin 

imansızlık anlamına geldiğini haber vermektedir637. 

Resulullah (s.a.v) da sabır erdemine, imanı sabır olarak tarif edecek kadar 

önem vermiş, Ona iman nedir? diye sorulduğunda: “ İman sabır ve müsamahadır”638 

seklinde cevap vermiştir. Görüldüğü gibi sabır, iman anlamına da gelmektedir. “Sabır 

Allah’a beslenen hakiki inanışın esaslı bir yönünü yansıtır niteliktedir.”639 

İslâm Dini sabrın sınırlarını aklın alamayacağı kadar geniş tutarak insanın 

bütün hayatına teşmil etmiştir. Ancak sabır denince belâ ve musibetler karşısında, eli 

kolu bağlı olarak hezimete uğramış, zillet ve korku içinde, ses çıkarmadan gösterilen bir 

sabır anlaşılmamalıdır. Sabır, batıl ve haksızlığın karşısında bütün güçle hakkı 

savunarak, tedbirini alarak ve çarelerine başvurarak, zulüm ve zalime, küfür ve kâfire 

karşı direnerek gösterilen tahammüldür. 

Dini inancın tavsiye ettiği sabır inanan insanın hayatın fırtınalı ikliminde 

sığınabileceği bir limandır. Sabır bireyin arzu etmediği bir durumla karşılaşması halinde 

ona tahammül göstermesidir. Bu tahammülü gösterdiği takdirde bunun mükâfatının 

Allah tarafından fazlasıyla verileceği, sabır ve tahammüllün karşılığının cennet olacağı 

inancına sahip olan bir kimse güven duygusu içerisinde olur, ruhu sıkıntıyla değil, 

genişlik, ferahlık ve huzurla dolar. Nitekim sabır Allah’a beslenen hakiki imanın esaslı 

bir cephesini oluşturmaktadır.640 Netice itibariyle karşılaşılan olağanüstü durumlarda 

yaşanılan krizle başetmede gerçek anlamda içselleştirilmiş bir sabır inancının çok büyük 

önemi vardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslâm Ahlâkının emrettiği sabır, âhiret âleminin 

kesin sonuçlarına inanarak bütün dünya hayatında şerden uzaklaşmaktır; hayır ve 

                                                
637 Nisa, 4/65. 
638 İbn Hanbel, el-Müsned, 4/485. 
639 İzutsu, Kur’an’da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar (Çev. Selahattin Ayaz), s. 149. 
640 Izutsu, a.g.e., s. 150.  
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doğruluk yolunda yürümenin adıdır. Sebat ve metaneti de bu yolda inat ve ısrar etmek, 

usanmamak, 641 neticeye varmak için acele etmemektir.  

Kur’an insanın acelecilik vasfından bahsederken aynı kökten gelen iki sözcük 

kullanır. Bunlardan biri “acel”642 diğeri de “acul”643 dur. “Acel” aceleci, tezcanlı, 

sabırsız; “acul” ise çok aceleci, çok tecanlı, çok sabırsız manasına gelmektedir. 

Dolayısıyla birinci sözcükte yer alan sıradan acelecilik, ikinci sözcükte “çok” sıfatıyla 

sıradanlıktan çıkarılıp pekiştirilmiştir. Bu da bize göstermektedir ki, insan her işinde 

kalıbına sığmayacak derecede acelecidir.644 Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, insan 

bazı durumlarda acele etmesi gerekir. Kur’an’ın tasvip etmediği acelecilik ise, sabır 

göstermediği için kendisine zarar verici boyutta olanıdır.  

Doğuştan her insanda acelecilik vardır. “Acele” kavramı, zamanı gelmeden 

önce bir şeyi arama ve istemeyi ifade eder.645 Fıtri olarak var olan bu eğilimi tamamen 

söküp atmak mümkün değildir.646 “İnsan aceleci(bir tabiatta) yaratılmıştır.”647 Yüce 

Allah, İnsanın bünyesine acelecilik eğilimi yerleştirmiştir. İnsan daima gözünü içinde 

bulunduğu anın ötesine diker ve geleceği kucaklamak ister. Aklına gelen şeyi hemen o 

anda yapmak ister. 

“İnsan, hayra dua eder gibi, şerre dua etmektedir, insan pek acelecidir.”648 

İnsanın, sonucuna bakmaksızın her aklına gelen şeyi yapmak istemesi ahlâkî açıdan 

kusur teşkil eder. Aceleci insanın işlerinde tedbirsizlik ve plansızlık görülür, istek ve 

arzuları da yersiz ve zamansız olur. Karşılaştığı çeşitli durumlarda ileri görüşlülükle 

değil, nefsinin dürtülerinin tesiriyle, aklına ilk gelen düşünceyle hareket eder. Nefsî 

dürtülerinin gücü karşısında iradesi zayıflar, birtakım arzu ve isteklerinin 

gerçekleşmesini ısrarla ister.649  

                                                
641 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s. 159. 
642 Enbiya, 21/37. 
643 İsra, 17/11. 
644 Demirci, Muhsin, Kur’an’a Göre İnsan ve Sorumlulukları, İstanbul, 2010, s. 61. 
645 İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'an, s. 484. 
646 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri, İstanbul, 1986, VIII, 3913. 
647 Enbiya, 21/37. 
648 İsra, 17/11. 
649 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da Ahlak Psikolojisi, İstanbul, 1997, s. 40. 



 

217 

Netice olarak, hayatta karşılaşılan maddi ve manevi problemlere karşı sabır 

gösterip acele etmemek, insanın ahlâkî kişiliğini oluşturmada çok önemli bir yere 

sahiptir. Dolayısıyla sabır, insanın ahlâkî bakımdan mükemmelliğini gösteren işaret 

durumundaki önemli bir fazilettir. 

Şimdi de yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sabır kavramıyla yakın alakası olan 

şükür-tevekkül kavramlarını ve onların karşıtı olan nankörlük-güvensizlik kavramlarını 

ayrı ayrı değerlendirmeye çalışalım. 

E. Şükür / Nankörlük 

Şükür, sözlükte “Tanrı’ya duyulan minneti dile getirme, mutlu bir olay ve 

durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme, görülen iyiliğe karşı 

gösterilen memnunluk ve iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, 

nimet ve iyiliği anıp sahibini övme iyiliğe karşı söz ve davranışlarla minnettarlık 

göstermek, iyiliği iyilikle anmak”650 vb. anlamlara gelmektedir. Şükür kelimesinin 

zıddı, küfür/nankörlüktür; nimeti unutup örtmektir. 

Kavram olarak şükür, kişinin kendine ulaşan nimeti bilmesi ve bunu çeşitli 

şekillerde açığa vurmasıdır. Bir başka deyişle nimet sahibini bilip onu övmesi demektir. 

Yani ‘şükür’, Allah’ın nimetinin etkisinin kulun dilinde ‘itiraf ve övgü’ olarak, kalbinde 

‘şahitlik ve muhabbet/sevgi’ olarak, organlarında da ‘itaat etme ve boyun eğme’ olarak 

ortaya çıkmasıdır.651 

Şükür, bir nimeti verene teşekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarlığını 

belirtmek, verilen nimetin değerini bilip takdir etmektir. Her türlü nimetin tek ve gerçek 

sahibinin Allah olduğunun şuuruna varmak ve bunu saygıyla ifade etmektir. Şükür, 

şükürden âciz olduğunu bilmektir. Şükür; nimet vereni övmek, yapılan iyiliği takdir 

etmek demektir. Şükür, Allah’ın verdiği nimet ile Allah’a isyan etmemektir. Şükür, 

verdiği nimetlerden dolayı, kulun, Allah’a minnettarlık duyması, bunu söz ve 

amelleriyle göstermesidir. Yani şükür demek, nimet ve iyiliği anmak ve sahibini övmek 

demektir. Şükür bir çeşit Allah’ın nimetlerini bilip karşılığında (söz, iş ve mal ile) 

                                                
650 Devellioğlu, Ferit, Osmanlica-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 1202. 
651 İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, VI, 92. 
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kulluk ve ibadet etmektir. Çünkü gerçek nimet verici Allah’tır ve inananların O’na karşı 

şükretmesi lazımdır.652 Bunun için insanın önce şu üç hususu hiçbir zaman hatırdan 

çıkarmaması gerekir: 

1.Bütün nimetleri Allah’tan bilmek,  

2.Allah’ın verdiği nimetlere sevinmek,  

3.Nimeti veren Allah’ın rızasına uygun hareket etmek. 

Bunu böyle bilen kul, her şeyden önce Allah’a şükreder ve sonra da diğer 

insanlara teşekkürde bulunur.653 

Şükür, yaratana olan imanın çeşitli organlarla ve bu organların faaliyetleriyle 

ortaya konulmasıdır. Şükür aynı zamanda nimeti bilmenin ismidir. Çünkü nimeti 

bilmek, nimeti vereni bilmenin yoludur. İşte bunun için Allah (c.c.), Kur’an’da İslâm ve 

imana şükür diye isim vermektedir. Nimetin nereden geldiğini bilmek, şükrün 

şartlarından biridir. Yoksa tamamı değildir. Şükrün içerisinde nimet vereni itiraf, nimete 

karşı nimet sahibi Allah’ı övmek, O’na boyun eğmek, O’nu sevmek ve nimet 

konusunda O’nu hoşnut edecek şeyleri yapmak da bulunmaktadır. Kul nimeti tanıdığı 

zaman, nimetin sahibini de tanır. O’nu tanıyınca O’nu sevmeye başlar ve O’nun 

hoşlanacağı şeyleri yapmaya niyet eder.  

