
 

TC 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TEFSİR BİLİM DALI 

 
 

KURAN’DA İNSANLAR ARASI İLİŞKİLER 

VE  

SOSYAL DEĞERLER 

 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 
 
 

DANIŞMAN 

Doç. Dr. Fethi Ahmet POLAT 

 
 

HAZIRLAYAN 

Ahmet ÖZDEMİR 
 
 
 

KONYA-2006 
 



 

İÇİNDEKİLER 
 

ÖNSÖZ 

KISALTMALAR 

GİRİŞ 

1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ....................................................................................................................... İV 
2. ARAŞTIRMANIN AMACI....................................................................................................................... İV 
3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI .................................................................................................................... V 
4. ARAŞTIRMADA KULLANILAN METOT ................................................................................................. Vİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İNSANLAR ARASI İLİŞKİLERE VE SOSYAL DEĞERLERE KAVRAMSAL YAKLAŞIM 

1. İNSANLAR ARASI İLİŞKİLER ................................................................................................................. 2 
1.1. İNSAN DAVRANIŞI ............................................................................................................................. 2 
1.2. SOSYALLEŞME, SOSYAL İLİŞKİ VE TOPLUM ...................................................................................... 6 

1.2.1. Sosyalleşme .............................................................................................................................. 6 
1.2.2. Sosyal İlişki .............................................................................................................................. 7 
1.2.3. Toplum...................................................................................................................................... 8 
1.2.3.1. Kuran’da Toplumsal Yapı ....................................................................................................10 
1.2.3.2. Toplu Yaşamın Zorunluluğu .................................................................................................11 
1.3. Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan ..................................................................................................12 

2. DEĞERLER ..........................................................................................................................................13 
2.1. Değer..........................................................................................................................................13 
2.2. Sosyal Değer ve Norm................................................................................................................17 
2.3. Değerlerle Normlar Arasındaki Farklar ....................................................................................18 
2.4. Değerlerin Kaynağı ....................................................................................................................19 
2.5. Sosyal İlişkilerin Değer Boyutu..................................................................................................20 
2.6. Değer-Din Münasebeti ve Dindar Davranışı .............................................................................21 
2.7. İnsanda Değer Yönelimi.............................................................................................................26 

İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL İLİŞKİLER KONUSUNA KURAN’IN YAKLAŞIMI 

1. İNSANLAR ARASI İLİŞKİLERE DUYULAN İHTİYAÇ ...............................................................................32 
2. KURÂN’IN SOSYAL HAYATA VERDİĞİ ÖNEM......................................................................................33 

2.1. Kul Hakkı Açısından...................................................................................................................33 
2.2. Toplumsal Düzen Açısından .......................................................................................................36 
2.3. Sorumluluk Bilinci Açısından .....................................................................................................41 

3. SOSYAL BİR VARLIK OLARAK KURAN’DA İNSANIN YERİ...................................................................43 
3.1. İnsanın Kişisel Kimliği ...............................................................................................................43 
3.1.1. Kuran’da İnsanın Olumsuz Vasıfları.......................................................................................45 
3.1.1.1. Azgın.....................................................................................................................................47 
3.1.1.2. Hırslı ....................................................................................................................................48 
3.1.1.3. Cimri ....................................................................................................................................50 
3.1.1.4. Sabırsız .................................................................................................................................52 
3.1.1.5. Nankör..................................................................................................................................54 
3.1.1.6. Şımarık .................................................................................................................................55 
3.1.1.7. Tartışmacı.............................................................................................................................56 
3.1.1.8. Zalim ....................................................................................................................................57 
3.1.1.9. Zayıf......................................................................................................................................58 
3.1.1.10. Cahil ...................................................................................................................................59 
3.1.2. Kuran’da İnsanın En Güzel Şekilde Yaratıldığının Vurgulanması .........................................60 
3.2. İnsanın Toplumsal Kimliği .........................................................................................................62 

4. KURAN’IN SOSYAL İLİŞKİLERDE ORTAYA KOYDUĞU İLKELER...........................................................64 
4.1. Ölçü ve Tartıyı Tam Yapmak......................................................................................................64 
4.2. Öfkeyi Yenmek ............................................................................................................................66 



 

4.3. İnsanları Affetmek ......................................................................................................................68 
4.4. İnsanların Arasını Düzeltmek.....................................................................................................69 
4.5. Güvenilir Olmak.........................................................................................................................70 
4.6. İnsanlara Zarar Vermekten Kaçınmak .......................................................................................73 
4.7. İnsanların Kusurlarını Araştırmamak ve Yaymamak, Aksine Örtmeye Çalışmak......................74 
4.8. Yaşlılara Hürmet, Çocuklara Merhamet Göstermek..................................................................76 
4.9. Emri Bi’l-Maruf ve Nehyi Ani’l-Münker ....................................................................................78 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL DEĞERLER KONUSUNA KURAN’IN YAKLAŞIMI 

1. SOSYAL DEĞERLERİ BELİRLEYEN KRİTERLER ....................................................................................83 
2. SOSYAL DEĞERLERİN TOPLUMDA Kİ FONKSİYONLARI........................................................................84 
3. SOSYAL DEĞERLERİN TOPLUMDA UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER ............................................................85 
4. SOSYAL DEĞERLERİN DEĞİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER.............................................................87 

4.1. İnsan Faktörü .............................................................................................................................87 
4.2. Çevre Faktörü ............................................................................................................................87 
4.2.1. Doğal Çevre ............................................................................................................................87 
4.2.2. Toplumsal Çevre .....................................................................................................................88 
4.3. İnanç Faktörü.............................................................................................................................89 

5. KURAN’IN SOSYAL DEĞERLERE BAKIŞI..............................................................................................91 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KURAN’DA SOSYAL İLİŞKİLERE VE SOSYAL DEĞERLERE İŞARET EDEN KAVRAMLAR 

1. MÜSPET KAVRAMLAR.........................................................................................................................95 
1.1. Adalet .........................................................................................................................................95 
1.2. Barış ...........................................................................................................................................98 
1.3. Hoşgörü....................................................................................................................................101 
1.4. Samimiyet .................................................................................................................................103 
1.5. İyilik..........................................................................................................................................105 
1.6. Tevazu ......................................................................................................................................108 
1.7. Cömertlik..................................................................................................................................109 
1.8. İtidal .........................................................................................................................................113 
1.9. Merhamet .................................................................................................................................115 
1.10. Dürüstlük................................................................................................................................117 
1.11. Yardımlaşma...........................................................................................................................118 
1.12. Bağışlayıcılık ..........................................................................................................................121 
1.13. Güler Yüzlülük........................................................................................................................122 
1.14. Dostluk ...................................................................................................................................123 

2. MENFÎ KAVRAMLAR .........................................................................................................................125 
2.1. Zulüm........................................................................................................................................125 
2.2. Savaş ........................................................................................................................................128 
2.3. Kötülük .....................................................................................................................................130 
2.4. İhanet........................................................................................................................................133 
2.5. Tekebbür...................................................................................................................................135 
2.6. Cimrilik ....................................................................................................................................137 
2.7. Aşırılık ......................................................................................................................................139 
2.8. Eziyet ........................................................................................................................................142 
2.9. Düşmanlık ................................................................................................................................143 
2.10. Tutuculuk................................................................................................................................146 
2.11.   İkiyüzlülük ............................................................................................................................147 

SONUÇ 

BİBLİYOGRAFYA 



i 

ÖNSÖZ 
 Allah Tealâ (cc) her şeyi insan için yaratmıştır. Hiçbir mahluka vermediği değeri 

insana vermiştir. İnsan eğer kendisine verilen bu değerin bilincinde olur ve hayatını 

buna göre yönlendirirse, bütün yaratılmışların üzerine çıkar. Ama kendisine verilen bu 

değerin farkına varmadan, bilinçsiz ve anlamsız bir hayat yaşarsa, yaratılmışların en 

aşağı seviyesine iner. Yani insan kendi konumunu kendisi belirler. 

 İnsanın ferdî yapısını bilmek kadar onun toplumsal alanda ne gibi işlevlere sahip 

olduğunu da bilmek gerekir. Ayrıca insan için vazgeçilmez unsurlar olan değerler, 

insanı yaratılış amacına yönlendiren bir fonksiyona sahiptirler. 

 İnsan öncelikle Allah Tealâ’ya (cc) karşı sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. 

İnsan Allah’a (cc) karşı sorumluluklarını yerine getirmeden diğer sorumlulukların hiçbir 

anlamı olmaz. İnsan yine kendisine karşı da sorumludur. Kendisini tehlikeye atacak ve 

huzurunu bozacak davranışlardan uzak durması gerekir. İnsan, yaşadığı topluma karşı 

da sorumludur. Nasıl ki, kendisine zarar verecek davranışlardan uzak duruyorsa aynı 

şekilde toplumu için de aynı düşüncede olmalıdır. Yine insan yeryüzünün neresinde 

bulunursa bulunsun tüm Müslümanlara karşı da sorumludur. Onların dertleriyle 

dertlenmek ve kardeşlik görevini yerine getirmek durumundadır 

 İnsanı anlatmak için binlerce kitap yazılmıştır. Bu kitaplardan her biri insanın 

farklı bir yönünü ortaya koymaktadır. Ama bunca çalışma yapılmasına rağmen, insanın 

nasıl bir canlı olduğu tam olarak ortaya konulamamıştır. Yapılan her çalışma insanı 

tanımak için bir adım daha atmak anlamına gelir. Onu her yönüyle ortaya koymak 

oldukça zor ve beşer gücünü aşan bir olaydır. Biz de, bu çalışmamızda daha çok insanın 

kişisel bazı özellikleriyle toplumsal konumunu irdeledik. 

 Giriş kısmında öncelikle konunun önemini belirttik. Bu konuyu seçmekteki 

amacımızı ortaya koyduk. Bu konunun, hangi çerçevede ele alındığını ve hangi 

metotların kullanıldığını özet bir şekilde okuyucuya sunduk. 

 Birinci bölümde konuyu sağlam bir temele oturtmak için kavramsal baz da ele 

aldık. Çünkü bizim hayatımızda karşılaştığımız sorunların bir çoğu, kavramları yanlış 

değerlendirmemizden kaynaklanıyor. Eğer kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip 

olursak, aramızdaki anlaşmazlıkları çözme konusunda daha fazla ilerlemeler 

kaydedebiliriz. Yine bu bölümde insan için toplumsal yaşamın önemini vurguladık. 

İnsanın ferdî bir varlık olmanın yanında toplumsal yönünün de düşünülmesi gerektiğini 

dile getirdik. 
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 İkinci bölümde sosyal ilişkiler konusuna Kuran’ın yaklaşımını ortaya koyduk. 

İnsanın Kuran’da kişisel ve toplumsal kimliği ile nasıl ele alındığını belirttik. Yine bu 

bölümde, Kuran’ın sosyal ilişkilerdeki ilkelerini açıklamaya gayret ettik. 

 Üçüncü bölümde değer konusunu geniş bir şekilde ele aldık. Değerlerin toplum 

için, toplumun değerler için neleri ifade ettiğini, toplum ve değerler arasında nasıl bir 

etki-tepki ilişkisinin olduğunu ortaya koyduk. Ayrıca değerlere Kuran’ın yaklaşımını da 

yine bu bölümde irdeledik.  

 Son bölüm olan dördüncü bölümde Kuran’da sosyal ilişkilere ve sosyal 

değerlere işaret eden kavramları ele aldık. 

 Bu çalışmamızda emeği geçen danışman hocam Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat’a ve 

diğer hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

 

 

 

Ahmet ÖZDEMİR 

                                                                                                                   Konya-2006 
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KISALTMALAR 

  

as  :   Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam 

bk  :   Bakınız 

bt  :   Bint (kızı) 

cc  :   Celle Celaluhu 

DED  :   Değerler Eğitimi Dergisi 

DİA  :  Diyanet İslam Ansiklopedisi 
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Önemi 

 Konumuz, insan, toplum ve toplumda kabul görmüş değerler üçgenine Kuran’ın 

bakışı şeklinde özetlenebilir. İnsan çok yönlü bir varlıktır. Fakat yaratılışı, kainattaki 

yeri ve varoluş görevi bakımından kainattaki diğer varlıklardan farklıdır. Bunun için 

özel bir varlık olmaya layıktır. Bu öneminden dolayı insanın ferdî yapısı itibariyle 

araştırılması gerekir. 

 Hemcinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını 

gidermek, müşterek düşmanlarına karşı elbirliğiyle karşı koymak ve içinde yaşadıkları 

hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için diğer insanlarla işbirliği 

yapmak zorundadır. Bu işbirliğinden toplumsal yaşam ortaya çıkar. 

 İnsanı tek başına ele almak onu değerlendirme noktasında birtakım eksiklikler 

ortaya çıkarır. Bu nedenle onun hem ferdî kişiliği hem de toplumsal kişiliği birlikte 

değerlendirilmek zorundadır. 

 İnsan için olmazsa olmaz denilebilecek değerler, son günlerde önemini daha 

fazla hissettirmeye başlamıştır. İnsanlar bazı değerler konusunda titiz davranırken, 

bazıları konusunda bilgisizce hareket etmektedir. Bu nedenle insanlara yol gösterici 

olmak için değerli olan ve olmayan şeylerin onlara tekrar tekrar hatırlatılması gerekir.  

2. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmayı yapmaktaki amacımız, öncelikle insanın değerini ortaya 

koymaktır. İnsan, asil, soylu bir varlıktır. Yani, bütün doğal ve metafizik varlıklar 

arasında, bağımsız, benlikli ve soylu bir öze sahip tek varlıktır. İnsan, bilen, kavrayan 

bir varlıktır.  

 İnsan sadece münferit kişiliği olan bir varlık değildir. O aynı zamanda toplumsal 

bir varlıktır.  Bireyselliğin en ağır bastığı demlerde bile insan, kendi içinde başkalarına 

karşı birtakım duygular taşır. Toplumsallığın en ağır bastığı zamanlarda bile kendi 

benliğinden ve ferdiyetinden bir parça taşır. En azından kendi ferdî yapısıyla bizzat bu 

toplumculuk arzusunu taşıdığını ve toplumun isteklerine cevap verdiğini kabul eder. 

İnsanın bu toplumsal niteliğinin de ortaya konmasını amaç edindik. 

 Üçüncü olarak, insanı insan yapan birtakım değerler vardır. İnsan ancak bu 

değerlere sarılarak gerçek kimliğine kavuşabilir. Değerler sosyal hayatı şekillendiren 

temel unsurların önemli bir kısmını oluştururlar. Toplum içerisinde tutum ve 
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davranışlar, eylemler, duygular, fikirler, kişiler gruplar, amaçlar ve araçlar tümüyle ve 

değerlere göre mukayese edilir ve ‘daha iyi’ ‘daha kötü’ ‘daha doğru’ ‘daha adil’ gibi 

ifadelerle değerlendirmeye tabi tutulurlar. Kısaca değerler arzu edileni veya edilmeyeni, 

beğenileni veya beğenilmeyeni, doğru olanı veya olmayanı belirleyen temel standartlar 

olarak işlevde bulunurlar. Bu nedenle değerlerin önemini ve insan hayatında sahip 

olduğu  fonksiyonlarını ortaya koymayı bir amaç olarak belirlemeye gayret ettik. 

 En önemlisi insan, bu dünyada ve âhirette nasıl mutlu olabilir, bu mutluluğu elde 

edebilmek için ne gibi çabalar harcamalı, bu dünyada nasıl bir kimliğe bürünmeli, 

bunları belirlemeye gayret ettik. 

3. Araştırmanın Kapsamı 

 Her insan doğar, yaşar ve ölür. Bu yaşantısını bir toplum içerisinde 

gerçekleştirir. Toplum halinde yaşamasından dolayı hayatında bazı şeylerin değerli, 

bazılarının değersiz olması gerekir. Biz de insanın hayat akışı içerinde geçirdiği bu 

tecrübeleri dikkate alarak onu tüm yönleriyle ele almaya çalıştık ve konumuzu da 

‘Kuran’da İnsanlar Arası İlişkiler ve Sosyal Değerler’ olarak belirlemeyi uygun gördük. 

 Konuyu çok dar tutmadan, çok fazla da ayrıntıya girmeden, okuyucuya yeterli 

bilgi vermeye çalıştık. Konumuz, isminden de anlaşılacağı gibi oldukça geniş araştırma 

yapılması gereken bir konudur. Çalışmamızdaki her bölüm bir tez konusu olacak kadar 

geniş kapasiteye sahiptir. Örneğin adalet konusunda ciltlerle kitaplar yazılmıştır.  

 Bölümlerin alt başlıklarını da okuyucuyu sıkmamak için  fazla genişletmedik. 

Örneğin insanın kişisel kimliği ile ilgili olarak çok daha fazla alt başlık oluşturulabilirdi. 

İnsanın yaptığı her hareket, onun bir kişisel özelliğini ortaya koyar. Ama biz belli başlı 

olarak Kuran’da zikredilenleri çalışmamıza aldık. Aynı şekilde Kuran’ın sosyal 

ilişkilerde ortaya koyduğu ilkeler de yine oldukça geniş bir konudur. Bunu da en 

önemlilerini dile getirmek suretiyle dar bir çerçeve de ele almaya çalıştık. 

 Kavramlarla ilgili olarak en temel kaynaklara müracaat ettik. Çünkü kavramlar 

konusunda yapılacak yanlışlar, çoğu zaman konunun yanlış anlaşılmasına sebep 

olabilmekte ve birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle her kavram için 

kaynak sözlüklere baktık ve farklı bir tanım varsa ortaya koymaya çalıştık. 

  Şunu bilmeliyiz ki, bu konuda yapılan her çalışma konuya biraz daha katkı 

sağlayacaktır. Bu nedenle elimizden geldiğince yeterli bilgi vermek için çaba harcadık. 
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4. Araştırmada Kullanılan Metot  

 Çalışmamızı yaparken öncelikle tezin kapsamını belirleme noktasında Yusuf 

Işıcık hocamızdan istifade ettik. Daha sonra sosyal bilimler alanında uzman olan 

Mehmet Bayyiğit ve Mehmet Akgül hocalarımızla görüştük. Ayrıca insan davranışları 

konusunda çalışmaları bulunan Emin Sert hocamızın da tavsiyelerine başvurduk. 

 Bu araştırmamızda temel kaynaklar olarak Kuran-ı Kerimi ve Peygamber 

Efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerini kullandık. Diğer kaynaklar konusunda, gücümüz 

yettiğince temel kaynaklara inmeye çalıştık. Bu arada zamanımızda yapılan çalışmaları 

da göz ardı etmedik.   

 Çalışmamızın temeli insanı tanımaya yönelik olduğu için, bu alandaki kitapları 

tanıma fırsatımız oldu. İnsanın yapısını tanıma noktasında birçok eser yazılmıştır. 

Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Alfred Adler’in ‘insanı Tanıma 

Sanatı’, Muhammed Kutub’un ‘İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler’ ile Doğan 

Cüceloğlu’nun ‘İnsan ve Davranışı’ adlı eserleri.  

 İnsanın Kuran’da ne şekilde yer aldığı ile ilgili de birçok çalışma yapılmıştır. 

Bunlardan bazıları: Şerafeddin Gölcük’ün ‘Kuran ve İnsan’, Celal Kırca’nın ‘Kuran ve 

İnsan’, Emin Sert’in ‘Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları’, Necati Kara’nın 

‘Kuran’da Beden Dili’ ile M. Osman Necati’nin ‘Kuran ve Psikoloji’ adlı kitapları 

olarak sıralanabilir.  

 Değerlerle ilgili olarak da bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar 

daha çok makale şeklinde ve kitapların içerisinde bir bölüm olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ama kitap olarak yapılan çalışmalardan Erol Güngör’ün ‘Değerler 

Psikolojisi’ adlı kitabını söyleyebiliriz. 

 Konuları ele alırken bazı bölümler hariç, öncelikle o konudaki ayetleri aldık. Bu 

ayetlerle ilgili olarak müfessirlerin görüşlerini zikrettik. Eğer peygamber efendimizin 

bir sözü varsa onu da aldık. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalardan alıntılar yaptık. 

Bu alıntılarla ilgili olarak ek bilgiler ve analizler, tespitler yapmaya çalıştık  

 Kavramların semantik tahlili noktasında Arapça temel kaynak sözlüklerden 

istifade ettik. Zaman zaman da ülkemizde yapılan sözlük çalışmalarına da başvurduk. 

 Elbetteki insan, toplumun bir parçasıdır. Onu toplumsal kişiliğinden 

soyutlayarak sadece ferdî yönünü ele alırsak, onun hakkında eksik tanımlama yapmış 

oluruz. Çünkü insan sahip olduğu insanî özelliklerinin büyük bir kısmını ancak bir 

toplum içerisinde ortaya koyabilir. Bu nedenle insanı çok yönlü düşünmek gerekir. 
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Ayrıca insanı sadece şeklî yapısıyla değil de psikolojik yapısıyla da düşünmek gerekir. 

İnsanı asıl değerli kılan da zaten bu manevî yapısıdır. Onu teklifle mükellef haline 

getiren de yine ondaki bu özelliktir. Allah (cc) insana düşünebilme ve olayları 

muhakeme edebilme gücünü vermiştir. O, sahip olduğu bu güçle yeryüzündeki canlı 

cansız bütün varlıklara hakim olur. 

 Bizim çalışmamız bir yönden psikoloji, diğer yönden ise sosyoloji sahasına 

kadar uzanır. Aslında psikoloji ve sosyoloji, birbirini tamamlayan iki bilim dalıdır. 

Sürekli olarak birbirlerine ihtiyaç duyarlar. 
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1. İnsanlar Arası İlişkiler 

1.1. İnsan Davranışı 

 Davranış, hem içte yaşanan psişik durumlar, hem dışa akseden faaliyetlerdir.1 

Davranışlar, kişiler hakkında yorum yapabilmemiz için dışa yansımak durumundadırlar. 

Bizler, insanların içi dünyasında neler olduğunu bilemeyiz. Ancak iç dünyalarında 

filizlenen düşünceleri, duyguları, gerek bedensel hareketleriyle, gerekse sözleriyle 

ortaya koyarlarsa o zaman fikir sahibi olabiliriz. 

 Davranışların birçok kaynağı vardır. Davranışların en önemli kaynağı 

inançlardır. Bu inançlar insanın iradesini harekete sevk eder.  İrade ise insanı, davranışta 

bulundurmaya yönlendirir. Eğer insanın vicdanında yer etmiş olan itiyat, yani 

yatkınlıklar iyi olursa nefisten faziletler, kötü olursa rezaletler sadır olur.2 İnançlar 

özellikle kriz zamanlarında, kişinin sağlığına faydası olacak bir ruh huzurunu doğurur.3 

Çünkü inançlı insan Allah’tan (cc) hiçbir zaman ümidini kesmez. Hangi sıkıntıya 

uğrarsa uğrasın Cenabı Allah Tealâ’yı (cc) kendisine yardım edeceğine olan güveni 

tamdır. “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden 

ümit kesmeyin!”4 Allah’ın (cc) rahmetinden ancak müşrikler ümidini keser.5 

Kişi için en sağlam ve değişmez kaynak, ilahi nitelikli olandır. Bir kimse, 

davranış ve tavırları için tutunulacak bir dal olan ilahi yüceliği kaybedince, ya kendi 

sübjektif arzularına tapmaya başlar veya kendi arzularını genelleştirip 

toplumsallaştırılmış arzulara tapmaya başlar.6 Çünkü insan hem iyiye, hem de kötüye 

meyledebilecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle onu yanlış davranışlar sergilediği 

zaman uyaracak, iyi davranışlar sergilediği zaman ödüllendirecek bir kaynak gereklidir 

ki, o da ilahi kaynaktır.  

Bireyin gelişimi süresince kişiliğine kattığı değerler, inançlar ve tutumlar, onun 

davranışlarını etkiler. İnsanın çevreyle olan ilişkileri sonucu geliştirdiği algılar, 

duygular, düşünceler, değerler, yargılar, amaçlar ve bunların birbiriyle olan ilişkileri 

karşılıklı etkileşim sonucu kişiliği oluşturur. Güdü ve ihtiyaçlar da, davranışların 

belirleyiciliği noktasında ciddi bir öneme sahiptir. Çünkü davranışlar, büyük ölçüde 

                                                
1 Karacoşkun, İnanç Davranış İlişkisi, s.24. 
2 Altıntaş, İslam İnsanı, s.44. 
3 Argyle-Hallahmi, “Dindarlığın Etkileri”, s.459. 
4 Zümer 39/53. 
5 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XI/15. 
6 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.64-65. 
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ihtiyaçlar vasıtasıyla ortaya çıkar ve hedefler tarafından yönetilir.7 İnsanın kişiliği, bir 

ölçüde içinde yaşadığı çevreye göre  şekillenir ve de o çevrede edindiği kültür, onun 

davranışlarına kaynaklık eder. 

 Eylem bir anlamda, insan bedeninin bir davranışı şeklinde ortaya çıkarsa da, 

aslında iradenin sinir sistemi aracılığıyla adalelere ve organlara yaptırdığı davranışların 

tümüdür.8 Yani insanın bedensel yapısı, bir anlamda onun davranışları için hem kaynak, 

hem de uygulama alanı olarak göze çarpar. Bu nedenle bedensel ihtiyaçlar da 

davranışlarımıza bir nevi kaynaklık eder. 

 İnsan davranışının en önemli özelliği “karmaşık” olmasıdır. Bir davranışın 

gerçek sebebini ve manasını anlamak için, onun hakkında çok yönlü bilgilere ihtiyaç 

duyulur. Davranışın dinamiğinde, kişinin biyolojik özellikleri, geçmiş yaşantıları, o 

andaki içsel durumu ve içinde bulunduğu fizik ve sosyo-kültürel çevre etkilerinin hep 

birlikte oluşturdukları bir güdüsel örüntü yer alır.9 Bu nedenle, insan davranışını analiz 

ederken, bu davranışa, çok yönlü olarak yaklaşmak gerekir. Davranışı etkileyen tüm 

etkenleri bir arada değerlendirmek ve ona göre bir yargıya varmak daha doğru ve 

isabetli bir neticeye varmamızda bize yardımcı olur. 

 Varoluşsal analizinin insan görüşüne göre, hayatını sürdürmeye kararlı her birey, 

yaşadığı hayatın ve dünyanın koşulları, imkan ve sınırlılıkları çerçevesinde davranmak 

zorundadır.10 Ama müslüman bir kişi yaşadığı ortamdaki islamın ruhuna aykırı 

hareketlere katılamaz. Müminin görevi her duruma ayak uydurmak değil inancıyla 

örtüşen durumlara katılmak, uymayanları değiştirmeye çalışmaktır. Eğer değiştirmesi 

mümkün değilse, kendi yaşantısının bozulma tehlikesi olduğundan, orayı terk etmektir. 

Allah Teala (cc) bununla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Allah'ın âyetlerinin inkâr 

edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri 

müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz"11 Günah 

meclisinde oturan kişi, oradakilerin günah olan fiillerine engel olmuyorsa, onlarla aynı 

ölçüde günah sahibi olur.12 Orada bulunacaksa, onların durumunu değiştirmeye 

çalışmalıdır. Aksi takdirde o da onlar gibi olur. Bu hareketiyle de Allah’a (cc) isyan 

                                                
7 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.46, 54. 
8 Kıllıoğlu, Ahlak-Hukuk İlişkisi, s.103. 
9 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.77. 
10 Bahadır, “Hayatın Sorgulayıcılığı Karşısında  İnsan ve Üretkenlik”, s.444. 
11 Nisa 4/140. 
12 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/398. 
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etmiş olur.13 Müminler, İslam ile alay eden kafirleri soğukkanlı bir şekilde dinlerlerse 

işledikleri küfürde onlarda pay sahibi olur.14   

 Bireyler belirli bir işi grup içinde ya da kendi başlarına yaparsa davranışlarının 

niteliğinde değişmeler olur. Bazı durumlarda grup içinde bireyler daha verimli, fakat 

bazı durumlarda daha verimsiz olmuşlardır. Zajonc, grubun bireyi nasıl etkilediğine 

bakarak bu durumun açıklanabileceğini söyler. Grup içinde olmak bireyi kuvvetli 

biçimde güdülüyor ve bireyin kaygı düzeyini yükseltiyorsa, basit işlerde bireyin verimi 

grup içinde artar. Yapılacak iş karmaşıksa ve sakin düşünce ve yaklaşım tarzını 

gerektiriyorsa, bireyin grup içindeki verimi düşer.15 Gürültülü bir ortamda roman 

okuyabilirsiniz ama, bilimsel bir kitabı okumanız size hiçbir fayda temin etmez.  

 Dindar insan, davranışlarında kırıcı ve dinden uzaklaştırıcı olmamalıdır. 

Bununla ilgili olarak Allah Tealâ (cc) buyuruyor ki: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel  

öğütle davet et”16 Sert davranış ve sözlerin hiç kimseye faydası olmaz. Fakat bu tür 

davranış ve sözler özellikle, kendilerini insanları Hak yola çağırmaya adayan ve 

insanları doğru yola ulaştırmaya çalışan İslam tebliğcilerinin görevine uygun düşmez. 

Bu tür davranışlar insanın nefsine hoş görünür ve onu tatmin edebilir, fakat aynı 

zamanda müslümanın yüklendiği göreve büyük zararlar verir.17  

 Davranış haline dönüşmeyen bilgi, kişinin ancak sorumluluğunu artırır. Bildiğini 

uygulama, onu başkalarına verimli şekilde öğretebilmenin de asgari şartıdır.18 “Ey iman 

edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?”19 ayeti kerimesi bildiği şeyleri 

başkalarına aktardığı halde, kendisini unutanlar için açık bir uyarıdır. Burada asıl 

maksat, yapmayacağı şeyi söyleyen değil, söylediğini yapmayandır.20 Çünkü kişi, sahip 

olduğu bilgiyi, istifade etmeleri için diğer insanlara aktarmalıdır. Aksi takdirde görevini 

yerine getirmemiş olur. 

 Kişi, kötü olan bir davranışı alışkanlık haline getirmemelidir. Şayet bir kimse bir 

defa iyi yada kötü bir amel işlerse, bu tür davranışı tekrar işleme ihtimali artarken, onun 

tersi olan davranışı işleme ihtimali ona orantılı olarak azalır. Dolayısı ile iyi işler veya 

                                                
13 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/328. 
14 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/419. 
15 Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, s.537. 
16 Nahl 16/25. 
17 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/385. 
18 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.88.  
19 Saf 61/2. 
20 Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, V/527. 
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kötü işlerin yapılması o kadar tekrar edilir ki, kişi için zıddını yapmak veya düşünmek 

bile imkansız hale gelir.21 

Davranışlarımızı yönlendiren birçok etken vardır. Davranışın dinamiği, kişinin 

içinde bulunduğu ortam, zaman ve psikolojik sahanın özelliklerinden doğar. Davranışın 

dinamiğinin temelinde, insanın mizaç, karakter ve yetişme tarzı vardır. Bu açıdan 

insanlara hakim olan dört temel motif; haz, elem, korku ve öfkedir. Diğerleri ise karışık 

motiflerdir.22 İnsanın içinde bulunduğu haleti ruhiye onun davranışlarına yön verir. Eğer 

kişi mutlu ise, daha coşkulu ve hareketli bir şeyler yapmak ister. Ama üzüntülü ise, 

sakin bir şekilde beklemeyi ve kendi iç dünyasıyla baş başa kalmayı tercih eder. 

Kuran, insanı bir bütün olarak değerlendirir. Onun sadece maddi ve ruhî bir 

varlık olmadığını, ayrıca sosyal bir varlık olduğunu vurgular. Kuran’da hakim olan 

sistematiğe göre, bütünüyle ahlaki ve manevi sorunlarla ilgilenen pasajları genellikle 

sosyal düzenlemelere ilişkin ayetler takip eder23 ve bununla, insanın ruhi hayatı ile 

sosyal davranışı arasındaki yakın ilişkinin ortaya konulması amaçlanır.24 İnsan, tek 

başına yaşamadığı için onun davranışları sadece bireysel bazda düşünülemez. O, hem 

kendi bireysel ihtiyaçları için, hem de diğer insanlara yönelik bazı davranışlar 

sergilemek durumundadır.  

Davranışta bulunurken bize hakim olan şey bilgiden ziyade duygudur. Beş 

duyunun birleştiği ruh dediğimiz idrak merkezinin de, davranışlar üzerinde ciddi etkisi 

söz konusudur. İnsanın derununda meydana gelen her sıfat, tesirini uzuvlarda da 

göstererek, onları kendisine uygun tarzda davranışa sürükler; uzuvların yaptığı her 

davranış da vicdanda bir etki meydana getirmektedir. Kişi kendi hedeflerini, duygularını 

ve isteklerini kendisi şekillendirir, buna harici baskılar pek fazla etki edemez. İnsanlar 

genellikle, kendi içlerinden gelen etkilerle davranışta bulunur; bir şeyi doğru, mantıklı, 

ahlaki veya insani bulduğu için yaparlar. Yani insanı yapacağı şeye yönelten niyet ve 

kararıdır.25 

 Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, davranışları değerli kılan şey, onların 

bilinçli ve istekli bir şekilde yapılmasıdır. Aksi takdirde bedensel bir takım 

egzersizlerden öte bir şey ifade etmezler. 

                                                
21 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.54. 
22 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.75-76. 
23 Bk. Nisa 4/123-127. 
24 Esed, Kuran Mesajı, I/169. 
25 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.98, 103. 
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1.2. Sosyalleşme, Sosyal İlişki ve Toplum 

1.2.1. Sosyalleşme 

 Sosyalleşme, hangi koşullarda, nasıl ve hangi amaç için olursa olsun, birçok 

bireyin işbirliği yapmasıdır.26 

İnsan başkalarıyla ilişki kurup dost olmak ve yardımlaşmak ister. Aralarında 

adalet, eşitlik ve kardeşlik ölçülerini yerleştirmek ister. Bazen bu duygular onu o kadar 

kaplar ki, kendi varlığını unutur, ferdiyetini kaybeder. Böylece ferdî bünyesinin gereği 

olarak şahsî istek ve arzulardan feragat eder. Çünkü o anda insan kendi ferdî istekleriyle 

diğer fertlerin arzuları arasında bir ayrılık gayrılık gözetmez.27 Toplum bir vücut gibidir. 

Toplumda meydana gelen her olay direkt veya dolaylı olarak fertleri etkiler. Bu nedenle 

birey toplumda meydana gelen olayları umursamazlık edemez. Eğer toplumda bir 

haksızlık, zulüm varsa, toplumun tüm bireyleri buna karşı koymak durumundadırlar. 

Eğer karşı koymazlarsa aynı olumsuz durumlar yakın bir zamanda kendilerinin de 

başına gelecektir. 

 İnsanlarla uyum içinde olabilmenin olmazsa olmaz şartı, insanların 

karşısındakine nasıl davranacağını bilmesidir. Demek oluyor ki toplumsallaşma bir 

bakıma insanlara nasıl davranılacağının öğrenilmesidir.28 İnsan bütün davranışlarında 

karşısındaki kişiyi dikkate almak durumundadır. Kendisini o kişinin yerine koyarak 

‘acaba ben onun yerinde olsam bu davranışıma ne gibi bir tepkide bulunurdum’ diye 

empati yapmak zorundadır.  

 Fert dinin hayata dönük yönüyle, toplumda ait olduğu yeri bulur ve başkaları ile 

uyumlu bir iletişim kurar. Bu anlamda din, bireye ortak davranış ve tecrübe modelleri 

sunarak sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar.29 Çünkü din –özellikle İslam- sosyal bir 

yapı sergiler. Emirleri ve yasakları bireyin toplumsal hayatını yakından ilgilendirir. Bu 

nedenle din kişinin toplumsallaşması için önemli bir etkendir.  

 İnsan, bir toplumda yaşamakla sosyalleşmiş olmaz. Nice insanlar vardır ki, 

davranışlarını sanki etrafında kimse yokmuş gibi sürdürürler. Etrafındaki insanları her 

zaman rahatsız ederler. Verdiği bu rahatsızlıktan dolayı da içinde bir huzursuzluk 

hissetmezler. Bu insanlar her ne kadar başkalarıyla yaşıyor görünseler de aslında 

                                                
26 Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, VI/344. 
27 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.72. 
28 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.86. 
29 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.152. 
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toplumsallaşmamış tiplerdir. Kısaca toplumsallaşma diğer insanlarla birlikte yaşamayı, 

sorumluluklarını yerine getirmeyi  ve onlara katlanmayı ifade eder.  

1.2.2. Sosyal İlişki 

 İnsanlar arasında birtakım sosyal ilişkilerin meydana gelmesi, toplumsal 

yaşamın vazgeçilmez şartıdır. Eğer iki insan bir araya geliyorsa, karşılıklı etkileşimin 

olması kaçınılmazdır. Bu etkileşimin gücü, o insanların ihtiyaç derecelerine ve 

sosyalliklerine göre değişir. Çünkü, her insan aynı derecede sosyal değildir. Bazı 

insanlar, her zaman birileriyle oturup kaynaşmayı arzu ederken bazıları, yalnız kalmayı 

kendileri için daha uygun görebilirler.  

Sosyal ilişkinin var olabilmesi için, en az iki insanın birbirinden haberdar olması 

gerekir. Duman ile ateş arasında neden sonuç bağı niteliğinden bir ilişki olmasına 

rağmen, ne dumanın ateşten ne de ateşin dumandan haberi vardır. O halde sosyal ilişki 

bilinçle ve birbirinin varlığını kabul eden insanlar arasındadır. Türkü söyleyen iki insan 

arasında bir sosyal ilişki olduğu gibi, kavga eden iki insan arasında da bir sosyal ilişki 

vardır.30 

Sosyal ilişkiler konusunda anlaşılır çözümlemeleri olan Max Weber’e göre bir 

ilişkinin sosyal nitelikli olması için 

-En az iki insan arasında olması 

-Bir zaman süreci içinde devam etmesi 

-En az iki kişinin birbirinden haberdar olması 

-İlişkinin ortak bir anlam taşıması 

-İnsanların ilişki içinde karşılıklı etkileşim halinde olması 

-Kişilerin ortak ilişkilerine kendilerinin birer ‘sübjektif anlam’ vermeleri 

gereklidir.31 

Sosyal ilişkilerin düzenli işlemesi için mutlaka birtakım kurallara da ihtiyaç 

vardır. Bu kurallar bazen resmi kurumlar tarafından konur, bazen halk tarafından konur. 

Çünkü bütün insanlar aynı iyi niyette değildir. İyi niyetli insanlar için kural konulmasa 

dahi onlar doğru olanı yaparlar. Fakat kötü niyetli insanları engellemek için birtakım 

kurallar gereklidir. 

                                                
30 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.376. 
31 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.376. 
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Yine bu tip ahlaki kuralların toplumda bulunmasında yeni yetişen nesil için 

zaruret vardır. Hayatında bembeyaz bir sayfa açan çocuk geleceğini karartmamak için 

ahlaki bir ortamda yetişmelidir.  