Kur’an, insana sayısız nimet verildiğini, insanın bunları veren Allah’ı bilip, 

hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayı nimet sahibine minnet duymasını, bu 

minnettarlığı çeşitli şekillerde ortaya koymasını söylüyor.654  

Kur’ân-ı Kerîm’de de hatırlatıldığı üzere, Yüce Allah bize sayısız nimetler 

vermiştir: “Eğer Allah’ın nimetlerini sayacak olsanız, sayamazsınız”.655 İnsanlar 

Allah’ın ihsan ettiği nimetlere karşı şükretmekle mükelleftir. Yüce Allah: “Eğer 

şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç 

                                                
652 Bakara, 2/172. 
653 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesine Ahlak, s. 168. 
654 Bkz. Bakara, 2/158; Nisa, 4/147; Şûra, 42/23; İbrahim, 14/7; Fatir, 35/30; Şûra 34/23; Teğâbun, 64/17. 
655 İbrahim, 14/34; Nahl, 16/18. 
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şüphesiz azabım çok şiddetlidir!”656 buyurmuştur. Başka bir âyette de: “Eğer inkâr 

ederseniz bilesiniz ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur; ama O, kullarının nankörlüğüne razı 

olmaz; eğer şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur”657 buyrulmuştur.  

Konuyla ilgili diğer bazı âyetler de şöyledir: “Doğrusu biz, sizi yeryüzüne 

yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”658 

“Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, 

Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur”.659 “Allah, İnsanlara karşı çok lütufkârdır; fakat 

insanların çoğu şükretmezler”.660 

Şükür, Kur’an’da üzerinde en çok durulan konulardan biridir. 75 yerde 

şükürden, şükretmenin öneminden bahsedilir. Şükrün Kur’an’da bu kadar önemle 

vurgulanmasının sebebi, şükrün iman ve ahlakın en önemli göstergelerinden 

olmasındandır. Kur’an, sürekli olarak Allah’ın insanlara verdiği nimetlere, yaptığı 

bağışlara, ettiği ihsanlara dikkat çekmekte ve insanın bütün bu iyilikler karşısında 

minnettarlık duymasını, ‘şükran’ duyguları içerisinde olmasını istemektedir. Çünkü 

nimete kavuşmanın, iyilik görmenin karşılığı budur.  

Ancak Allah’a şükretmek, sadece kuru bir söz ile değil, verilen nimetin gerçek 

sahibinin Allah olduğuna inanmak, nimeti O’nun rızasına uygun bir şekilde kullanmak 

ve ihsan edilen nimetler karşılığında iyilik etmek şeklinde olmalıdır.661 

Nitekim bir âyette bu hususa işaret edilerek: “Kim, kendiliğinden bir iyilik 

yaparsa bilsin ki, Allah yapılanı hakkıyla bilir ve karşılığını verir”662 buyurulmuştur. 

Kur’an’da mü’minlerin çokça şükretmeleri hatırlatıldığı gibi, şükredenlerin ve 

şükretmeyenlerin örnekleri verilir, âkıbetleri anlatılır. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği 

can ve organlar karşılığında, 663 yağmur vermesinin, 664 gece ile gündüzü var etmesinin, 

                                                
656 İbrahim, 14/7. 
657 Zümer, 39/7. 
658 A’raf, 7/17. 
659 Neml, 27/40. 
660 Mü’min, 40/61. 
661 Çağrıcı, “Şükür”, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, IV, 217. 
662 Bakara, 2/158. 
663 Secde, 23/7-9.  
664 Câsiye, 45/4-5; Vâkıa, 56/68-69. 
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665 dağ gibi gemileri yüzdürmesinin, 666 eti yenen hayvanları, 667 yeryüzündeki her tür 

geçim vasıtaları668 ve daha nice nimetler vermesinin karşılığı olarak şükretmelidir. 

Bütün bu nimetleri vereni tanımalı ve O’nun önünde boyun bükmelidir.  

Allah’ın insanlara, “Verdiğim nimetlere şükredin!” demesi de ayrıca kul için 

bir nimet ve ihsandır. Çünkü şükrün faydası dünya ve ahirette Allah’a değil; kula 

dönüktür. Yerine getirdiği şükür ile fayda gören kulun kendisidir. Kul, şükrederek 

Rabbine bir karşılık veya bir mükâfat vermemektedir. Zaten buna da hiç bir varlığın 

gücü yetmez. Kim şükrederse kendi nefsi için şükretmiş olur.669 Yoksa Allah’ın böyle 

şeylere asla ihtiyacı yoktur.  

Ancak Allah (c.c.) kullarına karşı bu kadar cömert, bu kadar lütuf sahibi 

olduğu halde, kullarının bir kısmı nankördür, çok şükretmekten uzaktır. “Muhakkak ki 

Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir, ama çokları şükretmiyorlar.”670 

Allah’ın Kur’an’daki ve evrendeki âyetlerini ve ibretlerini şükretmeyenler 

anlayamaz; ancak çok şükredenler anlayabilir.671 Çünkü nankör insan, duyarsızdır, 

hikmetleri anlayabilecek ferâsetten ve anlayıştan uzaktır. 

Bir âyette de şükretmek, yalnızca Allah’a kulluk etmenin şartı olarak gösterilir: 

“Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve eğer siz 

gerçekten yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.”672 

Şükretmek mü’minlerin en önemli özelliklerinden biridir. Allah (c.c.) 

mü’minlere verilenleri zaman zaman hatırlatıyor ve bu hatırlatmanın da onları 

şükretmeye teşvik olduğunu hissettiriyor. Söz gelimi, Allah mü’minleri affeder, 673 

onlar Allah’tan ittika ederler (hakkıyla çekinirler), 674 bundan dolayı Allah (c.c.) onlara 

                                                
665 Kasas, 28/73. 
666 Lokman, 31/31. 
667 Yâsin, 36/71-73. 
668 A’râf, 7/10. 
669 Neml, 27/40. 
670 Bakara, 2/243; ayrıca bkz. Yunus, 10/60; A’râf, 7/10; Mü’minûn, 23/78; Neml, 27/73; Mü’min, 40/61; 

Mülk, 67/23. 
671 A’râf, 7/58; İbrahim, 14/5; Lokman, 31/31; Sebe, 34/19. 
672 Bakara, 2/172. 
673 Bakara, 2/52. 
674 Âl-i İmran, 3/123. 
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nimetlerini tamamlamak ve onları temizlemek istiyor.675 Allah (c.c.) onlara âyetlerini 

çok net bir şekilde açıklıyor, 676 onlara zafer veriyor ve güzel rızıklarla rızıklandırıyor, 
677 dinlenmek için geceyi ve gündüzü var etmiştir;678 işte bunların sebebi, umulur ki 

mü’minler hakkıyla şükrederler. 

Bütün nimetlerin sahibi Allah (c.c.) insanlara; “Siz Beni zikredin (anın) ben de 

sizi zikredeyim. Bana şükredin, fakat asla nankörlük etmeyin.”679 diye emretmektedir. 

Yine Lokman (a.s.)’ın şahsında insanların ‘şükür’ edici olmalarını istiyor.680 İnsana 

sayısız nimet verilmesinin sebebi, onun şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir 

kul mu olduğunu denemek içindir. Kur’an bunu Hz. Süleyman’la ilgili bir olayda şöyle 

haber veriyor: “Yanında kitaptan bir ilim olan biri, dedi ki; ‘Ben (gözünü açıp 

kapamadan) onu (kraliçenin tahtını) sana getirebilirim.’ Derken (Süleyman) onu (tahtı) 

kendi yanında durur halde görünce dedi ki: ‘Bu Rabbimin fazlındandır. O’na şükür mü 

edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemektedir…”681 

Şükür ile ilgili diğer Kur’an ayetleri ile Hz. Peygamberin konuyla ilgili 

sözlerinden bazıları şöyledir: 

“Siz Beni zikredin (tâat ve ibadetle anın) ki, Ben de sizi anayım. Bana 

şükredin; sakın nankörlük yapmayın!”682 

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin; eğer siz 

gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükredin.”683 

“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin! Allah 

Şâkir’dir, Alîm’dir; şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.”684 “...Allah, şükredenleri 

daha iyi bilmez mi?”685 

                                                
675 Mâide, 5/6. 
676 Mâide, 5/89. 
677 Enfâl, 8/26. 
678 Kasas, 28/73. 
679 Bakara, 2/152. 
680 Lokman, 31/12. 
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“Rabbiniz şöyle buyurmuştur: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size 

(nimetimi, mükâfatımı) artırırım ve andolsun eğer küfrederseniz (veya nankörlük 

yaparsanız), şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir.”686 

“Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki 

Allah müstağnîdir, her türlü övgüye lâyıktır.”687 

“...Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az 

şükrediyorsunuz!”688 “...Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!”689 