İnsanlar sosyal ilişkilerini sağlam tuttuğu müddetçe toplumda kendilerine bir yer 

edinebilirler. Aksi takdirde insanların gözünde cansız bir varlıktan farksız bir hale 

gelirler. 

İslam dini insanların öncelikle çevrelerinden başlayarak sosyal ilişkilerini 

kuvvetlendirmelerini emreder. Bunun birinci aşaması olarak akraba ilişkilerinin 

önemine vurgu yapar. Allah Tealâ (cc) Teâla Kuran-ı Kerim’de buyurmaktadır ki: 

“Onlar ki, söz verip antlaştıktan sonra Allah Tealâ’ya (cc) verdikleri sözü bozarlar. 

Allah Tealâ’nın (cc) birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) 

keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.”32 Bu 

ayet, iki insan arasındaki ilişkiden, uluslar arası ilişkilere kadar bütün ahlaki durumları 

içine alır. Bu ilişkileri kesmek, kaos ve düzensizliğe neden olur.33 Kişi, imandan 

uzaklaştığı zaman hayatı, karamsarlıklarla, umutsuzluklarla dolduğu gibi, ahireti de bir 

zindana dönüşür. Aynı şekilde insanlarla da bağını kopardığı zaman, yalnız ve mutsuz 

bir hayat yaşamaya mahkum olur. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde “Kim 

rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın 

(akrabalık ilişkilerini güçlendirsin).”34 buyurmaktadırlar. Mutlu insanlar, genellikle 

daha uzun ve neşeli bir hayat yaşarlar. Kişilerin, akrabalarıyla iyi ve düzenli ilişkiler 

kurmaları, onların mutlu olmaları için bir vesiledir. 

1.2.3. Toplum 

 Toplum, insanlar ve zümreler arasındaki tesir ve karşı tesirlerden doğar. 

Dolayısıyla toplum, bir insan topluluğu ise de, gelişigüzel bir kalabalık değildir. 

Toplumun meydana gelebilmesi için; önce az çok sayıda insanın bir araya gelmeleri, 

sonra da aralarında ortak duygu, düşünce ve hareket tarzlarının doğması lazımdır.35 

Ortak duygu ve düşünce topluma hakim olmazsa toplumda kargaşa meydana gelir ve 

bunun sonucunda da toplum dağılır ve aynı düşüncede olan insanlar farklı bir toplum 

meydana getirirler. 

                                                
32 Bakara, 2/27. 
33 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/59. 
34 Müslim, “Birr”, 20. 
35 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.131. 
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 Ama günümüzde büyük şehirlerin oluşumuyla birlikte çok farklı düşünce ve 

inançtaki insanların bir araya gelebilmeleri mümkün olmaktadır. İnsanlar her ne kadar 

aynı şehirde yaşasalar da herkes kendi işiyle meşgul olmakta, bundan dolayı da diğer 

insanların düşünce tarzı kendisini pek fazla ilgilendirmemektedir. 

 Toplumu tek bir bağ ayakta tutar; itikat bağı. Bu bağ sayesinde ırk, dil ve bölge 

ayrılıkları silinir. İnsanın esas Cevherî ile alakası olmayan o geçici bağların hepsi, birer 

birer kopar ve yok olur.36 Toplum hayatında güven bunalımı ve şahsiyet krizi gibi 

sosyal boyutlu problemlerin aşılabilmesi için, iman merkezli ahlaki eğitimin fert ve 

toplumlara verilmesi gerekir.37 

 Farklı düşüncede olan insanlar, aynı yerde yaşayabilirler. Bu onların 

hoşgörüleriyle alakalı bir durumdur. Ama insanların fıtratına aykırı bir şekilde, insanı 

aşağılayan, onun namusunu, şerefini ayaklar altına alan bir anlayışın ve yaşantının 

egemen olduğu toplum elbetteki varlığını uzun süre devam ettiremez. İnsan fıtratına 

aykırı olarak sürdürülen bir hayatın kişiyi mutlu etmesi de beklenemez. Bu türden bazı 

geçici arzular, insanı kısa bir süre için mutlu ediyor görünebilir. Ama uzun vadede 

düşündüğümüz zaman bu, sahibi için bir felaket olur. 

Ahlaksızlık topluma huzurdan çok huzursuzluk getirir. Sağlıklı bir toplumun 

oluşabilmesi için insanların aşırılıklardan uzak, ahlaklı ve düzenli bir hayat anlayışına 

sahip olmaları gerekir. Hiçbir toplumun hayatı, fenalık, taşkınlık ve hayasızlık esası 

üzerine kaim olamaz. Bütün anlamıyla birlikte hayasızlığın revaç bulduğu ve 

yaygınlaştığı bir toplumun yaşaması imkansızdır.38 

 Toplumları içten yöneten ahlak yasaları vardır. Genelde yeryüzünde yaşayan şu 

andaki insanlık toplumuna baktığımızda, hemen hemen her toplulukta aynı ahlak 

yasalarının hüküm sürdüğü, aynı ahlak ilkelerinin insanlar tarafından benimsendiği 

görülür. Hiçbir toplumda hırsızlığın takdir edilip övüldüğü, tasvip gördüğüne şahit 

olunamaz. 

 İnsanın hayatı bireysel ve toplumsal olarak devam eder. İnsan, bireysel hayatını, 

toplumsal hayatının bir parçası olarak devam ettirir. İnsan hayatını kesin çizgilerle 

bireysel ve toplumsal diye ikiye ayırmak mümkün değildir. Ancak bununla birlikte 

insan hayatının bir yandan bireysel, diğer yandan toplumsal yönü vardır. İnsan bireysel, 

ferdî hayatını, toplum içinde yaşar, toplumla birlikte kendine ait özel hayatını icra 

                                                
36 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, I/434. 
37 Altıntaş, İslam İnsanı, s.65. 
38 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/236. 
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eder.39 Toplum ve fert önem ve değer sırasına göre birbirinden ayrı, biri diğerine tercih 

edilebilir şeklindeki yargılardan öte, birbirini tamamlayan, biri diğerinden bağımsız 

olmayan unsurlardır.40 Fert olmadan toplum olamayacağı gibi toplum halinde 

yaşamayan fert de yoktur. 

1.2.3.1. Kuran’da Toplumsal Yapı 

 Kuran-ı Kerim’de insan toplumu, bir bütün olarak ele alınır. Ancak orada 

sınıflamalar yapılır. İnsan toplumunun ümmet, kavim, kabile, hizip vb. gruplara 

ayrıldığı gerçeğinden söz edilir. Ayrıca insan topluluğunun değişik inanç grupları 

oluşturduğu da açıkça ifade edilir.41 

Allah Tealâ (cc) Kuran-ı Kerim’de insanların bir zamanlar tek toplum, ümmet 

oluşlarından bahseder. Bir tek ümmet oluşun: hangi insan topluluğu için ne zaman, 

nerede söz konusu olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. İnsanların bir 

tek ümmet oluşu iman yönündendir. İmanla birlikte temeli oluşturan iki esas 

Peygamberlik ve Kitap’tır. İman temeline dayanan birliğin bozulması insanların ihtiras 

ve kıskançlıkları yüzünden olmuştur. Buna haddi aşmak, ileri gitmek, Peygamberlerle 

bile yarış etmek gibi çirkin davranışları ekleyebiliriz. Ancak Yüce Mevlâ’mız insanların 

ıslah edilmesi gereken bu yönünü düzelterek, onları iman temelinde birleştiren bir hayat 

tarzına kavuşturmak için müjdeci ve uyarıcı olarak elçilerini göndermiştir.42  

 Kuran, bir toplumun ahlaken çökmesi ile refah ve zenginliğinin de gideceğini 

ısrarla belirtir. Toplum mesaja sarıldığı sürece refaha kavuşur.43 Zenginlik, ahlakla 

bütünleşmezse felakete dönüşür. Zengin kişi, malını insanların faydası için kullanmayı 

temel ahlak prensibi olarak kabul etmez de, insanları sömürmek, köleleştirmek için 

kullanırsa, toplumu kaosa doğru sürükler. 

 Bir toplumun görevini yapması için katılaşmış kalbin ve körleşen basiretin 

mutlaka uyanması gerekir. Bununla ilgili olarak Kuran, kendilerinin müstesna 

olduklarını iddia eden Yahudi ve Hıristiyanları özellikle hedef almaktadır.44 Çünkü 

onlar, hakikati bildikleri halde, reddetmektedirler. Kişisel çıkarları için, dini 

inançlarında, kitaplarında dahi değişiklikler yapmaktadırlar.  

                                                
39 Gölcük, Kuran ve İnsan, s.165 
40 Altıntaş, İslam İnsanı, s.49. 
41 Gölcük, Kuran ve İnsan, s.165 
42 Gölcük, Kuran ve İnsan, s.166-167. 
43 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.106. 
44 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.99. (Bk.Bakara 2/135)     
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 Kuran’daki örnek toplum, iman ile ameli bütünleştiren, ahlaken üst seviyeye 

çıkmış olan toplumdur. Böyle bir toplum, birbirlerine karşı son derece merhametli, 

kafirlere karşı da oldukça serttir. Çünkü bunların temel dayanağı ilahi otoritedir. Bütün 

güçlerini de bu ilahi otoriteye daha iyi hizmet etmek için kullanırlar. 

1.2.3.2. Toplu Yaşamın Zorunluluğu 

İnsanın hayatta kalabilmesinin en önemli koşulu, toplu halde yaşamını 

sürdürmesidir. Bu tür bir yaşam, insan için vazgeçilmez nitelik taşır. Çünkü insan, 

sürekli olarak başkalarına ihtiyaç duyar. Tek başına hayatın yükünü kaldıramaz. 

 Canlılarda toplumsallaşma ihtiyacının yoğunlaşması, gelişme sürecinin en 

önemli kilometre taşlarından biridir. Çeşitli sebeplerle toplum dışında kalan bir canlı 

toplum arasındayken geliştirdiği yeteneklerini yitirir. Örneğin bir çocuk belli bir yaşa 

kadar konuşma imkanından mahrum bırakılmış ve ses organları konuşmaya 

alıştırılmadan gelişmişse, hekimler, onun konuşma yeteneğini tamamen kaybedeceği 

kanaatindedir. Bu davranışları yitirme olayı, topluma ait karşılıklı davranış biçimleri 

için de, söz konusudur. Toplumundan uzaklaşan kişinin oturuş, kalkış, selamlama ve 

diğer davranışlarının tümünde değişiklikler ve eski davranışlarını tamamen kaybetmeler 

gözlenmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki dış dünya ve toplumsal uyarılar olmadan 

sinir sisteminin ve beynin gelişmesinin imkansız olduğu görüşünde birleşilmiştir. 45 

insanlar, görgü kurallarını, yaşam tarzını toplumdaki diğer bireyleri örnek alarak 

yaparlar.  

 İnsanın toplu yaşamından kaynaklanan zorunluluklar, aslında hava koşullarından 

kaynaklanan zorunluluklar gibi (örneğin soğuktan korunma, evler yapıp başını sokma) 

pek doğal nitelik taşır.46 Toplu yaşam adeta insan için yeme içme gibi bir zorunluluk 

halini almıştır. İnsan bünyesi yalnız yaşamayı kaldıramaz. Kişi bir toplum içerisinde 

doğar, yaşamını orada sürdürür ve orada vefat eder. 

Toplumsallaşmayı zorunlu kılan sebeplerden biri belki de en önemlisi, bilimsel 

ve teknik gelişmelerin, insan yeteneklerinin geliştirilmesini ve çeşitli yeteneklere sahip 

insanların iş birliğine gitmelerini zorlamasıdır. Hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir 

sistemin, hiçbir ferdi üretim dışı bırakması hoş karşılanmaz. Zira emek, gerçek anlamını 

tüm insani ilişkiler içerisinde bulur.47 

                                                
45 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.76-77. 
46 Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, s.44. 
47 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.81. 
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Hemcinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını 

gidermek, müşterek düşmanlarına karşı elbirliğiyle karşı koymak ve içinde yaşadıkları 

hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için işbirliği yapmak zorundadır. 

Bunun için de, toplumu meydana getiren fertlerin birbirine inanması, güvenmesi ve 

bağlanması icap eder.48 Güvenin olmadığı bir toplumda zaten huzuru bulmak mümkün 

değildir. Böyle bir toplumda insanlar zoraki bir arada dururlar. Bir fırsat bulup da 

buradan çıkıp gitsek düşüncesini sürekli olarak içlerinde taşırlar.  

1.3. Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan 

 İnsanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, diğer insanlarla kolay bir şekilde  

kaynaşabilmesidir. Bu, onun sosyal bir varlık olduğunu gösterir. 

Normal bir yapıya sahip her insanda herkesten ayrı bir ferdiyet şuuru vardır. Bu 

kendiliğinden vardır ve kendi bünyesi içerisinde yer eder. Buna karşılık birde cemiyetin 

içine girme ve cemiyete karışarak toplum hayatı sürme eğilimi vardır. Ve işte hayat bu 

iki eğilim arasında gelişir, oluşur. Binaenaleyh insan ne mücerret bir fert olarak 

yaşayabilir, ne de toplumun içinde eriyip gitmiş bir parça olarak.49 

İnsanın evren ve yakın çevresi karşısındaki tutumu, etkinlikte bulunma, insan 

soydaşlarıyla temas ve ilişki kurma gibi sürekli karşısına çıkan sorunlarla ilgili takındığı 

tavırdır. Bu noktadan yola koyularak, gerek süt çocuğunun, gerek daha sonra çocuğun 

ve erişkin insanın yaşam karşısındaki tutumunu alabildiğine derin ve kalıcı biçimde 

etkileyen faktörün çevreden edinilen izlenimler olduğunu saptamış bulunuyoruz. Daha 

süt çocukluğunun ilk birkaç ayından sonra bir çocuğun yaşam karşısındaki tavrını 

gözlemleyebilmekteyiz. Böyle bir tavır bakımından ilk birkaç aydan sonra iki süt 

çocuğunu birbirine karıştırmak olanağı yoktur, çünkü her biri belirgin bir tipi 

canlandırır ve  bu tip giderek daha bir açık seçiklik kazanır, bir kez izlenmeye başlanan 

doğrultu bundan böyle elden çıkarılmaz.50 

Bireyselliğin en ağır bastığı demlerde bile insan, kendi içinde başkalarına karşı 

birtakım duygular taşır. Toplumsallığın en ağır bastığı zamanlarda bile kendi 

benliğinden ve ferdiyetinden bir parça taşır. En azından kendi ferdî yapısıyla bizzat bu 

toplumculuk arzusunu taşıdığını ve toplumun isteklerine cevap verdiğini kabul eder.51 

Kişisel benliğini kaybetmeden, sosyal yönünü kolaylıkla güçlendirebilir. 

                                                
48 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.34. 
49 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.172. 
50 Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, s.60. 
51 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.174. 
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İnsanın çevreye uyumu hayatın sürekliliğinin şartı olmakta  ve üç biçim 

göstermektedir: 

1. “Fizik uyum” kendiliğinden gerçekleşir. Mesela güneşin insan derisini 

kızartıp karartması gibi. Hatta ölüm de fizik uyumun bir gereğidir. Her toplumda belirli 

oranda kişilerin ölmesi ve toplum nüfusunun belirli orandan daha hızlı olarak artmaması 

toplum hayatının devam edebilmesi için şarttır. Fizik uyum insandan bağımsız olarak 

işler. 

2. “Biyolojik uyum” çevrenin şartlarına göre belirli bir hayat tarzının, devamının 

ya da gelişmesinin uygun duruma gelmesi demektir; insanların yeme, yatma, kalkma, 

gezme alışkanlıklarının çevreye göre biçimlenmesi gibi. Fizik uyum, biyolojik uyum 

yönünden bazen zararlı bile olabilir. 

3. “Sosyal uyum”u iki yönden dikkate alabiliriz. Bir kere kültürümüz, sosyal 

örgütlenmemiz ve teknolojimiz insan biyolojisi üzerinde etkiler yapmakta ve böylece 

insanın meydana getirdiği kültür çevresi, içinde yaşadığı tabii çevreye nazaran çok daha 

fazla önem taşımaktadır.52 İnsan çevresinde bulunan kişilerle uyumlu bir hayat 

sürdüremezse dünya hayatı onun için çekilmez hale gelir. Bu uyumu gerçekleştirmek 

için sadece karşıdaki insanlardan fedakarlık beklemek yanlış olur. Çünkü, toplu halde 

yaşamak, karşılıklı fedakarlığı gerektirir. 

İnsanın sosyal bir varlık olduğu, inkar edilemez bir gerçektir. O, bu yönüyle 

tarihe damgasını vuran bir varlık olmuştur. Büyük başarılar hep, insanların ortak 

çabaları sonucu ortaya çıkmıştır. Birçok medeniyet, buluşlar, tarihi eserler, insanın 

sosyal yönünün bir sonucu olarak meydana getirilmiştir.  

İnsanın sosyalliği, sadece kendi cinsine karşı değil tabiata ve diğer canlılara 

karşı da söz konusudur. İnsan bu yönüyle, diğer canlıları evcilleştirdiği gibi, tabiatı 

kendi yaşantısına uygun şekilde düzenlemeyi de başarmıştır.  

2. Değerler 

2.1. Değer 

Değer kavramı terminolojide çeşitli anlamlara gelmektedir. Bu anlamları 

sıralayacak olursak bunlar; ‘nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan 

                                                
52 Dönmezer, Toplumbilim, s.50-51. 
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bakımından taşıdığı önemi belirleyen niteliği, bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için 

önem taşıyan nesne ve olaylar’ anlamında kullanılmaktadır..53  

Türkçe’de değer, “karşılık olma”yı dile getiren “değmek” kökünden 

türetilmiştir, bu anlamda bir şeye biçilen karşılıktır, bundan ötürü de karşıladığı ihtiyaca 

göre değişen bir nitelik anlamını içerir. Nesne ve olayların insanca önemini belirleyen 

nitelik olarak görülen değer, Osmanlıca; kıymet, İngilizce; value, Fransızca; valeur ve 

Almanca; werth karşılığıdır. Sosyolojik anlamda değer kavramı, nesnelerin ve bilinç 

olgularının toplum, sınıf ve insan açısından taşıdıkları önemi belirleyen nitelikleri dile 

getirir.54 

Değerler, genelde inanılan, arzu edilen ve davranışlar için bir ölçü olarak 

kullanılan olgulardır . İlk defa Znaniecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılan değer 

kavramı Latince “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen “valere” 

kökünden türetilmiştir55 

Değerler sosyal hayatı şekillendiren, determine eden temel unsurların önemli bir 

kısmını oluştururlar. Toplum içerisinde tutum ve davranışlar, eylemler, duygular, 

fikirler, kişiler gruplar, amaçlar ve araçlar tümüyle ve değerlere göre mukayese edilir ve 

‘daha iyi’ ‘daha kötü’ ‘daha doğru’ daha adil ve başka biçimlerde değerlendirmeye tabi 

tutulurlar. Kısaca değerler arzu edileni veya edilmeyeni, beğenileni veya 

beğenilmeyeni, doğru olanı veya olmayanı belirleyen temel standartlar olarak işlevde 

bulunurlar.56 Değerler, toplum için bir ölçüm aracı olarak karşımıza çıkarlar ve topluma 

yön verirler. 

Değerler, insanların etik ya da uygun davranışlar hakkında, neyin doğru neyin 

yanlış olduğu, neyin istenilir neyin alçakça olduğu konusunda taşıdıkları fikirleri 

gösterir.57 Bu yönüyle değerler, insanların bir olay veya olgu hakkında karar verirken 

başvurdukları kaynak olarak karşımıza çıkıyor. 

Değerler, beşerî olayları belirleyicilik işlevine sahiptirler; yargı, norm, kurum ve 

eylemlerle dışlaşır ve bunlara ölçü teşkil ederler. Değerler davranış ölçüleridir ama 

ölçen oldukları kadar yerine göre ölçülen de olabilmektedirler. Üstelik bu ölçü eylemin 

                                                
53 Ozankaya, Toplum Bilimi Terimleri Sözlüğü, s.31. 
54 Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, s.45. 
55 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.122. 
56 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.99. 
57 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s.133. 
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başlangıcında olabileceği gibi sonucun değerlendirilmesi aşamasında da olabilir. 

Mükâfat ve cezaları belirleyen normlar da birer değer yansımasıdırlar.58 

 Değer ve davranışları yücelten değerler ve alçaltıcı davranışlar bağlamında ele 

aldığımızda karşımıza çarpıcı hususlar çıkar. Antropoloji bakımından değerler; yüksek 

değerler, araç değerler ve davranış değerleri olarak incelenebilmektedir. Bu değerlerin 

etkinlikleri şu şekilde ortaya konabilir: Bilgi, sevgi, doğruluk, hak, adalet, güven, 

inanma gibi yüksek değerler grubuna giren iyi yaklaşımlar genel olarak değişmezler. 

Yüksek değerler hayata geçirilmeden, insan onlar tarafından yönetilmeden hiçbir 

başarıya ulaşılamaz. Yani kişiyi olumlu yönde motive eden, yüksek değerlerdir. İlgi ve 

çıkarın temeli olan yarar, kuşku, haset ve kıskançlık gibi araç değerler; insanları 

birbirine bağlamaktan çok, birbirinden ayırırlar. 59 

 Yüce değerler ortaya çıkabilmek için gerçekten ciddi engellerle karşılaşır. Bütün 

şiddetlerine ve keskinliklerine rağmen her türlü fıtri arzuyu yenmek 

mecburiyetindedirler. Eğer başkaları ona rehberlik edip kontrol altında gelişmesine 

yardımcı olmazsa –tıpkı çocuğun yürümesine ve konuşmasına engel olan amilleri 

bertaraf etmek için dışardan yardıma muhtaç olduğu gibi- onunda gelişmemesi ve 

insanın yere çöküp yığılması gibi, durup kalması gayet tabiidir. Binaenaleyh yüce 

değerler anlayışını geliştirmek, olgunlaştırmak için devamlı bir gözetim ve denetim 

zorunludur. Yoksa bu mefhumlar gelişmez, cılızlaşır ve gülünç bir hal alır. Görünen 

alemde varlığı fark edilmediği gibi, realiteler dünyasında da izine rastlanmaz. Ve işte 

insan hayatında bu görevi terbiye yerine getirir.60 

 Üniversiteler değere dayalı örgütler oldukları için üniversite kültüründe değerler 

ön plândadır. Üniversitelerin örgüt kültüründe olması gereken değerler şunlardır: (i) 

Bilimsel (akademik) değerler (bilimsellik, bilgiye değer verme, bilgi üretimi için 

fedakârlık): (ii) insanî değerler (hizmet sunulan kişilerin değerli oluşu, öğrencinin 

kişiliğine saygı): (iii) Etik değerler (dürüstlük, doğruluk, güven):61 

İslâmi kurumsal değerleri şu şekilde sıralayabiliriz: Dua, takva, sünnet, Kur’an-› 

Kerim, kader, beş vakit namaz, teravih, değişik zamanlarda namaz, ramazan orucu, 

mübarek günlerde oruç, zekât, sadaka, fıtır sadakası, kurban, hac, iyiliği (maruf’u) 

emretmek, aşırılıklara (münkere) karşı çıkmak, cihat, şehitlik, gazilik, infak, vakıf, 

mahremiyet, tesettür, cami Araştırmanın Evreni /Kâbe, dinî bayramlar, mübarek 

                                                
58 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.123. 
59 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.151.  
60 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.329. 
61 Erdem, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler”, s.59. 
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geceler, alim-mürşit saygısı, sıla-i rahim, istişare-meşveret,günah -sevap ölçeği. İslâmî 

eylemsel değerler: Allah Tealâ’yı (cc) sıkça anmak (zikir), Allah Tealâ’ya (cc) 

dayanmak (tevekkül), Allah Tealâ’ya (cc) müteşekkir olmak (şükür), Allah Tealâ’ya 

(cc) boyun eğmek (huşu), her şeyde ilâhî bir sır görmek (hikmet), ruhen arınmak 

(tezkiye), sabırlı olmak (sabır), kanaatkâr olmak (kanaat), düşünceli olmak (tefekkür), 

saf duygulu olmak (ihlas), günahtan pişmanlık duyma (tevbe), bir şeyi hayra yormak 

(tefe’ül), dirençli olmak (metanet), bir işte kararlı olmak (azim), utanmak (haya), 

dosdoğru hareket etmek (istikamet), hakkı gözetmek (adalet), aleyhine de olsa hakka 

razı olmak (rıza), namuslu olmak (iffet), dünyaya fazlaca kapılmamak (zühd), düzeltici 

olmak (salah), iyilik yapmak (ihsan), başkalarına güvenmek (iti-mat), güvenilir olmak 

(emniyet), başkası için iyi niyet beslemek (hüsnü zan), diline sahip olmak (hıfzı lisan), 

yumuşak davranmak (rıfk), esirgeyici olmak (şefkat), bağışlayıcı olmak (afüv), sözünde 

durmak (ahd), insanlara kolaylık göstermek (yüsr). 62 

Değerler arasında da bir üstünlük ve öncelik münasebeti vardır. En hakim 

durumda olanlar ferdi aşan değerlerdir, bizim üzerimizde en çok etkisi olanlar 

bunlardır.63 Bunlar arasında da en önemlisi din’dir. Çünkü dinler, insanların yaşantısına 

yön verme de en önemli etkiye sahiptirler. 

Değerler kurumlar ve gruplar vasıtasıyla benimsenirler. Kurumlar ve gruplar en 

az bir veya birden fazla değeri bünyesinde taşırlar. Grupların ve kurumların ulaşmak 

istedikleri amaçlarının büyüklüğü oranında değerlerde güçlü olur. Kurumlar, adetler, 

örfler, gelenekler, aile, din, ahlak, hukuk, eğitim, öğretim, ekonomi vb. birimler 

değerlerden güç kazanırlar.64 

Toplumda değerlerin hepsi aynı ağırlıkta değildir; aralarında bir altlık üstlük 

düzeni vardır. Sözgelimi; toplum yapısına giren egemen değerlerin neler olduğunun 

belirtilmesi toplumbilimde büyük önem taşır.65  

Ruhi değerlerle maddi, sosyal ve siyasi değerler birbirinden ayrılmadan ilişkisini 

sürdürür.66 Çünkü insanı her yönüyle değerlendirmek gerekir. Onun maddi bir yapısı 

olduğu gibi, manevi bir yapısı da vardır. Ferdî bir yönü olduğu gibi, sosyal bir yönü de 

vardır. 

                                                
62 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.132. 
63 Güngör, Değerler Psikolojisi, s.23. 
64 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.99.  
65 Dönmezer, Toplumbilim, s.235. 
66 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.80. 
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Değerlerin hiçbir gerçekliğe sahip olmadığını, bir insanın kişisel değeri dışında 

bir değer olamayacağını ve onun bir toplumsal olgu olarak incelenemeyeceğini öne 

sürenler de vardır.67 Bu tür bir yaklaşım, insanı maneviyatsız bir varlık haline getirmek 

anlamına gelir. Onu değerli kılan da zaten bu yönüdür. 

Özetlemek gerekirse; değerler, insanların herhangi bir olay veya olgu hakkında 

değerlendirme yaparken başvurdukları temel kaynak olarak karşımıza çıkmakta, kişiler, 

tavırlarına değerlere göre yön vermektedirler. Kısaca değerler, toplumda bir kontrol 

mekanizması olarak işlev görmektedirler. 

2.2. Sosyal Değer ve Norm 

Sosyolojik anlamda ‘değer’ bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, 

işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru 

ve gerekli oldukları kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce amaç ve menfaatini 

yansıtan genelleştirilmiş temel ahlakî ilke ve inançlara denir.68 Değerlerin, sosyal 

anlamda ele alınmasına sosyal değer denir. Değerler de zaten sosyal bir ortamda anlam 

ifade ederler. Sosyal hayatta etkinliği olmayan bir değer’in, varlığı, insanlar için hiçbir 

şey ifade etmez.  

Değerlerin bireysel yönleri bulunsa da kapsamlı etkililiklerini toplumsal yönleri 

sağlar. Çünkü değerlerin en iyi yansıma biçimleri olan tutum ve davranışlar, toplumsal 

şartlarda gerçekleşirler. Krech’e göre değerler, kişisel olmaktan çok topluluğun ortak 

malıdır. Gerçekten de her tutumun arkasında toplumdan referans alan çok yönlü bir 

inanç sistemi vardır69 

Sosyolojik açıdan değer kısaca “kişiye ve gruba yararlı, istenilen ve beğenilen 

şey” olarak tanımlanabilir. Buna göre değer, olgunun kendinden çok, ona transfer edilen 

önemliliktir. Böylece meselâ eğitimin, bir değer taşıdığı kadar kendisinin de bir değer 

olduğu söylenebilir70 

Değerler, toplumun değer verdiği şeylerdir. Bu şekilde değerlendirdiğimiz 

zaman değerlerin, insanlar için büyük faydalar temin ettiğini söyleyebiliriz. Toplumdaki 

tüm insanların zararlı olan bir şey hakkında, ‘bu iyidir’ diye fikir birliğine vardıkları da 

zaten  görülmemiştir.  

                                                
67 Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, s.45. 
68 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.99. 
69 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.123. 
70 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.122. 
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Norm kelimesi ise, insanlar arasındaki ilişkilerin nerede, nasıl ve ne ölçüde 

yürütülmesini belirleyen ortak kurallardır. Sosyal yaşamda insanların ve grupların 

davranış ve eylemleri bazı kurallara ve otoriteyi belirleyen standartlara göre 

örgütlenmiştir. Bunlara “sosyal norm” denir.71 Normlar, değerlerin bir alt kolu olarak 

işlev görürler. Değerlerin bir anlamda somut bir şekilde hayata yansıtılmalarıdır. 

2.3. Değerlerle Normlar Arasındaki Farklar 

Gelenekler (değerler ve normlar) insanların bir parçasıdır. İnsanların ne 

olduklarını ve ne olmaları gerektiğini tanımlar. İnsanlar tutunabilecekleri yeni inançlar 

olmadığı sürece inançlarının sorgulanmasına ve reddedilmesine tahammül edemezler.72 

Bundan dolayı insanların, alıştıkları yaşam biçimini değiştirmek oldukça zor bir olaydır. 

Bu anlamda peygamber efendimiz (sav)’in çok kısa bir sürede yaptığı değişim, takdir 

edilmeye değer bir olaydır.  

Değerlerle normlar arasındaki farkları da şu şekilde sıralayabiliriz: 

Değerlerle normlar arasında yakın bir ilişki vardır. Normlardan daha genel ve 

kapsayıcı olan değerler normları içerir. Değer temel bir ilke, norm ise bu temel ilkenin 

özel durumlara uygulanışını belirleyen özel bir kural niteliğindedir. Bir anlamda 

normlar değerlerin dışlaşmış biçimleridir ve değerlere göre somuttur.73 

Değerlerle sosyal normlar arasındaki fark ve ilişkileri şu şekilde belirtebiliriz: 

Bir kere değerler tavır ve hareket normları ile aynı şeyler değildirler; normlar, belirli 

şartlar içerisinde, toplum iştirakçilerinin neleri yapıp neleri yapmayacaklarını 

gösterirler. Değerler ise, belirli durum ve şartlardan bağımsız olan ve arzu olunanı 

gösteren standartlardır. Gerçi normlar çok kere değerleri cisimleştirirler; fakat değerler, 

normlara göre daha geneldirler. Normlar ise, değerlere göre daha belirli ve sosyal 

bakımdan daha emredicidirler. Mesela insan varlığına saygı asli bir değerdir; adam 

öldürmenin yasak olması ise bu değerin açıklanmasını teşkil eden bir normdur. 

Değerlerin normlara dönüşmesi bir toplum içinde insanların yaşamının düzenlenmesini 

sağlamaktadır. Aynı bir değer birçok belirli normun temeli olabilir; aynı suretle bir 

norm çeşitli değerlere dayanabilir. Mesela bir öğretmenin iltimas yapmaması normu 

eşitlik, erdem, insancıllık gibi değerlere aynı zamanda dayanmaktadır.74 

                                                
71 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.395. 
72 Carolyn, Sosyal Psikolojiye Giriş, 2/732. 
73 Erjem, Kızılçelik, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, s.99. 
74 Dönmezer, Toplumbilim, s.235. 
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 Normlardan daha geniş ve daha somut kavramlardır. Bir norm kültürel 

değerlerden kaynaklanmadıkça meşru olmaz. Bir normu iş görenlerce uygulanması 

gereken bir kural ve ölçüt niteliğine ulaştıran dayandığı kültürel değerlerdir.75 

2.4. Değerlerin Kaynağı 

 Konuşma gücü ve yürüme gücü insanda fıtrattan vardır. Doğarken çocuk ile 

birlikte doğar. Ama başkalarının yardımı olmadan gelişemez. Yüce değerler de tıpkı 

bunun gibidir ve insan fıtratının bir parçasıdır. Ama gelişebilmesi için dış yardımlara 

ihtiyacı vardır. Yalnız her durumda bu engelin yenilebilmesi için gerekli yardımın şekli 

ve miktarı farklı olur.76 

 Değerleri sosyal boyutta ele alan ve onu bu çerçevede tutum ve davranışlarla 

irtibatlandıran asıl düşünür, M. Rokeach’ın bulguları ortak kültür ve alt kültürel 

deneyimlerin, değerlerin önemli belirleyicileri olduğunu göstermiştir.77 

 Değerlerin doğadan ve herhangi bir metafiziksel kaynaktan değil, sürekli 

değişen kendi varoluşumuzdan çıktığını ve eylem kararlarımızı sürekli yönlendirdiğini, 

öyle ki, birey, grup ve sınıf olarak yaşamımızın alacağı yönün bu değerler çokluğu 

içerisinde yaptığımız seçimlere bağlı olduğunu söyleyenlerde vardır.78 

 İnsanın ruhi tarafını temsil eden cephesi, Allah Tealâ (cc) tarafından üflenmiş 

olan ruhtur. Bu cephe, insanın şuurunda, idrakinde ve iradesinde ortaya çıkar. İnsanın 

edindiği her türlü manevi “değerler” burada temessül eder. Hayır, bereket, iyilik, 

rahmet, yardımlaşma, kardeşlik, dostluk, sevgi, doğruluk, adalet, Allah Tealâ’ya (cc) 

iman, yüce değerlere inanma ve bunların pratik hayatta tahakkuku için çalışma… evet 

bütün bunlar ruhi faaliyetlerdir veya ruhi temellere dayanan faaliyet şekilleridir. Bu da 

aynen öbür duygular gibi manevi bir fenomen olup, hislerle algılanamaz, ama tesirleri 

hislerle algılanan günlük hayatta görülür, anlaşılır.79 

 İnsanın fıtratı olumsuz birtakım dış etkenlerle bozulmazsa sürekli olarak ondan 

yüce değerler ortaya çıkar. Fakat insan dünyaya geldiği zaman şeytan, nefis ve birtakım 

şer odakları sürekli olarak insanın asli yapısını bozmaya çalışırlar. Bu da onun yüce 

değerlerden uzaklaşmasına sebep olur. 

                                                
75 Erdem, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler”, s.57. 
76 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.328. 
77 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.126. 
78 Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, s.52. 
79 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.61. 
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 Yüce değerler bizzat insanın kendi iç dünyasından coşup gelmiş bir parçadır. 

Ama gelişmek için dışardan alınacak yardıma muhtaçtır. Çünkü normal gelişmesini 

sağlayabilmek için dış yardım gerekir. Şayet bu dış yardım olmayacak olursa,  ruhi 

alandaki gelişmeler gecikebilir. Veya normal şekilde gelişemez ve sakat olarak 

yetişmesine sebep olur.80  

Fertler ve toplumlar ahlaki değer ölçüsünü koyma gücüne ve üstünlüğüne sahip 

değillerdir.81 Tabii ki insan her şeyin ölçüsü olamaz. İnsanın Yaratıcının yardımı 

olmadan her zaman doğruya ulaşması oldukça zordur. Çünkü onun yapısını bozmaya 

çalışan birtakım etkenler vardır. Bu nedenle de ona ahlaki değerleri hatırlatan ilahi 

emirlere sürekli olarak ihtiyaç hisseder. İnsan doğal yapısı itibariyle hırsızlığın yanlış 

bir hareket olduğunu bilebilir. Ama ibadetin üstün değerini bilemez. Bu nedenle 

Yaratıcının yardımına ihtiyacı vardır.  

 Değerlerin kaynaklarından birisi de toplumdur. Klâsik sosyolojideki yaygın bir 

anlayışa göre değerler genellikle bir etkileşim ortamında ve ihtiyaç ve eylemden 

kurumsallaşmalara uzanan sürecin sonunda ortaya çıkar.82 Zaten değerler toplumda 

ortaya çıkar ve asıl değerini de orada gösterir. 

 Değerlerin en önemli kaynaklarından birisi, kişinin ruhi yapısıdır. Ama onun 

ruhunda yer alan bu değerleri ortaya çıkarmak için sürekli olarak onu ilahi atmosfere 

sürüklemek zorunludur. İnsanın ne denli yüce bir yaratık olduğunu, bu yüce yaratıktan 

sadece üstün meziyetler sadır olması gerektiğini ona hatırlatarak yüce değerleri ortaya 

çıkarmak gerekir. 

 Konuyu özetleyecek olursak, değerlerin kaynağını üç ana başlıkta 

özetleyebiliriz. Birincisi, kişinin ruhî yapısı, ikincisi, sahip olduğu inançlar ve üçüncüsü 

de toplumsal çevresi ile, o çevreden edindiği kültürdür. 

2.5. Sosyal İlişkilerin Değer Boyutu 

 İslam’a göre insan, sadece etten ve kemikten müteşekkil bir varlık değildir. Asıl 

onu beşerîlikten insaniliğe yücelten, değerlerdir.83 İnsanın değeri eğer şeklî yapısında 

olsaydı ondan daha güzel yapıdaki canlıların, ondan daha değerli olması gerekirdi. Bu 

nedenle insanı üstün kılan, sahip olduğu değerlerdir. Yine insanı aşağılık bir mahluk 

haline getiren de değerlere, gerektiği kadar önem vermemesidir.  

                                                
80 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.327. 
81 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.45. 
82 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.123. 
83 Altıntaş, İslam İnsanı, s.105. 
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Yüksek duygu ve değerler, kendiliğinden alışkanlık haline gelmeyip belli bir 

çaba ve mücahedeyi gerektirirler.84 Hiçbir çaba göstermeden insan kendisindeki yüce 

değerleri ortaya çıkaramaz.  

İnsan için en aşağılayıcı durum ikiyüzlü bir yapıya sahip olmasıdır. Bu nedenle 

toplumda en tehlikeli insanlar münafık tipli olanlardır. Mevlana’nın söylediği gibi 

‘insan ya olduğu gibi görünmeli, ya da göründüğü gibi olmalı’dır. Aksi takdirde hem 

toplum huzursuz olur, hem de kendisi, ruhî sıkıntılara duçar olur. 