“Şayet nankörlük ederseniz (küfrederseniz), artık şüphesiz Allah size karşı hiç 

bir ihtiyacı olmayandır ve O, kulları için buna rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz, 

sizin (faydanız) için ondan razı olur…”690 

Şükür ahlâkının Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatında nasıl somutlaştığını 

aşağıdaki örnek güzel bir şekilde göstermektedir. Peygamberimizin eşi Hz. Âişe şöyle 

demiştir: Rasûlullah (s.a.v), gece ayakları şişinceye kadar ibâdet ederdi. Bunun üzerine: 

“Ey Allah’ın Elçisi! Geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde, niçin böyle 

yapıyorsun? dedim. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? diye cevap verdi”.691 

Peygamberimiz, Allah’tan daima “zikreden bir dil ve şükreden bir kalbe” sahip 

olmayı dilerdi.692 

Yine Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Mü’minin işi tuhaftır, her işi hayırdır. Bu, 

yalnız mü’mine özgüdür. Sevindirici bir işle karşılaşsa şükreder, o iş kendisi hakkında 

hayırlı olur. Üzücü bir işle karşılaşsa sabreder, kendisi için hayırlı olur.”693 

Ayet ve hadislerde de ifade edildiği üzere şükür, nimet vereni bilip onu açığa 

vurmak olduğu gibi, bunun tam zıddı olan ‘küfr’ ise, nimet vereni inkâr edip onu 

gizlemektir. Küfür kavramının, inkâr ve nimet sahibini gizlemeyi de ifade ettiğini 

                                                
686 İbrahim, 14/ 7. 
687 Lokman, 31/12. 
688 Secde, 32/9. 
689 Sebe’, 34/13. 
690 Zümer, 39/7. 
691 Buhâri, Teheccüd, 6, 2/63; Nesâi, Kıyâmu’l Leyl 17, 3/178. 
692 Ebu Davud, Vitr, 25-26. 
693 Müslim, Zühd 64; Dârimî, Rikak 61; İbnn Hanbel, el-Müsned, V, 24. 
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hatırlayalım. Küfür kelimesi, iman etmemeyi, insanlara sonsuz nimetler veren rızık 

sahibi Allah’ı inkâr etmeyi anlattığı gibi, şükür kelimesi de iman etmeyi, verilen 

nimetlerin sahibi olan Allah’ı tanımayı ve O’na minnettarlık duymayı ifade eder. 

Şükrün zıddının Kur’an’da “küfür” kelimesiyle tanımlanmasından, şükretmenin Allah 

katında ne kadar önemli olduğu ve bu ibadetten uzaklaşmanın ne kadar büyük problem 

olduğu açıkça anlaşılır.  

Küfür, rızık ve O’nu verenin üzerini örtmek, gizlemek, görmezlikten gelmek; 

şükür ise, nimeti bilmek, itiraf etmek ve açığa vurmaktır. Şüphesiz bu itiraf yalnızca dil 

ile olmaz; şükür, imanın eyleme dönüşmesiyle yerine getirilir. Bazı âyetlerde ‘şükür’ 

kelimesinin iman etmenin, ‘küfr’ün ise inkâr etmenin yerine kullanıldığını görüyoruz: 

“Şayet nankörlük ederseniz (küfrederseniz), artık şüphesiz Allah size karşı hiç bir 

ihtiyacı olmayandır ve O, kulları için buna rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz, sizin 

(faydanız) için ondan razı olur…”694 “Rabbiniz şöyle buyurmuştur: ‘Andolsun, eğer 

şükrederseniz gerçekten size (nimetimi, mükâfatımı) artırırım ve andolsun eğer 

küfrederseniz, şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir.”695 

Şükür, aynı zamanda ‘şirk’ koşmanın da karşılığıdır. Şirk koşanlar elbette 

şükretmezler. Onlar zaten Allah’a ortak koşarak O’nun asıl nimet sahibi olduğunu inkâr 

etmektedirler. Onlardan bir kısmı Allah’tan bir iyilik gelirse şükretmeye söz verirler. 

Ancak sıkıntıdan kurtulunca tekrar şirk koşmaya devam ederler.696 Şükretmek, şirk 

koşmanın zıttı olarak Allah’a kullukla beraber zikredilir: “...Andolsun ki Allah’a 

şirk/ortak koşarsan, amellerin/işlerin şüphesiz boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan 

olursun. Hayır! Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.”697 

İnsan şükretmek veya küfretmek noktasında denenmektedir: “Hiç şüphesiz Biz 

insanı, karmaşık olan bir damla sudan (nutfeden) yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan 

dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya 

da nankör olur.”698 Bu âyette şükretmenin imanla, şükretmemenin ise küfürle eş 

tutulduğu açıkça görülmektedir. Allah (c.c.) mü’minleri zaman zaman ‘sabır ve şükr’ ile 

                                                
694 Zümer, 39/7. 
695 İbrahim, 14/ 7. 
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imtihan eder. Bazen darlıkla, bazen varlıkla, bazen musibetlerle, bazen de zaferlerle 

dener. Kendini yeterince tanımaları için nimet verir ve verdiği nimetleri hatırlatır. Bazen 

bolluk verir, bazen de bolluktan sonra darlık verir. Sınava tutulan mü’minlerin başlarına 

sıkıntı gelir, bazı şeylerden mahrum kalırlar, insanlardan eziyet görürler. Mü’min her 

türlü zorluğa ve denemeye sabreder, her türlü nimete ise hamd eder veya şükreder. 

Kur’an’da küfür olarak ifade edilen nankörlük, genel olarak, “nimete karşı 

yapılması gereken şükrü terketmek”699 anlamına gelir. ‘Nankör’ kavramı, Farsçadan 

dilimize geçmiş bir kelimedir. Kendisine yapılan iyiliği inkâr eden, gördüğü iyiliğin ve 

yardımların değerini bilmeyen, iyilik ve nimet verene karşı inkârcı bir tavır takınan 

kimse demektir. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra, ‘nankörlük’ 

denir. Eskiler bu kötü ahlaka ‘küfran-ı nimet’ derlerdi. Yani nimeti yalan sayma, nimeti 

inkâr etme, nimeti ve sahibini görmemezlikten gelme demektir.700 Kişinin, başına gelen 

musibetleri anıp, kendisine verilmiş nimetleri unutup görmezlikten gelmesi nankörlük 

karakterini uyandıran durumlardan biridir.701 

Gördüğü iyilikleri, kavuştuğu maddi ve manevi nimetleri inkâr eden, iyilik 

edeni ve nimet vereni bilmeyen, teşekkür veya şükretmeyen kimseye de nankör 

anlamında ‘kafir-i nimet’ denmiştir. Kafir, Allah’tan gelen gerçeğin üzerine örten, 

gizleyen, tanımayan ve inkâr edendir.702 Nankör de, iyilikleri, nimetleri ve bunları 

yapanları görmez, inkâr eder, bilmemezlikten gelir. 

“Eğer yüz çevirirlerse; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana 

düşen, yalnız duyurmaktır. Biz insana, bizden bir rahmet tattırdığımız zaman ona 

sevinir. Ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı başlarına bir kötülük gelirse, 

hemen insan nankör olur.”703  

İnsana ulaşan sıkıntıların ve korkuların ortadan kalkması kaybolması da 

nankörlük öğesinin ortaya çıktığı durumlardandır. “Denizde size bir sıkıntı dokunduğu 

                                                
699 lsfehânî, el-Müfredât, s. 653.  
700 Ece, Hüseyin Kerim, İslam’ın Temel Kavramları, s. 483. 
701 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’an’da Ahlak Psikolojisi, s. 31.  
702 Karaman, Fikret, “Kafir” md., Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yay., Ankara, 2006, s. 357. 
703 Şura, 42/48. 
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zaman O’ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolur. Fakat O sizi kurtarıp karaya çı-

karınca yine yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan nankördür.”704  

Nankör kimse, Allah’ın nimetlerini görmezlikten, kendisinden uzak tutulan 

çeşitli belaları ve kötülükleri bilmezlikten gelir. “O’dur ki, sizi diriltti, sonra sizi 

öldürür, sonra yine sizi diriltir. Hakikaten insan çok nankördür.”705  

Nankör insan, Allah (c.c)’ın nimetlerine karşı duyarsız, kendisine bahşedilen 

nimetlerin kadrini bilemeyen kimsedir.  

“Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür”706, “Allah’ın nimetine 

nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri 

görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır!”.707 “Doğrusu insan 

çok zâlim, çok nankördür!”.708 

“O gün, herkes kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının 

karşılığı eksiksiz ödenir, onlara asla zulmedilmez. Allah güven içinde olan bir şehri 

misal verir ki, o şehrin rızkı her taraftan bol bol gelirdi. Fakat Allah’ın nimetlerine nan-

körlük ettiler, yapmakta oldukları şeylerden dolayı Allah onlara açlık ve korku 

elbisesini tattırdı.”709  

Kur’ân-ı Kerim, nankörlük duygusuna alternatif olarak şükran hissini, 

minnettarlık duygusunu önerir. Minnettarlık İslâm ahlâk sistemi içerisinde önemli bir 

yer işgal eder. Bu duygu, insanın Allah’ın âyetlerine karşı gösterdiği olumlu tepkinin 

ürünüdür.710 İnsan hayatta hoşuna giden veya gitmeyen olaylarla karşılaşır. İşte 

bunlardan hoşuna gidenlere şükürle, gitmeyenlere de sabırla karşılık vermelidir.711  

Şükür olgusu kişide, bilgi, tutum ve davranış şeklinde ortaya çıkar. İnsan 

bilgisiyle nimet verenin nimetini tanır, tavırlarıyla nimet karşısındaki sevincini belli 

                                                
704 İsra, 17/67. 
705 Hac, 22/66. 
706 Adiyat, 100/6. 
707 İbrahim, 14/28-29. 
708 İbrahim, 14/34. 
709 Nahl, 16/111-112. 
710 İzutsu, Kur'an'da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 265. 
711 Merâğî, Ahmed Mustafa, Tefsîru'l-Merâğî, Mısır, 1969, XI/192. 
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eder, davranışlarıyla nimeti verenin emir ve isteklerine uygun hareket eder. Kalb, dil ve 

beden birlikte ortaklaşa şükür eylemini gerçekleştirirler.712 Kalb nimeti unutmayarak, 

dil nimet vereni anıp övgüde bulunarak, organlar meşru yoldan nimete erişerek, kulluk 

görevlerini yerine getirerek şükürde bulunurlar.713 Şükürde, Yüce Allah’ı ve onun 

verdiği nimetleri itiraf ve O’na yakınlaşma söz konusudur. Asıl şükür, söz ile tekrardan 

çok, uygulama ve eylemdir.714  

Her nimetin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. Meselâ servetin şükrü muhtaçlara 

yardım, ilmin şükrü, bilgiyi insanların yararına kullanmak, sağlığın şükrü Allah yolunda 

ve insanlara hizmet şeklinde olmalıdır.715 

Nimet şükür ile çoğalıp daimî olduğu gibi, nankörlük ile de yok olur gider. 

Nankörlük, nimete şükretmemek, iyiliği tenkit etmek, küçümsemek ve tersine tefsir 

etmektir. Nankörlüğün en kötüsü de “yapılan iyilikleri büsbütün unutup onlara karşı 

yapılan kötülüktür. Böyle bir nankörlük duygusunun gelişmesinin sebebi ise insanın 

vicdanî bir terbiyeden mahrum olmasıdır. Kur’an’ın da belirttiğine göre, nimete 

küfredenler, halk ve Hakk katında hakir kimselerdir.716 

Nankörlük, her insanın fıtratında olmakla birlikte, karakterleri iman esaslarına 

göre şekillenmeyenlerde iyice belirginleşir.717 “Kahrolası insan, ne de nankördür!”718 

İnsan, nankörlükten kurtulup minnettarlığa, şükreden bir kul olmaya yönelmelidir. 

Hoşuna gitmeyen olaylar karşısında da sabırla direniş göstermelidir. 

Bir toplumda nankörlük yaygınlaşırsa, o toplumun yıkılması da yaklaşmış 

demektir. Bundan dolayıdır ki, en doğru iş, Allah’ın nimetlerine nankörlük etmeden 

verilenlerle yetinmek ve kanaat emektir. Zira insan ne yaparsa yapsın, Allaha karşı 

Onun verdiği sonsuz nimetlerin şükrünü hiçbir zaman ifa edemez. Ancak nimeti 

Allah’tan bilmek ve rızasına uygun hareket etmekle belki bir dereceye kadar şükrünü ifa 

                                                
712 Gazalî, a.g.e., IV/157. 
713 Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur'ân Tefsiri, VI, 3125; Ünal, Ali, Kur'ân'da Temel Kavramlar, 
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716 Bkz. Hacc, 22/38. 
717 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri, XIII, 6600. 
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etmiş olur. 719 Yoksa Allah insanların hamd ve şükrüne muhtaç olmadığı gibi, 

nankörlüklerinden de etkilenecek değildir. Hamdeden, şükreden kendi iyiliği için 

şükreder, hem dünyada, hem âhirette gerçek saadete erer. Allah, şükrünün karşılığında 

nimetlerini artırır ve kendisini mükâfatlandırır, yani O da kullarının şükrüne karşı 

şükredendir.720 

Netice olarak; mü’minin hayatı sabır ile şükür anlayışı arasında geçmelidir. 

Allah’ın verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Bu nimetlerin sahibine şükür, 

insanlık borcudur, yaratılışın gereğidir. Şükür borcu iman ettikten sonra, bütün bir ömrü 

Allah’ın istediği gibi yaşamakla, nimet sahibinin rızâsı doğrultusunda hayat sürmekle 

yerine getirilir. Şükür insanın ruh ve gönül âleminden coşan şükrandır. Bu şükran 

duygusunun, içinde kaynadığını hisseden müslüman için bu coşku, Allah’la olan en 

samimi bağlantıdır. Bu bağın kuvveti, dilimizin ve gönlümüzün, bütün organlarımızla 

uyumlu olarak şükür vazifesini yerine getirmesiyle kendini gösterir.  

Allah’a imanın davranışlara etkisini ifade eden şükür-nankörlük 

kavramlarından sonra tevekkül-güvensizlik kavramlarını açıklamaya çalışacağız. 

F. Tevekkül / Güvensizlik 

Yaşadığımız dünyada her şey belli sebeplere bağlıdır. Sebep-sonuç ağı, tüm 

kâinatı kuşatmıştır. Hiçbir olay kendi başına, başka etkenlerden bağımsız meydana 

gelmez. Bununla birlikte âlemde olup biten bütün olaylarda son karar Allah’a aittir. 

Onun sonsuz bilgi ve gücü dışında bir yaprağın kıpırdaması bile mümkün değildir. Yüce 

Allah her şeyden haberdar, her şeyi bilici ve görücüdür.721 Bu inanç içerisinde olan 

Müslümana düşen, işlerini en güzel şekilde yapmaya çalışmaktır; bir konuda elde etmek 

istediği sonuçlara ulaşabilmek için elinden geldiği, gücünün yettiği ölçüde sebeplere 

başvurmaktır. Sonucu ise Allah’ın yetki ve kararına bırakmak, ona havale etmek, bu 

konuda onu vekil kılmaktır. 

                                                
719 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesine Ahlak, s. 169. 
720 Neml, 27/40; İbrahim, 14/7. 
721 Nisa, 4/35; İsrâ, 17/17, 30, 96; Ahzâb, 23/34; Mücâdele, 58/13. 
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İşte, bir başkasına itimat etmek ve onu kendisine vekil kılmak, 722 insanın kendi 

aczini kabul ederek bir başkasına güvenip dayanması, boyun eğmesi723 gibi manalar 

taşıyan tevekkül temelde birini kendine vekil kılmak anlamına gelmektedir. 

“Müvekkil” vekil edinen, “tevkîl” ise vekil kılma, vekil edinme demektir. Aynı 

kökten olan “ittikâl” biraz da tembellik içeren ve boşa gidebilecek bir güvenme ve 

dayanmayı anlatır. Tevekkülde, kelimenin Arap dilindeki kalıbı gereği bir zorlama 

vardır.724 Bu da herhangi bir konuda aklî ve bedenî gücü, yani metot ve eylem 

fonksiyonunu kullanmayı, dayanılıp itimat edilecek yere bunun sonucunda dayanmayı 

ifade eder. 

Tevekkül; Âcizlik gösterme, başkasına güvenip dayanma, Allah’a güvenme, 

O’nun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması 

gereken tedbirleri alma anlamında Kur’anî bir terimdir. 

Tevekkül kavramıyla ilgili Kur’ân’da geçen kelimeler, tevekkül, tefviz ve 

istiâze kökünden gelen kelimelerdir. Bu kavramın zıt anlam alanına giren kelime de, 

ye’s kelimesidir.  

Ümitsizliğe düşmek, Yüce Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek anlamına 

gelen ye’s, Kur’ân’ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmayan bir tavırdır.725 Kur’ân’a göre 

insanın olumsuz yönlerinden biri de, başına gelen kötü hallerden dolayı hemen 

ümitsizliğe düşmesidir.726  

Tefviz kelimesi, bir işi birisine havale etmek temel anlamının yanı sıra, 

gerçekleşmesi umulup, gerçekleşmemesinden duyulan bir şeyi Yüce Allah’a havale 

etmek anlamına da gelir. Bu kökten gelen ve Ğâfir 40/44’te geçen kelime, işini birisine 

bırakmak anlamında olup, tevekküle ilgili bir anlam içeriğine sahiptir.727 

                                                
722 İsfehani, a.g.e., “Vkl” md. 
723 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, “Vkl” md. 
724 İbn Manzur, a.g.e., s. 736. 
725 Bilmen, Ömer Nasuhi, Dini ve Felsefi Ahlak Lügatçesi, İstanbul, 1967, s. 135. 
726 Bkz. Hud, 11/9; İsra, 17/83; Fussilet, 41/49. 
727 İbn Manzur, a.g.e. VII, 210. 
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‘Avz’ kelimesi, iltica, yani birisine sığınmak ve bağlanmak anlamına gelir. Bu 

kökten türeyen isti’âze kelimesi de aynı anlamdadır.728 Yüce Allah Kur’ân’da, insana 

Şeytan’dan bir ayartma gelmesi durumunda, kendisine sığınılmasını emretmektendir.729 

Kur’ân’da geçen ‘ve kefâ billahi vekîlâ’730 ifâdesi, “İşini yüklenmesi ve sana 

vekil olması hususunda O’nunla yetin” anlamına gelmektedir. “Allah kuluna yetmez 

mi?”731 âyeti de bütün insanların Rabbi olan Yüce Allah’ın, zor durumda olan kullarına 

yeteceğini ifade etmektedir.  