 Fertler arasındaki ilişkilerin, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanması, ancak bu 

fertlerin birbirlerini çok iyi tanımalarıyla mümkündür. Bu tanıma, yüz yüze tanıma 

değil, milleti oluşturan ortak değerleri tanımadır. Milleti millet yapan ortak değerlerin 

en önemlisi şüphesiz dindir.85 İnsanları tanımak zaten kişinin şeklini şemalını tanımak 

değildir. Onun kişiliğini, düşünce tarzını, yaşayış biçimini tanımak demektir. Bu 

nedenle bir insanı en iyi tanıma yolu onunla ya bir yolculuk yapmak, ya da ortak bir iş 

yapmaktır. 

 Değerler ile insanlar arasındaki ilişki karşılıklıdır; değerler insanları, insanlar 

değerleri yaşatır. Ancak değerler genç-yaşlı, kadın-erkek, okumuş-okumamış, zengin-

fakir gibi sosyal kategorilere göre farklı düzeylerde algılanmaktadır. Gerçekten de 

değerlerle insan davranışları arasındaki ilişki tek yönlü ve bire bir değildir, değerlerin 

sosyal hayatta gerçekleşmesi karmaşık bir süreçtir. Sürecin bu komplike verisine 

“tutum” denmektedir.86  

 Sosyal yaşantı için değerler vazgeçilmez unsurlardır. Onlar olmadan hayat 

devam edemez. Çünkü insanın hayatında onu kontrol edecek ve ona yön verecek 

birtakım kuralların ve ahlakî ilkelerin bulunması şarttır. Aksi takdirde yolunu kaybeden 

bir insan gibi her türlü yanlış yerlere kanalize olabilir.  

2.6. Değer-Din Münasebeti ve Dindar Davranışı 

 Değerlerle din arasında yakın bir ilişki vardır. Din, kendi başına bir değerdir. 

Onun bütün kuralları, insanlar için yol gösterici değerler sisteminden ibarettir. Din, 

insanların hayatına yön veren, onlar için hayatı anlamlı hale getiren, değerli olanı ve 

olmayanı ortaya koyan bir nitelik arzeder. 

Kuran tebliğinin hem muhtevası, hem de tebliğin anlatıldığı şeklin ihbar gücü, 

insanı sadece haberdar etmek için değil, aynı zamanda insan mizacını değiştirmek üzere 
                                                
84 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.151. 
85 Kırca, Kuran ve İnsan, s.29.  
86 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.125. 
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düzenlenmiştir. Onun için ifadelerinin psikolojik etkisinin ve ahlakî yönlendirmesinin 

öncelikli bir rolü vardır.87 

Dini değerler, hayatı anlamsızlıktan kurtararak insana yaşama sevinci ve enerjisi 

verir.88 Çünkü din insan için bir teselli kaynağıdır. Hayatında hangi sıkıntıyı çekerse 

çeksin onun imdadına din yetişir. İyi davranışta bulunanlar için ahiretteki nimetleri 

hatırlatarak, onun teselli olmasını sağlar. 

Teorik açıdan bakıldığında değerin, bilme ve inanma gibi iki yönünün olduğu 

görülür. inanma ekseni değerleri dine bağlar. Bu çerçevede denebilir ki din değer ilişkisi 

karşılıklıdır; değerler dinin dokusunu oluşturduğu gibi din de yerine göre hem değer 

oluşturur, hem de değerlerin ortamını inşa eder.89 Çünkü bütün güzelliklerin kaynağı 

dindir. İnsanlar ne zaman yanlış yollara düşmüşlerse Cenabı Allah Tealâ (cc) onları 

düzeltmek ve onların hayatında yüce değerleri inşa etmek için din göndermiştir. 

Dinî değerler de kurumsal ve eylemsel olarak iki kategoriye ayrılmıştır. 

Kurumsallaşmış değerler daha çok dışlaşmış ve sosyal hayatta kendine özgü biçimlerde 

gerçekleşen değerlerdir. Buna karşılık eylemsel değerler ise daha soyutturlar ve 

eylemlerin nihaî hedeflerini oluşturan değerlerdir. Meselâ namaz, islâmî kurumsal bir 

değerdir, iyilik (ihsan) ise eylemsel bir değerdir ve hatta namazın bile nihaî 

hedeflerinden birisi olduğu söylenebilir.90 İnsan şahsiyetinin en iç tabakalarına kadar 

nüfuz eden din; ferdin vicdanında, oradan hareketle günlük hayatında etkili olur. Bu 

sebeple bir dine inanan kişi, yepyeni bir dünya ve hayat görüşüne sahip olur; etrafında 

her şeyi o dinin kendisine telkin ettiği esaslara göre değerlendirir; yani her şeye onun 

özel gözlükleriyle bakar. Bu durum toplumsal bütünleşme için güzel bir altyapı 

oluşturabilir.91 

Materyalist Avrupa, muhtelif değerler arasında ayrım yapmış; siyasi ve iktisadi 

hayatı ruhi değerlerden uzak temeller üstüne ikame etmiş. Cinsel faaliyetleri ahlaki 

kurallardan ayırmış. Dünya işiyle âhireti birbirinden farklı olarak mütalaa etmiş, hayatı 

dinden ayırmış ve bunun neticesinde birbirinden ayrılan değerler arasında korkunç 

çatışmalar ortaya çıkmış. Her sahada korkunç bir sıkıntı başlamış. Ruhun 

derinliklerinde şiddetli bunalımlar baş göstermiş, sinir hastalıkları almış yürümüş, 
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delirme ve intihar olayları her yerde yayılmaya başlamış, ruh hastalıkları, psikolojik 

krizler ve kalp durması, insanlık tarihinde eşi görülmedik şekilde yaygınlaşmıştır.92 

Toplumdaki değer hükümlerini din yönlendirmiyorsa o toplumda insanların ruhi 

yapılarını bozmaya ve onları kendi çıkarları için kullanmaya çalışan birtakım insanlar 

ortaya çıkacaktır. Bunun sonucu olarak da toplumsal bir sömürü mekanizması harekete 

geçmiş olacaktır. 

 Genelde dindar davranışı, özelde ise mümin davranışı sosyal hayatın sigortası 

mesabesinde yer alan bir olgudur. Çünkü dindar insan, etrafına sürekli olarak güven 

telkin eden, birbirini seven, birbirine güvenen insanlardan oluşan, dostluk ve sadakatin 

ön planda olduğu bir toplum için gayret sarf eder.  

 Dinin temin ettiği ahlaki otoriteyi, hiçbir kanun ve hiçbir otorite temin edemez. 

Bu sebeple ahlakın en sağlam temeli dindir ve din olmalıdır.93 

Dine dayanmayan ahlaklar, yabancı gözlerden uzak olduğu, kendi başına 

bulunduğu yerlerde ferdi kontrol etme imkanına sahip değildirler.94 Çünkü bir insan 

yaptıklarından dolayı hesap vereceğini düşünmezse onun davranışlarını kontrol altında 

tutmak zordur. 

 Psikolojik araştırmalar da göstermiştir ki, bir dine inanan ve mabetlere devam 

eden insanlardaki karakter ve şahsiyet sağlamlığı, dine inanmayan ve mabetlere devam 

etmeyen insanlara göre daha belirgin ve daha üstündür.95 İnançlı insanın duruşu daha 

sağlam, kendine güveni daha fazladır. Çünkü o, kendisini sürekli gözetleyen ve 

yaşantısına yön veren yüce bir Yaratıcıya güvenip, dayanmaktadır. 

İnançlar, ferdin birçok önemli fonksiyonlarına hizmet eder. İnanç ve tutumlar; 

bütünlüğü sağlayarak, ferdin önemli davranışlarını bir düzene sokar ve idare eder.96 

İnsanın yaratıcısı Allah (cc) olduğu için, onun hangi durumlarda mutlu olacağını da O 

bilir. Bu nedenle insanların, düzenli bir hayat yaşamaları için birçok hükümler 

koymuştur. İnsanlar, bu hükümlere uydukları sürece hayatları daha düzenli olur. Aksi 

takdirde sürekli olarak sıkıntılarla, kaoslarla boğuşmak zorunda kalırlar. 

İnançlar yaşadığımız hayat içinde en az fiziki kanunlar kadar geçerliliğe sahiptir; 

çünkü insanların hayatını inançları idare etmektedir. İnançsız insanlardan oluşan 

toplumlar meyus ve ümitsiz olurlar. İmanı ruhuna yerleşmiş fert, buna kendini vermişse, 
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o zaman ruhu derinden saran o iman ve fikrin, insan davranışlarında istikrarlı neticeleri 

görülür. İnsanı kafası ve gönlüyle hür yapan, onu gerçek kişilik ve asıl hüviyetine 

kavuşturan ancak güven hissi ve imandır.97 

 Allah Tealâ (cc) inanan insanların nasıl olması gerektiğini bize Kuran’da şu 

şekilde anlatıyor: “O çok merhametli Allah Tealâ’nın (cc) (has) kulları onlardır ki, 

yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman "selam" 

deyip (geçerler). Onlar, gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secdeye vararak 

geçirirler. Ve onlar ki: Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu 

cehennemin azabı sürekli ve acıdır, derler. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir 

konaktır. Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta 

bir yol tutarlar.”98 Tevazu ile yürümek, vakarlı ve sakin bir şekilde yürümek, 

demektir.99 O’nun gerçek kulları şuurlu bir şekilde O’na kulluk edenlerdir. ‘Vakar ve 

tevazu ile yürümek’, ne hasta ve zayıf kimse gibi yürümek, ne de huşu ve Allah korkusu 

gösterişinde bulunan bir münafık gibi yürümektir. Onlar gecelerini, ne eğlence ve 

neşelenmekle, ne dedikodu ve masal söylemekle, ne de kötü şeylerle geçirirler. Güçleri 

yettiğince geceleri de Allah’ı (cc) zikirle vakitlerini geçirirler.100  

 İnsanın inancı ile davranışları ve ibadet hayatı, birbirleriyle bağlantılı olan 

unsurlardır. Kişi, ibadetini hakkıyla yerine getiriyorsa bu ibadet, onun hayatına yön 

veren bir konuma yükselir. “Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten 

alıkoyar.”101 ayeti, bunun en açık göstergesidir. Namaza devam edildiği sürece, namaz 

kötülüklerden alıkor. Ayetteki fahşa’dan kasıt zina, münker’den kasıt şirktir, 

denmiştir.102 Hiçbir kontrol mekanizması kişiyi günde beş defa Allah’ın (cc) huzuruna 

çağıran, onun sürekli kontrol altında olduğunu hatırlatan namazdan daha etkili olamaz. 

Namaz mümine sadece bunları hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda ona Allah’ın (cc) 

hiçbir emrine gizli de olsa karşı gelmemesi için her namaz vaktinde ahlaki bir eğitim de 

veriri.103  

 İman, kalpten başlayıp dışa yayılan, güzel davranışlara yol açan bir nurdur. O, 

insanın hem içini hem dışını aydınlatır. İnanç, insanı her an canlı tutan ve onun sürekli 

meyve vermesini sağlayan, onu yönlendiren motor durumundadır. Bir kimsenin dindar 
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olup olmadığı, hatta hangi dine bağlı bulunduğunu davranışlarından anlamak 

mümkündür.104 Göreve bağlılık, doğruluk, adalet, şefkat, hürmet ve yardımlaşma gibi 

ahlaki kurallar, Allah Tealâ’ya (cc) inanan ve bağlanan kimselerin kalp ve vicdanlarında 

yaşar.105 İnsan, mutlaka birilerine bağlanma ihtiyacı hisseder. Aksi takdirde kendisini 

bir boşlukta hisseder. Bağlandığı varlığın da kendisini yönlendirmesine müsaade eder. 

Bağlandığı varlık Allah (cc) ise, onun yaşantısında üstün meziyetler, başka varlıklar ise, 

alçak meziyetler ön plana çıkar. 

 Müminin sahip olduğu ahiret inancı, onun hayatına yön veren önemli bir kontrol 

mekanizmasıdır. Mümin kalp, zerre miktarı hayır ve şer için ürperir. Halbuki dünyada 

dağlar kadar günah, isyan ve kötülük yaptığı halde hiç kımıldamayan kalpler vardır. 

Önünde dağ zirvelerinin hiç kalacağı hayır tepelerini tepip de üzüntü duymayanlar 

vardır.106  

 Bir müminde, insanların güven duygusunu zedeleyecek bir özellik yaşantı haline 

gelemez. Çünkü mümin her hareketiyle örnek olan bir insandır. Mümin başkasını 

aldatamaz. Ebu Hureyre (ra) naklediyor: “Resulullah (sav) yiyecek yığını bulunan bir 

yere uğradı. Elini içine daldırdı, eli ıslandı. Bunun üzerine ‘Ey satıcı bu nedir’ 

buyurdu.’ Satıcı: yağmur yağdı, dedi. Resulullah (sav) ‘İnsanların görmesi için ıslak 

tarafını üste koysaydın ya’ buyurdu. Ardından da ‘Bizi aldatan bizden değildir.”107 

buyurdu. 

 Kişiyi doyumsuz hazza ulaştıran imanın, kalpteki yaptığı değişim, organlara 

yansıyarak davranışları düzenler. Kalbin yatışması ve itminana erişmesi için, gıdası olan 

imana ihtiyacı vardır. Kişilerin hatada ısrarı ve imanlarının gereklerini yapmamalarının 

sebebi, âhirete iman noktasındaki zaaflarıdır; unutmamak gerekir ki, aksiyona 

dönüşmeyen iman da, dini bir mana ifade etmez. Allah Tealâ’nın (cc) rehberliğini, 

bilerek reddetmek ve emirlerine aykırı davranmak, Allah Tealâ’nın (cc) gazap ve 

öfkesine sebep olur 108 

 Dini hayatın objektif yönü olan ameller, eğer tüm benliğin içten katılımıyla ve 

iman çerçevesinde gerçekleşmiyorsa, bir gösteriden ibaret kalır.109 Burada müminin, 

ibadetindeki samimiyeti ortaya çıkıyor. İbadetin makbul olması için zorunlu olan ihlas, 
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kişinin ibadeti yapmaktaki amacını ortaya koymaktadır. İbadet, samimi bir şekilde ve 

yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılırsa bir değer arzeder. 

 Dindar kişi yalnızca kendisi günah işlemekle değil günaha aracılık etmekle de 

sorumlu olur. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. 

Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah Tealâ 

(cc) her şeyi gözetip karşılığını verir.”110 Gerek günahta, gerekse sevapta onun için bir 

hisse vardır.111 

 Müminin hayatı, korku ve ümit arasında bir yerde olmalıdır. Aksi takdirde 

hayatında dengesizlikler ortaya çıkar. Aşırı korku kişiyi ümitsizliğe, aşırı ümitsizlikte 

karamsarlığa ve her şeyi boş vermeye götürür. 

 Manevi hayatı ihmal edilen kişilerde, şüphecilik baş gösterir. Şüphe ise, manevi 

hayatı kemiren korkunç bir hastalıktır. Şüphede kalan insan, daimi bir ızdırap ve 

rahatsızlık içinde yaşar. Şüpheci insan hiçbir şeye inanmaz ve hiçbir manevi değere 

itibar etmez.112 

İnançsız, sıkıntılı, acılı ve ızdıraplı insan, ruhsal bunalımlara düşmekte, kendisini 

çevresinden ve arkadaşlarından kopararak içine kapanık bir hayat sürmeye 

çalışmaktadır.113 

 İnatçı inkarcıların hayat tarzının taklit edilmesi, sahih inancın gerektirdiği ahlaki 

davranışlarla çeliştiğinden, imanın gerektirdiği davranış tarzlarının tedrici olarak terk 

edilmesine yol açar.114 Mümin, her zaman inancını ve kişiliğini muhafaza etmeli, kendi 

değerlerine sahip çıkmalıdır. Değerlerini kaybeden insan için, hayatın hiçbir anlamı 

kalmaz, başkalarının elinde oyuncak haline gelir. 

2.7. İnsanda Değer Yönelimi 

Kuran-ı Kerim’de altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insi 

geçmektedir. Ayrıca bir ayette enasi, 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer 

almaktadır. Kuran’da insan bütün yönleriyle ele alınmış, konuyla ilgili ayetler onun 

yaratılışı, mahiyeti ve gayesini bir bütünlük içinde temellendirmiştir. İnsan türünün ilk 

örneği kabul edilen Hz. Adem’le ilgili olarak zikredilen ayetlere göre Allah Tealâ (cc) 

onu “iki eliyle” yaratmış, yani ilk insan özel bir yaratılışla varlık alanına çıkarılmıştır. 
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Aslı topraktan olan bu gelecekteki yeryüzünün hükümranına Allah Tealâ (cc) “ruhum” 

dediği varlık ilkesinden bir soluk üflemiş, ona “isimlerin tamamını” öğreterek bu 

isimlerin gösterdiği varlık şemasını kavratmış, nihayet meleklerin insana secde etmesini 

istemiştir.115 Yani bütün bunlar, Allah Teala’nın (cc), insana ne kadar değer verdiğini 

gösteriyor. İnsanı üstün nitelikleri kazanabilecek şekilde yaratması ve onu yeryüzünde 

halife kılması, insanın değerli bir varlık olduğunu gösterir. 

Kuran’da insanın bedenî, dış görünüşüyle alakalı olarak “beşer” tabiri 

kullanılır.116 “De ki: "Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın 

ancak bir ilâh olduğu vahy olunuyor.”117 Ben de sizin gibi adem oğluyum. Allah’ın (cc) 

bana öğrettiği dışında benim bir bilgim yok.118 Ayrıca Allah Teala (cc), bu ayeti kerime 

de, peygamberimizin tevazu yolunu tutmasını istiyor.119 İman, ibadet ve haramlardan 

uzaklaşma gibi insanın sorumluluklarından bahseden ayetlerde ise hep “insan” tabiri 

kullanılır.120 

Kuran, insanın kötü hasletlerini sürekli tezkiye ve terbiye etmek için 

ademiyet/insaniyet yönünü kuvvetlendirmesini istemektedir. Bunun manası, beşerilikten 

insaniliğe doğru bir olgunlaşma sürecine katılmaktır.121 

İnsanın en büyük özelliği ve hayretengiz hususiyeti, düşünme kabiliyetidir. Eğer 

ağır ifadelerle belirtme temayülünüz varsa, bunu şöylece ifade edebilirsiniz. İnsanın en 

büyük özelliği, onun açık konuşabilmesidir. İnsan hem genel anlamda, hem de özel 

anlamda bir düşünce mekanizmasına sahiptir. Hayvanlarda zeka ile hareket arasında bir 

farklılık vardır. Ama insanın zihni formasyonu bütüncüdür, birlikte çalışır.122 Mantıklı 

tavırlar sergiler. Örneğin bir hayvanın, araç geçerken yolun ortasında beklediği gibi 

beklemez, kenara çekilir. 

İnsan hem geçmişini hem de geleceğini, kavramaya çalışır. İnsan, benliğinin 

şuurunda olan bir varlıktır. Kendisi hakkında şahsi bilgisi olan insan, kendisi hakkında 

şahsi değerlendirme yapabilir, böylece kendisini değiştirme imkanına sahip olabilir. 

İnsan, düşünme gücü ve amacı olan bir varlıktır. İnsan, hiçbir zaman “olan” la 

yetinmez, gönlünü daima “olması gerekene” çevirir. İnsan, ahlak sahibi bir varlıktır. O, 
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bir değerler manzumesi içerisinde varlığını sürdürür. İnsan, irade ve güç sahibi bir 

varlıktır. O bu haliyle özgür ve sorumlu bir yaşam sergiler.123 O, bu sorumluluğu yerine 

getirdiği ölçüde değerini artırır. 

İnsan diğer canlı türleri gibi değildir; aksine o diğerlerinde olmayan yüksek bir 

idrak kabiliyetine sahiptir. Sahip olduğu bilgilerden biri de, varlığının sebebini 

araştırması, alemde bir yaratıcı ve düzeni sağlayanın bulunduğunu ve kendisini yaratan 

ve rızıklandıranın da o olduğunu ispata çalışması, yaratıcının huzurunda niyazda 

bulunmasıdır.124 Bilginin asıl amacı da zaten, kişiyi Yaratıcıya götüren bir nitelikte 

olmasıdır. Bilgi, insanı yaratanından uzaklaştırıyorsa, bu durum, o bilginin önyargılı, 

taraflı bir şekilde kullanıldığı anlamına gelir. 

İnsanı ve kainatı, ondaki nizamı düşünmek ilahi bir varlığa inanmaya götürür. 

İnsanın yapısı sürekli büyük bir varlığa özlem duyar. İnsan bunu rahatlık zamanında 

hatırlamasa da sıkıntılı zamanlarında hatırlar. İnsanlık tarihi insanın tarihin her 

döneminde hangi durumda olursa olsun huzur veren, sıkıntıları gideren büyük bir 

varlığa ibadet etmişlerdir. Bu bazen Allah Tealâ (cc) olur bazen başkası.125 

İnsanı biyolojik değerlerden hareket ederek izah etmeye çalışmak…. Veya 

insanı ruhani bir varlık, bir melek olarak kabul edip açıklamaya çalışmak, her ikisi de 

hatadır. Biyolojik değerlerden hareket ederek izaha kalkışanlar; insanın ruhi yanını 

ihmal etmektedirler. Ve onu sadece bedenden ibaret bir varlık yerine koymaktadırlar. 

Materyalist Avrupa da, ruhi duyguları hiçe saymış, bedeni arzuların tatmininde ve 

maddi üretim sahasında yükselmeye çalışmış, en sonunda insanların birbirleriyle olan 

münasebetleri hayvanlarınkine benzemiş. İnsanlar birbirlerini sömürmeye, 

köleleştirmeye, müstemlekeler kurmaya başlamışlar, ruhi ve ahlaki sahada bunalımlar 

baş göstermiş, özellikle cinsi konularda düşüklükler ortaya çıkmış, insanın insanlığına 

yakışmayan hayvani şekiller meydana gelmiştir.126 Bugün Avrupa’daki gençlerin 

çoğunluğu bunalım yaşıyorlar. Artık maddi imkanlar onları tatmin etmiyor. Yanlış bir 

temele oturtulmuş olan Hıristiyanlık da onların duygularına tercüman olmuyor. Ruhsal 

dünyasında boşluklar yaşayan insanlar, maddi imkanları hangi ölçüde olursa olsun 

kendilerini boşlukta hissediyorlar. Onlara yol gösterici birileri olmadığı zaman, sapık 

inançlara dahi düşebiliyorlar. Örneğin ‘satanizm’ inancı, en çok zenginlerin 

çocuklarında görülüyor. 

                                                
123 Gölcük, Kuran ve İnsan, s.71-72. 
124 Dihlevî, Huccetullâhi’l-Bâliğa, 1/68. 
125 Neccâr, Hilafetü’l-İnsan Beyne’l-Akl ve’l-Vahy, s. 27. 
126 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.84. 
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 Bedeni gerçekleri ihmal ederek insanı, ruhi bir varlık olarak ele almaya 

çalışanlar da bunun bedenle ilgili yanını hiçe saymaktadırlar. Böylece yalnız ruhtan 

ibaret bir varlık getirmektedirler gözler önüne. Hindular, Budistler ve benzeri dinler, 

inanç sistemleri ve felsefi akımların hepsi, bedeni arzuları kökten baskı altına almışlar 

ve ruh alanında yükselmeye çalışmışlardır. Netice de gülünç bir taassuba 

düşmüşlerdir.127 İnsanın ruhî arzuları olduğu gibi bedenî arzuları da vardır. Eğer sadece 

ruhî arzuları tatmin eder de bedenî arzuları bir kenara itersek vücutta bir dengesizlik 

meydana gelir. Bedeni ihtiyaçları karşılanmayan insan, bir süre sonra dengesiz 

hareketler yapmaya başlayacak, toplumsal ilişkileri zayıflayacaktır. Bünyesi zayıf 

düştüğü için de yapması gereken bir çok görevi ihmal edecektir. 

Her iki grupta büyük bir yanlış içerisindedir. Çünkü, insanın varlığını inkar 

ederek bir şeylere ulaşmaya çalışıyorlar. İnsan vücudunda ruh ve beden dengesi 

kurulmadığı zaman bir şekilde hayat zindan olur. 

Hiçbir kimse iyi bir insan olacağım deyip otomatik olarak iyi bir insan olamaz. 

Bunun için mücadele etmesi şarttır ve mücadelesinde Allah Tealâ (cc) onun gönüllü 

yardımcısıdır. Ama Allah Tealâ’nın (cc) yardımı sanki otomatik olarak gelecekmiş gibi 

O hiçbir zaman mecburiyet altına alınamaz. Bu yardım, daha ziyade mücadelenin nitelik 

ve niceliğine bakar ve hemen hemen kelimenin tam anlamıyla Allah Tealâ’nın (cc) 

merhameti olarak tavsif edilebilir.128 

İnsan, ferdî bir kişiliğe sahip olduğu kadar, toplumsal bir nitelik de arzeder. O, 

kişisel benliğini kaybetmeden, insanlarla birlikte yaşamayı başarabilecek bir yapıya 

sahiptir. Onun toplumsal kimliği, kişisel benliğini ortadan kaldırmadığı gibi, onun 

gelişmesine yardımcı da olur. Çünkü insan, başkalarıyla ilişki halinde olduğu zaman, 

başkalarındaki kişisel bozuklukları görecek, hatalı yönlerini düzelterek, daha sağlam bir 

kişiliğe bürünecektir. Ayrıca toplu halde yaşamak, insan için hem bedensel, hem de 

ruhsal açıdan bir zorunluluktur. O, diğer canlılar gibi değildir, yalnız yaşamayı 

başaramaz. Hayatta kalması diğer insanların desteğine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç maddi 

olabileceği gibi manevi de olabilir. 

İnsan, sürekli bir arayış içerisindedir. Onun hayatı, değerli ve iyi olanı aramakla 

geçer. Bu, onun fıtratının bir gereğidir. O’nun için önemli olan, hayatı anlamlı kılan 

değerlerdir.onlar olmadan hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü bu değerler, onun 

hayatının sigortası mesabesindedirler. Yanlış bir şey yaptığı zaman bir uyarı 

                                                
127 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.84. 
128 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.56. 
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mekanizması, doğru bir şey yaptığı zaman da takdir etme mekanizması gibi işlev 

görürler. Bu nedenle toplum, değerlerine sahip çıktığı oranda sağlam bir temele oturmuş 

ve güçlü bir hale gelmiş olur. Aksi takdirde sürekli olarak kaosların, bunalımların, 

sıkıntıların yaşandığı bir yer haline gelir. 
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1. İnsanlar Arası İlişkilere Duyulan İhtiyaç 

İnsan yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Kişinin diğer insanlardan uzak, tek 

başına bir hayat yaşaması onun tabiatına aykırıdır. Çünkü insanın tek başına hayatın 

yükünü kaldırması çok zordur. Bu nedenle diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. 

Allah Tealâ (cc), insanları farklı şekillerde yaratmıştır. Eğer insanlar bu farklılığı 

değerlendirebilirlerse bu, onlar için bir nimet olur. Aksi takdirde bu farklılık, 

aralarındaki düşmanlık için bir sebep teşkil eder. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da insanların farklı ırklara, milletlere mensup olarak 

yaratılmalarının tanışmaları için olduğunu belirtir: “Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir 

dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. 

Haberiniz olsun ki, Allah Tealâ (cc) katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, 

Allah Tealâ (cc), bilendir, her şeyden haberdardır.”1 Milliyetçilik insanlara diğer 

insanları bir tarafa bırakarak kendi çevresinde küçük daireler çizdirmiştir. Bu daire 

herhangi bir akıl, mantık ve ahlaki temel üzerine değil, yaratılış tesadüfleri temeline 

dayanır.2 Çünkü insanın, hangi ırktan yaratılacağına kendisi karar veremez. Kendi 

seçimine bağlı olmayan bir yaratılıştan dolayı diğer ırktan olan insanları aşağılaması boş 

bir kuruntudan ibaret hale gelir. 

Bu tanışmanın olabilmesi için de insanlar arasında birtakım ilişkilerin, 

etkileşimlerin olması kaçınılmazdır. İnsanlar, öncelikle birbirlerini tanıyacak, daha 

sonra da karşılıklı etkileşimler meydana gelecektir. Ayrıca insanların birbirlerini 

tanımalarından, dürüst olan ve olmayanların ayrılması gibi bir sonuçta ortaya çıkar. 

Çünkü herkes, dürüst insanlarla ilişki kurmak, onlarla iş yapmak ister. Sahtekar 

insanlara kimse yakın olmak istemez. 

Kuran, müslümanlardan özellikle akrabalarla iyi ilişkiler kurmalarını ister. “Ey 

insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler 

ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz 

Allah’tan (cc) ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah Tealâ (cc) 

sizin üzerinizde gözeticidir.”3 Allah’ın (cc) emir ve yasaklarına karşı gelmekten, 

anlaşmaları bozmaktan sakının. Yakınlık duyduğunuz kişilerle ve akrabalarla bağı 

kesmeyin.4 Sılai rahimdeki rahim, rahmetten türemiştir. Kim sılai rahimi keserse onun, 

                                                
1 Hucurat 49/13. 
2 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/458. 
3 Nisa 4/1. 
4 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/567-568. 
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Allah’ın rahmetinden nasibi yoktur.5 Çünkü akrabalık bağlarını zayıflatmak insan için 

bir felakettir. İnsanın en sıkıntılı anlarında diğer bir çok insan ondan uzaklaşırken 

akrabaları hep yanında olur. Akrabalarıyla arası iyi olmayan kişinin çevresi ne kadar 

geniş olursa olsun içinde bir yalnızlık ve terkedilmişlik hissi duyar. Bu da onu sürekli 

olarak rahatsız eder.  

İslam, insanın bu dünyadaki hayatını tek başına ele almaz. Toplumu, insanın 

meydana getirdiği bir bütün olarak değerlendirir. Onun için toplumu, bir vücut olarak 

kabul eder. Azalarını, yani insanları vücudun birer organı mesabesinde sayar. Nasıl, 

insan organlarının ahenk içinde çalışması gerekirse, toplumunda aynı ahengi kurmasını 

isteyen İslam, insanlar arası münasebeti de aynı seviyede ele alır.6 Allah Tealâ (cc) 

Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: “Allah (cc), kendi yolunda kenetlenmiş bir 

duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.”7 Aranızda herhangi bir ayrılık, engel 

bulunmaksızın tek bir nesne gibi,8 herhangi bir gediği, deliği olmayan bina gibi olun,9 

der. Allah (cc), bu ayette şu üç özelliğe sahip olan orduyu tasvip ettiğini vurguluyor: 

İmanlı ve Allah yolunda savaştıklarının şuurunda olan askerlerden müteşekkil, dağınık 

olmayıp, disiplinli ve düzenli olarak savaşan, düşmana kurşunla kaynatılmış duvar gibi 

sağlam ve sarsılmaz bir şekilde karşı koyan bir ordudur bu.10 Çünkü insanlar arasındaki 

bağ ve yakınlık, ne kadar güçlü ise o oranda, hedeflerine daha yakın olurlar. Aksi 

takdirde, çabuk yutulan, kolay bir lokma haline gelirler. 

 İnsan, hep başkalarıyla ilişki halinde olmak ister. Bu ilişki bazen güçlü temellere 

dayanır, bazen zayıf olur. İnsanlar arasındaki güven sağlam olursa o ilişki, hem 

kuvvetlenir, hem de daha uzun süre devam eder. Güvensizlik üzerine kurulu olan 

ilişkiler kısa süreli olur ve de olumsuz neticelerle sona erer. 

2. Kurân’ın Sosyal Hayata Verdiği Önem 

2.1. Kul Hakkı Açısından 

 Kul hakları, insanların bu dünyadaki en büyük sermayeleri olarak kabul edilen 

mal, can  gibi maddi hakları ile namus, onur, şeref gibi manevi hakları olarak kabul 

                                                
5 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/330. 
6 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.20. 
7 Saf 61/4. 
8 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/718. 
9 Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, V/528. 
10 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VI/265. 
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edilmekte olup, bunlara yönelik her türlü haksız saldırı kul hakkını ihlal olarak 

değerlendirilmektedir.  

 İslam hukukunda şahsın hayat, beden bütünlüğü, şeref ve haysiyet, meslek icra 

edebilme, ekonomik varlık sahibi olabilme vs. gibi haklarını korumak için birtakım 

yaptırımlar konmuştur.11 Belli bir kişiye verilen zararlar yanında zimmet, irtikap, 

karaborsacılık, fitne, idari baskı ve zulüm gibi ammenin maddi ve manevi haklarına ve 

menfaatlerine, huzur, güvenlik ve refahına zarar verme sonucunu doğuran her türlü 

faaliyet de kul hakkına tecavüz sayılıp yasaklanmıştır.12 

 Kişi hakkının kapsamına giren maddi anlamdaki değerler, kişinin sağlıklı ve 

düzenli bir beden yapısına sahip olmasını ve bu bedenin hayatın akışı içerisinde her 

türlü haksız saldırıdan ve müdahaleden uzak tutulmasını sağlayan değerlerdir.13 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da insanların, birbirinin mallarını haksız bir şekilde 

yememeleri anlamında şöyle buyurmaktadır:  “Bir de aranızda mallarınızı batıl 

sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için, o 

malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin.”14 Allah Tealâ (cc), kardeşinin malını haksız 

yere yemeyi, kendi malını haksız yere yemek gibi kabul etmiştir. Çünkü bütün 

müminler kardeştirler.15 İnsanların mallarını haksızlıkla yemek, şeriatin alınmasına izin 

vermediği her türlü yolla başkasının malını almaktır.16 Yani, rüşvet, yolsuzluk, haksız 

rekabet, kumar, faiz gibi yollarla hak edilmeyen bir şeyi zimmete geçirmektir. 

 Kişinin manevi hakları ise, daha çok çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumla olan 

ilişkilerinden ortaya çıkan ve hukuken korunan onur, şeref, özgürlük gibi maddi 

olmayan haklardır.17 

Bu anlamda insanların, manevi şahsiyetlerini zedeleyecek ve onlar hakkında 

haksız ithamlara sebep olacak tarzda yanlış zanlarda bulunmayı Kuran, 

yasaklamaktadır: “Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir 

kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından 

çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 

tiksindiniz. O halde Allah'tan (cc) korkun. Şüphesiz Allah Tealâ (cc), tevbe’yi çok kabul 

                                                
11 Gökmenoğlu, İslam’da Şahsiyet Hakları, s.69-70. 
12 Çağrıcı, “Kul Hakkı”, XVI/350. 
13 Gökmenoğlu, İslam’da Şahsiyet Hakları, s.75. 
14 Bakara 2/188. 
15 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, II/189. 
16 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/105. 
17 Gökmenoğlu, İslam’da Şahsiyet Hakları, s.110. 
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edendir, çok merhamet edendir.”18 Zan, ihtimal üzere bir hüküm olduğundan bir kısmı 

hakka hiç isabet etmez. Etmeyince de başkasının hakkına ait hususta o şekilde aleyhine 

hüküm, bühtan ve iftira ve bundan dolayı bir vebal olur.19 Burada kişi zannetmekten 

değil, çokça zannetmekten ve her zannettiğine tabi olmaktan men edilmiştir. Bir kimse 

veya grubun davranışlarında hoş olmayan görüntüler varsa, sui zan duymak için de 

makul sebepler varsa, bu zan günah değildir. Ama kişinin, başka birine sebepsiz yere 

kötü zan beslemesi, ya da başkaları ile ilgili düşüncelerinde sürekli olarak sui zannı ön 

plana çıkarması, yahutta görünüşü ve hareketleri iyi bir insan olduğunu gösteren kişiye 

sui zan beslemesi günah olan zandır.20 İnsanların hak ve hürriyetleri korunmalı ve saygı 

görmelidir. Yaptıkları şeyin gerçek olup olmadığı tam olarak açıklığa kavuşuncaya 

kadar muhakeme edilmemelidirler.21 

 Müslümanlar, kardeşleri hakkında konuşurken daha dikkatli olmak 

durumundadırlar. Doğruluğuna emin olmadıkları bir konuda kardeşini rencide edici bir 

tarzda konuşmamalıdırlar. Çünkü bu tür mesnetsiz konuşmalar hem bu dünyada 

düşmanlığa ve toplumsal huzuru bozmaya sebep olduğu gibi âhirette de kul hakkı 

kapsamına girdiği için kişiye vebal yüklemektedir.  

 Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde müslümanların birbiri 

üzerindeki haklarını şöyle sıralamaktadır: “Bir müslüman için müslüman kardeşi 

üzerine vacip olan beş hakkı vardır. Selam almak, aksırana teşmit(Allah Tealâ (cc) sana 

rahmet etsin demek), davete icabet, hastayı ziyaret etmek ve cenazelerin arkasından 

gitmek.”22 Müslüman olmak bir sorumluluğu gerektirir. Çünkü bütün müslümanlar 

kardeştir. Bu kardeşliğin gereği de kişinin, kardeşinin derdiyle dertlenmesi, ona 

duyduğu sevgi ve saygıyı sözlerinde ve davranışlarında ortaya koymasıdır. 

 İslam alimlerinin çeşitli ayet ve hadislere dayanarak tespit ettikleri büyük 

günahların çoğu kul haklarıyla ilgilidir. Örneğin: Adam öldürme, hırsızlık, hıyanet, ana-

babaya kötülük gibi.23 Allah Teala’nın (cc) affetmeyeceği tek günah kul hakkı olduğuna 

göre, kul hakkı kapsamına giren günahların büyük günahlardan kabul edilmesi, 

günahları sınıflandırmadaki tasnifin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır.  

Üzerine kul hakkı geçirmiş olan kişinin kıyamet günündeki durumu içler 

acısıdır. Çünkü o kimse üzerine geçirdiği hak mesabesinde kazandığı hayırların bir 

                                                
18 Hucurat 49/12. 
19 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VII/207. 
20 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/450-451. 
21 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XIII/502. 
22 Müslim, “Selam”, 4. 
23 Çağrıcı, “Kul Hakkı”, XVI/350. 
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çoğunu kaybedecektir. Ebu Hureyre der ki: “Resulullah ashabına ‘Müflis kimdir bilir 

misiniz?’ diye sordu. Ashab ‘Bizim aramızda müflis hiçbir dirhemi ve eşyası olmayan 

kimsedir’ dediler. Bunun üzerine Resulullah: ‘Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki, 

kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelecek, ancak şuna sövmüş, buna zina 

iftirasında bulunmuş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüş 

olarak gelecek dolayısıyla şuna iyiliklerinden buna iyiliklerinden verilecektir. Şayet 

davası görülmeden iyilikleri biterse onların (hak sahiplerinin) günahlarından alınarak 

bunun üzerine konacak ve cehenneme atılacaktır.”24 “Kıyamet gününde haklar, mutlaka 

sahiplerine ödenecektir. Öyle ki, boynuzsuz koyun için dahi boynuzlu koyundan kısas 

alınacaktır.”25 Allah Tealâ’nın (cc), mahlukata bu şekilde muamele etmesi, O’nun 

adaletinin gereğidir. 