Tevekkülün terim anlamı ise “kişinin, şartlarını yerine getirerek ve aczini itiraf 

ederek işlerini Allah Teâlâ’ya bırakması, O’nu kendine vekil edinmesi, bir işe başlarken 

sebeplere yapıştıktan sonra O’na güvenmesi; kalbin, her işte Allah’a îtimat 

etmesidir.”732 Tevekkül, Allah’ın katında olana güvenerek, insanların elinde olandan 

ümidi kesmektir.733 ‘Tevekkele alallâh’ ibaresi, “Allah’a teslim oldu” anlamına 

gelmektedir.734 

Bir diğer tabirle tevekkül, dine veya dünyaya ait herhangi bir hususta, alınacak 

bütün tedbirler alındıktan, konu ile ilgili tüm girişimler yapıldıktan sonra, o işin 

neticesinin Allah’a bırakılmasıdır. Tevekkül, insanın kendine yüklenen bütün görevleri 

yaptıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakması, O’nun yaratacağı neticeyi güven ve 

rızâ ile karşılayıp, insanlardan bir beklenti içerisinde olmaması; kısaca Allah’a güvenip, 

âkıbetinden endişe etmemesidir. Tevekkül, kalbin Allah’a tam îtimat ve güveni, hatta 

başka güç kaynakları düşünmekten rahatsızlık duyması mânâsına gelir. Bu ölçüde bir 

güven ve îtimat olmazsa, tevekkülden söz edilemez; kalp kapıları Allah’tan başkasına 

açık kaldığı sürece de hakîkî tevekküle ulaşılmaz. 

Tariften de anlaşıldığı gibi tevekkül; müslümanın, yapacağı işlerde tüm zâhirî 

sebeplere sarılması, alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması, ama gönlünü 

bunlara bağlamayıp sadece Allah’a dayanmasıdır. Tevekkül, hiç bir zaman, çalışmayı 

                                                
728 İbn Manzur, a.g.e. III, 498. 
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731 Zümer, 39/36. Bkz. İsfehani, a.g.e., s. 882. 
732 Çetin, Abdurrahman, Peygamberizin Ahlakı, s. 95. 
733 Cürcani, Seyyid Şerif, et-Ta’rifat, Beyrut, 1988, s. 70. 
734 Kiraz, Celil, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, s. 208. 
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ve sebebe sarılmayı terkedip, “Allah’ın dediği olur” diyerek kenara çekilmek değildir. 

Nitekim Hz. Peygamber, devesini salıvererek Allah’a tevekkül ettiğini söyleyen bir 

bedeviye “Onu bağla da öyle tevekkül et.”735 buyurmuştur.  

Dini bir terim olarak tevekkül “insanın her işinde sadece Allah’a 

güvenmesidir.”736 Bu anlamdaki tevekkülle, iman dolayısıyla güven duygusu arasında 

yakın bir irtibat olduğu737 açıktır Zira sözlük anlamıyla dahi bir kişinin bir başkasına 

vekâlet verebilmesi için, ona güven duyması gerekir. Kişi, Gazzali’nin detaylarıyla izah 

ettiği gibi, kime vekâlet verdiyse ona inanır, onu bir kusur ile itham etmez; onda kusur 

ve eksiklik bulunmadığına kanaat getirdiği müddetçe bu hal devam eder. Gazzali vekile 

güvenebilmek için dört şart olduğunu belirtir. Bunlar, doğruluk ve gerçeği kavramak, 

bilgi, fesahat ve şefkatli olmaktır.738 Dolayısıyla güvenin olmadığı yerde tevekkülden 

bahsedilemez. Öyleyse tevekkül güven üzerine yükselen bir haldir. 

Tevekkül, sahip olduğu beşerî kudretin dışında kalan ve kişinin değiştirme 

imkânına sahip olmadığı işlerde, faydasız çabaları bir kenara bırakıp, bu işlerin 

sonucunu ilâhî sırra havale edip Yüce Allah’a itimat etmek şeklinde de tarif 

edilmiştir.739 Bir diğer tabirle tevekkül, kendi eksiklikleri ve sınırlılığının farkında olan 

kulun aczini görerek Allah’a sığınması, bütün güç ve kuvvet sahibi olanın yalnızca Hak 

Teâlâ olduğunu bilerek ve her konuda ona güvenerek onun takdirine güzellikle rıza ve 

teslimiyet gösterip gereğince kulluğu yapmaktır. Allah’tan başka tevekkül edilecek 

kimse yoktur.740 

Tevekkül etmek Türkçe’de bazen kadere boyun eğmek741 şeklinde pasif bir hal 

olarak anlaşılır. Halbuki Kur’an-ı Kerimde emredilen tevekkül kişinin bir işin olması 

için elinden gelen çabayı göstermesi yani sebeplere tevessül etmesi, ancak neticeyi elde 

etmeyi o sebeplere bağlı görmeyerek Rabbine sığınmasıdır. Böyle bir davranış, evrenin 

tek hâkimi, bütün güç kudretin yegâne sahibi olan bir Allah inancıyla bağlantılıdır. 

                                                
735 Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 60. 
736 Razi, Fahreddin, Mefatihu’l-gayb, IX, 69. 
737 Sülün, Murat, Kur’an-ı Kerim açısından İman-Amel İlişkisi, s. 152. 
738 Gazzali, a.g.e., XIII, 183. 
739 Kınalızade, Ali Efendi, Ahlak-ı Alai, I, 62; Bilmen, Ömer Nasuhi, Dini ve Felsefi Ahlak Lügatçesi, s. 

30. 
740 Yazır, a.g.e., IV, 2566. 
741 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, “Tevekkül” md. 
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Böyle bir tevekkül veya Allah’ın yardım ve desteğine güven, mütevekkil 

insana yarar sağlar ve hayatında onu olumlu bir kişi yapar. Çünkü Allah’a dayananın 

kişiliğinde gerçekten güçlü bir iman öncülük edince, aynı zamanda inandığını 

gerçekleştirme hususundaki kararlılığı da ön plana geçer. Dolayısıyla tevekkül; zayıflık 

tereddüt ve kopukluk olmaksızın azim ve irade sağlamlığı gibi güçlü bir imanı 

gerektirir.742 Tevekkülle mümin Allah’ın yardımına güvenerek güç bulur. 

Neticede her türlü tevekkül halinde mümin Allah’a güven duygusunu yüksek 

bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bir mü’minin, ileriye dönük konuşurken, planlar yaparken, her zaman Allah’ın 

irâde ve takdirini de hesaba katarak temkinli davranması, kesin bir dil kullanmaması 

gerekir. Konuyla ilgili Kur’ân’da şöyle buyurulmaktadır: “Hiçbir şey için ‘Bunu yarın 

(kesinkes) yapacağım’ deme! Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Unuttuğun zaman 

Allah’ı an ve ‘Umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir’ de.”743  

Erzak temini için evlatlarını Mısır’a gönderirken, çocuklarının başına bir şey 

gelmesin diye şehre farklı kapılardan girmelerini söyleyen, ardından da nihâî olarak 

hüküm verenin Yüce Allah olduğunu, O’na tevekkül ettiğini söyleyen Hz. Yakub, 

tevekkülün nasıl olması gerektiği hususunda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Zira o, 

öncelikle onlara dünyevî olarak bazı tedbirler almalarını tavsiye etmiş, ardından da 

Allah’a tevekkül etmiş, nihâî sonucu O’na havale etmiştir. 

Kur’an, tevekküle müminlerin en temel vasıflarından biri olarak yer verir744 ve 

müminlerin sadece Allah’a tevekkül etmesini ister. Zira tevekkül eden biri, Gazzâlî’nin 

belirttiği gibi745 Yüce Allah’ı her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, başta mümin kulları 

olmak üzere tüm kullarına karşı son derece müşfik, daima onların saadet ve çıkarını 

düşünen bir vekîl olarak gördüğü için Onu kendisine vekîl kılmaktadır. Bu demektir ki 

kişi Allah’ı, sahîh bir bilgiyle tanıyacak olursa, tevekkülü daha da sağlamlaşacaktır.746 

                                                
742 Behiy, Muhammed, İnanç ve Amelde Kur’ani Kavramlar, s. 174, 175. 
743 Kehf, 18/23-24. 
744 Bkz. Enfal, 8/2; Nahl, 16/42. 
745 Gazzali, el-İhya, IV, 253. 
746 Sülün, Murat, Kur’an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, s. 285. 
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Hz. Peygamber’in, “Çalışınız, her şey yaratılmış olduğu şeye kavuşturulur.”747 

hadisi ile Cenab-ı Hakkın: “Kim Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter.”748 ayeti 

mucibince insanın almak istediği netice, o kimsenin gönlünce olacaktır.  

Buradan şöyle bir netice çıkmaktadır: Biz, bir konuda her türlü sebebe tevessül 

ederek, imkân ve gücümüzü sarfettikten sonra aciz kaldığımız yerde tevekkül eder, işi 

kadere terk ederiz. Yani bizim irademizin ve gücümüzün bittiği yerde tevekkül başlar. 

Sebeplere tevessül etmeden sonuç beklemek boşunadır. Yaşadığımız dünyada her şey 

belli sebeplere bağlıdır. Sebep-sonuç ağı, tüm kâinatı kuşatmıştır. Hiçbir olay kendi 

başına, başka etkenlerden bağımsız meydana gelmez. 

Müslüman önce çalışacak, çabalayacak, elinden gelen her türlü gayreti 

gösterecek, daha sonra başarıyı Allah’tan dileyecektir. Önce sebeplere başvuracak; 

meselâ hasta ise önce tedavi yollarına müracaat edecek, daha sonra şifayı Allah’tan 

bekleyecektir. 

Bir çiftçi, önce tarlasını sürüp ekime hazırlayacak, tohumu atacak, gerekiyorsa 

sulayacak, ilaçlayacak, gübresini verecek; yapacaklarını yaptıktan sonra iyi ürün 

vermesi için Allah’a güvenip dayanacak, sonucu O’ndan bekleyecektir.749 

Kur’ân-ı Kerîm’de önce azim, daha sonra tevekkül istenmiştir. Yüce Allah: 

“Bir kere azmettin mi, artık Allah’a dayanıp güven”750 buyurmuştur. 

Peygamber Efendimiz de bu konuda, “Önce deveni bağla, sonra Allah’a 

tevekkül et!”751 buyurarak, meseleyi çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Unutulmamalıdır ki, Peygamberimizin hayatı mücâdelelerle geçmiştir. O, 

peygamberlik görevini yerine getirmek için canla başla çalışmıştır. Önce üzerine düşen 

görevleri yerine getirmiş, sonra Allah’a tevekkül etmiştir.752 

                                                
747 Buhari, Edeb, 120; Müslim, Kader, 6-7. 
748 Talak, 65/3. 
749 Komisyon, İlmihal, İsam, I, 137. 
750 Al-i İmran, 3/159. 
751 Tirmizi, Kıyamet, 60. 
752 Çetin, Abdurrahman, Peygamberizin Ahlakı, s. 96. 
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Tevekkül, İslâm ahlâkçılarınca böyle anlaşılmasına rağmen, bu terim bazı 

kimseler tarafından yanlış yorumlanmıştır. Tevekkül, hiçbir zaman tembellik ve 

miskinlik, meskenet ve ruhbanlık değildir. Tam aksine tevekkülde teşebbüs, ciddiyet ve 

gayret vardır. Zira “Allah Kerimdir” diyerek yan gelip yatanların, gaflette devam 

edenlerin İslâm Dini en büyük düşmanıdır.753  

Tevekkül kavramının en doğru anlamını Kur’ân-ı Kerim vermektedir: “Eğer 

kaba, katı yürekli olsaydın (dava arkadaşların) çevrenden dağılacak gideceklerdi. Öyle 

ise onları bağışla, onlar için Allah’dan af dile (Bir iş için) karar verdiğinde Allah’a 

tevekkül et.”754 

Bir iş için karar vermek, o konuda gerekli önlemleri almak ve ön hazırlıkları 

yapmakla olur. Bu zâten doğal bir şeydir. Nitekim insanların, işlerine güçlerine 

gitmeden önce yanlarına birtakım kanıtlayıcı belgeler almaları, araç ve gereçler, ihtiyaç 

duydukları para, malzeme, silâh, ilâç, koruyucu madde, yiyecek ve içecek gibi şeyleri 

taşımaları, iş yerlerinde güvenlik önlemleri almaları hep bu gerçeği kanıtlamaktadır. 

Herhangi bir konuda karar veren aklı başında bir insanın, o işten beklenen sonucu ala-

bilmek için gerekli ön hazırlıkları yapmış olması en mantıklı şeydir.  

Dikkat edilecek olursa, yukarıda sözü edilen âyet-i kerimede iki önemli nokta 

vardır. Bunlardan birincisi karar vermek, ikincisi ise Allah’a tevekkül etmektir. Ancak 

“tevekkül etmek” âyet-i kerimedeki ifade içinde karar vermeye, (hatta bir anlamda 

önlem almaya bağlanmış) ve ondan sonra söz konusu edilmiştir. Bu da kişinin boş yere, 

gaflet içinde ve bilinçsiz olarak Allah’a tevekkül edemeyeceğini kanıtlamaktadır. İnsan 

elbette ki önce bir şey planlamış olmalı ve bunun için birtakım hazırlıklar yapmış, 

önlemler almış olmalıdır ki gerisini Allah Teâlâ’ya bırakması bir anlam ifade etsin.  

Kaza ve kadere iman İslâm esaslarından biridir. Kadere rıza demek “Allah 

tarafından kullara ulaşan kazaya razı olmak, ” yani dünya musibet ve arızalarına karşı, 

menfaatin geçmesi, faydaların yok olmasına karşı üzülmemek demektir. Teslimiyet ve 

kadere rıza hayatın sıhhati, kalbin huzuru, Müminin de açık vasıflarındandır.755 

                                                
753 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s.171. 
754 Âl-i İmrân, 3/159. 
755 Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, s.172. 
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Kazaya rıza konusunda Resulüllah (s.a.v.) bize mükemmel bir ölçü sunmakta 

ve bütün İslam ahlâkçıları da bu hadisi kendilerine dayanak yapmaktadır.756 

Bu hadise göre kişiye düşen tedbir almaktır. Takdir ise tamamen Allah’a aittir. 

Kul, Allah’ın verdiği cüzî iradeyi kullandıktan sonra Allah’ın takdirini beklemeli ve 

sonuca da razı olmalıdır. Zira güçlü bir tevekkül ve kadere rıza güçlü bir imanın 

neticesidir.757 Böyle bir tevekkül korkuyu da tamamen ortadan kaldırır. Yine böyle bir 

tevekkül ancak insanı Allah’a döndürür.758 İstikbalin korku ve endişelerini siler, insanı 

Allah’ın sevgisine mazhar kılar.759 

Bu inanç içerisinde olan Müslümana düşen, işlerini en güzel şekilde yapmaya 

çalışmaktır; bir konuda elde etmek istediği sonuçlara ulaşabilmek için elinden geldiği, 

gücünün yettiği ölçüde sebeplere başvurmaktır. Sonucu ise Allah’ın yetki ve kararına 

bırakmak, ona havale etmek, bu konuda onu vekil kılmaktır. Çünkü biz, her zaman en 

iyi ve hayırlı olanı bilemeyiz; Allah, bizim için en iyi olanı mutlaka seçecektir. Ancak 

öncelikle biz kendimize düşeni yapmış olmalıyız. Bu konuda Allah şöyle buyurur: 

“Bir işe karar verip girişimde bulundun mu Allah’a dayan, güven. Çünkü 

Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”760 

İşte tevekkül, Allah’ın belirleme yetkisine güvenip dayanmak demektir. Kişi 

kendi üzerine düşeni yapıp Allah’a güven bağladıktan sonra, sonuç her nasıl olursa 

olsun onu kabullenmek, ona razı olmak gerekir.761 Çünkü her şey, Yüce Allah’ın takdir 

ve belirlemesi ile olmaktadır. Onun belirlediği şey, insanın başına gelmektedir. 

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla başımıza gelmez. O, bizim 

dostumuz ve sahibimizdir. İnananlar yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler”.762 

Tevekkül, görevlerini yerine getirdikten sonra duyulan bir iç huzur, itmînân ve 

güven olayıdır. Tamamen materyalist ve pozitivist bir bakışla dahi tevekkülün 

                                                
756 Müslim, Kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10. 
757 Bkz. Şura, 42/36. 
758 Bkz. Hud, 11/123. 
759 Bkz. Al-i İmran, 3/159. 
760 Âl-i İmrân, 3/159. 
761 Hökelekli, a.g.e., s. 98. 
762 Tevbe, 9/51. 
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bulunması insana bir şey kaybettirmeyeceği gibi; bulunmaması durumunda moral ve 

psikolojik açıdan kesinlikle bir kayıp söz konusudur. Tevekkül eden kişi “İnsan için 

ancak çalıştığının karşılığı vardır.”763 kuralı karşısında aklî ve bedenî görevini yapacak, 

bundan öte Allah vekîlimdir deyip işini O’na havâle ederek, sonuç ne olursa olsun ona 

rızâ duygusuyla, iç yorgunluk çekmekten kurtulacaktır. Tevekkül etmeyenin de maddî 

olarak fazladan yapacağı bir şey yoktur. Hatta maddî vesîleleri bir emir telakkî 

etmediğinden, belki de sebeplere daha az sarılacaktır. Sonra da telaşlı, sıkıntılı bir 

bekleyişe girecek ve umduğu sonucu alamayınca da dövünecek, üzülecek, dayanacak 

bir teselli kaynağı bulamayacak, sinirleri gerginleşecek; sonuçta bunalıma girecektir.764 

Allah’a tevekkülü hakkıyla yerleştirebilmiş bir müslüman her zaman mutlu ve 

rahattır. Çünkü o, kendine düşeni yaptıktan sonra bilir ki, sonsuz rahmet sahibi Allah 

Teâlâ sevdiği kulunu, kulun kendisini düşündüğünden daha fazla düşünür ve korur. 

Onun için, gönüllerde kuvvetli bir tevekkülün, hem de gerçek mânâsıyla bir 

tevekkülün yer tutmuş olması lâzımdır. Bir müslümanın işini yoluna koyduktan sonra 

ötesini Allah’a havâle edip de O’na güvenmesi ve O’nun en iyisini, en güzelini, en 

doğrusunu, en hayırlısını nasîb edeceğine inanması, kalp için çok büyük bir kuvvettir. 