Bu dünyada bazı insanlar zalim olabilir, insanlara haksızlık ve zulüm yapabilir. 

Ama bu dünyada yapılan her şeyin karşılığı öbür dünyada görülecektir. Bu dünyada 

alınamayan haklar, âhirette sahiplerine tek tek ödenecektir. Bundan dolayı zalim 

insanların âhirete olan inançlarında zayıflık vardır. Eğer öyle olmasaydı insanlara karşı 

daha adil davranırlardı. Çünkü kul hakkı diğer günahlara benzemez. Allah Tealâ (cc) 

diğer günahları dilerse affedebilir. Ama kul hakkını asla. Günahlar Allah Tealâ’nın (cc) 

kulları üzerindeki bir hakkıdır. Kul hakkı ise yaratılmışların hakkıdır. Bu nedenle kul 

onlarla hesaplaşmak durumundadır. 

Kişi haklarını, insan hakları olarak göstermekte mümkündür.26  

 Sadece bu maddi eylemler değil aslında insanı huzursuz eden, kalbini kıran her 

türlü hareket de kul hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Örneğin insanlarla alay 

etme, kötü söz söyleme, küfür etme, gıybet gibi davranışlar da insana zarar veren 

davranışlardır. Bunları da kul hakkı hükmünde ele almak daha doğru olur 

kanaatindeyim. 

 2.2. Toplumsal Düzen Açısından 

 İnsanların huzuru bir ölçüde içinde bulundukları toplumun huzuruna bağlıdır. 

İnsanın maddi ve manevi durumu ne kadar iyi olursa olsun, eğer yaşadığı toplum 

kendisine huzur ve güven vermiyorsa o kişinin mutlu olması mümkün değildir. 

 Her toplum, halkın biyolojik ihtiyaçlarını gidermede kendine özgü birtakım 

yollar bulmuş ve bir düzen oluşturmuştur. Böylece toplum, bireyin neleri istemesi, 
                                                
24 Müslim, “Birr”, 59. 
25 Müslim, “Birr”, 60. 
26 Gökmenoğlu, İslam’da Şahsiyet Hakları, s.71. 
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neleri yapması, bunları nerede ve ne zaman yapması gerektiğine ilişkin ilke ve ölçüler 

tespit etmiştir. Öyle ki, bazı hareket ve davranışlar, kendi aralarında özelleşmiştir. Bu 

tavır ve hareketler, başka toplumların anlayamayacağı anlamlarla yüklenmiştir.27 

 Düzenli toplumlar, fertleri olgunluğa eren, insanlar arasında dayanışma ve 

kaynaşmayı gerçekleştirmiş olan, kültür seviyeleri bakımından da dengeli bir ortama 

kavuşan toplumlardır.28 Kafa yapıları taşlaşmış ve hiçbir sözden anlamayan insanlardan 

oluşan toplumlar ise, gelişmeye kapalı olan toplumlardır. 

 Bir toplumun sosyal yaşayış biçimi, gelenek ve görenekleri, insanların biyolojik 

ve psikolojik yapılarına ne kadar uygun olursa birbirleriyle uyumları o oranda artar. Bu 

bakımdan statik ve ilkel toplumlarda toplumsallaşma o oranda kolay olur. Çünkü 

davranış biçimleri fazla bir yekün teşkil etmez. Ancak ileri toplumlarda roller fazla 

olduğundan bu iş o kadar kolay olmaz. Hatta bazen kişiliğini bile koruyamaz. Bu 

sıkıntı, en çok toplumların ideoloji değiştirdiği dönemlerde yaşanır.29 

Sağlıklı bir toplumun oluşması için o toplumdaki insanlarla istişare etmek şarttır. 

Kuran, bu konuya şu ayetle işaret eder: “yapacağın işler hakkında onlarla istişare et, 

görüşlerini al”30 Allah (cc), Peygamberine, kullarına olan şefkatinden dolayı onlarla 

istişare etmeyi emretti. Çünkü bu, onların doğruyu bulmalarına ve hevalarına 

meyletmemelerine bir vesiledir.31 Peygamberimiz vahiyle destekleniyordu. Fakat 

kendisinden sonraki ümmetine örnek olsun diye istişare etmiştir. Çünkü istişare etmek 

hem yapılan hataları en aza indirir, hem de bir hata yapıldığı zaman sorumlulukların 

paylaşılmasına ortam hazırlar. 

 Toplumsal bir düzen oluşturabilmek için, Allah Tealâ (cc) bazı şeylerin 

yapılmasını, bazılarının ise terk edilmesini emretmiştir: “Şüphesiz ki Allah Tealâ (cc), 

size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve 

azgınlıktan nehy eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”32 Bunlar,bir toplumun 

temeli olan ahlaki ilkelerdir. Toplum, ancak bunlara sahip çıkarsa ayakta kalır. 

 İslam ferdin toplum içinde erimesine ve kendini ona feda etmesine müsaade 

etmez. Liberal ve kapitalist toplumlarda olduğu gibi onu alabildiğine hür ve bağımsız 

saymaz. Ona her şeyin sahibi ve maliki gözü ile de bakmaz. Brahmanizm’de olduğu 

                                                
27 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.85. 
28 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.21. 
29 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.86.  
30 Ali İmran 3/159. 
31 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/496. 
32 Nahl 16/90. 
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gibi müslümanlar arasında bir eşitsizlik yoktur. “Müminler ancak kardeştirler.“33 

Müslümanlar arasındaki iman bağı, akrabalık bağından ve nesep bağından daha 

kuvvetlidir.34 Bu ayet yeryüzündeki tüm müslümanları evrensel bir ailenin bireyleri 

olarak değerlendiriyor.35 Aile bireylerinin birbirine karşı üstünlük taslamaları da 

beklenemez zaten. 

Yine eski Yunan’da ve Roma’da olduğu gibi yerli ve yabancı ayrımı veya idare 

edenlerle idare edilenler ikiliği yoktur. Fert, toplumun ve devletin yanında fakat 

onlardan ayrı ve bağımsız olarak vardır. Toplumla olan ilişkisi toplumun onu kendine 

feda etmediği ve hürriyetlerini elinden almadığı sürece normaldir.36 

 Sağlıklı bir toplum hayatı oluşturabilmenin en güzel yolu, cinsel arzuların 

kontrol altına alınıp disipline edilmesidir. Tarih, maddi zevkleri hayatın gayesi haline 

getiren toplumların düşüşlerine şahittir. Bir toplumda müstehcenliğin yayılması, o 

toplumda ölmekte olan bir medeniyetin görüntüsüdür.37 “Biz Lût'a da bir hüküm, bir 

ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir 

kavimdi.”38 “Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan 

pişirilmiş taşlar yağdırdık.”39 Lut kavmi, her türlü fenalığı işleyen, utanmaksızın, 

sıkılmaksızın açıkça livata yapan edepsiz bir kavimdi. Onların bu pisliklerine 

bulaşmayan Lut peygamberi ve ailesini Allah (cc), rahmetine almıştır. Rahmet sanki bir 

sığınak gibidir. Allah (cc) dilediği kimseyi oraya girdirir. Oraya giren kişi rahata 

kavuşmakta, şefkate dalmaktadır.40 Lut peygamberin memleketi deprem veya volkanik 

bir olaya benzer şekilde yok edilmişti. O kavim, insanlığa ait şeref ve gururu kaybetmiş, 

selim fıtrat kurallarını düşünemez hale gelmişti.41 Yoldan çıkmış olan bazı kavimler, 

ahirette azabı hak ettikleri gibi, zaman zaman Allah (cc) tarafından, diğer insanlar için 

ibret olsun diye bu dünyada da helak edilmiştir. 

 Ahlaksızlık, fuhuş, toplumda yaygın hale geldiği zaman, o toplumda aileye olan 

rağbet azalır. Aile kurumu zayıflayınca insanların sevgi ve şefkat ortamında alacakları 

ilk eğitimleri yok edilmiş olur. İnsanlar yaşamlarına sağlıklı bir eğitimle başlamadıkları 

                                                
33 Hucurat 49/10. 
34 Zemahşerî, Keşşaf, V/573. 
35 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/447. 
36 Şahinoğlu, Sadi-yi Şirazi ve İbn Teymiyye’de Fert ve Cemiyet İlişkileri, s.29. 
37 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.91. 
38 Enbiya 21/74. 
39 Hicr 15/74. 
40 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, X/155. 
41 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, IX/138. 
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için ilerde büyük sorunlar yaşarlar. Bu durum da toplum için büyük bir tehlikeye zemin 

oluşturur. 

 İslam dini, insandaki şehvet duygusunu kontrol altına almak için evliliği teşvik 

etmiş ve zinayı da haram kılmıştır: “Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve 

cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah Tealâ 

(cc) kendi lütfü ile onları zenginleştirir. Allah Tealâ (cc), (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) 

bilendir.”42 Allah (cc) nikah kıymaya teşvik ediyor. Bununla da yetinmeyip nikah 

kıymayı emrediyor.43 “Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir 

yoldur”44 ayetleri bunun açık örnekleridir. Ayet, toplumun zinayı önleyici ve ona 

yönelten sebep ve araçları ortadan kaldırıcı önlemler almasını emretmektedir. Bu 

nedenle toplum, zinayı ortadan kaldırıcı bir çevre oluşturmak için tüm eğitsel ve hukuki 

araçları kullanmalıdır.45  

 İslãm'ın temel amaçlarından  biri de nesillerin korunması, sağlıklı bir toplum 

yapısının oluşturulmasıdır. Toplumların çekirdeğini aile teşkil eder. Sağlıklı nesiller bu 

yuvada yetişir. Çocuk fıtrî gelişmesini de ahlâk ve terbiyesini de önce buradan alır. 

İnsan sevgisinin kaynağı da ailedir. Bu yuva için en büyük tehlike ise zina ve fuhuştur. 

Zina ve fuhuş önce ailenin teşkilini engeller; kurulmuş olan ailenin ise dağılmasına ve 

perişan olmasına sebep olur. 

İslam toplumunda bütünlük hakimdir. Ayrı sınıflar görülmez. “Ey insanlar! 

Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi 

milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah Tealâ (cc) yanında en değerli ve en 

üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah Tealâ (cc) bilendir, her şeyden 

haberdar olandır.”46 Özelliklerimizin, milletlerimizin farklı olması, aramızda çatışma 

olması için değil, ortak mükellefiyetleri yüklenmek, ortak ihtiyaçları karşılamak için 

gerekli yardımlaşmayı sağlamak amacıyladır.47 

Kültür seviyesinde denge unsuru mutlaka ön planda tutulmuştur. Zira, insanlar 

merhamette, sevgide ve yumuşak huylulukta bir vücudun organları gibi görülürler. 

Şayet müminlerden birine bir rahatsızlık ya da sıkıntı gelirse bunu bütün toplum 

hisseder. Sıkıntıyı gidermek, rahatsızlığı tedavi etmek diğer müminlerin kaçınılmaz 

                                                
42 Nur 24/32. 
43 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IX/311. 
44 İsra 17/32. 
45 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/107. 
46 Hucurat 49/13. 
47 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XIII/507. 



40 

görevlerindendir.48 “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve 

birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, 

diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”49 Bu özellik 

sadece İslam toplumunda görülür. Müslümanlar İslama sarıldıkça, kendilerini bir vücut 

gibi hissederler. İslam’dan uzaklaştıkça hem güçlerini kaybederler, hem de inançlarını. 

Hz. Peygamber döneminde kast, sınıf ve aristokrasi gibi doğuştan geldiği kabul 

edilen ayrıcalıklı statülerin yerini, çalışmakla kazanılan ve ehliyete dayanan konumlar 

almıştır. İdarecilerin ve diğer görevlilerin tayininde, işe ehil olma esası kabul edilmiştir. 

Hür-mevla-köle, zengin-fakir, kuvvetli-zayıf, kadın-erkek, genç-ihtiyar kim olursa olsun 

inanan herkes eşit kabul edilmiştir. Böylece Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, 

Hz. Osman ve Halid b. Velid gibi, farklı tabiat ve karakterlere mensup insanları tek çatı 

altında birleştirmiştir.50 Zenci ve köle diye insan yerine konmayan Bilal, Hz. 

Peygamberin gözbebeği olmuştur. 

 Kuran’da, İslam toplumunda bir anlaşmazlık olduğu zaman başvuru mercii 

olarak Kuran ve sünnet gösterilir: “Ey iman edenler! Allah Tealâ’ya (cc) itaat edin, 

Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir 

şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah Tealâ’ya (cc) ve âhiret gününe gerçekten 

inanıyorsanız, onu Allah Tealâ (cc) ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç 

bakımından da daha güzeldir.”51 Allah’a arz etmek demek O’nun kitabına başvurmak 

demektir. Resulüne arz etmek demek hayatta iken bizzat kendisine, vefat ettikten sonra 

ise sünnetine başvurmak demektir. Ayetteki “ulu’l-emr” konusunda ihtilaf vardır. Ulu’l-

emr’in alimler ve fakihler olduğu söylenmiştir.52 Yine buradaki hitabın devlet başkanına 

mı, müctehitlere mi yoksa tüm müslümanlara mı olduğu konusunda tartışmalar 

yapılmıştır. Halkla devlet başkanı arasında bir sorun olduğunda, şeriata uygun emirleri 

konusunda ona itaat gerekir.53 Anlaşmazlıklarda, böyle bir yol takip ettiğiniz zaman size 

sevap, yapmazsanız azap vardır.54 Bir fert veya toplum olarak bütün müslümanlar, ilk 

olarak Allah Tealâ’ya (cc) bağlıdırlar, tüm diğer bağlar bu bağa boyun eğmek 

zorundadır. Başka birine bağlılık ve itaat, ancak Allah Tealâ’ya (cc) itaati 

engellemeyecekse kabul edilir. Biz ancak Allah Tealâ’nın (cc) Resulüne itaat ederek 

                                                
48 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.21-22. 
49 Müslim, “Birr”, 66. 
50 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.315. 
51 Nisa 4/59. 
52 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/364. 
53 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IV/97. 
54 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/153. 
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Allah Tealâ’ya (cc) itaat etmiş oluruz. “Ulu’l-Emr” tabiri ise müslümanların aralarından 

seçip yetki verdikleri din alimleri, düşünürler, politik liderler, yöneticiler, 

mahkemelerdeki kadılar vb. kimselerdir. Onlar Müslümanlardan oldukları, Allah 

Tealâ’ya (cc) ve Resulüne itaat ettikleri sürece, onlara karşı gelip, müslümanların 

toplum hayatındaki barışı bozmak doğru değildir.55 

İslam’la birlikte Arap Yarımadası’nda merkezi otorite hakim olduğu için, 

kabilelerin kan davası gütmeleri, müstakil olarak birbirinden intikam almaları 

yasaklanmıştır. Çok yaygın olan kan davaları kaldırılmış; onun yerine suçun ferdiliği ve 

sadece suç işleyenin cezalandırılması prensibi kabul edilmiştir. Gasp, soygun, içki, 

kumar, fuhuş, hırsızlık, yetim malı yemek, kan dökme, intikam, yalan, kin, haset, kibir, 

gıybet,  koğuculuk gibi fert ve toplumun zararına olan davranışlar yasaklanmıştır.56 

İslam dini, Mekke de kokuşmuş olan bir düzeni yıkıp, yeni baştan bir medeniyet 

kurmuştur. 

Toplum, hem ilerletici hem de geriletici bir işleve sahiptir. İnsan, başkalarıyla 

işbirliği yaptığı zaman yeteneklerini geliştirir. Böylece insan, tarihi süreç içinde ya 

kendini olgunlaştırır veya yıkıcı canlı bir ceset haline sokar. Ancak günümüze kadar 

birçok toplum, çoğunluğu kullanmayı hedef edinen azınlığa hizmet etmişlerdir. Onun 

için de o azınlık, çoğunluğu aptallaştırma, güçlerini kırma ve gelişmelerini engelleme 

zorunda kalmışlardır. Bu yüzden toplumlar, insanlıkla ve insanlık için geçerli evrensel 

kurallarla çatışma eğilimi göstermiştir. Böylece güdümlü toplumlar, güçsüz bir çocuk 

gibi ya İsa (a.s.) ile birlikte çarmıha gerilmiş ya da Cengiz Han, Stalin ve Hitler’le 

birlikte öldürüp soygunculuk yapmıştır.57 

İslam toplumu, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir toplumdur. Bu toplumda 

aşırılıklar görülmez, insanlar arasında ayrım yapılmaz. Herkes, hak ettiği şekilde saygı 

görür. Böyle bir toplumda, ahlaksızlık, fuhuş kendisine yer edinemez. Çünkü bu 

toplumda, aile yapısı güçlü bir kale gibidir, onu yıkmak o kadar kolay değildir. Huzur 

ve güven buradadır, başka yerde değil.  

2.3. Sorumluluk Bilinci Açısından 

 İnsan, sorumlu bir varlıktır. Onun bu sorumluluğu, halifelik görevini 

üstlenmesinden kaynaklanır. O, kendi sorumluluğu kapsamına giren olaylardan dolayı 

hesaba çekilecektir. 
                                                
55 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/371. 
56 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.315. 
57 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.83. 
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 İnsan, başkalarıyla birlikte yaşamak durumundadır. Başkalarıyla birlikte 

yaşamak, birtakım sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu sorumlulukların bir kısmı, 

ferdin yerine getirebileceği sorumluluklar iken, bir kısmı da ferdi aşan bir mahiyet arz 

etmektedir. 

 Her insanın üstlenmesi gereken üç sorumluluk vardır. Biri, iş-güç; ikincisi, insan 

oluşumuz nedeniyle başka insanlarla yaşama zorunluluğu; üçüncüsü de, her insanın iki 

cinsiyetten birine ait oluşunun kabul edilmesidir.58 

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde sorumluluğu şu şekilde 

açıklıyor: “Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetimindekilerden sorumludur. 

Devlet adamı bir yöneticidir ve halkından sorumludur; erkek ailenin yöneticisidir ve 

onları gözetmekten sorumludur; kadın, kocasının evinin muhafızıdır ve bundan 

sorumludur; hizmetçi efendisinin malının bekçisidir ve bundan sorumludur. Her biriniz 

bir yöneticisiniz ve yönetiminizdekilerden sorumlusunuz.” 59 Yani her insan, bir şekilde 

sorumluluk sahibidir. 

Kuran’a göre herkes kendi yaptığından sorumludur. Hiç kimse bir başkasının 

günahını çekmez. “Bir de günah çeken bir kimse başkasının günahını çekmeyecek; yükü 

ağır basan, onun başkasına yüklenmesi için çağrıda bulunsa da, ondan bir şey alınıp 

yüklenmeyecektir, isterse bir yakını olsun. Fakat ancak gıyaben Rablerinin korkusunu 

duyanları ve namazı dürüst kılanları sakındırırsın. Temizlenen de sırf kendisi için 

temizlenir. Nihayet gidiş Allah’a  (cc) dır.”60 Bu ifade Mekke müşriklerinin müslüman 

olan yakınlarına ‘siz eski dininize dönün, kıyamet günü biz sizin günahlarınızı 

yükleniriz sözlerine karşılık kullanılmıştır.61 Ayrıca müslüman ferdin görevi, tebliğ 

etmektir. Tebliğ görevini yerine getirdikten sonra, görevini yerine getirmiş ve 

sorumluluktan kurtulmuştur. 

Sorumluluk, insanın ne yapacağını belirlediği gibi, yaptığının iyi ve kötü 

sonuçlarına katlanmasını da zorunlu kılar.62 Allah (cc), insana bir görev verir ki, bu da 

kulluk görevidir. Bu görevin yerine getirilip getirilmemesi neticesinde, sorumluluğu 

kula aittir. “Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük 

yapmışsa onu görür.”63 ayeti kulluk görevinin neticesini ortaya koyar. Mümin kalp, 

zerre miktarı hayır ve şer için ürperir. Halbuki dünyada dağlar kadar günah, isyan ve 

                                                
58 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.96. 
59 Buhârî, “Cenâiz”, 32, “Ahkam”, 1. 
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kötülük yaptığı halde hiç kımıldamayan kalpler vardır. Önünde dağ zirvelerinin hiç 

kalacağı hayır tepelerini tepip de üzüntü duymayanlar vardır.64 Başka bir ayeti kerimede 

ise: “Allah Tealâ (cc), yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya 

çekileceklerdir.”65 Hüküm Allah’ın hükmüdür. Otorite O’dur. O yüzden kimse, O’nu 

sorgulayamaz. Allah Tealâ (cc), mahlukatın sahibi ve hakimi olduğu için, 

yaptıklarından onları hesaba çekecektir.66 

 Fert yalnız kendini düşündükçe, ne kendini kurtarabilir, ne de sorumluluktan 

kurtulur. Kuran-ı Kerim’in bütün ahkamı, toplumun kurtuluşu, refah ve saadeti içindir. 

Yani İslam’da fert, kendisini başkası ile birlikte kurtarabilir.67 Bir toplum, felakete 

doğru giderse, o toplumdaki herkes, aynı akıbete uğrar. O toplumdaki iyi insanlarda, 

eğer yapılan yanlışlara engel olmuyorlarsa, onlarda bir süre sonra asimile olur ve o 

toplumun bir parçası haline gelirler. 

 Şayet insan yaptığı her işten ve davranıştan, söylediği her sözden sorumlu 

olmasaydı, dinimizdeki farzlar, haramlar, mübahlar olmaz ve emirlerle yasakların bir 

anlamı kalmazdı. İyi işleri yapanlarla, kötü işleri yapanların aralarında bir fark olmazdı. 

İslam da insan, kendi hür iradesini kullanarak yapacağı işlerden sorumlu tutulmuştur.68 

Sorumluluk olmasaydı, imtihanın hiçbir anlamı kalmaz, herkes kendi kafasına göre bir 

hayat yaşamaya çalışırdı. 

 İnsan, yapması gerekip yapmadıklarından, yapmaması gerekip de yaptıklarından 

dolayı sorumludur ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekilecektir.   

3. Sosyal Bir Varlık Olarak Kuran’da İnsanın Yeri 

3.1. İnsanın Kişisel Kimliği 

 Kuran’ın merkezî konusu, insandır. İnsanı iyi tanımak için Kuran’ı iyi bilmek ve 

anlamak gerekir. Zira Kuran’ı, insanı yaratan Allah Tealâ (cc) göndermiştir. Aynı 

şekilde Kuran’ı iyi tanımak ve yorumlamak için de insanı iyi tanımak gerekmektedir. 

Çünkü insan, Kuran’da bir bütün olarak ele alınmaktadır. Tıpkı ayetler gibi, insan 

davranışları da bir bütünün parçalarıdır.69 İnsan bütün davranışlarıyla insandır. Bu 

nedenle insanları değerlendirirken yalnızca bazı davranışlarını ele alarak 

                                                
64 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XVI/321. 
65 Enbiya 21/23. 
66 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IX/15. 
67 İz, , Din ve Cemiyet, s.117. 
68 Öcal, “Sorumluluk”, 5/430. 
69 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.175-176. 
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değerlendirmek yanlış olur. Her insanda iyi yönler de vardır, kötü yönler de. İnsanlar 

hakkında söz söylerken sadece olumlu yönlerini veya sadece olumsuz yönlerini 

söylemek yanlış bir değerlendirme yapmak demektir. 

İnsanın genel ve özel olmak üzere ikiye ayrıldığı söylenir. Genel için her ayakta 

duran, düşünme gücü ve ilim öğrenme özelliğine sahip olandır. Özel için de şöyle 

denebilir: Hakkı ve hayrı tanıyan, O’na inanan, imkanları nispetinde gereğini yerine 

getiren kimsedir.70 

İnsan bazen faydalı, bazen de zararlı hayvanların niteliğinde gözükür. Kah 

faydası çok, zararı az, iyi idareli arı gibi olur. Kah vefakarlıkta kuş gibi, kah öfke de 

domuz, boğup israf etme de kurt, bekçilikte köpek, dene toplamada karınca, hırsızlıkta 

fare, kurnazlıkta tilki, taklitte maymun, tembellikte eşek, kabalık ve beceriksizlikte öküz 

gibi davranır.71 Ama insanın bazı hareketlerinin hayvanlara benzemesi, onun değerini 

değiştirmez.  

 İnsanın bütün kötü hasletlerinin çıktığı temel güçsüzlük Kuran tarafından 

“zafiyet” ve “zihin darlığı” olarak tanımlanmaktadır. Kuran, bunu devamlı değişik şekil 

ve durumlarda tekrarlamaktadır. İnsanın gururu ve insanın ümitsizliği, şevkinin 

kırılması bu zafiyetten kaynaklanmaktadır. Ve yine insanın kendini yok edici benliği, 

devamlı yem olabileceği hırsı, aceleci ve telaşlı davranışı, kendine olan güvensizliği ve 

kendini mahveden korkuları hep zihninin darlığından kaynaklanmaktadır.72 

İnsanın tek bir nefisten (Nisa 4/1) yaratılmış olması, bir yandan ilk insan 

prototipinin yaratılış aşamasına işaret ederken öte yandan bütün insanlığın ortak ana 

babadan geldiği hatırlatılarak onlara kardeşçe yaşamaları gerektiği telkin edilmektedir. 

Buna göre aynı türden ve kökten gelen insanların soy sopla övünmesi anlamsızdır.73 

Zaten insanların farklı milletler halinde yaratılması kendi seçimleri değildir. Bu nedenle 

bunlarla övünmez anlamsız bir çabadır. 

Kuran dini söylemin tabiatına uygun biçimde insanı ontolojik açıdan tanımlayıp 

evrendeki yerini belirlemekle kalmaz, onun var oluş amacını da ortaya koyar. “Ben 

cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.”74
 İnsanı yaratan Allah 

                                                
70 İsfehanî, İnsan, s.66. 
71 İsfehanî, İnsan, s.62. 
72 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.62. 
73 Kutluer, “İnsan”,  22/322. 
74 Zariyat 51/56. 
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(cc) olduğuna göre ibadet edilmeye layık olan da O’dur. İbadet edilen diğer nesneler ise 

ibadet edilmeyi hak etmiyorlar.75 

İnsan, kendini Allah’a (cc) nasıl yöneltir veya O’ndan nasıl yüz çevirir? Öyle 

görünüyor ki insanın alçalması, bencilleşmesi, günlük hayatın çekiciliği içinde 

kaybolması ve arzularının esiri olması için pek fazla çaba harcaması gerekmez. Yalnız 

bu demek değildir ki, böyle durumlar insan fıtratı için daha uygundur. Belki bu, 

alçalmanın, faziletin şahikalarına yükselmekten daha kolay olmasındandır.76 “Onlara, 

kendisine âyetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat; âyetlerden sıyrılıp çıktı, 

derken onu şeytan arkasına taktı, en sonunda da helak olanlardan oldu. Eğer dileseydik 

Biz onu ayetlerle yükseltirdik, fakat o, yere alçaklığa saplandı ve hevasının ardına 

düştü.”77 Bu kişinin Allah’ın (cc) vahyi hakkında bilgisi vardı. Ondan beklenen vahye 

uygun hareket etmesiydi.78 O ise dünya lezzetlerini, şehvetini ahirete tercih etti. Allah’a 

(cc) itaati reddedip emrine muhalefet etti.79 

Kuran, hata payı en az olan insanı yetiştirmeyi ve böylesi insanlardan meydana 

gelen bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.80 Çünkü hatasız insanın olmayacağı 

gayet açıktır. Bu nedenle, mümkün olduğunca insanları yanlış yollardan doğru olanına 

kanalize etmek gerekir. 

Kuran’da insanın olumsuz niteliklerinin ortaya konmasından sonra onun en 

güzel şekilde yaratıldığının söylenmesi şu şekilde yorumlanabilir. Allah Tealâ (cc) 

insanı her türlü kabiliyetle donatmıştır. İnsanoğlu kendisinde bulunan bu kabiliyeti 

kullanarak kamil bir insan haline de gelebilir, aşağılık bir konuma da düşebilir. 

3.1.1. Kuran’da İnsanın Olumsuz Vasıfları 

 İnsandaki bu olumsuz vasıflar, yaratılışında yoktur. Bunu aklı ermeye ve teklifle 

sorumlu olmaya başladıktan sonra elde etmiştir. Bunlar çalışmayla ortadan 

kaldırılabilir.81 

 Kuran’ın insanın ahlaki zayıflığından bahsettiği her yerde iman edenler bundan 

istisna tutulmuştur. Yani bu davranışlar değiştirilemez değildir.82 

                                                
75 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/521. 
76 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.55.  
77 Araf 7/175-176. 
78 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, II/118. 
79 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VI/123. 
80 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.175. 
81 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI/106. 
82 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VI/461. 
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 İnsanın aklı ve kalbi önündeki suni engeller bertaraf edilirse, insan ilahi ışığa 

yönelme isteğini her zaman gerçekleştirebilecek manevi donanımda yaratılmıştır.83 

Bunun için insan öncelikle önyargılardan kurtulmak zorundadır. Çünkü önyargılar 

hakkın ve hakikatin önündeki en büyük engeldir. 

Yüce Allah (cc) önce insandaki olumsuz vasıfların insandan hasıl olduğunu 

zikredip, sonra da insanın onları benliğinde kontrol altına alarak yönlendirmesini ve 

onların dümen suyunda gitmemesini istemektedir.84 

İnsanın bu olumsuz vasıflarının insanın karakteri olduğunu söyleyenlerde vardır. 

Onlara göre bu durum Allah Tealâ’nın (cc) insanı böyle yarattığı anlamına gelmez. 

Allah Tealâ (cc) bu tür insanları kınamıştır. Allah Tealâ’nın (cc) kınadığı şeyler, insanın 

değiştirmesi, düzeltmesi mümkün olan şeylerdir.85 Örneğin Allah Tealâ (cc) insana 

şehvetini kontrol altına alma ve aceleciliği terk etme gücü vermiştir.86 Şu ayeti 

kerimeler bunun delilidir: “Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa 

erenlerdir.”87 “Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.”88 

İnsanın olumsuz yönlerini ortaya koyan Mearic 70/19-20-21 ayetlerinin şirk ehli 

hakkında olduğu da söylenmiştir.89
 

Kuran, daha sık olarak insanın bir şeye yönelmesiyle Allah Tealâ’nın (cc) o 

kimseyi o yönde başarıya ulaştırdığını belirtmektedir.90 İnsan hangi yönde çaba harcarsa 

Cenabı Allah Tealâ (cc) onu o yöne sevk eder. İnsanın çabası olmadan Allah’ Tealâ’nın 

(cc) onu günaha meylettirmesi O’nun adalet ilkesiyle bağdaşmaz. 

 İnsan, benliğinde bulunan bu kuvvetleri dünyada gerektiği gibi, gerektiği yerde, 

gerektiği zamanda ve gerektiği kadar kullanmak ve bunların fazla ve aşırı taraflarını 

dünyadan ayrılmadan islamın prensiplerine uygun şekilde terbiye etmek 

ihtiyacındadır.91 

 Kuran’ın yetiştirmek istediği insan, melekleşme sürecine katılan varlık değil, 

insan-ı kamil özellikleriyle davranan erdemli varlıktır. Bu sebeple İslam mektebi 

insanın acelecilik yönünü teenni ile, nankörlük yönünü teşekkürle, zalimli yönünü 

                                                
83 Altıntaş, İslam İnsanı, s.19. 
84 İsfehanî, İnsan, s.176. 
85 Ateş, Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, X/63. 
86 Zemahşerî, Keşşaf, IV/146. 
87 Haşr 59/9. 
88 İnsan 76/3. 
89 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/234. 
90 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.55. 
91 İsfehanî, İnsan, s.177. 
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adaletle, cimrilik yönünü cömertlikle, cahillik yönünü bilgilenmekle, kibirlik yönünü 

mütevazilikle tedavi ve tezkiye etmek ister.92 

 İnsanın yapısında bulunan bu özellikler, onun değiştirebileceği şekilde dizayn 

edilmiştir. Zaten bütün insanlar bu özelliklere göre hareket etseydi muttaki insan 

bulmak imkansız olurdu. Allah Tealâ (cc) ise muttakilerin kurtuluşa ereceğini 

müjdeliyor.93 Muttaki insanlar olmamış olsaydı Allah Teâla’nın (cc) böyle bir vaatte 

bulunması anlamsız olurdu. 

 Bu özelliklerin bazı insanlarda bulunup, bazılarında bulunmadığını söylemek de 

Allah Teâla’nın (cc) adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Allah Tealâ (cc) insanları bu dünyaya 

eşit şekilde, fıtrat üzere göndermiştir. Kazandıkları şeyler onların kendi çalışmalarının 

ürünüdür. Bundan dolayı ben zaten bu şekilde yaratılmışım, değiştirmem imkansız, 

diyerek günah işlemek kişiyi masum kılmaz. 

3.1.1.1. Azgın 

 İnsan, kendi gücünün ve kuvvetinin farkında olmadan ve de haddi aşarak bu 

dünyada zaman zaman azgınlık eder. Azgınlık, Allah Teala’nın (cc) otoritesine baş 

kaldırmak demektir. 

Allah Tealâ (cc), insanın bu niteliğini vurgular şekilde Kuran’da şöyle 

buyurmaktadır: “Hayır; insan azgınlık eder.” 94 Azgınlık etmek demek, kibirlenmek ve 

yeryüzünde bozgunculuk yapmak demektir.95 İnsanlar, günah konusunda ve nefsin 

hevasına uyma konusunda sınırı aşarlar, Allah’a (cc) karşı kibirlenir,96 sınırı aşarlar.97 

Kişi kendisini müstağni gördüğünde haddi aşar ve Rabbine karşı kibirlenir, O’nu inkar 

eder.98 

Azgınlık sebebiyle yapılan davranışlar, o kişilerin sadece ahirette değil, bu 

dünyada da bazı şeylerden mahrum olmaları sonucunu doğurur. Nitekim Allah Tealâ 

(cc), Kuran’da buyurmaktadır ki: “Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Bir 

de bunlara sığır ve koyunun, sırtlarında, barsakları üzerinde veya kemiklere yapışık 

kuyruk kısmının dışındaki yağlarını da haram ettik. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden 

                                                
92 Altıntaş, İslam İnsanı, s.16. 
93 Bk. Bakara 2/5. 
94 Alak 96/6. 
95 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevil, III/1088. 
96 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI/326. 
97 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/886. 
98 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/646. 
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bir ceza yaptık. Şüphesiz Biz, her hususta doğru söyleriz.”99  İnsanoğlu kendini artık 

ihtiyacı yokmuş, maksada ermiş, zenginlik mertebesine gelmiş gördüğünde azar.100 

Geçici birtakım dünya menfaatlerini elde ettiği zaman kendisini her şeyin hakimi gibi 

görmeye başlar. Kendisinin üzerinde güç ve kudret sahibi bir varlığın olduğunu ve 

elinde olan bütün bu imkanları bir anda alabileceğini unutuverir.  

İnsanoğlu genellikle kendisine verildiği zaman istiğna edip şükretmez. 

Kendisine nimeti veren kaynağı tanımaz. Azgınlık edip şımarıklık ederek kendisine 

veren kaynağı unutup şükür yerine böbürlenir,101  sınırı aşar, Rabbine karşı kibirlenir.102 

Bu, insanın haddini bilmemesinin bir sonucudur. Eğer kendinin ne kadar aciz ve zayıf 

olduğunu bilse bu tür bir hataya düşmez. 

Azgınlık, İlahi sınırlara, Kuran hükümlerine uymamaktır. Bu suretle yapılan her 

günah bir azgınlıktır.103 İnsan günahı isteyerek ve bilinçli bir şekilde işliyorsa onun 

Allah Tealâ’nın (cc) gücü konusunda şüphesi var demektir. Böyle bir hareket Allah 

Tealâ’ya (cc) baş kaldırmak demektir. Ama insanın bilinçsiz bir şekilde ve nefsine 

yenik düşerek, bunun sonucunda da pişmanlık duyarak işlediği günahlar için aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir. Çünkü günah işlemeyen insan yoktur. Her günah işleyen 

azgındır dediğimiz zaman azgın olmayan insan kalmaz.  

Allah Tealâ (cc), Kuran’da yeryüzünde azgınlık edenlere acıklı bir azabın 

olacağını bize haber veriyor: “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere 

taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.”104 “Cehennem de azgınlar 

için sergilenir.”105 Allah Tealâ (cc) işlenen şirk koşmanın dışındaki günahları 

affedebilir. Ama kendi otoritesine ortak koşulmasını hiçbir zaman bağışlamaz. Bu 

nedenle kendisine şirk koşulmasını, bağışlanmayacak günah olarak ortaya koyar.106 

3.1.1.2. Hırslı 

 İnsanın hırslı olması, bu dünyanın geçici nimetlerine aşırı derecede bağlanması 

ve onlara dalarak tüm benliğini orada bırakması demektir. Yani kalbini, beynini, bu 

geçici nimetlerin esiri etmesidir. 

                                                
99 Enam 6/146. 
100 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, IX/327. 
101 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XVI/288. 
102 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, VIII/479. 
103 Kotku, TasavvuFî Ahlak, V/194. 
104 Şûra 42/42. 
105 Şuara 26/91. 
106 Bk.Nisa 4/116. 
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İnsanın bu özelliğini Allah Tealâ (cc) Kuran’da şu şekilde ortaya koyar: 

“Gerçekten insan; hırsına düşkün yaratılmıştır.”107 İnsan tatminsiz yaratılmıştır. Yani 

insan kendini, aynı derecede hem verimli başarılara hem de kronik memnuniyetsizlik ve 

hayal kırıklıklarına sürükleyen bir iç tatminsizlik ile donatılmıştır.108 Hoşuna gitmeyen 

bir şey başına geldiği zaman hemen sızlanır, kendisine bir hayır dokunduğunda ise onu 

insanlardan esirger.109 Her şeyi kendi menfaati doğrultusunda yorumlar. Başkasının da 

faydalanmasını aklına getirmez. 

Ayette geçen “helû” kelimesinde bir çabukluk manası bulunur. Bu kelime bir 

taraftan tahammülsüzlük, mızıkçılık; diğer taraftan da şiddet ve hırs gibi farklı 

kavramlar  için kullanıla gelmiştir..110  

İbn Abbas, insanın hırslı olmasından kastın, kendisine helal olmayan şeylere 

karşı istekli olması olduğunu, Said b. Cübeyr, cimri olması olduğunu, İkrime ise, 

memnuniyetsiz olması, olduğunu söylemişlerdir.111 

Hırs, doymak bilmeyen bir açlık, sınırsız bir tatminsizlik durumudur. Hırslı kişi 

yalnızca hırs duyduğu şey için yaşamaya başlar ve çoğunlukla bu uğurda çekinmeden 

herkese zarar verebilir. Hırsın iyiye ya da kötüye kullanılmasına göre iyi veya kötü 

olarak değerlendirilmelidir.112 Yerilen hırs, ahiret hırsı değil, bu dünyaya yönelik hırstır. 