Günümüz insanının ve özellikle de günümüz Müslümanının bu inanca ve bu kuvvete 

çok fazla ihtiyacı vardır. 

Çalışmanın ve sebeplere yapışmanın ihmâli tembellik demek olduğuna göre, 

tevekkül ile tembellik arasında bir zıtlık vardır. İslâm dînînde tevekkül vâcib, tembellik 

haramdır. “Tevekkül demek, görevin îfâsını Allah’a havâle etmek değildir; emri ve 

kararı Allah’a bırakmaktır. Allah’ın emrini canla başla yerine getirmeye çalışmaktır.  

Allah kuluna çeşitli ibâdetler yüklemiş, çalışmasını, ilim öğrenmesini, rızkını 

aramasını, düşmanlarına karşı güç hazırlamasını, bilmediğini bilene sormasını, işlerinde 

istişâre etmesini, Kendisine yakarıp duâ etmesini, âdil olmasını, yani herşeyi en uygun 

yerine koymasını, bunun için metot ve yöntem bilmesini emretmektedir. Diğer yönden 

kendisine tevekkül etmesini istemekte ve tevekkül edenleri sevdiğini söylemektedir. 

                                                
763 Necm, 53/39. 
764 Beşer, Faruk, Fıkıh Penceresinden Sosyal Hayatımız, İstanbul, 1994, s. 226. 
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Demek ki tevekkül, bütün bu emirleri yerine getirdikten sonra duyulan huzur ve 

güvendir.765 

Tevekkül meselesinde diğer bir önemli husus da dünya hayatının müslüman 

için bir imtihan yeri olduğunun unutulmaması gerektiğidir. Çünkü bazı durumlarda 

insan bütün çabasını sarfetse de, elinden geleni yapsa da İlâhî takdir bazı hikmetler 

sebebiyle buna izin vermediği için başarılı olamayabilir, isteği gerçekleşmeyebilir. İşte 

burada tevekkülün diğer yönü ortaya çıkar: En umutsuz gibi görünen durumlarda bile 

Allah’a olan güveni kaybetmemek. 

Allah Teâlâ, her şeyin teferruatını en ince ayrıntısına kadar bilir. Belki bizim 

istediğimiz, gerçekleşmesi için çalıştığımız bir şey, aslında bizim zararımıza; buna 

karşılık istemediğimiz bir şey ise aslında yararımızadır. Sonsuz rahmeti sebebiyle Allah 

Teâlâ da sevdiği kullarını, o kulların kendilerini düşündüğünden daha çok 

düşüneceğine; onlara kendilerine acıdıklarından daha çok acıyacağına göre 

Müslümanlar olarak bizlerin -hem dînî, hem dünyevî görevlerimizi yaptığımız 

müddetçe- hiçbir şeyden dolayı tasalanmamıza gerek yoktur. İnşâallah sonuçta mutluluk 

bizim olacaktır. 

Bir amacımıza, isteğimize ulaşamadıysak Vekîlimiz olan Allah Teâlâ bize olan 

sevgisinden dolayı, o istediğimiz şeyden her bakımdan bize daha hayırlısını nasîb 

edeceğini ummalıyız. En umutsuz gibi görünen durumlarda bile Allah’a olan güveni 

kaybetmemek şarttır.  

Dünya, Müslüman için bir imtihan yeri olduğundan; unutulmaması gereken 

diğer bir nokta da herşeyin sonucunun sadece bu dünyada alınmadığıdır. Biz 

Müslümanlar, âhiret inancına sahibiz ve zaten dünyada da âhiret için, o ebedî hayat için 

çalışırız. O halde, belki de yaşadığımız büyük bir üzüntü, yorgunluk veya sıkıntıya 

göstereceğimiz sabır; Allah katında derecemizin yükselmesine, öbür dünyada büyük 

mükâfatlar kazanmamıza sebep olacaktır. “...Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi 
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eriştiririz. Ve güzel davrananların mükâfatını zâyî etmeyiz. Âhiret mükâfâtı ise, iman 

edip de (kötülüklerden) sakınanlar için daha hayırlıdır.”766 

“...Kim Allah’tan (emirlerine uymak; yasaklarından kaçınmak sûretiyle) 

korkarsa, Allah ona (darlıktan genişliğe) bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği 

yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse Allah, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini 

yerine getirendir. Allah herşey için bir ölçü koymuştur.”767 “Andolsun ki onlara: 

‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan, elbette ‘Allah’tır’ derler. De ki: ‘Öyleyse 

bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da 

taptıklarınız O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, 

onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?’ De ki: ‘Bana Allah yeter. Tevekkül 

edenler ancak O’na güvenip dayanırlar.”768 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Kur’an’ın temel kavramlarından olan tevekkül, 

kişinin tembel, miskin ve sorumsuz olmasını öngörmez. Aksine Kur’an’ın istediği 

tevekkül; çalışıp üretmeyi, gayreti ve dinamizmi öğütler. Çünkü Allah’a güvenip 

dayanan kimse, çalışma ve araştırmayı bırakıp tembellik etmez. Tam tersine, sonsuz bir 

güç kaynağından beslendiğinin farkında olarak çalışma ve kararlılığında daha büyük bir 

çabanın içerisine girer. Gerçek mütevekkil, çalışmadan kazanılamayacağını, ekmeden 

biçilemeyeceğini, amelsiz Cennet’e girilemeyeceğini, ihlâsla ibâdet ve tâatte 

bulunmadan Allah’ın rızâsına kavuşulamayacağını bilir.  

Böyle bir güvenle yola çıkmak insanı, akıl almaz bir iç zenginliğine, coşku ve 

atılım gücüne ulaştırır. Bunun için, kaderci anlayışın bir ürünü olarak, tembelliğin 

neticesini Allah’a yüklemek şeklinde formüle edilen tevekkül, Kur’an’ın ruhuna uygun 

bir anlayış değildir. Tevekkül konusundaki bu tür yanlış anlayışların sebebi ise, bu 

kavramı Kur’an kaynaklı anlayamama sebebiyledir. Bundan dolayı tevekkül anlayışını 

yerleştirmeye çalıştığımız bireylere öncelikle Allah inancını yerleştirmeli ve onları 

Kur’an-ı Kerim’in içerdiği esaslar hakkında genişçe bilgilendirmeliyiz. 

                                                
766 Yusuf, 12/56-57. 
767 Talâk, 65/2-3. 
768 Zümer, 39/38. 
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Kur’an’ın önemli kavramlarından birisi olan tevekkül, itikadi boyutu olan bir 

kavramdır. Bu sebeple bazı ayetlerde, tevekkülün varlığı imanın varlığına, yokluğu ise 

imanın yokluğuna gerekçe olarak gösterilmiştir. Buna göre Allah’ın varlığına iman eden 

bir kimse, imanının bir gereği olarak Allah’ın sonsuz gücüne ve kâinattaki yönlendirici 

etkisine güvenmemesi veya bu güvenin eksik olması durumunda kişinin Allah’a olan 

imanı zarar görmektedir. Yani tevekkül Allah’a olan imanın neticesinde meydana gelen 

düşünsel ve davranışsal yönü olan bir eylemdir ve imanın bir ürünüdür.  
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SONUÇ 

 

Kur’an, insanları hidayete, imana çağırırken, insanlık tarihinin başlangıcından 

beri peygamberler aracılığı ile devam eden bütün bir vahyî geleneğe uygun olarak onları 

fıtrî olan aslî yapılarına ve yaratılış gayelerine uygun bir hayat tarzına davet etmektedir. 

Davet edilen yol, insanı anlam boşluğundan ve izafiliğin şüpheciliğinden kurtaran, onun 

Allah’la, evrenle, kendisi ve hemcinsleriyle olan ilişkilerini tevhidî bir bütünlük 

içerisinde yeniden düzenleyen, dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan, aşırılıklardan 

uzak, denge ve itidal üzerine kurulan bir yoldur. Kur’an bunu yaparken insanın kavram 

dünyasını düzenleyip, içeriğini doldurup yeniden dizayn etmiş; tevhide dayalı bir iman 

ve âlem telakkisini oluşturarak insanın değer ve eylem boyutunu bu zemin üzerine inşa 

etmiş; ibadetlerle de nefis tezkiyesini motive edip bir tür oto-kontrol mekanizması 

oluşturmuştur. 

Kâinatı yaratan, idare eden, sevgi ve muhabbetle kendisine ibadet edilen tek ve 

en yüce varlık olan Allah’a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Allah’a iman, 

Allah’ın var ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan 

sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır. Allah inancı, İslâm’ın ve bütün ilâhi 

dinlerin temelini oluşturur. Semavi dinlerin hepsinde inanılması gereken ilk esas 

Allah’ın varlığı ve birliğidir. İlâhi dinler bütünüyle Allah’a iman esasına dayanır. 

Allah’ın varlığı ve birliğine inanmadan diğer iman esaslarını kabule imkân yoktur. 

Çünkü Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve 

kadere inanmak, Allah’ın bildirmesine, dolayısıyla Allah’a imana bağlıdır. 

Kişinin Allah inancı, onun dini ve ahlaki duygusunun gelişip şekillenmesiyle, 

kendisindeki dini ve ahlaki eğilimlerin ve kutsala bağlanma arzusunun yine kendisi 

tarafından farkına varılmasıyla oluşmaktadır. Çünkü Allah, insanın kâinata ve kendi 

üzerine hâkimiyetini kabul ettiği ve içsel bağlarla kendisini O’na bağlı hissettiği yegâne 

varlıktır. 

Gerek Allah’a iman, gerekse diğer iman esasları açısından baktığımızda 

imanın, zorunlu olarak ameli/ahlâkı gerektirdiğini görmekteyiz. Allah’a iman, soyut bir 
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kavram şeklinde hayatla ilgisi olmayan bir inanış değildir. O, insanı amelî/ahlâkî açıdan 

her an canlı tutan ve onun sürekli iyi yönde hareket etmesini sağlayan önemli bir güç 

durumundadır. Çünkü Allah’ın varlığı kabul edilince O’nun vahyinin, dolayısıyla emir 

ve yasaklarının da kabul edilmesi gerekir. Zira Allah Teâlâ, hem varlığın hem de 

dini/ahlâkî değerlerin kaynağıdır.  

Buna göre, Allah’ın varlığına inanma ahlâkî hayatta iyinin yapılması için 

teşvik edici bir unsur olmaktadır. Bilindiği gibi ahlâkî açıdan iyi ve kötü olan 

davranışlar, dindar açısından aynı zamanda günah ve sevap olarak nitelenir. Bu ise onu 

davranışlarını daha duyarlı ve etkili hale getirir. Ahlâkî hayata bir inanç boyutunun 

eklenmesi insanın tutumunda önemli bir değişiklik meydana getirir. 

Bunun için de öncelikle davranışların, inanca uygun olması kaçınılmazdır. 

Aslında davranışlarımız her zaman “gerçek” inançlarımıza uygundur. Gözlenebilen 

veya varlığından söz edilebilecek uygunsuzluk, davranışlarımızla “dile getirdiğimiz”, 

“beyan ettiğimiz” inançlarımız arasındadır. Bu da demektir ki; “benim inancım şudur ki 

: ...” diye dile getirdiğimiz, ifade ettiğimiz inanç, davranışlarımıza yansımadıkça, 

davranışlarımız bu inanca uygunluk göstermedikçe, ‘gerçek inanç’ değil, olsa olsa 

“göstermelik” bir inanç olarak kalacaktır. O halde öncelikle kendi kendimize karşı 

dürüst olmalı, (eğer varsa) göstermelik inançlarımızı kaldırıp atmalıyız. Bunu 

yapabilirsek davranışlarımız da gerçek inançlarımıza uygunluk gösterir; tam gerektiği 

gibi, ‘içi-dışı bir’ insan olabiliriz. 

Allah’a iman hem ahlâka kaynaklık eder, hem de ahlaki davranışları 

geçicilikten kurtarıp, sürekliliğe ulaştırır. Ahlâkî erdemlerin en büyük destekçisi Allah’a 

imandır. Vazifeye bağlılık, doğruluk, adâlet, şefkat ve merhamet, yardımlaşma gibi 

ahlâkî ilkeler ancak Allah’a iman ile desteklenirse devamlı olur. Çünkü Allah’a iman, 

ahlâkî ilkelerin kaynağına kudsiyet sağlar. Kaynaktaki kudsiyet inancı, ahlâk ilkelerine 

hem güç, hem de devamlılık kazandırır. Bu inanç kabul edilmedikçe ahlâkî prensiplerin 

kuvveti azalır. İşte bundan dolayı dini inanç, Yüce Yaratıcıya olan iman, insan hayatına 

başka bir şeyle doldurulamayacak şekilde gaye ve anlam kazandırır.  

Bize göre kişinin kalbî durumu yani Allah’a imanının samimiyet derecesi ile 

irade ve eylemleri arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. İnsanlarda dini inancın 
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(imanın) zayıflamasına paralel olarak, toplumda ahlâkî ve hukukî suçların çoğaldığı 

görülür. İman olmayınca ahlâkın tek başına yaptırım gücü kalmaz. Çünkü ahlâkî 

ilkelere işlerlik kazandıran imandır. Dünyada yaptıklarından dolayı âhirette Yüce 

Kudret karşısında hesaba çekileceğine inanmayan bir insanın bütün kötülükleri 

yapmasına hiçbir manevî engel yoktur. Böyle birisi fırsatını bulduğunda her türlü 

kötülüğü yapacak durumdadır. Allah’a ve âhiret gününe inanan insanlar Allah’tan 

korkarlar; O’nun yasakladığı kötü fiilleri işleyemezler. Güçlü bir iman, her türlü 

kötülüğe engel olan çok önemli bir faktör olduğu kadar, her türlü güzel ahlâkın da 

kaynağıdır. Allah’a inanıp O’nu gerçek anlamda seven ve O’ndan gerçek anlamda 

korkan kimse kötülükleri en gizli yerlerde bile işleyemez. 

İnsanoğlunun hayatın anlamsızlığından kurtulabilmesi için vazgeçilemeyecek 

ilke inanma ilkesidir. Bu inanma ya doğruya ya yanlışa, ya hakka ya batıla olacaktır. 

Hakka imanın temelini Allah’a iman, kişinin yaşam değerlerini de inandığı yaratıcı 

inancı oluşturur. Yani kişi nasıl bir Allah’a inanıyorsa, yaşadığı hayat da ona göre 

şekillenecektir. Eğer kişinin inandığı Allah, Kur’an’ın anlattığı, peygamberin anladığı 

Allah ile aynı ise ahlaki hayatı bu inanç doğrultusunda şekillenecek, yok eğer, kendi 

vehmettiği bir varlığa ilah diye tapınıyorsa ahlaki değerleri inandığı ilaha göre 

şekillenecektir. Başka bir ifadeyle inandığımız “Allah”ın Kur’an’ın bildirdiği 

peygamberin inandığı Allah’a yakınlığı ahlaki hayatımızın yönünü belirleyecektir. 

Allah’a imanın ahlaki yönünü ifade etmeye çalıştığımız bu çalışmanın sonunda 

kısaca ifade etmek gerekirse; insanlar nasıl bir Allah’a inanıyorlarsa, yaşadıkları hayat 

inandıkları bu varlığı algılamalarına göre şekillenmektedir. Kur’an’ın anlattığı, İslam’ın 

telkin ettiği ve öğrettiği Allah inancı ve tasavvuru; rahmeti, şefkat ve acıması her şeyi 

kuşatan, affetmesi ve bağışlaması çok, kullarının iyiliği ve kurtuluşu için ‘üzerlerine 

titreyen’ ancak hak edene hak ettiği cezayı da veren bir yüce yaratıcı inancıdır. O, 

kullarının zayıf ve güçsüz yanlarını, günah işlemeye olan eğilimlerini çok iyi bilir. Bu 

yüzden, işledikleri günahları telafi etme, kendilerini her seferinde yeniden düzeltme 

isteğine izin ve imkân tanır. Af ve tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Hiçbir aracıya 

gerek kalmadan bir Müslüman, işlediği günahlar dolayısıyla Rabbine yönelir, 

bağışlanma talep edebilir, İslam anlayışında, Allah’a ortak koşma dışında affı mümkün 

olmayacak bir günah yoktur. Yeterki kişi Yüce Yaratanın huzuruna imanlı olarak 
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çıkabilsin. Bu da ancak inanılan değerlerin hayata aktarılmasıyla mümkün olabilir. Yani 

kurtuluş, Yüce Yaratıcıya gönülden bir iman ve bireysel çalışmalara bağlıdır. Bir 

başkasının günahını yüklenmek de onun adına kurtuluşunu temin etmek de mümkün 

değildir. 

Biz bu çalışmada Allah’a imanın ahlaki boyutu ve bunun yansımaları üzerinde 

yoğunlaşmaya çalıştık. Oldukça spesifik olarak nitelenebilecek bu konunun, özellikle 

pratiğe yönelik daha özel çalışmalarla ele alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

Allah inancı, insanın tüm ahlaki ilişkisini doğrudan belirleyen en temel olgudur. Ayrıca 

diğer inanç esaslarının ahlâki yansımaları üzerinde duracak özel çalışmalarla birlikte, 

bir bütün olarak imanın iyiye/erdeme, toplumun ıslahına nasıl katkıda bulunduğu çok 

daha âşikâr hale gelecektir. Bunun için de konunun özel ve derinlemesine çalışmalarla 

mercek altına alınmaya müsait ve bir o kadar da çalışılması son derece faydalı bir alan 

olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Netice olarak, insanın var oluş gayesi Allah’ı tanıyıp O’na inanmak, ibadet 

yani kulluk etmektir. Bu bakımdan insan, gerçek insanlığa ancak Allah’a imanla 

yükselir. Allah’a iman, insanın madde ve manası arasındaki dengeyi sağladığından 

insanı mükemmelleştirir, başka hiçbir şeyin kendisine sağlayamadığı gerçek kalp 

huzurunu ve ahlaki güzellikleri temin eder. Böylece Allah’a iman etmek suretiyle, 

ahlaki hayatını düzenleyen ve bu sayede gerçek huzura kavuşan insan, daima başarılı, 

verimli, hem toplumu hem de kendisi için faydalı olur. 

Son olarak diyebiliriz ki; nerede bir ahlak sorunu varsa orada yanlış veya eksik 

bir Allah inancı vardır. 
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