İnsanın vermekle mükellef olduğu yardıma engel olan, başkasının malını zulmen 

almayı teşvik eden, akrabalarla ilişkilerin kesilmesine sebep olan ve başkasında bulunan 

herhangi bir şeyin yok olmasını temenni etmek manasında olan hasedi gerektiren tek 

amil hırstır.113 Bu tür bir düşünce, insanın kendi çıkarı için, ne kadar egoist bir hale 

gelebileceğini ortaya koyuyor. 

İnsan ne kadar mal-mülk sahibi olursa olsun onun dünya hırsı kolay kolay sona 

ermez. Peygamber Efendimiz (sav) bu anlamda “İnsanın bir vadi dolusu altını olsa 

ikincisini de ister. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur.”114 buyurmuştur. İnsan, hep 

daha fazlasını ister. Ben şu kadar kazandım, bu bana yeter, biraz da başkaları kazansın 

düşüncesini aklına getirmez. 

Dünyevî hırsları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Mal edinme ve mal biriktirme hırsı. 
                                                
107 Meâric 70/19. 
108 Esed, Kuran Mesajı, III/1187. 
109 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI/105; Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/768. 
110 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VIII/339; Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/234. 
111 Beğavî, Meâlimu’t -Tenzîl, VIII/223. 
112 Dölek, “Sünnet Işığında Hırs Hastalığı ve Korunma Yolları”, s.51. 
113 İbn Teymiyye, İyiliği Emretmek Kötülükten Nehyetmek, s.36. 
114 Müslim, “Zekat”, 117. 
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- Makam sahibi olma ve şöhret kazanma hırsı. 

- Dünya hırsı. 

- Adaleti temin etme hırsı.115 Dünyevi anlamda, yeryüzünde hakkın ve adaletin 

hakim kılınması için hırslı olmak, bir anlamda ahirete yatırım olduğı için yerilen hırs 

kapsamına girmez. 

Uhrevî hırsları da şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Daha çok sevap kazanma hırsı. 

2. insanların hidayete erişmesi hususunda gösterilen hırs.116 

İnsan, bünyesinde var olan hırslılık niteliğini olumlu yönde de, olumsuz yönde 

de kullanma kudretine sahiptir. Eğer kulluğunu unutmaz, gayretini âhiret için kullanırsa 

sahip olduğu hırs onun için bir avantajdır. Ama âhiret için değil de, geçici dünya 

menfaatleri için kullanırsa hırs, onun için bir dezavantaj haline dönüşür. 

3.1.1.3. Cimri 

 Cimrilik için kullanılan iki kelime; “şuhh” ve “buhl” dur. Şuhh; Mümin birinin 

malını zulmederek almak demektir. Buhl ise, kendi malını başkasına vermemek 

demektir.117  

Cimrilik, malın harcanması harcanmamasından daha önemli olduğu yerde malı 

tutup harcamamaktır.118 Başkasına malından vermek, her zaman hayır olarak 

değerlendirilmez. Verdiğimiz mal, günah yolunda kullanılacaksa, malı vermemek daha 

iyidir. Kişiye içki almak için mal verilmez. Ancak ihtiyacı olan kişiye verilir. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da insandaki cimrilik hastalığını şu şekilde dile 

getirmektedir: “Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.”119 Malı çok olduğunda, 

elinde olanı insanlardan esirger. Onu Allah (cc) yolunda infak etmez, Allah’ın (cc) 

malındaki hakkını ödemez,120 malı aşırı derecede sahiplenir, insanlara vermez.121  

Allah Teala (cc) insandaki mal sevgisinin, üst seviyede olduğunu haber 

vermektedir: “Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.”122 Mala karşı aşırı bir sevgi 

besliyorsunuz. 123 bu sevginizde helal-haram sınırı gözetmiyorsunuz.124 Malı çok 

                                                
115 Dölek, “Sünnet Işığında Hırs Hastalığı ve Korunma Yolları”, s.54. 
116 Dölek, “Sünnet Işığında Hırs Hastalığı ve Korunma Yolları”, s.54. 
117 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevil, III/1784. 
118 Gazzali, İhyâu Ulûmi’d-Din, III/575. 
119 Meâric 70/21. 
120 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/234. 
121 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/768. 
122 Fecr 89/20. 
123 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/576. 
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sevmek demek, ona aşırı bir hırs beslemek ve o malın hakkını yerine getirmemek 

demektir.125 Malı hırslı bir şekilde seviyorsunuz. Düşünmüyorsunuz ki, sahibinin elinde 

hayır için sarf edilmeyip yığılan mal, mirasyedilerin ellerinde eğlence yollarında 

yenilip, yok olup gidiyor. Bütün bunlar, ahireti düşünmemek, Yüce Allah’ın (cc) 

gözetlemede olduğunu hesaba katmamaktan kaynaklanır.126 Cenabı Hak, bu tür 

insanların, sadece dünyaya hırs ve tamah gösterdiklerini, ahiretten ise yüz çevirdiklerini 

beyan etmiştir.127 İnsanın zengin olması bir kusur değildir. Yanlış olan, sahip olduğu 

malın hakkını vermemek ve mala aşırı derecede bağlanmaktır. Şu ayeti kerime de aynı 

manadadır: “Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.”128 İnsan bir servete, 

sıhhate, bir makama kondu mu hırsından, kıskançlığından kimseye bir şey vermek 

istemez, ağladığı günü derhal unutur.129 Sahip olduğu her şeyi kendi refahı için 

kullanmaya başlar. Diğer insanların da aynı şekilde müreffeh bir hayat yaşamasını kendi 

servetine haksız bir şekilde ortak olma olarak algılar. 

Başka bir ayeti kerime de ise insanların zenginliğinin, Allah’ın (cc) zenginliği 

karşısında ne kadar basit olduğu ve de Allah’ın (cc) ne kadar cömert olduğu 

vurgulanmaktadır: “(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine 

sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok 

cimridir.”130 Burada hitap daha çok Mekke müşriklerinedir. Bir başkasının üstünlüğünü 

dahi kabul edemeyecek kadar cimri olan insanların, Allah’ın (cc) hazinelerine sahip 

olduklarında cimrilikleri daha da artardı.131 

İnsanların en cimrisi, ilmi konusunda cimrilik edenlerdir.132 İlmi konusunda 

cimrilik etmek, kıskançlık anlamında değerlendirilmelidir. Çünkü ilmini başkasına 

aktaran kişinin, sermayesinden bir şey eksilmiyor. Bu nedenle ilmini başkalarından 

esirgemek, olsa olsa başkalarının kendisi gibi bilgi sahibi olmasını istememekten 

kaynaklanır. 

İnsanı cimrilik yapmaya sevk eden etkenlerden biri, sahip olduğu malın 

tükeneceği korkusudur.133 Bu, insan ömrünün her aşamasında geçerlidir. Altmış, yetmiş 

                                                                                                                                          
124 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, XX/54. 
125 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevil, III/1962. 
126 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, IX/199. 
127 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/132. 
128 Adiyat 100/8. 
129 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VIII/339. 
130 İsra 17/100. 
131 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/141. 
132 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/354. 
133 Soysaldı, Kalbin Manevi Hastalıkları, s.42. 
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yaşında bazı insanları görürsünüz ki, hala daha fazla mal kazanmaya çalışıyor, fakirlere 

yardım etmekten çekiniyor. Oysa elindeki mal ona ömrü boyunca yeteceği gibi 

torunlarına dahi yetebilir. 

İnsan elde ettiği hayrın kendi kazanç ve çalışmasının sonucu olduğunu zanneder. 

Başkasını kıskanır, sırf kendisi için biriktirir ve böylece edindiği mülkün esiri olur. 

İhtiraslarının kulu kölesi durumuna düşer.134 Onu kendisine vereni hemen unutuverir 

Kendisinde cömertlik özelliği bulunmadığı halde herhangi bir korku, birtakım 

çıkarlar ümidi, riya veya etrafındakilerden utanma bazı iç ve dış tesirlerle kesesini açan 

kimsenin bu durumu cömertlikle izah edilemez; çünkü o, ya başkalarının ısrarıyla 

yardım etmiş veya yardım etmediği takdirde kendisine cimri diyecekler korkusuyla fıtri 

bir zorlama neticesinde paralarını istemeye istemeye feda etmiştir.135 Bu tür cimri 

karakterdeki insanlar zoraki yardım ederler. Yardım ettikleri zamanda başa kakmaya, 

insanları minnet altında bırakmaya çalışırlar.   

Ebu Said Hudrî (ra)’den rivayet ediliyor. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

“İki özellik müminde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlak.”136 Bu hadis-i şerif, insandaki 

bu özelliğin değiştirilebilir olduğunu gösteriyor. Cimri bir insan şöyle diyemez: “insan 

zaten cimri olarak yaratılmıştır. Bu nedenle bendeki cimrilik özelliği değişmez. Bu 

nedenle elimden bir şey gelmiyor, cömert olamıyorum.” 

3.1.1.4. Sabırsız 

 İnsanın sabırsız olması, en ufak bir sıkıntı gördüğü zaman hemen sızlanması, 

belalara, sıkıntılara tahammül edememesi demektir. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da insanın bu özelliğini şöyle dile getirmektedir: 

“Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.”137 Malı azaldığında, fakir 

düştüğünde feryad eder, sabredemez,138 çok sızlanır ve büyük bir üzüntüye kapılır.139 

İnsana bir ağrı, sıkıntı, yoksulluk, hastalık gibi bir acı dokundu mu kıvranır, sızlanır, 

feryat eder, dayanamaz, başkalarından medet bekler.140 Sabredersem Allah Tealâ (cc) 

bana mükafat verir düşüncesi aklına gelmez. Sadece başına gelen sıkıntıyı düşünür. Aklı 

başka şeylere çalışmaz hale gelir. 

                                                
134 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XV/236. 
135 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.26. 
136 Tirmizi, “Birr”, 41. 
137 Meâric 70/20. 
138 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/234. 
139 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/768; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI/105. 
140 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VIII/339. 
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Cenabı Allah (cc) sabırlı olmanın takdir edilmesi gerektiğini söylüyor: 

“Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce 

kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a (cc) ortak koşanlardan size eziyet verici bir 

çok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan (cc) gereği gibi korkarsanız, şüphesiz 

işte bu azmi gerektiren işlerdendir”141 Sabır üç çeşittir: Sıkıntılara sabır, Kulluğa devam 

etme de sabır, günah işlememeye sabır.142 

Allah’tan (cc) bir şeyler isteyeceksek, bizde buna karşılık O’na kulluk 

görevimizi yerine getirmeliyiz. “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, 

(Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.”143 Sabır, hoş olmayan şeylere karşı 

nefsi kontrol altında tutmak demektir. Sabır olmadan namaz olmaz.144 Sabrın aslı, 

nefsin sevdiği günah olan şeylere engel olmak, musibet esnasında sızlanmamaktır.145 

Sabır, insan için en büyük, en zor imtihan sebeplerinden biridir. İnsan için 

şükretmek kolay bir şeydir. Ama başına gelen belalara sabretmek oldukça zor bir iştir. 

Çünkü her insanın bünyesi ve kişiliği farklıdır. Her insan aynı derecedeki sıkıntıya 

katlanamaz. 

İnsan bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman sızlanmakta, çığlık atmakta ve her zaman 

böyle olacağını, bunun üzerinden gitmeyeceğini sanmaktadır. Kendi evhamıyla 

kendisine gelen felaketi saniyelere hapsetmektedir. Bir gün ferahlığın geleceğini 

düşünmemekte, Allah Tealâ’nın (cc) durumu değiştireceğini ummamaktadır. Bu yüzden 

de içini sıkıntılar yiyip bitirmektedir.146 Bu kişinin Allah Tealâ’nın (cc) gücü konusunda 

tereddütleri vardır. Nasıl ki, o belayı Allah Tealâ (cc) verdiyse, onu kaldıracak olan da 

yine O’dur. 

Sabır, ahlâki bir kavram olarak, başa gelen musibetlerden dolayı Allah’tan (cc) 

başka kimseye şikayetçi olmamak, yakınmamak, sızlanmamak; nefse ağır gelen ve hoşa 

gitmeyen şeyler karşısında dünya ve âhiret yararını düşünerek, ruhi dengeyi bozmamak 

için insanın kalbinde bulunmakta olan sükûnet ve dayanma gücü demektir. Sabır öyle 

bir özelliktir ki, mümin ona bağlandığı zaman zorluklar kolaylaşır, kalbine sükunet ve 

huzur gelir, sabır rahatsızlıkları gideren bir ilaç olur. Sabırlı kimse zorluklarla karşılaşır, 

onları kabul eder, Allah’tan (cc) geldiğini bilir. 

                                                
141 Ali İmran 3/186. 
142 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/116. 
143 Bakara 2/45. 
144 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I/394. 
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146 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XV/235. 



54 

3.1.1.5. Nankör 

Allah Tealâ (cc) yarattıkları içerisinde en çok insana değer vermiştir. Kainattaki 

her şey bir nevi insanın var olmasından dolayı vardır. Her şey insanın hizmetine 

sunulmuştur. İnsan, kainattaki her şeyi kendi rahatı ve mutluluğu için kullanmaktadır. 

Fakat insanların çoğu Allah Teâla’nın (cc) bunca nimetine karşılık nankörlük 

etmektedir. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da şöyle buyurmaktadır; “Size hayat veren O'dur sonra 

sizi öldürür sonra sizi yine diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.”147 Ademoğlu, 

Allah (cc) onu güzel bir şekilde yaratıp, yeryüzündeki her şeyi onun emrine verdiği 

halde başka ilahlar edinmekle, kulluğu yalnız O’na yapmayı terk etmekle O’na 

nankörlük etmiştir.148 İnsan, nimetleri bütün açıklığına rağmen inkar eder.149 Yine 

insan, peygamberlerin getirdiği gerçeği açık bir şekilde gördüğü halde onu reddeder.150 

İnsan, Allah Tealâ’nın (cc) nimetlerine karşı nankördür.151 Allah Tealâ’nın (cc) 

insana verdiği nimetler saymakla bitmez. Başka hiçbir şeyi düşünmesek bile insanın 

sahip olduğu beden yapısı, zekası, aklı onun için en büyük nimettir. Bu nimetleri Allah 

Tealâ’nın (cc) razı olduğu şeylerde kullanırsa O’na şükretmiş, rızasına aykırı yerlerde 

kullanırsa nankörlük etmiş olur. “De ki: "Söyleyin bakalım, eğer Allah kulaklarınızı ve 

gözlerinizi alır da kalblerinize mühür vurursa, Allah'tan başka onları size getirecek 

tanrı kimdir?". Dikkat et, âyetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz, sonra da onlar yüz 

çeviriyorlar?”152 Biz onlara, bunca deliller, uyarılar, ibretler ortaya koyduğumuz halde, 

yine de öğüt almıyorlar.153 “O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. 

Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalim, çok 

nankördür.”154 Ölümün mahiyeti olsun, ölümden sonraki hayat olsun bütün bunlar 

düşünce ve tefekkür sahasına açık olan hadiselerdir. Fakat insan bu konularda 

düşünmemekte, sırlarını delillerini çözmeye çalışmamaktadır. Bu nedenle çok 

nankördür.155 Allah Teâla’nın (cc) verdiği akıl gücünü O’nun rızasına uygun yerlerde 

kullanmamakta, kendi çıkarları için ve geçici dünya menfaati için kullanmaktadır.  

                                                
147 Hac 22/66. 
148 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IX/185. 
149 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, X/288. 
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Allah Tealâ’ya (cc) karşı nankörlük; O’nun insanlar için koymuş olduğu 

kurallara göre bir hayat yaşamamak demektir. Emrettiği şeyleri yapmamak; yasakladığı 

şeyleri yapmak demektir. 

3.1.1.6. Şımarık 

 İnsanın şımarık olması, az bir şeye sahip olduğu zaman, ben her şeyin sahibiyim, 

bu sahip olduğum şeyleri kimse elimden alamaz anlayışına sahip olmasıdır. Sahip 

olduğu şey, mal-mülk olabileceği gibi, mevki, makam da olabilir.  

Allah Tealâ (cc) insanın şımarık oluşunu şu ayetle ortaya koymaktadır; “Ve şayet 

ona dokunan bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak, "Artık benden bütün kötülükler 

silinip gitti." der, mutlaka böbürlenir ve şımarır.”156 Dünyada bir nimet elde etse veya 

bir rahatlık görse, hemen şımarır, kibirlenir. Onu infak etmeyi aklına bile getirmez.157 

Kendisine verilen nimetler sebebiyle insanlara büyüklük taslamaya başlar.158 Küstah ve 

kibirli hale gelir.159 Ölçüsüz sevinç içinde, aşırı kendini beğenen biridir. Yani talihinin 

iyiye dönmesini kendinden bilir, kendi marifeti sanır, ya da kendi şanslılığına yorar.160 

Sahip olduğu her şeyin kendi çabası sonucu gerçekleştiğini düşünür. Elde ettiği şeyleri 

Allah Tealâ’nın (cc) ona verdiği güç sayesinde kazandığını unutur.  

İnsanın başındaki sıkıntılar geçip bolluk anları gelince, şımarır ve övünür. 

Bolluk anında sevincini normal seviyede tutup, nimet ile övünmekten veya yok 

olacağını hesaba katmaktan yana hiçbir harekete girişmez.161 Çünkü insanın gücü 

sınırlıdır. Asıl güç ve kudret sahibi ise Allah (cc)’tır. Nasıl ki, insana bazı nimetleri 

tattırmış ise onları zamanı geldiğinde geri almaya da güç yetirebilir. 

İnsanın eline bir imkan geçtiği zaman hemen şımarmaya başlar. Bir şeyler 

öğrendiği zaman her şeyi ben bilirim havasına girer, biraz mal sahibi olduğu zaman 

herkes bana muhtaç düşüncesine kapılır, bir makam elde ettiği zaman insanlara hava 

atmaya işleri yokuşa sürmeye başlar. 

İnsanın şımarıklığı ve kibri onu Allah Tealâ’ya (cc) şükretmekten 

alıkoymuştur.162 Her şey benim gücümün ve çalışmamın eseri diyen insandan da zaten 
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157 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VII/10. 
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Allah Tealâ’ya (cc) kulluk etmesi beklenemez. O zaten baştan Allah Tealâ’ya (cc) 

başkaldırmıştır.  

3.1.1.7. Tartışmacı 

Bazı insanlar tartışmayı çok sever. Hele ki kendisini güçlü hissettiği bir konu 

olduğu zaman onu durduramazsınız. Önüne ne gelirse ezip geçer. Rakibi kendisinden 

öne geçtiği zaman köpürmeye başlar. Eğer altta kalmaya devam ederse söylediği 

kelimeler daha da seviyesizleşir, biraz daha ileri giderse küfür etmeye başlar. 

Allah Tealâ (cc) Teâla’nın insanın tartışmacılığını vurgulamasından murat, 

insanın egoizmini kırmak, gururunu azaltıp kendisinin de Allah Tealâ’nın (cc) pek çok 

sayısız yaratıklarından bir yaratığı olduğunu ve Kuran’da bunca örnekler verilmesine 

rağmen en çok tartışmaya dalan yaratığın insan olduğuna işaret etmektir.163 

Allah Tealâ (cc), Kuran’da insanın bu tartışmacı niteliğinin şöyle dile 

getirmektedir; “Andolsun ki, gerçekten Biz bu Kuran'da insanlara ibret olacak her türlü 

misali tekrar tekrar açıklamışızdır. İnsan ise her şeyden çok mücadelecidir.”164 

Buradaki tartışmacılık, Peygambere düşmanlık beslemek, O’nu ve getirdiklerini 

reddetmektir.165 

Allah Teala’nın hoş karşılamadığı tartışma, kendisi hakkında bilgisizce ve 

gereksiz olarak yapılan tartışmadır; “Görmediniz mi ki, Allah göklerde ve yerde ne 

varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize 

yaymıştır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki, ne bir ilme, ne bir mürşide ve 

ne aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor.”166 Allah’ın 

(cc) birliği ve ibadetin yalnızca O’na yapılması konusunda, bilgisizce, delilleri olmadan 

tartışıyorlar.167 Yine onlar, hakikati bizzat tecrübe edecek bilgi vasıtalarına sahip 

olmadıkları halde Allah (cc) ile mücadele etmeye kalkışıyorlar.168 

Bazı şeyleri tartışmak elbetteki kötü bir şey değildir. Ama tartışırken neyi, nasıl 

tartışacağımızı bilmek zorundayız. Tartışan insanların tartıştıkları konuda bilgi sahibi 

olmaları gerekir. Körü körüne, kulaktan dolma bilgilerle tartışma yapılmaz. İnsanın 

tartışmada yanlış olan yönü, yanlış olan şeyin yanlışlığı ortaya çıktıktan sonra bile o 

yanlışta ısrar etmesidir. 
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Tartışmanın amacı doğruların ortaya çıkması olmalıdır. Bazı insanları rencide 

etmek, onları insanların gözünden düşürmek için tartışma yapılmaz. 

Yine Allah Teala (cc), tartışmanın güzel bir üslupla yapılmasını istiyor; 

“Onlarla en güzel şekilde mücadele yap.”169 “Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, 

onlarla en güzel şekilde mücadele edin.”170  Karşıdaki kötü söz söylese de, sen iyi, 

hayırlı söz söyle.171  Onlarla yumuşak bir üslupla, kolay yolu tercih ederek tartış.172 Bu 

emir, kişinin tatlı bir dile sahip olması, soylu bir davranış göstermesi, mantıklı ve 

karşıdakini cezbedici fikirler öne sürmesi, polemik ve tartışma içine düşmemesi 

gerektiğini ifade eder.173 

Bir de her şey her yerde tartışılmamalıdır. Cahil insanların bulunduğu bir 

ortamda felsefi tartışmalara girmek insanlara faydadan çok zarar getirir. 

3.1.1.8. Zalim 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da; “Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk 

da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da onu insan yüklendi. O, 

gerçekten çok zalim, çok cahildir”174 buyurmaktadır. 

Müfessirler, bu ayeti şöyle yorumlamaktadırlar; İnsanoğlu emanete zulmetmiştir, 

kendine zulmetmiştir.175 Yaratılışına uygun olarak kulluk yapmadığı için,176 emaneti 

yüklendiği halde onun gereğini yerine getirmediği için zalimdir.177 Yine o, çok ağır olan 

ilahi emaneti omuzlamakla kendi kendini tehlikeye atmış durumdadır. Bu yüzden o çok 

zalim olmuş, nefsine kıymıştır.178 

Kelbî demiştir ki: ‘Kul Rabbine isyan ettiği için zalimdir.’179 En büyük zulüm 

elbetteki kulun Rabbinin hükümlerine karşı gelmesidir. Rabbine karşı zalimce davranan 

insandan diğer insanlara kötü davranması daha fazla beklenir. İnsanların çoğunu yanlış 

hareket etmekten alıkoyan şey korkudur. Bu nedenle insanın kalbindeki Allah (cc) 

korkusu yok olduğu zaman artık o, tehlikeli, tehlikeli olmasına rağmen insanların 

                                                
169 Nahl 16/125. 
170 Ankebût 29/46. 
171 Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, IV/286. 
172 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VIII/376. 
173 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/71. 
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176 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XII/39. 
177 Zemahşerî, Keşşaf, V/107. 
178 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XII/80. 
179 Beğavî, Meâlimu’t -Tenzîl, VI/381. 
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arasına salıverilmiş bir hayvandan daha zararlı bir hale gelir. Önüne gelen her şeyi yok 

eden bir sele dönüşür.  

Allah Teala (cc) kendisi hakkında haksız ithamlarda bulunanları, zalimler olarak 

nitelemektedir; “Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan 

daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.”180 Allah’a (cc) 

iftira etmek, O’nun kızları olduğunu söyleyerek ona şirk koşmaktır.181 

Bazı insanlar vardır ki, insanlara yardım etmekten, onların ihtiyacını 

gidermekten zevk alır. Bazıları da vardır ki, insanlar eziyet çektiği zaman mutlu olur. 

Bu tür sadist insanlar fırsat bulduklarında insanlara zulmederler. 

İnsanın zalim olarak nitelendirilmesi, genel insan türüne özgü olup onun bütün 

fertlerinin mutlaka böyle olduğu anlamına gelmez.182 İnsan da zulme doğru bir meyil 

vardır. Ama imtihanın gereği o, kendisinde olan kötü duyguların değil, iyi duyguların 

ortaya çıkması için çaba harcamalıdır. 

3.1.1.9. Zayıf 

İnsan, hem kişilik olarak hem de azmi, kararlılığı yönünden zayıf 

yaratılmıştır.183 İnsanın bu özelliğini Allah Tealâ (cc) Kuran’da şu şekilde 

anlatmaktadır: “Allah (cc), sizin (yükünüzü) hafifletmek ister; insan zaten zayıf olarak 

yaratılmıştır.”184 İnsanlar, kadınlara sabretme konusunda, hevaya muhalefet, sıkıntılara 

katlanma konusunda, bir de yaratılışlarında zayıftırlar.185 

Yine insanın bu zayıflığını müfessirler, farklı şekillerde açıklamışlardır. Bazıları 

zayıflığı, ‘nikahlı kalmaya sabredememek’186 olarak anlarken bazıları da ‘şehvetlere 

sabredememek, kulluğun meşakkatlerine katlanamamak,187 Heva’ya ve şehvete 

meyletmek’ olarak anlamaktadır.188 İnsan günah işlerken, Allah Tealâ’nın (cc) haram 

kılmasını bir kenara atıp nefsin isteklerine göre hareket eder.  

İnsanın sadece bedeni değil iradesi de zayıftır. Sürekli tereddütler yaşar. Neye 

nasıl karar vereceğini bazen bilmez hale gelir. Kendi adına kararlar vermesi için 

psikologlara gider. Bu şekilde kendine yön vermeye çalışır. 

                                                
180 Enam 6/21. 
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İnsanın zayıf yaratılışı, onu daima birtakım sosyal ve kültürel geleneklerin 

hakim olduğu bir ortamda yaşamaya iter.189 Çünkü insanlar bir araya geldikleri zaman 

tek başına yapamayacakları bir çok şeyi yapmaya başlarlar. Güç yetiremeyeceği bir çok 

şeye karşı birlikte karşı koyarlar. İnsanoğlu yapısı gereği çok daha fazla lüks kullanım 

aracına ihtiyaç duyar. Bunu gerçekleştirmek için de diğer insanlara muhtaçtır. 

Kuran’ın insanın ahlaki zayıflığından bahsettiği pek çok yerde, bundan iman 

edenler ve doğru yolda olanlar istisna edilmiştir. Doğuştaki fıtrî zayıflık daha sonra 

değiştirilemez değildir. İnsan Allah Tealâ’nın (cc) gönderdiği hidayeti kabul eder ve 

kendi nefsini ıslah için bilfiil gayret gösterirse o zaman bu zayıflığını tedavi edebilir. 

Eğer nefsini gevşek bırakırsa bu zafiyetler onun içerisinde yerleşir, gelişir.190 Allah 

Tealâ (cc), insanı güç yetiremediği şeylerden dolayı zaten hesaba çekmez. 

3.1.1.10. Cahil 

 Bir şeyin öğrenilmesi gerektiğini bilen kimse, bilgi sahibi olur. İnsanın 

bilmediğini bilmesi de ilimdir. İnsanın bilmediğini bilerek öğrenmesi de ilim sayılır.191  

“…İnsan gerçekten çok zalim, çok cahildir”192 buyuran Allah Tealâ (cc), insanın 

cahil olduğunu gözler önüne seriyor. İnsanların çoğu, fıtratlarının gereği olarak amel 

etmedikleri için cahildirler.193 Kendi sınırlarını bilmeme noktasında da cahildirler.194 

 Kendisine yüklenen emanetin durumunu idrak edemediği için insan, çok cahil 

lakabını almıştır. İnsanın cahil ve zalim oluşu mukaddes emaneti omuzlamaya 

yeltenmesi itibariyledir. Eğer yüklendiği emanete riayet eder de Allah’ın (cc) emrine 

uyar, iradesine tabi olursa başka.195 

 İnsanın bilgisi son derece sınırlıdır. Hayvanlara göre bilgisi fazla olabilir. Ama 

Allah Teâla (cc)’nın bilgisi karşısında son derece acizdir. Sonsuz evreni bir düşünelim. 

Biz bu evrenin ne kadarını bilebiliyoruz. Bizim bilgimiz güneş sisteminden öteye 

geçmemektedir. Bırakın bu evreni tanımayı, insan, kendi bedenini tanımaktan dahi 

acizdir. İnsan bedeniyle ilgili her geçen gün yeni bilgilere ulaşılmaktadır. İnsan 

bedenindeki mikroskopla görülebilen bir hücre içerisinde, onun tüm karakterlerini 

barındıran milyonlarca bağlantıdan söz edilmektedir. 
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 Bunlar sadece bu dünya ile ilgili bilgiler. Ya gaybî bilgilere ne demeli. Hemen 

yanı başımızda duran cinleri, sevaplarımızı, günahlarımızı yazan melekleri, bizi sürekli 

yoldan çıkarmaya çalışan şeytanı dahi idrak edemiyoruz. Âhiretle ilgili bilgiler 

konusunda ise ancak Allah Tealâ (cc) bilgi verirse haberimiz olmaktadır. 

3.1.2. Kuran’da İnsanın En Güzel Şekilde Yaratıldığının 

Vurgulanması    

Allah Tealâ (cc) Kuran’da insanın en güzel şekilde yaratıldığını şöyle dile 

getirmektedir; “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”196 

Müfessirler bu ayet hakkında şu yorumları yaparlar: İnsanın en güzel şekilde 

yaratılmasının anlamı şudur: Ona en iyi cisim ve diğer mahluklardan daha iyi özellik 

verilmiştir. Ayrıca ona düşünce, anlayış, ilim ve akıl gibi yüksek kabiliyetler de 

bağışlanmıştır. Bunun yanı sıra insanların en yüksek ve kemal derecedeki fazilet sahibi 

olanları peygamberlerdir.197 Bu ifade bütün insanların bedensel ve zihinsel donanımlar 

açısından aynı güzel şekle sahip olduklarını kesinlikle göstermez. O, sadece her insanın 

tabii avantaj ve dezavantajlarına bakılmaksızın, doğuştan getirdiği vasıfları ve içine 

doğduğu çevreyi mümkün olan en iyi şekilde kullanabilme yeteneği ile donatıldığını 

anlatır.198 Allah Tealâ (cc), insan hariç her canlıyı yüzükoyun yürüyecek şekilde 

yaratmıştır. İnsanı ise dimdik, boylu poslu ve yiyeceği şeyleri eliyle alıp yiyen bir 

şekilde yaratmıştır. En güzel biçim, insanın aklının, anlayışının, edebinin, ilminin ve 

açıklamalarının mükemmelliğinde yatar. Birinci insanın zahiri biçimi ile, ikincisi Batıni 

biçimi ile alakalıdır.199 Allah Tealâ’nın (cc) insana verdiği kıymet onun yaratılışında, 

son derece üstünlüğünde, fevkalade girift ve ince cismani yapısında, eşi ve benzeri 

bulunmayan akli durumunda ve insanı şaşkına çeviren ruhi bünyesinde ortaya 

çıkmaktadır.200 İnsanın güzelliğinin en güzel biçimde olması, duygusuz olan şekil ve 

suretinde değil, duygusunda ve özellikle “güzellik” denilen manayı anlamasında ve o 

duygudan güzellerin güzeli, en güzel yaratıcıyı ve O’nun mutlak güzellikle en güzel 

olan kemal sıfatlarını tanıyıp onun ahlakıyla ahlaklanmış olmasındadır.201 İnsanı Allah 

Tealâ’ya (cc) götürmeyen güzellikler neye yarar. İnsanı Allah Tealâ’yı (cc) bilmeye ve 
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ona daha fazla kulluk etmeye sevk etmeyen güzelliklerin ne anlamı kalır. Her şey Allah 

Tealâ (cc) ile daha da güzelleşir. 

Cenabı Hak alemin basit, bileşik, ruhani, cismani, yaratılan ve onlardan 

meydana getirilenlerin güçlerini insanda topladı. Tabiatıyla insan, alem vasıtasıyla onun 

bir sentezi olarak hasıl oldu. Kuvvet ve prensipleriyle alemi insan temsil eder. İnsan her 

ne kadar görünüşü küçükse de alemin bir özü ve özetidir.202 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği elbetteki aklını kullanabilmesi 

ve bir düşünce sistemine sahip olmasıdır. Allah Teâla’nın (cc) düşünme özelliğini tüm 

canlılara değil de sadece insana vermiş olması insan için belki de en büyük nimettir.  

Yeryüzündeki ve gökyüzündeki tüm canlıların düşünme yeteneğine sahip 

olduğunu bir düşünelim. Acaba bu nasıl bir sonuç ortaya çıkarırdı. Canlıların her biri 

kendi otoritesini kurmak ve diğer canlılara egemen olmak isteyecek, bunu sağlamak 

içinde sürekli olarak canlılar arasında birtakım savaşlar, düşmanlıklar meydana 

gelecekti. Bunun sonucunda da dünyaya kargaşa hakim olacak ve yaşanmaz hale 

gelecekti.   

Cenabı Allah Tealâ’ya (cc) nispetle zayıf olan insan, hayvanlara oranla zayıf 

değildir. Allah Tealâ (cc) hayvanlardan her birine ihtiyaç duyacağını bildiği, 

faydalanabileceği bir silah lütfetti. Bunlara karşılık insana düşünebilme ve ihtiyaç 

duyduğu her alet ve elbiseyi temin etmesini sağlayan, istediği zaman onu kullanıp, 

istediğinde bırakan, istediği zaman değiştirebileceği temyiz gücünü verdi. Hayvanların 

işi bittiği zaman silahlarını bir yere koyma ve istedikleriyle değiştirme imkanı yoktur. 

İnsan fikir ve uzak görüşü gücüyle kendisinden daha güçlü hayvanlara 

hükmetmektedir.203 Ayrıca hayvanların her birinin genelde bir özelliği ön plandadır. 

Bazılarının keskin gözleri, bazılarının yırtıcı dişleri, bazılarının da sürati vardır. Ama 

bütün bunlar insanda, dengeli bir şekilde yaratılmıştır.  

En güzel biçimde yaratılan insan, gittikçe güzelleşir, güçlenir, olgunluğunun 

doruğuna ulaşır. Fakat bedensel olgunluk doruğa ulaştıktan sonra baş aşağı döner. 

Gerileme başlar, gücü azalır, yüzü buruşur, derileri sarkar, o derece güçsüz bir duruma 

gelir ki, artık hayat çekilmez olur.204 “Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, 
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yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar 

mı?”205 Bedeni gücünü kaybettiği gibi, zihinsel yönden de zayıf  bir konuma gelir. 

3.2. İnsanın Toplumsal Kimliği 

 İnsanın ferdî bir kimliği olduğu gibi toplumsal bir kimliği de vardır. İnsanın 

Allah Tealâ’ya (cc) ve kendine karşı birtakım görev ve sorumlulukları olduğu gibi 

topluma karşı da birtakım sorumlulukları vardır. İnsan, ancak bu sorumluluklarının 

tamamını yerine getirdiği zaman bütüncül bir kimliğe sahip olmuş olur. “Bunu 

söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi günahlarını tam olarak yüklendikten 

başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir 

kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür!”206 ayeti 

buna işaret eder. Çünkü insan, başkalarının hidayete ermesine vesile olduğu zaman, 

nasıl ki sevap kazanıyorsa, saptırdığı insanlardan dolayı da günah kazanacaktır. 

Tarih sahnesinde cereyan eden bütün olaylarda, fertle toplum arasında devamlı 

bir münasebet vardır. Birbirleriyle alışveriş halindedirler. Fakat birindeki olumlu 

potansiyel diğerinden daha yüksek olabilir.207 Toplum olmadan fert hayatını devam 

ettiremeyeceği gibi, fert olmadan da toplumun varlığından söz edilemez.  

İnsanın ruhi ve akli donanımı yeryüzünde bir yandan güzele, öte yandan 

yararlıya yönelen birtakım sanat ve tekniklerin icra ve icadına yol açmıştır. Bu etkinlik, 

esasen insanın hemcinsleriyle bir arada yaşama durumunda olmasının da bir gereğidir. 

Çünkü İslam dini insanı yalnızca Allah Tealâ (cc) ile ferdî ilişkisi içerisinde 

tanımlamakla kalmaz, onu içtimaî bir varlık alanı içinde yüksek değerleri hayata 

geçirmekle de görevlendirir. Esasen insanı bir ahlak varlığı kılan da onun toplumsal bir 

canlı oluşudur.208 

Düşünce ve davranıştaki bireysel farklılıklar, ruhların saldırganlığını ortaya 

koymaktadır. Bu bakımdan bizim dışımızdaki birinin duyguları, düşünce ve 

algılamalarının bizden farklı olacağını unutarak inancımızın paylaşılmadığı durumlarda 

saldırganlaşırız. Düşüncelerimize uygun düşmeyenleri kovuştururuz. İslam dininde 

insanlar arasındaki görüş farklılığının kaçınılmazlığına dikkat çekilmiş ve bu 

anlaşmazlığı gidermek için Allah Tealâ’nın (cc), peygamberin ve Allah Tealâ’nın (cc) 
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gönderdiği kitabın hakem tayin edilmesi emredilmiştir.209 “Eğer herhangi bir şeyde 

anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a (cc) ve âhiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu 

Allah’a (cc) ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha 

güzeldir.” 210 İslam sisteminde tek gerçek otorite Allah’tır(cc). Peygambere itaat ise 

peygamberlik kurumunun bir gereği değil, Allah’a (cc) itaat etmenin tek çıkar yoludur. 

Ulu’l-emr’in kapsamına ise müslümanların seçip kendilerine yetki verdiği din alimleri, 

düşünürler, politik liderler, yöneticiler, hakimler vb. girerler. Bunlara ise, müslüman 

oldukları ve Allah (cc) ve Resulüne itaat ettikleri sürece itaat edilir.211 

Kuran’da yer aldığı şekliyle müminlerin sosyal ilişkilerle ilintili kimliklerinin, 

insanlarla iyi ilişkilerde bulunma, iyilik ve ihsanda bulunma, yardımlaşma, kenetlenme 

ve birlik olma, iyiliği emretme, kötülükten men etme, affetme, başkalarını kendine 

tercih etme, boş sözlerden yüz çevirme şeklinde olduğunu görmekteyiz.212 “Allah’a (cc) 

ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra babaya, anaya, akrabanıza, 

öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya arkadaşa, yolda kalmışa ve 

ellerinizdeki köle ve cariyelere iyilik edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette 

sevmez.”213 Kuran, sürekli olarak müminleri, başkalarına iyilik yapmaya teşvik 

etmektedir. 

Kuran’da münafıkların sosyal ilişkilerle ilintili kimliklerinden de şu şekilde 

bahsedilir: Kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar, müslüman safları arasına fitne 

sokmaya ve bu hususta şâiaları yaymaya çalışır, insanları aldatmaya meylederler; 

dinleyenleri etkilemek için efsunlu söz söyler, doğruluklarına insanları inandırmak için 

çok yemin eder, onların dikkatini çekmek ve kendilerine etki etmek için güzel elbise 

giymekle dış görünüşlerini süslü gösterirler.214 “Onlar ki, söz verip antlaştıktan sonra 

Allah Tealâ’ya (cc) verdikleri sözü bozarlar. Allah Tealâ’nın (cc) birleştirmesini 

emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk 

yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.”215 ayeti de bu olgulara dikkat çeker. 

Nitekim müfessirler bu ayet için şu yorumları yaparlar; Ayette kastedilen şey birkaç 

şekilde olabilir. Allah Resulü ile bağı kesmek kastedilmiş olabilir. Bu da, onu 

yalanlamak veya isyan etmek suretiyle gerçekleşir. Salih amel işlememek suretiyle 
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amelle bağı kesenler, akrabalık bağlarını kesenler veya Allah’la kul arasında ya da 

kullar arasında gerekli olan tüm bağları kesenler de kastedilmiş olabilir.216 

Allah Tealâ (cc) müminlerin birlik olmalarını istemektedir: “Hep birlikte 

Allah’ın  (cc) ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın.”217 Bu emir, müslümanların birinci 

önceliğinin Allah’ın hükümlerine bağlanmak olduğunu gösteriyor. Ayrıca İslam’ı 

yaymak için birlik olmaları gerektiğini, İslam’dan uzaklaştıkları zaman 

parçalanacaklarını ortaya koyuyor.218 Müminler dünyada bir güç olmak ve hakim 

duruma geçmek istiyorlarsa birlik olmak zorundadırlar. 

4. Kuran’ın Sosyal İlişkilerde Ortaya Koyduğu İlkeler 

4.1. Ölçü ve Tartıyı Tam Yapmak 

Ölçü ve tartının tam yapılması bir toplumun ahlaki yapısının en bariz 

göstergesidir. Çünkü ölçü ve tartıyı tam yapmak kişinin ahlaki yapısını birçok yönden 

test etme imkanı verir. Birincisi, ölçü ve tartıyı tam yapan kişi diğer insanlara da değer 

veriyor demektir. İkincisi bu kişi kul hakkına da önem veriyor demektir. Yine bu kişi 

helal para kazanmak, başkalarına eziyet etmemek  de istiyordur. Bu kişi kolay para 

kazanmayı değil alın terini tercih ediyordur.    

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da ölçü ve tartı da hile yapanları sert bir şekilde 

uyarmaktadır;  “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan 

kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey 

ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar.”219 Üzülsünler, helak olsunlar, 

elim bir azaba uğrasınlar.220 Ölçü ve tartıda doğruluktan ayrılmama emri, ticarette 

dürüst davranmanın, doğru ölçüp tartmanın, insanları aldatmamanın toplum 

düzenindeki önemini; tersi hareketlerin Allah Tealâ’nın (cc) gazabına sebep olacağını 

vurgulamaktadır.221 Bir yerde hak ve adaletin yerleşmesi için ilk gerekli olan şey 

ölçünün herkes için eşit bir şekilde doğru ve dürüst olmasıdır. Bunun doğru olması için 

iki temel gereklidir. Birisi, ölçünün bizzat kendisinin tam olması, eksik veya fazla, 

yanlış alet kullanılmaması, birisi de ölçmenin tam ve doğru olmasıdır.222 Ölçü ve tartıda 

hile yapılmadığı takdirde, muamelelerin dürüstlüğü ve kalbin temizliği muhafaza 
                                                
216 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I/337-338. 
217 Ali İmran 3/103. 
218 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/283. 
219 Mutaffîfîn 83/1-3. 
220 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XVI/120. 
221 Ateş, Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, X/367. 
222 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, IX/63. 
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edilmiş olur. Bu iki unsurun korunması sayesinde toplum içindeki muameleler dürüst 

yürür, kalplerde emniyet ve güven meydana gelir ve hayatı bereket kaplar.223  

 Başka bir ayeti kerimede ise hem ölçünün, hem de ölçü aletinin doğru olması 

gerektiğini vurgular; “Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem 

daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir.”224 Ayetten kasıt, “adaletli olun” 

emridir.225 Kalplerinde, vicdanlarında insaf ve doğruluk bulunmayan, hak fikir ve iman 

sahibi olmayanlar doğru aletle dahi ölçerken hile yapmaktan kaçınmazlar. İnsanlar 

başkalarının haklarını da kendi hakları gibi tutarak düzgün bir şekilde ölçme duygusunu 

taşımadıkça hile yapmaktan kurtulamazlar.226 Bu da kamil bir iman sahibi olmakla 

mümkündür. Çünkü iman sahibi olan kişi, inancında samimi ise inandığı şeyleri 

hayatında uygulamalıdır. 

 “Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın.” emri sadece bireylere 

hitap etmez. Bu emir cadde ve pazarlarda alışverişlerin gerçek ölçü ve tartılara uyup 

uymadığını kontrol etmeyi, tartı ve ölçünün eksiltilmesini kanun zoruyla önlemeyi 

İslam devletinin görevlerinden biri haline getirmektedir. Sonraları bütün ticari işlerde ve 

ekonomik ilişkilerdeki haksızlığı ortadan kaldırmak devletin görevleri arasında 

değerlendirilmiştir.227 Çünkü kötü niyetli insanlara otorite olan güç engel olmadığı 

zaman haksız bir rekabet ortaya çıkar. Dürüst insanlar böyle bir ortamda yok olup 

giderler. Ayakta kalanlarda bu kötü niyetli insanlar gibi olmaya başlayanlardır. 

 Ölçü ve tartıda tenezzül edilen hile; pisliktir, küçüklüktür, sahtekarlık ve 

hıyanettir. Hilekarlık güveni sarsar, alışverişte durgunluk yaratır, toplumda hayır ve 

bereketi azaltır.228 Haram kazanç hiç kimseye hayır getirmez. Ne kadar fazla kazanırsa 

kazansın malının bereketi gider, yediğinden, içtiğinden zevk alamaz hale gelir. 

Haksızlıkla mal kazananlar, sürekli olarak başkalarının beddualarını alırlar. Bu da 

onların huzursuz olmalarına neden olur. Helal kazanç, az da olsa, kişinin mutlu 

olmasına yeter. Allah (cc), o kişiye geçim kolaylığı ve huzur verir. Önemli olan da 

zaten, çok zengin olmak değil, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaktır. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da yetimlere karşı şöyle buyurmaktadır: “Yetimin 

malına, rüştüne erinceye kadar en güzel şekilden başka türlü yaklaşmayın; ölçeği ve 

tartıyı tam ve denk tutun. Biz, hiçbir kimseye gücünün yettiğinden başkasını teklif 

                                                
223 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/318. 
224 İsra 17/35. 
225 Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, III/242. 
226 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, IX/63. 
227 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/109. 
228 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/318. 
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etmeyiz. Söz sahibi olduğunuz zaman yakınlarınıza ait de olsa adaleti gözetin. Allah 

Tealâ’ya (cc) verdiğiniz sözü yerine getirin. O, düşünüp tutasınız diye bunları size 

emretti.”229 İnsanların hakkını tam olarak verin, adaletli olun.230 Bu ayeti kerime siyakı 

bakımından yetimlere ve akrabaya karşı ölçülü olunması gerektiğini vurgular. Çünkü 

insan en çok yetimler ve akrabaları söz konusu olduğunda adaletten ayrılır. İnsan kötü 

niyetli olursa zayıf, kimsesiz olan yetimlerin malını ellerinden almaya çalışacaktır. 

Yetimlerin hakkını yemek oldukça kolaydır. Onları koruyacak bir babaları yoktur. 

Kendileri de başkalarının himayesine muhtaç oldukları için, yapılan haksızlıklara ses 

çıkaramazlar. Bu nedenle yetimler, insanlar için büyük bir imtihan vesilesidir. Yine 

insanlar hüküm verme konusunda genellikle akrabalarına daha ayrıcalıklı davranırlar. 

Taraflardan birisi yakınları olduğunda haksız da olsalar onları desteklemeye ve haklı 

çıkarmaya çalışırlar. 

Ölçü ve tartının düzgün olması için öncelikle insanların ölçülü ve dengeli olması 

gerekir. Hak ve adalet duygusu taşımayan, kul hakkının ne demek olduğunu bilmeyen, 

yaptıklarından dolayı âhirette hesap vereceği düşüncesini taşımayan insanların 

verdikleri kararlar elbetteki önyargılı ve taraflı olacaktır. 

4.2. Öfkeyi Yenmek  

Öfkeyi yenmek, zarar gördüğü kimselere karşı kudreti bulunduğu halde intikama 

kalkışmamak ve hatta hoş olmayan bir hal göstermeyip hazmetmek ve sabretmektir.231 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da, öfkeyi yenmeyi müminlerin özelliklerinden biri 

olarak zikretmektedir; “O (Allah’tan (cc) hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah 

Tealâ (cc) için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah Tealâ (cc) iyilik 

edenleri sever.”232 Gazab, organlarda istemsiz olarak ortaya çıkan bir durumdur. Gayz 

ise böyle değildir. O isteğe bağlıdır. Gazab Allah’a isnad edilebilir ama gayz isnad 

edilmez. Ayette geçen durum ise, insanların, içlerinde dolan öfkeyi yenip, intikam 

almaktan vazgeçmeleridir,233 içleri öfkeyle dolduğu, onu da uygulama imkanları olduğu 

halde hayata geçirmemeleridir.234 

 Muaz b. Enes (ra) babasından naklediyor. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Kim öfkesini, öfke sonucu kötülük yapmaya gücü olduğu halde kendine hakim olursa, 

                                                
229 Enam 6/152. 
230 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/394. 
231 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, II/425. 
232 Ali İmran 3/134. 
233 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/92. 
234 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/438. 



67 

Allah Tealâ (cc,) kıyamet günü onu yaratılmışların başında çağırır ve hurilerden 

dilediğini seçme hususunda serbest bırakır.”235 Mümin olmak beraberinde bir 

sorumluluğu da gerektirir. Mümin kişi, düşünmeden hareket etmez. Bir harekette 

bulunurken ilerisini düşünerek davranır. Çünkü o, yaptığı hareketi Kuran ve Sünnet 

çizgisine oturtmaya çalışır. 

 Akıl sahibi insanlar toleranslı davranırlar, öfkelerini yutarlar. Öfkenin ve 

saldırganlığın bulunduğu yerde aklın kenara itildiği acı bir gerçektir. İnsan bazen 

öfkelenir ve hınç duyar. Öç almanın en güzel biçimi, kötülük yapanlara benzemeyerek 

kötülüğe karşı iyilik yapmaktır.236 Ama böyle aşağılık insanlara da bir şekilde engel 

olmak gerekir. 

 Öfkesini kontrol edebilmek kişiyi gerçek manada güç sahibi haline getirir. 

Peygamberimiz (s.a.v.): “Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, kızdığı zaman 

öfkesine hakim olan kimsedir” buyurmuştur.237 İnsanda bulunan irade gücü bedeni 

güçten daha önde gelir. İnsanın bedenî gücünü kullanması da zaten, irade gücüne 

bağlıdır. İnsan önce iradesiyle bir şeyi yapmaya karar verir, daha sonra da onu bedeni 

gücüyle fiiliyata yansıtır. Yalnızca irade gücü de yeterli olmaz. İradeyi gerçekleştirmek 

için bedeni güce de ihtiyaç vardır. Şunu söyleyebiliriz ki, irade gücüyle bedenî güç, 

birbirini tamamlayan ayrılmaz iki unsurdur. 

 Öfkeyi yenmek ilk merhaledir. Fakat onunla iş bitmez. İnsan, öfkesini bazen 

baskı yapmak, intikam almak için yenemez.  Azgın öfke fena bir intikama döner. Öfke 

ve kızgınlık, kin ve intikamdan daha iyidir. Öfke yenilmediği zaman nefse ağır bir 

yüktür. Fakat nefis müsamaha gösterip, kalp affedince o yükün altından insan kurtulur. 

Kalp de yumuşaklık başlar, vicdanda selamet yerleşir.238   

 Allah Tealâ (cc) insana güç yetiremeyeceği bir yükü yüklemez. Yine Allah 

Tealâ (cc) insanı gücünü aşan bir eylemden dolayı da sorumlu tutmaz. Eğer insana bir 

sorumluluk yüklemişse onu nasıl yerine getireceğini de gösterir. Muaz b. Cebel (ra)’den 

nakledildiğine göre; şöyle bir hâdise vuku bulmuştur. “Resulullah (sav)’ın yanında iki 

kişi kavga ediyordu, buyurdular ki: ‘Ben öyle bir kelime biliyorum ki, şu adam onu 

söylerse kızgınlığı gider. O kelime ‘Eûzübillahimineşşeytanirracîm’ dir.”239 

                                                
235 Tirmizi, “Birr”, 74, “Kıyâme”, 48; İbn Mâce, “Zühd”, 18. 
236 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.342. 
237 Buhârî, “Edeb”, 76. 
238 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, II/453. 
239 Tirmizi, “ Deavât”, 51. 
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 İslam ahlak anlayışına göre, yerinde kızabilen bir insanın davranışı fazilet, 

yerinde kızmayan bir insanın davranışı ise rezîlet olarak kabul edilir.240 Bazı durumlar 

vardır ki, orada kızmaktan başka çareniz yoktur. Eğer sizin yanınızda bir kişi İslam’a 

hakaret ediyorsa, sizin ona karşı güler yüzlü davranmanız kızmanızdan daha yanlış bir 

hareket olur. Yeri geldiğinde kızmak gerekir. Ama bu kızgınlığı sınırları aşarak başka 

birinin hakkına tecavüz etme seviyesine getirmemek en doğru olan davranıştır. 

4.3. İnsanları Affetmek  

 Affetmek, insan için erdemli bir harekettir. Bunu başarabilen insanların sayısı 

ise son derece azdır. Affetmeyi bilmek affedilmeyi hak etmek anlamına da gelir. 

 Cenabı Allah (cc) Kuran’da, insanları affetmenin ne kadar erdemli bir hareket 

olduğunu bize bildiriyor; “Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette 

azmedilecek işlerdendir.”241 Kendisine yapılan kötülüğü affeden kişi için Allah rızası ve 

bol sevap vardır.242 Allah’a (cc) itaatte çekilen sıkıntı fazla ise, verilecek sevap da o 

oranda artacaktır. Öfkeyi yenmek de bu türden bir harekettir. 

 İnsanları en çok sinirlendirenler cahillerdir. Çünkü onlar, ilerisini düşünmeden 

dengesiz hareketler ortaya koyarlar ve insanları sinirlendirirler. Allah Tealâ (cc) 

Kuran’da bunlara karşı da bizi uyarıyor; “Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve 

cahillerden yüz çevir.”243 Ayetteki “huzi’l-afv” ın anlamı ‘insanların eylem ve 

tavırlarından sana kolay geleni seç; insanların sırtına gereksiz yükler yüklemeksizin 

işleri onlar için kolaylaştır; ve onlar için çok zor olacak çabaları onlardan isteme’ 

şeklindedir.244 

Bize karşı birileri hata yapmış olabilir. Ama bizler onların bu hatasına karşılık 

intikam almayı düşünürken kendimizi o şahsın yerine koymalıyız. Acaba aynı hatayı 

ben yapsaydım da bu kişi benden intikam alsaydı, benim tavrım ne olurdu? Ya bu kişi, 

ben hatalı davranmama rağmen, hatamı affedip intikamdan vazgeçseydi benim ona karşı 

tavrım ne olurdu? Elbetteki ömür boyu ona minnettar kalırdım. Ayrıca Cenabı Allah 

Tealâ (cc) da ona bu hareketinden dolayı sevap verecektir. Bu nedenle insanlar yapılan 

hatalara karşı intikam almadan önce bir kere daha düşünmelidirler 

                                                
240 Altıntaş, İslam İnsanı, s.34. 
241 Şûra 42/43. 
242 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XI/157. 
243 Araf 7/199. 
244 Esed, Kuran Mesajı, I/316. 
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 İmam Gazzali şöyle diyor: “Ey oğul! Sana bir şey veren kimseye sen de ver. 

Sana zulmedenin suçunu ise bağışla. Sana hainlik edene sen nasihat et. Bütün 

Peygamberlerin ahlakı böyle idi!”245 

Herhangi bir kötülük bize karşı yapılmış ve öfkemizi ayağa kaldırmış olabilir. 

Bu durumda dahi, af ile muamele edebilmek, bize ve içinde yaşadığımız topluma, 

tahmin edemeyeceğimiz güzellikler getirecektir.246 

 Affetmek insanın büyüklüğünü gösterir. İnsan ne kadar çok affedici olursa 

affettiği insanların gözünde değeri o kadar artar. Affettiği kişi, ne kadar yanlış bir 

harekette bulunduğunu fark eder ve aynı yanlışı tekrar etmez. 

4.4. İnsanların Arasını Düzeltmek  

 Müslümanlar arasında kardeşlik ve saygı temeline dayalı bir toplumun kurulması 

için, aralarında herhangi bir küslüğün, dargınlığın olmaması gerekir. Müslümanlar, bu 

toplumu birlikte kuracaklardır. Bazılarının bu göreve katılamıyor olması, o toplumda 

aksaklıkların meydana gelmesine sebep olacaktır.  

 İnsanların arasının düzeltilmesiyle ilgili birçok ayeti kerime vardır. Bunlardan 

birinde Allah Tealâ (cc), şöyle buyurmaktadır; “Bir sadaka vermeyi yahut iyilik 

yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden (ler)inki hariç, onların 

aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur.”247 Allah Tealâ’nın 

(cc) mübah kıldığı, emrettiği ortak bir noktaya varmaları için anlaşmazlık halindeki 

insanların arasını düzeltmek gerekir.248 

 Başka bir ayeti kerime de, mal bölüşümü sırasında ortaya çıkabilecek 

tartışmaların, tatlıya bağlanması istenmektedir; “Sana ganimetlerin bölüştürülmesini 

soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz 

gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'tan korkun da birbirinizle aranızı düzeltin. 

Allah'a ve Resulü'ne itaat edin.”249 Yani birbirinize kötü söz söylemeyin.250 

 İnsanların arasını düzeltmenin büyük sevabı vardır. Ebu Derda (ra)’dan rivayet 

edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır; “Size 

oruçtan, namazdan, sadakadan derece bakımından daha üstününü haber vereyim mi?” 

                                                
245 Gazzâlî, Ey Oğul, s.187. 
246 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.217. 
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248 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/276. 
249 Enfal 8/1. 
250 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VI/177. 
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buyurdu. Oradakiler: Evet ya Resulullah, dediler. “Düşmanların arasını düzeltmek”251 

buyurdu.  

 Allah Tealâ (cc) yine Kuran’da vasiyet esnasında ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını istemektedir; “Her kim de vasiyet edenin, bir 

hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden endişe eder de tarafların arasını 

düzeltirse, ona bir vebal yoktur. Şüphesiz ki, Allah Tealâ (cc) çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir.”252 Burada vasiyet edenle, vasiyet edilen arasında gerçekleşmesi 

gereken adalet ve birine diğerinden fazla verilmemesi konusunda bir anlaşma 

sağlanması söz konusudur.253 Çünkü miras konusu çok önemli bir konudur. Miras 

yüzünden birçok kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ve kavgalar meydana gelmektedir. Bu tür 

olayların akrabalar arasında olması da daha vahim sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Bundan dolayı Kuran, miras üzerinde özellikle durmuştur. 

 İnsanların arasını düzeltmek, o kadar güzel bir şeydir ki, münafıkların alameti 

olarak kabul edilen yalan söylemek bile, insanların arasını düzeltme söz konusu 

olduğunda caizdir. Ümmü Gülsüm bt. Ukbe (ra)’dan nakledildiğine göre Resulullah 

(sav) “İnsanların arasını düzeltmek için yalan söyleyen yalancı değildir”254 

buyurmuştur.  

İnsanların arasını düzeltmek, sağlıklı bir toplum kurmanın en önemli 

aşamalarından biridir. Birbirinden manen uzak insanların bulunduğu toplumda huzur 

ortamını tesis etmek oldukça zordur.  

Toplumu oluşturan fertler, kendileriyle barışık olurlarsa, diğer insanlarla daha 

kolay barışı temin edebilirler. Bunun içinde öncelikle, toplumdaki fertlerin, kendi 

içlerinde sağlam ve bütüncül bir kişiliğe sahip olmaları gerekir. Kendi içerisinde 

bütünlüğü sağlayamayan bir kişiden, toplumsal bütünlüğü sağlaması beklenemez.  

 4.5. Güvenilir Olmak  

 Mümin varlığıyla insanlara güven telkin eden kişi demektir. Peygamberlerin en 

büyük özelliği güvenilir olmalarıdır. Allah Tealâ (cc), buyurmaktadır ki; “Haberiniz 

olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."255 Eğer insanlara güven 

                                                
251 Ebû Davud, “Edeb”, 50. 
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telkin etmiş olmasalardı, davalarının başarıya ulaşması oldukça zor olurdu. Çünkü 

güvenilmeyen bir insanın peşinden pek fazla kimse gitmez. 

 Anlaşmalara, emanetlere riayet etmek, güvenilir olmanın şartlarındandır;  “Yine 

onlar ki, emanetlerine ve akitlerine riayet ederler”256 “Ey iman edenler! akitleri yerine 

getirin.”257 Emanet kelimesi çok kapsamlıdır. Bu kelime, Allah (cc), toplum ve bireyler 

tarafından kişilere tevdi edilen her şeyi kapsar.258 Hem ferdin, hem de toplumun 

omuzlarına yüklenmiş olan pek çok emanet vardır. Bunların başında da fıtrat emaneti 

gelir. Bir toplumda ortak hayat için konulacak temel kurallara herkesin bağlanması, 

güvenmesi ve dayanabilmesi için ahde vefa ve emanete riayet prensibi zorunludur.259  

Allah Teala (cc), verilen sözlere riayet edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Çünkü verilen sözlere riayet etmek karşıdaki kişiye güven telkin etmek demektir. 

Ayrıca, yetimin malını adeta bir emanet olarak değerlendirmekte ve korunmasını 

istemektedir; “Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle 

yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu 

gerektirir.”260 Anlaşma yapan iki kişi anlaşmaya uysun, yetimin malına vefa gösterin, 

Allah’ın (cc) emrettiği ve nehy ettiği şeylere vefa gösterin.261 Akitleri yerine getirmek, 

akit neyi gerektiriyorsa ona göre davranmaktır. Emanete ve verilen söze riayet etmek, 

güvenilir insan olabilmenin en önemli şartıdır. Akitler üç çeşittir: Birincisi, Allah’ın 

akdi dir ki, bunlar Allah’ın emir ve yasaklardır. İkincisi yine kulların kendileriyle Allah 

arasında meydana getirdikleri adak ve yeminlerdir. Üçüncüsü ise, insanların kendi 

aralarındaki akitlerdir, alışveriş ve kira akdi gibi. Bütün bu akitlere uymak vaciptir.262 

Güven olayı en çok, yapılan anlaşmalarda söz konusudur.   

Güvenilir insan olmanın mükafatı, cenneti hak etmektir. Ebu Said Hudrî (ra)’ın 

rivayet ettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim helalinden yer, sünnete 

göre amel işler ve insanlar şerrinden emin olursa cennete girer.”263 Sünnete göre amel 

etmek zaten, güvenilir bir insan olmayı da gerektirir. 

 Peygamber efendimiz (sav), etrafına güven telkin etmeyen kişinin, kamil 

manada iman sahibi olamayacağını bildirmiştir; “Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi 

iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz” buyurdu. Kim iman etmiş olamaz ya 
                                                
256 Müminun 23/8. 
257 Maide 5/1. 
258 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/404. 
259 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, X/304. 
260 İsra 17/34. 
261 Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, III/242. 
262 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/412. 
263 Tirmizi, “Kıyâme”, 60. 
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Resulullah dendiğinde “Komşusu şerrinden emin olmayan.”264 Yani, imanında bir 

zayıflık vardır. Kamil bir imana sahip değildir. 

 Alışverişte güven ortadan kalktığı ve güvensizlik yaygınlaştığı zaman insanlarda 

her şeyi şüphe ve ihtiyatla karşılama duygusu gelişir. İnsanlar arasındaki manevi bağlar 

zayıflar. Çekingenlik ve sevgisizlik meydana gelir. İnsanlar sözüne ve işine 

güvenilmeyen kimselerle irtibat kurmaktan çekinirler.265 Çünkü onlardan her an bir 

zarar geleceği endişesiyle yaşarlar. 

 Müslümanların diğer din mensuplarından farkı ve müslüman toplumu diğer 

toplumlardan ayıran temel unsur müslümanlar arasında onları güçlü kılan bir kardeşlik 

ve güven duygusunun oluşmasıdır. Ebu Hureyre (ra) naklediyor.Resulullah (sav), şöyle 

buyurmuştur: “Müslüman, müslümanın elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. 

Mümin, insanların, canı ve malı hususunda güvendiği kimsedir.”266 Başka dinlerden 

birçok insanın, İslam dinini seçmesinde, müslümanların onlara verdiği güven, oldukça 

etkili olmuştur. Çünkü onlar, kendi dindaşlarında görmediği dürüstlüğü Müslümanlarda 

görmüşlerdir. 

 Kişisel bütünlük olmadan insanlar arasında güven oluşmaz. Güvenli ortamda 

yaratıcılık, destek, geleceği şevkle meydana getirme yer alırken, güvensiz ortamda 

herkes kendi menfaatlerini koruma derdine düşer. İnsanların birbirine güvenmediği 

yerde olumlu sonuç alınamaz. Toplumsal seviyede endişesiz hayat için, güvenilir ortam 

kaçınılmazdır.  Fertleri birbirine şüphe ile bakan toplumlarda huzur ve mutluluk değil, 

sıkıntı ve stres hakimdir. Bir topluluğun örnek alınan önderi olabilmenin en önemli 

şartlarından birisi, “güvenilir” bir kimliğe sahip olmaktır.267 Böyle bir ortamda herkes 

kendi menfaati doğrultusunda çaba sarf eder ve diğerlerinin kuyusunu kazmaya çalışır. 

Güven duygusu, toplumun her kesiminde ve her alanda bulunması gerekir. Anne 

babanın çocuğa, çocuğun anne babasına; eşlerin birbirine; amirin memura, memurun 

amire; işçinin işverene, işverenin işçiye; satıcının müşteriye, müşterinin satıcıya güven 

duyduğu bir toplum sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olur.268 

                                                
264 Buhârî, “Edeb”, 29. 
265 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.273. 
266 Tirmizi, “İman”, 12. 
267 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.310. 
268 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.273.  
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4.6. İnsanlara Zarar Vermekten Kaçınmak 

Mümin olmak, insanlara faydalı olmayı gerektirir. İnanan insan, başkalarına 

zarar vermeyi değil, fayda temin etmeyi ön plana almalıdır.  

 Bir hadis-i şerifte müslümanın, zararından emin olunan kişi olduğu şöyle dile 

getirilmektedir; "Müslüman odur ki, dilinden ve elinden müslümanlar selâmette 

bulunur."269 İslam bir kardeşlik dinidir. Kardeşler birbirine zarar vermez. Kardeşler 

sürekli olarak kardeşlerinin, güven içinde bulunmasını isterler. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da zarar vermeyi kafirlerin bir özelliği olarak ortaya 

koymaktadır; “Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider, başınıza bir kötülük gelse 

onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan (cc) gereğince korkarsanız, onların 

hileleri size hiçbir zarar vermez; çünkü Allah Tealâ (cc) onları kendi amelleriyle 

kuşatmıştır.”270 Siz hakka tabi olduğunuz sürece, onların hileleri ve sizi hidayetten, hak 

yoldan çevirme çabaları size bir zarar vermez.271 Kafirler, kendi görüşleri batıl/geçersiz 

olduğu için görüşlerinin doğruluğunu ispat etmek gibi bir hedef taşımazlar. Onlar 

güçleri yettiğince, inanan insanlara engel olmaya, zarar vermeye çalışırlar.  

 Zarara aynı cinsten bir zararla karşılık verilebilir. Farklı cinsten bir şeyle karşılık 

vermek haddi aşmak demektir.272 Bize verilen zararın sınırını aştığımız zaman, zarar 

veren konumuna biz düşmüş oluruz. 

 Zarar vermek bir insanın hedefi olamaz. İnsanlık gereği elbetteki başkalarına 

zaman zaman istemeyerek de olsa zarar verebiliriz. Ama zarar versek dahi, hemen özür 

dilemesini ve kardeşimizin gönlünü almasını bilmeliyiz. Bizler sadece müslümanlara 

değil, kafirlere bile, savaş hali hariç, zarar veremeyiz.  

 Başkasına zarar veren insan, aslında kendisine zarar verir.  Peygamber 

Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kim başkasına zarar verirse, 

Allah Tealâ (cc) da ona zarar verir.”273 Bu hadis-i şerif sadece müslümanlara değil, 

insan türünün tamamına zarar vermekten bahsetmektedir. 

 Mümin kul ne başkasına zarar vermelidir, ne de başkasının kendisine zarar 

vermesine müsaade etmelidir. Eğer bazı insanlar toplumda zarar verme makinesi gibi 

çalışıyorsa müminler bunu engellemek için gayret sarf etmelidirler. Bu zarar verme, 

sadece bulunduğumuz toplumla alakalı bir husus değildir. Tüm dünyada ki 

                                                
269 Buhârî, “İman”, 4. 
270 Ali İmran 3/120. 
271 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/414. 
272 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/414. 
273 Tirmizi, “Birr”, 27. 
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müslümanlar, yeryüzünü kan gölüne çeviren, kendilerine insan denilen zararlı 

mahluklara karşı da birlikte engel olmak durumundadırlar. 

4.7. İnsanların Kusurlarını Araştırmamak ve Yaymamak, Aksine 

Örtmeye Çalışmak 

 Müslümanın amacı, insanların üstü örtülü olan kusurlarını gün yüzüne çıkarmak 

değil, aksine örtmeye çalışmak olmalıdır. 

Kişinin, en yakın olduğu insanlar, aile fertleridir. Orada hiçbir şey aile fertlerine 

gizli kalmaz. Sürekli teşriki mesai halinde olan bu kişilerin, karşılıklı hatalar, kusurlar 

işlemeleri de elbette mümkündür. Bu nedenle aile fertlerine düşen, bu sıcak aile 

ortamını, savaş alanına çevirmek değil, hoşgörünün, anlayışın hakim olduğu bir mekan 

haline getirmektir. Allah Tealâ (cc) Kuran’da buyurmaktadır ki; “Ey iman edenler! 

Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. 

Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah 

(cc) çok bağışlayan çok merhamet edendir.”274 Eşler ve çocuklar, bazen kişiyi Allah 

yolundan alıkoyan bir meşgale ve eğlence olabilir. Cihada çıkmasında engel olabilir. 

Kişi her ne kadar kendisine gelecek sıkıntılara katlansa da ailesine gelecek sıkıntılara 

katlanamaz. Bu durumda ailesi onun için düşman olabilir.275 

Başkalarının kusurlarını örten kişinin kusurlarını da Allah (cc), örter. Peygamber 

Efendimiz (sav) Abdullah b. Ömer (ra)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle 

buyurmaktadır; “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu teslim etmez. 

Kim bir müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah Tealâ (cc) da onun ihtiyacını 

giderir. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah Tealâ (cc) da onun kıyamet 

günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allah 

Tealâ (cc) da kıyamet günü onun ayıbını örter.”276 Mümin için asıl olan âhiret hayatıdır. 

Bu nedenle bu dünyada nefsinin basit isteklerine kul-köle olup diğer insanlarla 

uğraşmak yerine acaba âhireti kazanmak için neler yapmalıyım çabası içinde olmalıdır. 

İnsanların kusurlarını araştırmak, kişiye sevap kazandırmaz, aksine günahının artmasına 

sebep olur. Böyle bir günahı işlemek yerine, ahirete yatırım anlamında, daha faydalı 

şeylerle uğraşması, hem kendisi için, hem de İslam toplumu için, büyük faydalar temin 

edecektir. 

                                                
274 Tegâbun 64/14. 
275 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, XIV/531. 
276 Buhârî, “Mezalim”, 3; Müslim, “Birr”, 58. 
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Aynı şekilde, başkalarının kusurlarını ortaya çıkaran kişinin hatalarını da Allah 

(cc) ortaya çıkaracaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle 

buyurmaktadır; “Müslümanların eksiklerini, ayıplarını araştırmayın. Zira her kim 

müslümanların ayıplarını araştırırsa, Allah Tealâ (cc) da onun ayıbını takip eder. 

Nihayet evinin içinde de olsa rezil  rüsva eder.”277 Herkes, yaptığının karşılığını er geç 

görür. Başkalarının hatalarını ortaya çıkarmakla meşgul olan insanlar, bir süre sonra, 

kendi hatalarını göremezler. Göremedikleri bu hatalarda, herkesin gözü önünde 

sergilenmeye başlar. Çünkü bu tür insanlar, başkalarının hatalarını aramaktan, 

kendilerininkini görmeye ve düzeltmeye fırsat bulamamışlardır. 

 Başkalarının, üzerine perde çekilmiş hallerini araştırması, o perdenin arkasına 

uzanarak kimin ne ayıbı var, kimin ne kusuru var, kimin hangi gizlenmiş hataları var 

diye öğrenmeye çalışması bir müslümanın işi değildir. İki kişinin konuşmasına kulak 

kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile 

hayatını ve onların şahsi davranışlarını araştırmak büyük bir ahlaksızlıktır ve bundan 

binbir kötülükler ortaya çıkar.278 Bir müslüman, kendisine yapılmasını istemediği şeyi 

başkasına yapmamalıdır. Başkalarının, bizim evimizi gözetlemesine, kusurlarımızı 

araştırmasına nasıl tepki gösteriyorsak, aynı şeyi kendimizin yapmasına da öyle tepki 

göstermeliyiz. 

 Mümin kişi her şeyden önce kendisini hesaba çekmelidir. Şunun bu kadar hatası 

var, bunun bu kadar hatası var demek yerine acaba ben ne kadar hata yapıyorum diye 

öncelikle kendini hesaba çekmelidir. Her mümin bu şekilde kendini hesaba çekerse hem 

hatasını en aza indirmiş olur, hem diğer müminlerle kardeşlik bağı kuvvetlenmiş olur, 

hem de büyük bir günaha, vebale düşmekten kurtulmuş olur. 

 Sadece fertler için değil, İslam devleti idaresi için bile, insanların gizliliklerini 

araştırıp onların hatalarını öğrenip arkasından da yakalanıp cezalandırılması doğru 

değildir.279 Çünkü insanların gizli olan hatalarını ortaya çıkarırsanız onlar artık daha 

büyük bir cesaretle ve de utanmaz bir çehreye bürünerek daha büyük hataları 

çekinmeden işleyeceklerdir. 

 Her insanın mahrem bir hayatı vardır. Nasıl ki bir insan kendine ait özel 

hayatının ortaya çıkarılmasını istemiyorsa o da başkasının hatalarını ortaya çıkarmaya 

                                                
277 Tirmizi, “Birr”, 85. 
278 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/452. 
279 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/453. 
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çalışmamalıdır. Onun hayatı nasıl değerliyse başkalarının hayatı da aynı şekilde 

değerlidir. 

4.8. Yaşlılara Hürmet, Çocuklara Merhamet Göstermek  

Yüce Allah’ın (c.c.) koyduğu kanun gereği insan, doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. 

Yaşlanmak ve ölüm kaçınılmazdır. Ömrümüz olduğu sürece yaşlanmak her insanın 

başına gelecek bir hakikattir.  

Hiç şüphe yok ki, bugünün gençleri, yarının yaşlılarıdır. Bugün gençliği, 

sağlığı, gücü kuvveti yerinde olanların, bu nitelikleri ömür boyu koruyamayacakları 

açıktır. Bunların zamanla zaafa uğraması kaçınılmazdır. Öyle ise, bizim de bir gün 

yaşlanacağımızı göz önüne alarak yaşlılara, özellikle ana babamıza, dedelerimize, 

ninelerimize saygılı davranmalı ve bu konuda çocuklarımıza ve gençlerimize örnek 

olmalıyız.  

Gençliğinde büyüklere saygı duymayanların, yaşlandıklarında küçüklerinden 

saygı beklemeleri muhaldir. Yaşlılara hürmet ve ihtimam göstererek onların gönüllerini 

ve dualarını almak önemli bir insanlık borcudur. Onlara güzel ve tatlı söz söylemek, 

merhamet ve tevazu göstermek ihmal edilmemesi gereken dînî bir vecibedir. 

Yaşlı insanlara saygı duymanın, geleceğimiz için bir yatırım olacağını 

peygamber efendimiz (sav) şu hadisi şerifiyle haber vermektedir; "Bir genç bir yaşlıya 

sadece yaşından dolayı hürmet etti mi, Allah Tealâ (cc) da ona bir mükâfat olmak 

üzere, ihtiyarlığı zamanında hürmet edecek bir kimseyi muhakkak yaratır."280 

İnsanın, öncelikle saygı duyacağı kişiler, kendi anne-babasıdır. Çünkü bir insan 

üzerinde en çok emeği olanlar, anne-babadır. Cenabı Allah (cc), anne-babaya itaate ve 

saygıya verdiği değeri şu ayetiyle dile getirmektedir; “Rabbin kesin olarak şunları 

emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her 

ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine 

de tatlı ve güzel söz söyle.”281 Allah’tan sonra çocuklar üzerinde en büyük pay sahibi 

olan anne-babadır. Bundan dolayı çocuklar, anne-babalarına iyi davranmalı, onların 

ihtiyacını gidermeye çalışmalı saygıda kusur etmemelidir.282  

Çocuk Allah Tealâ’nın (cc) insana lütfettiği en güzel nimetlerden biridir. Bu 

nimet, büyüklüğü nispetinde bir sorumluluk ve külfettir. Önemli derecede imtihan 

                                                
280 Tirmizi, “Birr”, 75. 
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282 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/103. 
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vesilesidir. Bir insanın dünya ve Âhiret hayatını çok yakından ilgilendiren önemli bir 

konudur. Dünya hayatında gurur ve övgü vesilesi olabildiği gibi, utanç kaynağı da 

olabilir. 

 Çocuklara merhametle muamele etmek, son derece önemlidir. Çünkü onlar, 

büyükler gibi olgun tavırlar sergileyemezler. Bunun sonucunda da büyüklerin tepkisini 

çekerler. Bu noktada kişideki merhamet duygusu devreye girmelidir. Allah Tealâ (cc) 

merhamet etmeyi över bir şekilde buyurmaktadır ki: “Sonra da iman edip de sabrı 

tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.”283 Merhameti tavsiye etmek, 

merhametin üstünde bir olgudur. Merhametin hem ferdî hem de sosyal bir olgu 

olduğunu kabul etmektir.284 Şahıs olarak bir mümin, Allah’ın (cc) merhametinin bir 

gölgesidir. Toplum olarak da müminlerdeki bu özelliği Allah’ın (cc) Resulü temsil 

eder.285  

 Çocuklara derin bir sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber onları ciddiye alıp 

seviyelerine inmeyi ve problemlerini dinleyerek yönlendirmeyi öğütlemiştir. O, 

çocukları kucağına alır, öper ve okşardı. Çocuklarla ilgilenir, selam verir, onların 

hatırını sorardı. Zaman zaman çocukları ve özellikle torunlarını sırtına bindirirdi. 

Hoşlanacakları adlar takarak çocuklarla şakalaşır ve onları eğlendirirdi. Namaz 

kıldırırken çocuk ağlaması duyunca, ağlayan çocuğun üzülmemesi ve annesinin 

huzursuz olmaması için kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirirdi.286 O’nun, 

çocuklara bu kadar değer vermesi ve bu şekilde muamele etmesi, çocuk eğitimine ne 

kadar önem verdiğini gösteriyor. Çünkü çocuklara zorla, baskıyla, dayakla bir şeyler 

öğretmek, tavsiye edilen bir eğitim şekli değildir. Kalıcı bir şeylerin öğretilmesi ancak, 

sevgiyle ve hoşgörüyle temin edilebilir. Aksi takdirde geçmişine düşman bir nesil 

yetiştiririz.  

Peygamber Efendimizin (sav) şu sözü, her şeyi özetliyor mahiyettedir; 

“Büyüklerine saygısı, küçüklerine sevgisi olmayan bizden değildir.”287 Sevmesini 

bilmeyen insan sevilmeyi hak etmiyor demektir. Saygı duymayan kişi de saygı 

duyulmayı hak etmiyor demektir. Kişi, çocukları seviyor, onlara değer veriyor, ilgi 

gösteriyorsa o çocuklarda onu sevecek ve ona saygı duyacaktır.  

                                                
283 Beled 90/17. 
284 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XVI/223. 
285 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VII/129. 
286 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.335. 
287 Tirmizi, “Birr”, 15. 
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4.9. Emri Bi’l-Maruf ve Nehyi Ani’l-Münker 

Bu prensip İslam toplumunun güzel vasıflarını koruyan en önemli 

niteliklerinden biridir. Ma’rufu emir, ferdi ve toplumu mutlu kılacak güzel şeylerin 

yapılamasını istemek; münkerden men de; ferdi ve toplumu bozacak, mutsuz edecek her 

türlü kötülükten insanları men etmeye çalışmaktır. Toplum düzeninin korunması için 

herkes kendi ölçüsünce ve gücü oranında iyiliği emir, kötülükten men etmeye 

çalışmalıdır. Böylece toplum sağlıklı bir yapıya kavuşur ve gelişme, ilerleme imkânına 

sahip olabilir. Aksi takdirde, dağınıklık, başıboşluk hakim olup, düşmanlık ön plana 

çıkar, toplumun bütün kurum ve kuruluşlarında bozulma görülür ve toplum böylece 

acze düşer. İşler yürümez. 

Her müslüman, gücü oranında kötülüğe engel olmalıdır. Peygamber Efendimiz 

(sav) şöyle buyurmaktadır: “Sizden biriniz çirkin bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; 

eğer buna gücü yetmezse, diliyle uyarsın; buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğzetsin. Bu 

ise imanın en zayıf derecesidir.”288 Allah Teala (cc), zaten insana, gücünün üzerinde bir 

sorumluluk yüklemez. 

Her insan dünyada bir gaye uğruna yaşar. Müslümanın gayesi de toplumu İslâm 

ahIâkı çerçevesinde yaşatmaya çalışmak, toplumun her türlü meselesiyle ilgilenmek, bu 

konuda kendisini sorumlu görmektir. Böyle olunca mümin sadece kendisini kurtarmakla 

yetinmez, toplumunda kurtulması huzur ve sükuna kavuşması için gayret sarf eder; 

doğru yapılanları destekler, yanlışlıkları ise usulüne göre düzeltmeye çalışır. Zira 

toplumu tehdit eden felaketler eninde sonunda kendisini bu felaketten uzak tuttuğunu 

sananlara da bir şekilde dokunacaktır. Gemi battığı zaman sadece geminin altını oyanlar 

değil, bu iş ile ilgisi olmayanlar, yahut yapılanlara seyirci kalanlar da helak olmakla 

karşı karşıya kalacaktır.  

Peygamberimiz, bunu şu örnekle açıklamaktadır; “Yolcular gemideki yerlerini 

kur'a ile belirlerler. Kur'a sonucu bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına 

yerleşir. Alt kata yerleşenler, burada su olmadığı için su ihtiyaçlarını görmek üzere üst 

kata çıkmak durumundadırlar. Su almak için üst kata çıktıkları vakit, üst kattakilerin 

yanından geçiyorlar. Bunun üzerine kendi aralarında konuşurlar: “Payımıza düşen alt 

katta bir delik açsak da, su ihtiyacımızı buradan görsek ve yukarıdakileri rahatsız 

etmesek iyi olur.” derler ve geminin alt kısmında bir delik açmaya başlarlar. Şimdi üst 

kattakiler bunları gördükleri halde bu yaptıkları işe göz yumar, ses çıkarmayacak ve 

                                                
288 Müslim, “İman”, 20.  
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engel olmayacak olurlarsa, açılan delikten içeriye su dolar ve gemi batar. Böylece 

sadece deliği açanlar değil, gemide olan hepsi boğulur. Eğer üst kattakiler onları bu 

işten men ederlerse kendileri de kurtulur, onları da kurtarmış olurlar.”289 

Allah Teala Kuran’da Emri bil ma’ruf nehy-i anil münker’i inananların bir 

özelliği olarak bize aktarıyor; “Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve 

velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı 

verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle 

yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.”290 

Emri bil ma’ruf nehy-i anil münker, fert ve toplumun kendini yenilemesine ve 

aksayan taraflarını düzeltmesine yardımcı olacağından dolayı önemlidir. Bunun önemini 

anlam İslam devletleri, bu görevi yerine getirmek maksadıyla “ihtisab” müessesesini 

kurmuşlardır. 

İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek maksadıyla kurulan ‘ihtisab’ 

müessesesi, şeriata uygun hareket edilmesini sağlardı. Teşkilatın başında bulunan 

muhtesib, müslümanların yaşadığı bölgelerde, onların Cuma namazları için camiye 

gitmelerine dikkat eder, ramazan ayında açıktan oruç yiyenler, içki içenler, iddet 

beklemeden evlenen kadınlar vb. ona hesap vermek mecburiyetinde idiler.291 Halka beş 

vakit namazı vakitlerinde kılmayı emreder, kılmayanları dayak ve hapisle cezalandırır, 

imam ve müezzinleri denetlerdi.292 

Muhtesibin geniş bir tazir selahiyeti vardı. Öğrencileri haddinden fazla döven 

öğretmenleri cezalandırır, çarşılarda düzen ve intizamı sağlar, ölçü ve tartıları kontrol 

eder, şeraitle alay edenleri takip eder, komşu hakkına tecavüzü önler.293 

İslam toplumunun ayakta kalabilmesi için, böyle bir müesseseye bugün çok daha 

fazla ihtiyaç vardır. Toplumda cahil insanlar, ağızları iyi laf yaptığı için alkışlanıyorsa, 

kötü niyetli insanlar, din adına konuştuklarını söyleyip İslamı aşağılamaya 

çalışıyorlarsa, o toplumda bir düzensizlik var demektir. Bu düzeni sağlayacak böyle bir 

kuruma ihtiyaç vardır. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da müminlerden bir grubun bu görevi yerine getirmesi 

gereğini şöyle vurgulamaktadır; “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten 

men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.”294  

                                                
289 Buhârî, “Şirket”, 6. 
290 Tevbe 9/71. 
291 Kazıcı, Osmanlı’da İhtisab Müessesesi, s.15. 
292 İbn Teymiyye, Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe, s.34. 
293 Kazıcı, Osmanlı’da İhtisab Müessesesi, s.15. 
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Müfessirler bu ayeti şu şekilde anlamışlardır; Burada maruftan kasıt Allah’a (cc) 

itaat, münkerden kasıt ise O’na isyandır, denmiştir. Alimler, çok az bir kısmı hariç 

(örneğin imamiyeden Ebu Cafer), emri bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münker’in farzı kifaye 

olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.295 İslam, nehyi ani’l-münker’i (kötülüklerin 

yasaklanması) görevini İslam devletinin bir vazifesi kabul etmiştir. Ama bu görev, bir 

gizli polis şebekesi kurarak insanların gizli yönlerini araştırıp açığa çıkartmasını ve 

onları cezalandırmasını gerektirmez. Ancak o gizli olanların açığa çıkanlarına karşı 

kuvvet kullanılmalıdır. Gizli kötülüklerin düzeltilme yolu ise, gizli polis şebekesi ile 

değil, talim ve terbiye, nasihat ve telkin, halkın toplu eğitimi ve temiz bir toplum düzeni 

kurmaya çalışmakla olur.296 Allah Tealâ’nın (cc) yeryüzündeki nizamı, mücerret olarak 

vaaz, irşat ve beyandan ibaret değildir. Her ne kadar kuvvet olmadan davet mümkün ise 

de emir ve nehyi yerine getirmek için mutlaka kuvvete ihtiyaç vardır.297 Emri bilmaruf 

ve nehyi anilmünker görevinin alimlere ait olduğunu söyleyenler de olmuştur. Buna 

gerekçe olarak da cahil insanın doğru olanı anlatayım derken dine daha büyük zarar 

vereceğini söylemişlerdir.298 Cahil insan, fetva vermek durumunda değildir. Ama kesin 

olarak bildiği bir şey varsa, bu konuda yapılan hatayı düzeltmesinde de bir sakınca 

olmasa gerek. 

İnsanın devamlı iyiliğe teşvik edilmesi gerekir. Zira kendi kişisel arzuları ile baş 

başa bırakılırsa davranışlarının kıymetini ve geçerliliğini yanlış değerlendirmeye eğilim 

gösterir.299 

 Emri bi’lmaruf ve nehyi ani’l-münker görevinin hükmü ve kime ait olduğu 

müfessirler ve mezhep temsilcileri arasında tartışma konusu olmuştur. Bu görevi el ile 

yerine getirmenin yöneticilere, dil ile yerine getirmenin alimlere, kalp ile buğz etmenin 

ise avam’a vacip olduğu söylenmiştir.300 

 Mutezileye göre emri bi’lmaruf ve nehyi ani’l-münker vazifesi farzı kifayedir. 

Bu görevi ancak marufun ve münkerin ne olduğunu bilenler yerine getirir. Ayrıca 

marufun emredilmesi emredilen şeye göre de değişir. Örneğin, emredilecek şey vacip 

bir hüküm ise onu emretmekte vaciptir, mendup bir hüküm ise menduptur. Ama 

                                                                                                                                          
294 Ali İmran 3/104. 
295 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/34. 
296 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/453. 
297 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, II/385.  
298 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, VI/522. 
299 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.72. 
300 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/289. 
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münkerden nehyetmek, her halükarda vacip bir görevdir. Çünkü münkerin tümünü terk 

etmek vaciptir.301  

 Şia mezhebine göre emri bi’lmaruf ve nehyi ani’l-münker görevi müslümanlara 

farzdır. Fakat bu tebliğin tebliğ edilenlere tesir edip etmemesi noktasında tebliğcinin 

herhangi bir sorumluluğu yoktur.302 İmamiye’den Ebu Cafer, farz olmadığı 

kanaatindedir.303 

 ‘İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak’ sadece başkalarını ilgilendiren bir şey 

olmamalıdır. Kişi bu görevi nefsini terbiye etmede ve kendi davranışlarında da bir oto 

kontrol mekanizması olarak yerine getirmelidir. Peygamber efendimiz (sav) ‘iyiliği 

emredip kötülüğü yasakladığı’ halde kendilerini unutanların kıyamet günündeki 

durumlarından bahsederek buyurmaktadır ki: “Kıyamet günü bir adam getirilir ve 

cehenneme atılır. Karnındakiler dışarı fırlar. Eşeğin döndüğü gibi döner. Cehennem 

halkı onun etrafına toplanır ve derler ki ‘ey falan sana ne oluyor, sen bize iyiliği 

emredip, kötülüğü yasaklamaz mıydın?’ O der ki ‘Ben iyiliği emrederdim fakat kendim 

yapmazdım, kötülüğü yasaklardım ama kendim yapardım.”304 Bu hadis, alimler için 

büyük bir uyarıdır.   

Emir ve nehiy konusunda kar ve zarar ortaya konmalıdır. Bu görevi 

yaptığımızda zararı karından çok ise, emir ve nehiy kişiye haram olur.305  Bu görevi 

yerine getirmekten maksat, bazı faydaları temin etmektir. Faydasız bir iş yapmak da, 

abesle iştigal olur. 

 

                                                
301 Zemahşerî, Keşşaf, I/604-605. 
302 Tabatabai, el-Mîzân fî Tefsîri’l-Kuran, VI/163. 
303 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/34. 
304 Müslim, “Zühd”, 51. 
305 İbn Teymiyye, İyiliği Emretmek Kötülükten Nehyetmek, s.17. 
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1. Sosyal Değerleri Belirleyen Kriterler 

 İnsanı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. İnsan hem geçmiş yaşantısıyla, 

hem şu anki yaşantısıyla, hem de gelecekteki yaşantısıyla insandır. Bu nedenle 

hayatında etki meydana getiren değerler bu yaşam çizgisi sürecinde edindiği ve 

edineceği tecrübelerden ortaya çıkar. İnsan geçmiş yaşantısındaki hatalardan ders 

çıkarmayı bilir ve geleceğini de sağlam temeller üzerine kurarsa yüksek değerleri elde 

etme imkanı bulur. Çünkü değerler insan hayatına yön verdiği gibi insan da yaşantısıyla 

değerlerin şekillenmesine yardımcı olur. 

 Değerlerin belirlenmesinde çevrenin önemli etkisi vardır. Tabii ki insan 

hayatında değişmeyen değerler vardır. Örneğin adalet, dürüstlük gibi. Bunlar toplumdan 

topluma pek değişiklik göstermez. Ama derece bakımından daha düşük bazı değerler de 

vardır ki, bunlar toplumdan topluma farklılık gösterir. Mesela bazı toplumlarda aile 

toplumun temeli olarak kabul edilirken bazı toplumlarda bekarlığın daha cazibeli 

olduğu görüşü hakim olabilir. 

 Değerler ve ahlak  birbiriyle yakın ilişki içinde olan iki kavramdır. Ahlak bir 

yönüyle değerler dünyasının parçasıdır. Çünkü “iyi” ve “kötü” başta olmak üzere her 

türlü ahlaki yargılar birer değer olarak karşımıza çıkar.. Diğer bir ifade ile “değer” 

kendisine yöneldiğimiz özelliktir. Ahlak ise ne tür değerlere yönelinmesi gerektiğini 

belirler. Ahlak da bir değer’dir ve değer üretir. Ahlaki değerler, neyin yasak olduğunu, 

nelere uyulması gerektiğini bize bildirmekle yönelimimizi, ilişkilerimizi ve 

eylemlerimizi yaptırım gücüyle belirlerler. 1 Ahlak insan hayatındaki olumsuz nitelikleri 

çıkarıp atmak, onun yerine olumlu olanları yerleştirmek için kurulan bir öğretidir. 

 Dinler, koydukları kurallarla manevi hayatta en sağlam ve esaslı disiplin 

sağlarlar. Dinin sağladığı bu disiplini, hiçbir kuvvet ve otorite sağlayamaz. Özellikle 

İslamiyet, dünya ve âhireti kaplayan şümullü esaslarıyla sosyal disiplini en iyi şekilde 

sağlayan dindir.2 Din insan hayatındaki en belirleyici etkendir. Dinin insan yaşantısında 

meydana getirdiği düzenlemeleri hiçbir güç yapamaz. Bu nedenle din insan hayatında 

önemli bir etkiye sahip olan değerlerin belirlenmesinde en temel etkiye sahiptir.  

 Kısaca, değerleri belirleyen kriterleri; çevre, ahlak ve din olarak sıralayabiliriz. 

                                                
1 Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, s.40-41. 
2 Kırca, Kuran ve İnsan, s.29. 
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2. Sosyal Değerlerin Toplumda ki Fonksiyonları 

 İnsan sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır. Bu onun tabiatının bir gereğidir. 

Gelişmenin en önemli kriteri değişmedir. Değişme olmadan gelişme de olmaz. İnsanın 

hayatı boyunca karşılaştığı hadiseler hayatında bazı değişiklikler meydana 

getirmektedir. Bu gelişme bazen olumlu sonuçlar üretebileceği gibi bazen de toplum 

için zararlı etkiler meydana getirmektedir. 

 Toplum fertlerin toplamıdır. Fertlerin tasarruflarının mahsulü, düşünce ve 

duyguları, inandıkları değer ölçüleri ve bu değer ölçüsüne göre yaptıkları işler,  netice 

de toplumun akış şeklini tayin eder ve hayat nizamını belirler.3 Toplumda üretilen 

fikirler, önyargılardan uzak, mantıkî ve ahlakî ilkelerden besleniyorsa, o toplumdaki 

etkileri uzun süre devam edebilir.    

 Değerler, kişilerin dikkatini istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi 

kültür nesneleri üzerinde odaklaştırırlar. Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma 

yolları, değerler tarafından işaret edilir. Değerler kişilerin sosyal rollerini seçmesinde ve 

gerçekleşmesinde rehberlik eder. İlgi meydana getirir, cesaret verir. Böylelikle kişilerde 

çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin birtakım değerli hedefler 

doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramış olurlar. Değerler sosyal kontrol ve baskının 

araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir,  “doğru” şeyleri yapmaya yüreklendirir. 

Değerler, da dayanışma araçları olarak da işlevde bulunurlar. Ortak değerler, sosyal 

dayanışmayı meydana getiren ve sürekli kılan en önemli faktörlerden biridir.4 

 Ahlaki değerler, insanı toplumdaki başka insan veya insan gruplarıyla uyumlu 

kılmakta son derece önem arzeder.5 Çünkü değerler, toplumdaki tüm fertlerin ortak 

ilkeleridir. Herkes, bu ilkeler etrafında bir çözüm ararlar. 

 Sosyal bir değer olan din toplumda önemli değişimler meydana getirir. Örneğin 

İslam, cahiliye toplumunun aile konusundaki pek çok eğilim ve anlayışını tasfiye ederek 

belli bir aile tipi önermiş ve bunu da aile de yerleştirebilmiştir.6 “Sizlere anneleriniz, 

kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, vs. haram kılındı.”7 İslam, çürük 

damgasını vurduğu cahiliye hükümlerine itibar etmiyordu. Çünkü onlar, bu hükümlerin 

kaynağı olarak tek otorite olan Allah’ı (cc) kabul etmiyorlardı.8 Cahiliye toplumunda 

                                                
3 Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, s.82. 
4 Gündüz, Ahlak Sosyolojisi, s.46-47. 
5 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.141. 
6 Aydın, Kurumlar Sosyolojisi, s.129. 
7 Nisa 4/23. 
8 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, III/136. 
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hiçbir değeri olmayan, miras dahi verilmeyen kadınlara İslam, miras hakkı vermiştir.” 

(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini 

alacak olan) vârisler kıldık.”9  İslam, temel prensip olarak, iyi muamele etme 

konusunda kadın erkek ayrımı yapmaz. Cahiliye de, bırakın kadının miras almasını, 

kadının kendisi veraset yoluyla başkasına devrediliyordu.10 İslam bunu ortadan 

kaldırmış ve kadına hak ettiği değeri vermiştir. 

 Değerler tavır ve hareketin genel yöneticileridir. Söz konusu idealler insanların 

hareket ve düşüncelerine yön verirler. Durkheim’in dediği gibi “toplum ideallerini 

meydana getirmeden teşekkül edemez.11  

 Değerler sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve ihtilafların çözülmesinde yardım 

ederler. Kişiler değerleri kabul eder ve muhakeme ve seçimlerinde bunları kullanırlar. 

Zira mukayese ve hüküm vermeye imkan sağlayan birtakım standartlar bulunmadığı 

takdirde çelişki halindeki fikirler arasında bir karar vermek imkanı olmaz.12 Yani 

değerler, toplumda anayasa gibi bir işleve sahiptirler. Bu nedenle fertler, ihtilaf halinde 

ona başvururlar. 

3. Sosyal Değerlerin Toplumda Uğradığı Değişiklikler 

 Yeryüzünde farklı yerlerde yaşayan birçok toplum vardır. Her toplumun farklı 

bir yaşantısı ve değer anlayışı vardır. Bu farklılık insanlık için bir zenginliktir. Bütün 

insanların aynı yaşantıyı sergilemesini bekleyemeyiz. Ama şunu da unutmayalım ki, 

insanlar her ne kadar farklı bir yaşantı içinde olsalar da, insanı insan yapan birtakım 

ortak değerlere de sahip olmalıdırlar. Örneğin İslamın tüm insanlar için esas kabul ettiği 

beş emniyet (can, din, akıl, namus, mal), bütün insanlar için ortak öneme sahip 

olmalıdır. Aksi takdirde topluma düzensizlik ve kargaşa hakim olur. 

 Değerler dışlaşma düzeyine bağlı olarak az veya çok bir değişime uğrarlar. Bir 

başka deyişle dinî olsun ya da olmasın değerler tabiatları itibariyle “özcü” olmak 

durumundadırlar. Ancak vakıalara denk düşen yönü nesneldir ve değişkendir.13 

 Bundan yüz yıl öncesinin Türk kadınında akademik ilgilere rastlamak 

imkansızdı; bugünün okumuş Türk kadınında da kadının eski toplumdaki yerini 

                                                
9 Nisa 4/33. 
10 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, III/196,199. 
11 Dönmezer, Toplumbilim, s.234. 
12 Dönmezer, Toplumbilim, s.234-235. 
13 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.126. 
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beğenen bir tavra rastlamak imkansız gibidir.14 Eğitim gören ayanlar, erkeklerden daha 

istekli ve de başarılı olabilmektedirler. 

 Örneğin sosyal bir değer olan din toplumların yapısına göre farklı şekillerde 

algılanmıştır. Özellikle çevre faktörü bu konuda büyük bir etkiye sahiptir. Tarımcı 

toplumlar tanrılarına “Toprak Ana”, akarsu yataklarında yaşayanlar “Bereket Tanrısı” 

adını vermişlerdir. Arazinin çetin olduğu yerlerde natürist, düz yerlerde animist inançlar 

ağırlık kazanmıştır.15 İnsanlar, asıl dinden uzaklaştıkları zaman, içinde bulundukları 

çevre şartlarına göre, kendi kafalarından dinler uydurmuşlardır. 

 İslam toplumları bağlamında, idealist görüşün olduğu gibi kabullenilmesi 

mümkün görünmese de, ilahi ufuktan beşeri alana inen vahyin anlaşılması ve 

yorumlanmasında toplumsal yapının fiziki ve kültürel özelliklerinin dine etkisi olduğu 

müşahede edilmekte, aynı zamanda dinin de söz konusu alana farklı tarihsel ortamlarda 

çeşitli şekillerde ve düzeylerde etki yaptığı rahatlıkla anlaşılmaktadır.16  

 Şehirleşme, değer hükümlerinde değişiklikler yapmaktadır. Ayrıca büyük 

şehirlerde faydacı ve maddeci davranışlar görülmesi, ferdin çevresine yabancılaşması da 

söz konusu.17 Her gelişme, insanlar için faydalı olacak anlamına gelmez. Bazı 

gelişmeler, insanlar için zararı da beraberinde getirebilir. 

 Bizim toplumumuzda veya belki birtakım başka yerlerde kadınlara güzel 

sanatların daha çok yakıştığı söylenir: yahut eczacılık kadınlara uygun bir meslektir ama 

dişçilik o kadar değildir. Erkeklerin sadakatsizlikleri genellikle “kaçamak” vesaire gibi 

tabirlerle küçük, hatta sevimli gösterildiği halde kadınlarda böyle bir şey en büyük 

günahtır.18 Erkek zina ettiği zaman, bunu bir üstünlük gibi algılarken, kadın zina ettiği 

zaman, namusa leke sürüldü şeklinde anlaşılmaktadır.  

 Değerlerin içerikleri toplumdan topluma değişik olur. Mesela hürriyet böyledir. 

Hürriyetin insanlar için anlamı batı ve doğu toplumlarında aynı değildir.19 Bazıları için 

hürriyet her istediğini her zaman yapabilme gibi algılanırken, bazıları için ise, 

başkalarına zarar vermeyecek ölçüde özgür olma şeklinde anlaşılmaktadır. 

 Toplumlar farklı olduğu için onların değer anlayışları da elbette ki farklı 

olacaktır. Sosyal değerler de farklı toplumlarda farklı şekilde algılanacaktır. Sosyal 

                                                
14 Güngör, Değerler Psikolojisi, s.59. 
15 Aydın, Kurumlar Sosyolojisi, 128-129. 
16 Güngör, “Kuran’da Sosyal Bütünleşme”, s.35. 
17 Erkal, Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, s.60. 
18 Güngör, Değerler Psikolojisi, s.59. 
19 Dönmezer, Toplumbilim, s.235. 
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değerler toplumdan topluma değişiklik arz ettiği gibi bir toplumdaki herhangi bir sosyal 

değer de zaman içerisinde birtakım değişikliklere uğramaktadır. 

4. Sosyal Değerlerin Değişmesine Etki Eden Faktörler 

4.1. İnsan Faktörü 

Allah Tealâ’nın (cc) insana bilmediği şeyleri öğretmesi20 sonucu insan, bu 

dünyada birtakım düzenlemeler yapma gücüne sahip olmuştur. Çünkü insan yeryüzüne 

ancak sahip olduğu bilgi ile hakim olur. 

İnsanlar değerleri kendi kişilik yapılarına göre şekillendirirler. Kişilik yapısı 

nasılsa değerlerin hayatındaki anlam ve önemi de ona göre değişir. Bazı insanlar çok 

duygusaldır. Onlar için insanların üzülmemesi, hep güler yüzlü olması son derece 

önemlidir. Ama bazı insanlar da vardır ki, onlar için hayat mantık üzerine bina 

edilmelidir. Bu hayatta duyguya yer yoktur. 

 Ahlâkî değerlerle ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken J. Piaget değerlerin -

özellikle- çeşitli yaş devreleriyle birlikte ilerlediğini ve değer-düşünce gelişmesinin 

paralel yürüdüğünü belirtir.21 İnsanın hayatı bazı aşamalardan meydana gelir. Çocukluk, 

gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık. İnsanın çocuk çağında bir sosyal olguyu algılayış biçimi 

ile gençlik çağında aynı sosyal olguyu algılayış biçimi farklılık gösterir. Bir çocuk için 

oyuncak hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Ama yaşlı biri için  oyuncakların hiçbir 

anlamı yoktur. Yani insan hayatının her safhasında sosyal olguları algılayış biçimine 

şartlara ve ihtiyaçlara göre yön verir. 

4.2. Çevre Faktörü 

 4.2.1. Doğal Çevre 

 İnsan kadar aleme benzeyen başka bir şey yoktur. O harareti, soğukluğu, rutubet 

ve kuruluk gibi özellikleriyle cisim olan madenlere, büyüyüp, beslenip gelişmesi 

yönüyle bitkilere, his, hayal ve vehme kapılması yönüyle hayvanlara, kandırıp dalalete 

düşürmesi yönüyle şeytana, Cenabı Allah Tealâ’yı (cc) tanıyıp O’na ibadet etmesi ve 

O’nu yeryüzünde temsil etmesi yönüyle meleklere benzemektedir.22 

                                                
20 Alak 96/6 
21 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, s.127. 
22 İsfehanî, “İnsan”, s.50. 
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  İklimi ılımlı olan kuşaklarda yaşayan insanlar, iklimin kendilerine sağladığı 

uygun şartlardan dolayı, diğer insanlardan daha mükemmel durumdadırlar. Evleri, 

giyecekleri, yiyecekleri ve uğraştıkları sanatlar en uygun özelliklerdedir.23 

 Gerçekten de insanın yaşadığı yer onun düşüncelerini ve davranışlarını 

belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. Bunu her insan, hayatında tecrübe edebilir. 

Özellikle ova da ve düz arazilerde yaşayan insanlar daha cana yakın, daha yumuşak 

davranıyor. Ama dağlık arazilerde yaşayan insanlar daha sert yapılı olmaktadır. 

 Siyahiler aşırı sıcakların bulunduğu kuşaklarda yaşadıklarından, hararet onların 

mizaçlarına ve tabiatlarına hakim olmakta ve ruhları da bedenlerine ve yaşadıkları 

kuşağa göre ısınmaktadır. Sonuçta onların ruhları daha hararetli ve gevşemiş 

olmaktadır. Ve bu durum onların çok daha hızlı bir şekilde sevinip neşelenmelerini 

sağlamaktadır.24 Zenci insanların genellikle yapmış oldukları sporlarda beyazlara göre 

daha başarılı oldukları gözle görülen bir gerçektir. 

 Kırsal hayatta insanlar daha içe kapanıktır ve daha dar bir çerçeve de olayları 

değerlendirirler. Fakat şehir hayatında insanlar karşılaşmış oldukları farklı yapıdaki 

insanlarla zorunlu olarak birlikte yaşamayı öğrenirler. Bunun sonucunda da insanlar 

arasında hoşgörü, anlayış, duyguları gelişir.  

 4.2.2. Toplumsal Çevre 

 Kişinin yaşamında içinde yaşadığı toplumsal çevrenin büyük bir etkisi görülür. 

 Gerek süt çocuğunun, gerek daha sonra çocuğun ve erişkin insanın yaşam 

karşısındaki tutumunu alabildiğine derin ve kalıcı biçimde etkileyen faktörün çevreden 

edinilen izlenimler olduğunu görüyoruz.25 Özellikle çocuğun yetiştiği aile çocuğun 

kişiliği üzerinde önemli etkiler bırakır. Örneğin: aile çocuğa sürekli baskı yapıyor, onun 

konuşmasına izin vermiyorsa o çocuk daha sonraki yıllarda içine kapanık bir kişiliğe 

bürünecektir. Ama özgür bir ortamda yetişirse daha üretken olacak, insanlara karşı daha 

hoşgörülülü ve anlayışlı olacaktır. 

 Sosyal çevre, davranışların şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Belli grup 

ve çevrelerin belli davranış tipleri vardır. Günlük yaşantısı içinde birey, her an hem 

çevresiyle hem de kendisiyle sürekli etkileşim halindedir. Kişi, bu tür etkileşimlerde 

bulunurken; kendine özgü duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir.26 

                                                
23 İbn Haldun, Mukaddime, I/116. 
24 İbn Haldun, Mukaddime, I/121. 
25 Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, s.60. 
26 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.134. 
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 Birey içinde bulunduğu toplumun sosyal kalıplarına kendiliğinden uyma 

davranışı gösterir. Örneğin bir toplumda sosyal normlar vardır. Herkes belli bir biçimde 

giyinir, kuşanır, belli bir şekilde çocuğunu eğitir. Bireyin bunları nasıl yapacağını 

düşünmesi bile gerekmez. Toplumun bünyesine uygun görülen davranış biçimlerini 

aynen benimser, böylece toplumun temel kişilik niteliklerini kabul eder.27 İnsanların 

büyüklerinden gördüğü şeyleri daha sonra değiştirmesi oldukça zordur. Öğrendiği bu 

şeyler onun hayatının vazgeçilmez unsurları haline gelir. 

 Fertler toplumdaki kültür normlarını, çeşitli davranış kalıplarını, sosyal ilişki 

tarzlarını ve her türlü bilgi ve becerilerini aile ve okul çevresinden, işyeri ve toplumun 

diğer kesimlerinden öğrenme yoluyla kazanırlar.28 Çocuğun ilk eğitimini aldığı yer 

ailedir. Eğer aile de sağlam bir eğitim almışsa bu okulda alacağı eğitime de olumlu katkı 

yapacaktır. 

 Yalnız bedensel özellikler değil, zihinsel özellikler de çevreyle etkileşim halinde 

bireyin davranışını biçimlendirir. Konuşkan çocuk, az konuşan çocuktan daha farklı bir 

etkileşim geliştirir. Cinsiyetin sürekli olduğunu daha önce kavrayan çocuk, bunu geç 

kavrayan çocuktan daha farklı arkadaşlıklar geliştirir.29 

 Örnek olma, bir şeyi telkin etme ve anlatmadan daha büyük bir etkiye sahiptir. 

Hiçbir şey söylemediği halde güzel ahlakıyla insanlara örnek olan kişinin meydana 

getirdiği tesir, yalnızca anlatmakla yetinen insanın oluşturduğu tesirden daha fazladır. 

Sözleriyle davranışları arasında çelişkiler bulunan kişilere insanlar pek fazla 

güvenmezler. 

4.3. İnanç Faktörü 

 Din, bir taraftan insanları ortak davranışlara ve hareketlere yöneltirken; öte 

yandan da insanların birbirini sevmeleri gerektiği konusunda ortaya koyduğu ilke ve 

kurallarla etkinliği ölçüsünde, sosyal vicdanın her zaman canlı tutulmasına zemin 

hazırlar.30 

 Bir toplumun dini kuralları yaşaması, toplumun fertlerine de etki etmekte ve 

fertleri şartlandırmaktadır.31 Yaşanmayan din kuralları toplum için hiçbir anlam ifade 

etmez. Din ancak uygulama haline getirilirse faydaları ortaya çıkar. 

                                                
27 Kara, Kuran’da Beden Dili, s.85. 
28 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.317. 
29 Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, s.364. 
30 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.317. 
31 Kırca, Kuran ve İnsan, s.24. 
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 Kuran, alemşümul bir insanlık davası olarak gelmiş, ırk, cins ve kabile 

taassubundan tamamen uzak alemşümul bir ideal olarak ortaya çıkmıştır. Bu davada 

yegane bağ akide bağıdır. Kavmiyet bağının, taassubun yerini inanç almıştır.32 O ana 

kadar bütün mücadelelerini kavmiyetçilik uğruna veren Araplar, İslam adına mücadele 

etmeye başlamışlardır. Hayatları birbirleriyle savaşmakla geçen ‘evs’ ve ‘hazreç’ 

kabileleri bir anda kardeş oluvermişlerdir. 

 Araplar putlardan başka, mukadderatı düzenlediğine, şans ve talihi gözettiğine 

inandıkları havaya, güneşe, aya, yıldızlara ibadet ederlerdi. Bir kısım Araplar da 

atalarına ibadet eder, kabirleri mukaddes tanırlardı.33 İslam geldikten sonra insanların 

tek bir ilaha kulluk etmeleri gerektiğini bildirdi. Büyük mücadelelerden sonra toplum 

artık tek bir ilaha kulluk etmeye başladı. Bu değişim yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede 

olmuştu. 

 Din, insanların hayatlarının yalnızca bir kısmını değil tamamını düzenlemek için 

ortaya çıkar. İnsan ancak hayatının her alanına dini hakim kılarsa gerçek manada dindar 

olmuş olur. 

 Yine Araplara göre kız evladının dünyaya gelmesi bir felaket sayılırdı. Ya kızı 

fahişe olursa, ya kızını esir edip kaçırırlarsa, baba bu izzeti nefis yarasına nasıl 

dayansındı. Hele birde fakirlik ve sefalet yakasına yapışırsa ne yapsındı?34 Onların bu 

düşüncesini değiştirmek için Allah Tealâ (cc) şu ayeti indirdi: “Fakirlik korkusuyla 

çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz.”35 Çocukların 

nafakalarını karşılayamayız diye onları öldürmeyin. Onların rızkını verecek olan da yine 

Allah’tır.36 

 İslam gelmeden önce Araplar evlatlıklarını gerçek evlat gibi görüyorlar ve 

onlara mirastan pay veriyorlardı. Dolayısıyla evlatlıklarının boşadığı eşlerle evlenmeyi 

de yasak kabul ederlerdi.37 Fakat islamın gelmesiyle bu anlayış değişmiş, hatta 

Peygamber efendimiz evlatlığı Zeyd’in boşadığı hanımıyla evlenmiştir.38 Evlatlık 

edinme adeti, Arap toplumunun hayatına öylesine sinmiş, öyle iz ve etkiler bırakmıştı 

ki, bunları yerinden söküp atmak hiçte kolay değildi.39  

                                                
32 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/234-235. 
33 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.61. 
34 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.64. 
35 Enam 6/151. 
36 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, V/391. 
37 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, IV/381. 
38 Bk. Ahzab 33/37. 
39 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, XII/42-43. 
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 Sosyal değerlerin değişmesine etki eden en önemli unsur din’dir. Din’in 

meydana getirdiği değimi hiçbir güç meydana getiremez. Din’in meydana getirdiği 

değişim daha hızlı ve daha kalıcıdır. Bunun neden ilahi kaynaklı olması, hatasız olması, 

insanların faydasına olmasıdır. 

5. Kuran’ın Sosyal Değerlere Bakışı 

 Sosyal hayatın ahenkli bir şekilde devamı için fertlerin aşırı isteklerini 

frenleyecek ve bencilliklerini törpüleyip mutedil hale getirecek değerler son derece 

zorunludur.40 Aksi takdirde topluma düzensizlik ve kargaşa hakim olur. 

Kuran vahyi, insan hayatının tümünü kuşatıcı bir değerler sistemidir. İnsanın 

ruhsal dünyası için bir coşku oluşturduğu gibi, toplum hayatı için de bir huzur 

kaynağıdır.41 

 Kuran’da yapılan iyiliklerin ve erdemli hareketlerin mutlaka 

mükafatlandırılacağı ve kötülüklerin de cezalandırılacağı ağırlıklı olarak zikredilir. “Her 

kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu 

görecektir.”42 Bundan dolayı insanlardan hayırlı ve salih ameller işlemeleri 

istenmektedir. Kafir bir kişi, hayırlı bir iş yaparsa, yaptığı iyiliğin karşılığı boşa gitmez, 

bu dünyada kendisi, ailesi veya malı konusunda peşin olarak ödenir, ahirete bir şey 

bırakılmaz.43  

Ayetlerde “iman edenler” tabirinden hemen sonra “salih ameller işleyenler” 

tabirinin kullanılması erdemli hareketlere önem verilmesinin en bariz örneğidir. “İman 

edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette 

mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.”44 

Allah’ın (cc) emrettiği şeyleri yapanlar, demektir.45 Müminler büyük günahlardan 

sakındıkları sürece, küçük günahları affolunur.46 Kafir, müşrik ve münafıkların iyi 

sayılan amelleri boşa gitmiştir. Âhirette onlara mükafattan hiçbir pay verilmeyecektir. 

Eğer bir mükafatları varsa da bu dünyada verilmiştir.47 Çünkü bu dünyada yapılan 

iyiliklerin Allah Tealâ (cc) katında değer kazanabilmesi için iman şartı esas alınmıştır.  

                                                
40 Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, s.35. 
41 Altıntaş, İslam İnsanı, s.21. 
42 Zilzal 99/7-8. 
43 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, III/501. 
44 Bakara 2/277. 
45 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/106. 
46 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/895. 
47 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VII/204. 
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 Etkin iyiliğin (pasif değil) sonunda mutlaka başarıya ulaşacağı fikri, Kuran’ın 

ahlakî dünya görüşünün temelinde yatar.48 “(Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun 

ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı 

boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük 

bir imtihan vardı.”49 Bu, Allah’tan onlar için büyük bir nimettir.50 Çünkü bir nimeti hak 

etmek için belli bir çaba harcamak gerekir. Hiçbir gayret sarf etmeden bir şeyler 

beklemek kelimenin tam anlamıyla yüzsüzlük kapsamına girer. Bizler Cenabı Allah 

Tealâ’nın (cc) bize yardım etmesini istiyorsak önce O’nun dinini hayatımızda ve 

yeryüzünde hakim kılmak için çaba sarf etmek zorundayız. 

Kuran, sosyal ilişkilere büyük önem verir. Çünkü yüce değerler, insanların 

birbirleriyle etkileşimi sonucu kendini gösterir. Bizatihi insanlarla güzel ilişkiler 

kurmakta kendi başına bir değer’dir.Yakın akraba ile ve diğer insanlarla ilişkileri 

koparmak, toplumdaki en önemli değer unsurlarından birini ortadan kaldırmak 

demektir. “Allah’a (cc) ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra babaya, 

anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya arkadaşa, 

yolda kalmışa ve ellerinizdeki köle ve cariyelere iyilik edin. Allah Tealâ (cc), kibirlenen 

ve övünen kimseyi sevmez”51 Ayet, önce akrabaya, sonra da insanlık ailesine iyilik 

etmeyi emrediyor. Bu ilahi nizam fıtratla ortak hareket eder. Çünkü insan, en çok 

ailesine bağlıdır, sonra diğer insanlara yönelir.52 

Kuran, insanlar için toplum hayatında yapılması gereken yüce değerlerle, 

kaçınılması gereken yanlış değerleri sık sık vurgular.“Şüphesiz ki Allah Tealâ (cc), size 

adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve 

azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”53 Bir taraftan adalet, 

toplumun haklarını çiğnenmekten ve zulümden korurken, diğer taraftan ihsan, toplumu 

zevkli yaşamaya değer bir hale sokar. Eğer bir toplumda birey kendi isteklerini yerine 

getirmekte inat ederse, o toplumun gelişemeyeceği açıktır, en iyi ihtimalle bu toplum 

çatışmadan uzak olabilir; fakat böyle bir toplumda, sevgi, şükran, cömertlik, fedakarlık, 

samimiyet, sempati gibi yaşama zevkini geliştiren ve yüce değerlerin oluşmasını 

sağlayan insani nitelikler oluşamaz.54 Bu ayeti kerime de Allah Tealâ (cc) üç şeyi de 

                                                
48 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.101.  
49 Bakara 2/49. 
50 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, I/313. 
51 Nisa 4/36. 
52 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, III/228. 
53 Nahl 16/90. 
54 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/52-53. 
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yasaklamıştır. Yasaklanan bu fiillerden birincisi olan ‘fahşâ’; Gayrı ahlaki, müstehcen, 

kötü, çirkin, adi, terbiyesiz; her şeye veya genel beğeni ve edep kurallarına uymadığı 

için duyulması ve görülmesi uygun kaçmayan şeyleri; zina, fuhuş, homoseksüellik, 

çıplaklık, açıklık, hırsızlık, soygun, içki içme, kumar oynama, dilencilik, terbiyesizce 

konuşma ve benzeri şeyleri içerir. ‘Münker’; Genelde insanlar arasında kötü kabul 

edilen ve tüm diğer ilahi şeraitler tarafından yasaklanan her şey demektir. ‘Bağy’ ise; 

Genel ahlak kurallarını aşan ve Yaratıcı olsun yaratılanlar olsun, diğerlerinin haklarını 

çiğneyen her türlü kötü davranıştır.55 Örneğin kulluk yalnızca Allah’a (cc) yapılması 

gerekirken, kendisine ibadet yapılmasını isteyen kişi azgınlık (bağy) yapıyor demektir. 

Yine insanların hürriyetlerini, kendi kişisel menfaati için kısıtlamak da insanlara karşı 

azgınlık yapmak demektir. 

Sadece bu ayeti kerime bile neredeyse toplumdaki tüm erdemli hareketlerle, 

bayağı, yanlış ve toplum düzenini sarsan çirkin fiilleri ortaya koymada yeterli ölçüyü 

bize veriyor.  

İyi işler yapanlar, güçleri yetmez bir duruma geldiklerinde dahi aynı şekilde 

sevap kazanmaya devam ederler; “Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için 

kesintisiz bir ecir vardır.”56 Başlarına kakılmayan bir mükafatları vardır.57 Aklı yerinde 

iken, bedeni sağlam iken salih amel işleyenlere, ibadet edemez hale geldiğinde dahi 

sevap yazılmaya devam eder.58 Bir kul, gençliğinde çokça namaz kılar, oruç tutar, 

sadaka verirse, zayıf düştüğünde, gençliğindeki gibi ona sevap yazılmaya devam eder.59 

Burada kişinin niyeti ve Salih amel işlemedeki gayreti söz konusudur.  

                                                
55 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/53. 
56 Tin 95/6. 
57 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/247. 
58 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/639. 
59 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, XX/119. 
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1. Müspet Kavramlar 

1.1. Adalet 

Adalet kelimesi ahlak, fıkıh ve hadis alanlarında birbirine yakın anlamlarda 

kullanılan bir terimdir. Fıkıh alanında, verilen ile hak edilen arasında denge, borcunu 

vermek, hakkını istemek, hakkını almak, görevini yerine getirmek gibi anlamlara 

gelirken, hadis alanında ise, ravinin müslüman, akıllı, mükellef, takvalı, şahsiyetli 

olması anlamında kullanılmaktadır. 1 

Biz ise burada konumuzla doğrudan ilgisi sebebiyle ahlakî alanda kullanılan 

adalet teriminden bahsedeceğiz. 

Adalet, zorbalığın zıddı,2 denklik, doğru yolda gitmek, eşit hüküm vermek,3 

ferdî ve toplumsal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun 

yaşamayı sağlayan ahlaki erdem,4 doğruluk, eşitlik, aşırılıklardan uzak ve dengeli olma, 

her şeye hakkını verme, benzerlik, ortaklık,5 davranış ve hükümde doğru olmak, hakka 

göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak (Allah Tealâ (cc) hakkında kullanıldığında 

şirk koşmak) gibi” gibi manalara gelen bir mastar-isimdir. Yine aynı kökten bir mastar-

isim olan ve “orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir şeyin karşılığı” gibi manalara 

gelen “adl” kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında adil ile eş anlamlı olup aynı zamanda 

Allah Tealâ’nın (cc) isimlerinden biridir.6  

 En geniş anlamı ile haklara riayet etmek, adaletli davranmanın gereği olduğuna 

göre, toplumda insanların karşılıklı hak ve hukuka riayet anlayışı da sosyal adaleti 

beraberinde getirmektedir.7 

Türkçe’mizde adalet denince sadece devlet idaresinde veya yönetimde haklara 

riayet anlaşılır. Halbuki bu, hakların sadece idari alandaki tezahürüdür. İslam alimleri 

hakları çok çeşitli manaya kullanmışlar ve hayatın her safhasında tezahürünü gerçek 

adalet olarak nitelendirmişlerdir. İnsanın kendi şahsiyetinde dengeli olması ve kendi ruh 

ve beden dünyasında her şeye hakkını vermesi, fert planında adaletin tezahürüdür. 

                                                
1 Çağrıcı, “Adalet”, 1/341-344.  
2 Cevherî, es-Sıhâh, V/1760; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/246. 
3 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/247. 
4 Çağrıcı, “Adalet”, 1/341. 
5 Polat, “Adalet”, s.10. 
6 Çağrıcı, “Adalet”, 1/341. 
7 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.53. 
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İnsanın insanlarla, diğer bütün canlılarla, hatta çevresindeki bütün varlıklarla 

ilişkilerinde her şeye hakkını vermesi adaletin insanla dış dünya arasında tezahürüdür. 

Bütün bunların başı ise insanın yaratıcısına karşı yaratıcının hakkını vermesi, O’na nasıl 

kul olmak gerekiyorsa öyle kul olup sapmalardan uzak kalması ise insanın yaratıcısı ile 

ilişkisindeki adalettir.8 

Adalet; insanın kalkışı, oturuşu, uyuyuşu, uyanık hali, yürüyüşü, konuşuşu, 

giyinişi, elbisesi, saçı başı… gibi durumlarıyla ilgili olarak ele alındığı zaman, “edeb” 

diye isimlendirilir. Mal ve malı elde etmesi ve harcaması açısından ele alındığında, 

“kifayet” diye isimlendirilir. Ev idaresi açısından ele alındığında, “hürriyet” diye 

isimlendirilir. Şehir/ülke yönetimi açısından ele alındığında, “siyaset” diye 

isimlendirilir. İnsanların birbirleriyle ünsiyeti, bir arada yaşamaları ve kaynaşmaları 

açısından ele alındığında, “hüsn-ü muâşeret” diye isimlendirilir.9 

Kuran’da birçok ayeti kerime de adalete vurgu yapılır; “Şüphesiz ki Allah Tealâ 

(cc), size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, 

fenalıktan ve azgınlıktan nehy eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”10 Adalet, 

insaf demektir. İnsaf ise, Allah’ın (cc) üzerimizdeki nimetini ikrar etmek ve ona 

şükretmek demektir.11 

Hak objektif bir kavram ve sabit bir kanun ilkesidir. Bir hak konusunda hüküm 

verilirken, hakkın kendi lehine hükmedilmesi halinde bundan memnun olan, fakat 

aleyhine hükmedilmesi durumunda bu hükmü tanımayan insanlar için “işte bunlar 

zalimlerdir.” denilmiştir.12  

Adalet, sınırlama olmaksızın herkesin sahip olduğu hakları elde etmesi için 

gerekli olan düzenlemeleri yapmaktır.13 Yani adalet kişinin kendi çıkarı için halkı 

sömürmesi değil de halkın menfaati için çaba sarf etmek demektir. 

Adalet Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde genellikle “düzen, denge, denklik, 

eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, 

tarafsızlık” gibi anlamlarda kullanılmıştır.14 “O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı 

kılıp ölçülü bir biçim verdi. Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu”15 

                                                
8 Polat, “Adalet”,  s.10. 
9 Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa, II/216-217.  
10 Nahl 16/90. 
11 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VII/634. 
12 Çağrıcı, “Adalet”, 1/341, Bk. Nur 24/48-51. 
13 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/52. 
14 Çağrıcı, “Adalet”, 1/342. 
15 İnfitar 82/7-8. 
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İnsanın dengeli şekilde yaratılması, insan için büyük bir lütuftur. Buna şükretmesi 

gerekirken, isyan ediyor ve sahip olduğu her şeyin, kendi eseri olduğunu zannediyor.16 

Kuran-ı Kerim’de adalet sıfatından yoksun olan kişi dilsiz, aciz ve hiçbir işe 

yaramayan bir köleye benzetilerek böyle birinin, adalet faziletini kazanmış, dolayısıyla 

doğru yolu bulmuş olanla bir tutulamayacağı bildirilmiştir.17  

Kuran-ı Kerime göre adaletin ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidayete hak 

sayesinde ulaşabileceği gibi adalet de hakka uymakla sağlanır.18 “Musa'nın kavminden 

doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı. Yine bizim 

yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile 

adaleti yerine getirirler.”19 Haksızlığın olduğu yerde adalet olmaz. Adalet, doğrunun, 

hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. 

Kuran-ı Kerim’de hak ve adaletin mutlaklığı öylesine vurgulanmıştır ki bizzat 

Allah Tealâ’nın (cc) âhirette hiçbir haksızlığa mahal verilmeyecek şekilde adaletle 

hükmedeceği ve Onun bu vadinin kesin (hak) olduğu belirtilmiştir.20 

Mutezile, Allah için adaletin vacip olduğu görüşündedir. Onlara göre Allah 

insana ancak gücünün yeteceği şeyi farz kılar.21 

 Adaletle bağlantılı bir kavram da eşitliktir. Eşitlik, bedensel, ruhsal başkalıkları 

ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım 

bulunmaması durumu22  anlamına gelir. 

Adalet, hakların eşit olarak dağıtılması anlamına gelmez. Çünkü bu çok gayri 

tabii olur. Gerçekte adalet, hakların bazı zamanlarda eşit denebilecek şekilde haktanır 

ölçülerde dağıtılmasıdır. Örneğin bütün vatandaşlar, vatandaşlık hakları bakımından eşit 

olmalıdırlar, fakat diğer durumlarda hakların eşit olması adalet dışıdır. Mesela çocuklar 

ve anne-babanın toplumsal konum ve haklar bakımından eşit olması tabii ki yanlıştır. 

Aynı şekilde daha yüksek veya daha alçak bir iş dalında hizmet verenler ücret ve gelirde 

eşit olmazlar. Allah Tealâ’nın (cc) emrettiği şey, herkese ahlaki, sosyal, ekonomik, 

kanuni veya siyasi olan tüm haklarının, hak ettiği ölçüde verilmesidir.23 

Gerek Kuran-ı Kerim gerekse hadis-i şerifler sürekli olarak insanlar arasında 

insan olma yönüyle eşitlik olduğunu ortaya koyar. Yüce Allah Tealâ (cc) şöyle 
                                                
16 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VII/59. 
17 Çağrıcı, “Adalet”, 1/342, Bk. Nahl 16/76. 
18 Çağrıcı, “Adalet”, 1/341. 
19 Araf  7/159, 181. 
20 Çağrıcı, “Adalet”, 1/342, Bk. Yunus 10/54-55. 
21 Zemahşerî, Keşşaf, III/464. 
22 Ozankaya, Toplum Bilimi Terimleri Sözlüğü, s.44. 
23 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/52. 
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buyurmaktadır: “Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle 

tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah Tealâ (cc) 

katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah Tealâ (cc), bilendir, her 

şeyden haberdardır.”24  

Bu ayeti kerime insanların farklı milletlere, farklı ırklara ayrılmasının bir 

üstünlük olmadığını, böyle bir ayrımın sadece tanışma maksatlı olduğunu ortaya 

koymuştur. Irk taassubu içinde olan insanlar, kendi ırklarından olan insanlara sevgi 

beslemiş, yardımlaşmayı sadece onlarla yapmış, diğer ırktan olanlara karşı ise nefret 

duygularıyla dolmuşlar.25 Böyle bir şeyi mantık kabul etmez. İnsanların, kendi 

seçimleriyle gerçekleşmeyen bir şeyden dolayı üstünlük taslamaları, yersiz bir 

davranıştır. Yine Peygamber Efendimiz (sav) veda hutbesinde “Arap’ın Arap olmayana, 

Arap olmayanın da Arap olana bir üstünlüğünün olmadığını vurgulamıştır.   

İnsanları alaya almak da, onları kendinden aşağı görmek anlamına gelir. Bu 

konuda da Kuran, bizi uyarmaktadır; “Ey iman edenler, bir topluluk bir toplulukla alay 

etmesin; belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar”26  Oysa insanları dış görünüşleriyle 

değerlendirmek çok yanlıştır. Çünkü her insanın bir onuru, haysiyeti, şerefi vardır.27 

Adaletin olduğu bir yerde, huzur, mutluluk, kendine ve diğer insanlara güven, hakkına 

razı olma gibi durumlar ortaya çıkarken, adaletin olmadığı yerde huzursuzluk hakim olur. 

Adalet olmadığı için, herkes kendi hakkını almaya çalışır. Güven duygusu ortadan kalkar, 

herkes birbirine şüpheyle bakar.   

1.2. Barış 

Sulh kelimesi Arapça sözlüklerde toplumların aralarında anlaşma yapmaları 

anlamında28 kullanılmıştır. Bu kelime insanlar arasındaki hoş olmayan şeylerin ortadan 

kaldırılması anlamına da29 gelmektedir. Barış anlamına gelen diğer bir kelime de “silm” 

kelimesidir.30 

Sulh kelimesi ‘doğru oldu, sağlam oldu, düzeldi, fesad kendinden gitti’ 

manalarında kullanılır. Kuran’da doğru olan ameller içinde sık sık kullanılır.31 Bütün bu 

kullanımlardan şu ortaya çıkıyor ki, doğru olan, güzel olan insanların savaş yaparak 

                                                
24 Hucurat 49/13. 
25 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/458. 
26 Hucurat 49/11. 
27 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XIII/500. 
28 Cevherî, es-Sıhâh, I/383; Ezherî, Tehzibu’l-Luga, IV/243; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, II/182. 
29 İsfehanî, el-Müfredât, s. 420.  
30 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, III/90.  
31 Ünal, Kuran’da Temel Kavramlar, s. 275. 
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değil barış içinde yaşamalarıdır. Fakat bu demek değildir ki, savaşlar tamamen 

gereksizdir. Yeryüzünde barışın ve huzurun olması için savaş bazen kaçınılmaz hale 

gelir. Böyle bir durumda elbetteki savaş barıştan önce gelir.  

İslam yeryüzünde barış ve adaleti amaçlamış; kini, nefreti,  düşmanlığı, 

bozgunculuğu, merhametsizliği ve zulmü yasaklamıştır Aslında bütün ilâhi dinlerin 

mesajları barışa yöneliktir. Zira bütün ilâhi dinlerin gayesi, dünya ve âhirette insanların 

mutluluğunu, saadet ve selametlerini sağlamaktır. Gönderilen tüm Peygamberler barışın 

gerçekleşmesi için çaba harcamışlardır. 

Allah Teala (cc) müminlere, İslam toplumunda meydana gelebilecek 

anlaşmazlıkların çözüm görevini vermiştir; “Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle 

vuruşurlarsa aralarını düzeltin.”32 İslam toplumunda barış, temel esas olmalı, çatışma 

ise istisnai bir durum olmalıdır ve ana esasa havale edilmelidir.33 Müslümanlar, 

içlerinde birbiriyle savaşan iki gruba seyirci kalamazlar. Böyle bir olayın acısını 

içlerinde hissetmeli ve sorunun çözülmesi için ellerinden gelen çabayı 

göstermelidirler.34 

Resulullah da (sav) barışın ölçüsünü tayin eder bir tarzda şöyle buyurmuştur: 

“Müslümanlar arasında barış yapmakta bir beis yoktur. Ancak helalı haram, haramı 

helal yapan barış müstesna. Müslümanlar şartlarına (anlaşmalarına) uymalıdırlar. 

Ancak helalı haram, haramı helal kılma şartı müstesna.”35 

Müslümanların hedefi savaş yapmak değil barış yapmaktır. İslam’da savaş 

yapmaktan amaç da zaten yeryüzünde barış ortamını temin etmektir. Bu nedenle 

müslümanlar savaş yapmak için bahane aramazlar, sürekli olarak barış yanlısı tavır 

sergilerler. Çünkü onların yol göstericisi Allah Tealâ (cc)’dır. “Eğer onlar barışa 

yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah Tealâ’ya (cc) tevekkül et, çünkü O işitendir, 

bilendir.”36 Eğer savaşı bırakıp, cizye vermek veya anlaşma yapmak isterlerse sen de 

barış yap.37 Müslümanlar anlaşma yaptıkları tarafın anlaşma şartlarına tam anlamıyla 

uymadıklarını hissetseler veya karşı tarafın ilk fırsatta ihanet edeceğinden korksalar bile 

tek taraflı bir kararla anlaşmayı sona erdirmek haramdır.38 

                                                
32 Hucurat 49/9. 
33 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XIII/498. 
34 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/440. 
35 Tirmizi,” Ahkam”, 17. 
36 Enfal 8/61. 
37 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VI/278. 
38 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, II/179. 
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 Kuran-ı Kerimde sulh kelimesinin önemine vurgu yapılmış ve sulh yapmanın 

daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Hatta toplumun en küçük çekirdeği olan aile de bile 

barışın önemi üzerinde durularak, birtakım hükümler va’z edilmiştir. Nitekim Allah 

Tealâ (cc) şöyle buyurmaktadır; “Eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz 

çevirmesinden endişe ederse, barışarak aralarını düzeltmelerinde bir mahzur yoktur. 

Anlaşma her zaman hayırdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırlana gelmiştir. Eğer arayı 

düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki, Allah Tealâ (cc) yapacağınız her 

şeyden haberdardır.” 39 İslam, insandaki kabalık ve katılığı izale edip, onun yerine 

insaniyet tohumlarını yerleştiriyor.40 

 Peygamberimiz (sav) hem Mekke hem de Medine döneminde insanları öğütle, 

delille, ikna yoluyla ve Kuran okuyarak İslam’a davet etmiştir. Dolayısıyla onun 

etrafında oluşan topluluk, zor kullanılarak bir araya getirilen insanlardan değil, aksine 

tatlı dille, ikna yoluyla Allah Tealâ’ya (cc) çağrılmaları sonucu hür iradeleriyle İslam’ı 

seçen kimselerden oluşmuştur.41 Zaten, savaş yaparak bazı ülkeleri ele geçirebilirsiniz. 

Ama insanların gönülleri savaşla fethedilmez. Onlara, gönüllerine hitap edecek bir 

şeyler getirmelisiniz. Hak ve adalet için yanlarında olduğunuzu onlara hissettirmelisiniz. 

Aksi takdirde geçici bir süre onlara hakim olursunuz, bir süre sonra da başkaldırır, sizi 

oradan çıkarırlar. 

Yine Peygamber Efendimizin düşmanların bölgesi olan Hudeybiye’ye silahsız 

olarak gitmesi42 O’nun barışsever olduğunu gösteren en açık bir delildir. 

 Toplumsal barışın bozulmasında en büyük etkenler arasında etnik ve coğrafi 

ayırım yapmak gelmektedir.43 İnsanların kendi seçimleriyle meydana gelmeyen böyle 

bir fıtrî özellikten dolayı insanları aşağılamak ve ayırımcılık yapmak ebetteki bu 

insanlar tarafından tepkiyle karşılanır. Bunun sonucunda da barış ortamı zedelenir.  

 Toplumsal barışı tehdit eden bir diğer unsur da kast zihniyeti ve sınıf 

ayrımcılığıdır. Toplum tabakaları arasındaki korkunç farklar, zenginlerin Allah Tealâ 

(cc) yokmuş gibi lüks ve israf içerisinde yaşamaları, fakirleri unutmaları büyük sosyal 

patlama ve fesatlara yol açar.44 Zenginler yalnızca kendileri için yaşar, fakirlere zekat ve 

sadakalarını vermezlerse tabii ki o fakirlerin kendilerine hayır dua etmelerini, dost 

olmalarını bekleyemezler. İslam, müslümanları sürekli olarak fakirlere yardım etmeye 

                                                
39 Nisa 4/128. 
40 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, III/474. 
41 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.147. 
42 Buhârî, “Sulh”, 7. 
43 Altıntaş, İslam İnsanı, s.54. 
44 Altıntaş, İslam İnsanı, s.55. 
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davet etmiştir; “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu 

gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da 

katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.”45 Sadaka veren kişi, vermiyor, 

alıyor; malı eksilmiyor, artıyor.46 Allah (cc), o kişinin malına öyle bir bereket veriyor ki, 

hiç ummadığı yerlerden kazanç elde ediyor. 

İslamın ne kadar barış yanlısı olduğunun göstergesi yeryüzünün şu anki 

durumudur. Müslümanlar ne zaman ki yeryüzüne hakim olmuştur, o dönemlerde 

insanların barış, huzur ve adalet dolu bir dünyada yaşadığı görülmüştür. Ne zaman ki 

müslümanlar değil de kafirler yeryüzüne hakim olmuştur, o zamanlarda da sürekli 

savaşlar ve adaletsizlikler yaşanmıştır.  

1.3. Hoşgörü 

 Hoşgörü Türkçe’miz de Hoş görme, aldırmama, müsamaha, tahammül, kendi 

düşünce ve inançlarına karşı bulunan düşünce ve inançlara katlanma, insanlara saygılı 

olma veya kendisi gibi düşünmeyen insanlardan rahatsız olmama gibi anlamlarda 

kullanılır. 

 Arap literatüründe ise hoşgörü için müsamaha kelimesi kullanılır. Müsamaha 

‘insanlara cömert davranma, kolaylaştırma’ gibi anlamlara gelir.47 

 Hoşgörü, herhangi bir kimsenin, başkalarının kendisini doğrudan 

ilgilendirmeyen davranışlarına, ama inancı ama ideolojisi arkasına sığınarak karışmaya 

kalkışma yanlışından kaçınması demektir.48 Kişisel çıkarlar, başkalarının düşüncesini 

sınırlandırma aracı olmamalıdır. Herkes, bizim gibi olmak zorunda değildir. Biz de hata 

yapıyor olabiliriz. Önemli olan ortak doğru da buluşmaktır. 

 Bir güzel ahlak ilkesi olarak hoşgörü; pasif anlamı ile başkalarına katlanmak; 

aktif manasıyla başkalarıyla kaynaşmaktır.49 Başkalarına katlanmak, bizden farklı olan 

düşüncelerini anlayışla karşılamak, başkalarıyla kaynaşmak ise, doğru olanı elde etmek 

için, ortak fikir jimnastiği yapmaktır. 

 Hoşgörü tahammülün de ötesinde hakim, egemen, güçlü olduğu zamanda hak 

tanımak, affetmek şeklinde gerçekleşirse daha da anlamlı olmakta ve önem 

                                                
45 Bakara 2/261. 
46 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, II/81. 
47 Cevherî, es-Sıhâh, I/376; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, III/99. 
48 Demir, İslam Ahlakı, s.74. 
49 Demir, İslam Ahlakı, s.72. 
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kazanmaktadır. Bu çerçeve de, Mekke’nin Fethi’nde Hz. Peygamber’in yaptığı hoşgörü 

son derece önemlidir.50 

 Hoşgörü toplumsal barış ve uzlaşmaya katkıda bulunur. Karşılıklı sevgi ve 

saygıya dayalı, kavgasız, çekişmesiz, birbirinin görüşlerine, düşüncelerine, inançlarına 

saygılı bireylerden oluşan huzurlu bir toplum oluşmasına vesile olur.51 

 Aynı gezegeni, aynı coğrafyayı ortak kullanan insanlar birbirlerine sadece 

katlanmak ihtiyacında değil; hatta zorundadır. Değilse o gezegen, o coğrafya yaşanmaz 

olur. Çünkü insan öyle bir varlıktır ki her insan, genel çizgileri ile diğerinin benzeridir 

ancak her insan, özelde öbüründen başkadır.52 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da insanların din seçiminde özgür olduklarını ifade eder 

tarzda şöyle buyurmaktadır; “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırt 

edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah Tealâ’ya (cc) inanırsa, sağlam bir 

kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah Tealâ (cc), her şeyi işitir ve bilir.”53 

İslam, iman ve onun hayat tarzı hiç kimseye zorla kabul ettirilemez.54 Allah Tealâ (cc) 

insanları, dinlerini seçme noktasında serbest bırakmasaydı, imtihanın anlamı 

kalmazdı.55 İslam dininin özelliği zorlamak değil, bilakis zorlamadan korumaktır. Dinin 

konusu zorunlu fiiller, davranışlar değil; isteğe bağlı fiiller ve davranışlardır.56 ” Eğer 

Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları 

hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?”57 Rabbin dileseydi, insanlara alternatif 

tanımazdı. Onları tek şekilde yaratırdı. Peygamber kimseyi zorla inanca sevk edemez. 

Çünkü kalple, vicdanla ilgili konularda zor ve baskının yeri yoktur.58 

İnsanlar İslam dinine girme konusunda özgürdürler. Ama bu tercihlerinin 

sonucuna da katlanmak zorundadırlar. Müslüman olduktan sonra müslüman 

toplumunun temel yapısının bozulmaması için islamın kurallarına da uymak 

yükümlülüğündedirler. 

 Kuran temel ilke olarak evrensel barışı hedef edindiği için insanlar arasında 

sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışa dayalı bir ilişkinin olmasını esas alır. Herhangi bir 

saldırı ve düşmanlık olmayınca mevcut ortamın bozulmasını yasaklar. Bu noktadan 

                                                
50 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.278. 
51 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.279. 
52 Demir, İslam Ahlakı, s.72. 
53 Bakara 2/256. 
54 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I202. 
55 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/20. 
56 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, II/163. 
57 Yunus 10/99. 
58 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, VIII/64. 
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hareketle ikili yada toplumsal ilişkilerde karşı tarafın din, ırk, cinsiyet, psikolojik, sosyal 

ve kültürel yapıları da dikkate alınarak, havanın gerginleşmemesine özen 

gösterilmelidir.59 

 İslam tarihi hep hoşgörü örnekleriyle doludur. Peygamber efendimiz (sav), 

Medine’ye gelen Hıristiyan Necran heyetinin, mescit de kendi dinlerine göre ibadet 

etmelerine müsaade etmiştir.60 II. İzzettin Kılıçarslan Malatya’da Süryani Patriğini 

ziyaret etmiş ve zaferi için yaptığı yardımından ötürü ona şükranını bildirmiştir. 

Huzurunda Hıristiyan ve Müslüman din adamlarına din ve felsefeyle ilgili tartışmalar 

yapmaları için izin vermiştir.61 Kuran-ı Kerim’deki şu ayet bize hoşgörü dersi veriyor: 

“Sizi Mescid - i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi 

saldırıya sevk etmesin.”62 Sizi düşmanlığa sevk etmesin63 haktan batıla, adaletten zulme 

götürmesin.64 Başkalarının hoşgörüsüz olması bizimde ideallerimizden, inançlarımızdan 

taviz vererek hoşgörüsüz olmamızı gerektirmez.  

 Hoşgörünün en baş düşmanlarından biri önyargıdır.65 Kişide bazı düşünceler 

saplantı haline gelmişse artık o doğruyu göremez, farklı düşüncelere tahammül edemez. 

Herkesin kendisiyle aynı düşüncede olmasını ister.  

 Ahlaki bir fazilet olan hoşgörünün eksikliği “kin ve nefret”, fazlalığı ise “aşırı 

duygusallıktır. Hayatta ölçülü olmak esas olduğundan, bunların ikisinden de insan 

kaçınmalı, dengeyi sağlamalıdır.66 Her şeyde olduğu gibi, hoşgörüde de dengeli olmak 

durumundayız. Hoşgörü adına insanlara veya inançlara hakaret edilmesi, ahlaksız 

şekilde giyinilmesine müsaade edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. 

1.4. Samimiyet 

Bu kavram: ‘riyayı terk etme,67 bir şeyi saflaştırma’68 gibi anlamlar taşır. 

Samimiyet ve empatik yaklaşım, güzel fiillere zemin hazırlar; bencil duyguları, 

kötü karakterleri yenerek şahsiyeti yükseltir.69 Bir iş, bir davranış, benimsenerek ve 

                                                
59 Aslan, Kuran ve Hoşgörü, s.262. 
60 Hamidullah, İslam Peygamberi, I/620. 
61 Çubukçu, “Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlana”s.59-60. 
62 Maide 5/2. 
63 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/403. 
64 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, VI/45. 
65 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.322. 
66 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.322. 
67 Cevherî, es-Sıhâh, III/1037. 
68 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, II/208. 
69 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.202. 
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içten gelerek yapılıyorsa onun manevi bir değeri vardır.70 Aksi takdirde içten gelerek 

yapılmayan bir davranışta gösteriş veya yapmacıklık ortaya çıkar. 

Amellerin kabul edilmesi için onların, Allah (cc) rızası için yapılması şarttır. 

Ebu Ümâme (ra)’nin naklettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah 

Tealâ (cc), samimi bir şekilde yapılmayan ve kendi rızası gözetilmeden yapılan hiçbir 

ameli kabul etmez.”71 Yine bununla ilgili olarak Allah Tealâ (cc) buyurmaktadır ki. “De 

ki: "Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzleriniz doğru tutun ve O'na dininizde 

samimi olarak ibadet edin! Sizi ilkin O yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz.”72 Dini 

sadece Allah’a (cc) has kıldıktan sonra O’na dua etmek için yönelinir.73 Dini Allah’a 

(cc) has kılmak, amellere şirki karıştırmamak demektir.74 İhlas, herhangi bir işi 

yapmaya götüren başka sebeplerin tesiri olmadan, sadece bir tek sebepten ötürü 

yapmaya denir. İhlaslı kimse, güzeli güzel olduğu için; vacibi de vacip olduğu için 

yapan; böylece de yaptığını herhangi bir gösteriş, kahramanlık vb. maksatları 

gözetmeden, sırf Allah rızası için yapan kimsedir.75 

Samimiyet ve içtenlik, insan davranışlarının kıvama ermesi açısından büyük 

önem taşır. Ancak insanın içten olup olmadığını anlayabilmek için, onun niyetini 

bilmek gerekir. Çünkü içtenlik, niyetin dürüstçe ifadesi olarak tanımlanır. Müminin 

samimiyeti, hiç kimseden övgü, ilgi, destek ve takdir beklememesiyle belirginleşir. 

Samimi dindar, kapsamlı bir bütünün anlamlı bir parçası olmanın bilinci ve hizmet 

sorumluluğuyla hayatını düzenler. O, bu kainatın sorumlu bir vatandaşıdır; o bilinç 

içinde duyar, algılar, düşünür ve eyleme geçer.76 

Müminin ibadeti kendisi için bir sevap vesilesidir. Ama bu sevabı kazanmak için 

ibadeti olması gerektiği gibi ve yalnızca Allah Tealâ’nın (cc) rızasını gözeterek 

yapmalıdır. Allah Tealâ (cc) buyurmaktadır ki: “Onların etleri ve kanları asla Allah 

Tealâ’ya (cc) ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah Tealâ’ya (cc) karşı gelmekten 

sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu 

gösterdiğinden dolayı Allah Tealâ’yı (cc) büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” 77 

Kurban, ancak samimiyet ve takva ile kesilmişse Allah (cc) tarafından kabul edilir.78 

                                                
70 Demir, İslam Ahlakı, s.55. 
71 Nesâî, “Cihad”, 24. 
72 Araf 7/29. 
73 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, V/159. 
74 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, V/465. 
75 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/309-311. 
76 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.184. 
77 Hac, 22/37. 
78 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/368. 
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İhlas da, bir şeyi tek bir amaç için yapma manası vardır; “De ki; Allah katında 

ahiret yurdu başkalarının değil de yalnız sizin ise, bu iddiada samimi iseniz haydin, 

ölümü isteyin.”79 ‘Halisaten’ ifadesi, ‘saf bir şekilde, yalnızca bir kişiye ait olan’ 

demektir.80 

Önemli olan, dış görünüş değildir. İç dünyamızdaki berraklık ve herhangi bir 

kirletici nesnenin karışmadığı temiz duygular ve bu duyguların davranışlara 

yansımasıdır. Peygamber Efendimiz (sav), şöyle buyurmuştur: “Allah Tealâ (cc) sizin 

şekillerinize, mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar.”81 İnsanın güzel 

bir şekil üzere yaratılması onun değerli olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu yaratılış 

onun çabası sonucu meydana gelmiş değildir. İnsanın mükafat elde edeceği işler ancak 

kendi çabasıyla ortaya koyduklarıdır. 

Samimiyetin zıttı olarak aldatma, kandırma, iki yüzlülük gibi davranışlar, zaten 

İslam ahlâkıyla asla bağdaşmayan niteliklerdir. Bu bakımdan samimiyet ve ihlas, 

müslümanlığın özünü oluşturmaktadır. 

1.5. İyilik 

 Kuran’da iyilik anlamında birçok kelime kullanılır. Bunlar; “Tayyib” hoşa giden 

şey, şeriatte yenmesi caiz olan şey,82 pis olanın zıddı83; “Hasene” istenilen şey,84 

kötünün (kubh) zıddı85; “İhsan” başkalarına iyilik etme, bir işi güzel yapma86; “Maruf” 

bilinen şey,87 akılla ve şeraitle güzel olduğu bilinen her şey88; “Hayr” istenilen şeyler, 

adalet, fazilet, faydalı şeyler,89 şerrin zıddı, herkesin kendisine meylettiği şey,90 

anlamlarına gelir. 

 Birr kelimesine Arapça sözlüklerde çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Bu kelime 

iyi ve güzel diye nitelendirebileceğimiz birçok manalar için kullanılmıştır. Bu kelimeye 

verilen manalardan bazıları ‘dünya ve âhiretin hayrı, kendisiyle Allah Tealâ’ya (cc) 

                                                
79 Bakara 2/94. 
80 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, I/470. 
81 Müslim, “Birr”, 34. 
82 İsfehânî, el-Müfredât, s.527. 
83 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, III/435. 
84 İsfehânî, el-Müfredât, s.235. 
85 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, II/57. 
86 İsfehânî, el-Müfredât, s.236. 
87 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/281. 
88 İsfehânî, el-Müfredât, s.561. 
89 İsfehânî, el-Müfredât, s.300. 
90 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, II/232. 
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yaklaşılan her amel, infak, insanlara bolca iyilik etmek, şefkat, ibadet, yemine sadık 

kalmak,91 ceza vermemek,92 lütuf, ikram,93 gibi anlamlara gelir. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da asıl iyiliğin, şeklî birtakım şeylere takılmak değil, 

samimi bir şekilde inanmak ve bu inancı davranışlara yansıtmak olduğunu 

söylemektedir; “Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz gerçek iyilik değildir. Asıl 

iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah Tealâ’ya (cc), âhiret gününe, meleklere, kitaplara, 

peygamberlere inanır. (Allah Tealâ’nın (cc) rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, 

yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz 

kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve 

savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakîler 

ancak onlardır!”94Yahudiler, ve Hıristiyanlar kıble üzerinde aşırı derecede durdukları 

için doğu batı tabiri kullanılmıştır.95 ‘Birr’ kelimesi ise vacip ve mendubu kapsadığı 

gibi,96 hem imanı hem de bütün salih amelleri içine almaktadır. Dikkat çeken bir diğer 

yön ise ayette ‘birr’ kelimesinin amel olarak değil, sanki bir şahıs olarak sunulmasıdır.97  

 İyilik (birr), insanın Mele-i â’laya boyun eğerek, Allah’tan (cc) gelen ilhamı 

almada kendi benliğinden geçerek, Hak Teâla’nın muradı içerisinde yok olarak işlemiş 

olduğu her şeydir. İyilik, insanın dünya ya da âhirette mükafatlandırılmasına sebep olan 

her ameldir. İyilik, insanlık nizamının kendisine bağlı olduğu sosyal ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik olan her yararlı fiildir. İyilik, ilahi nizama boyun eğme manasına 

gelen, fıtratın ortaya çıkmasını engelleyen perdeleri ortadan kaldırmaya çalışan her türlü 

davranışlardır.98 

 “Birr”i üç kısma ayırmak mümkündür: 

 1- Allah Tealâ’ya (cc) ibadette “birr”: İman edip O’na hiçbir şeyi ortak 

koşmamak ve O’nun emir ve yasaklarına riayet etmektir.99 Hayatını, onun istediği bir 

şekle sokmaktır. Çünkü, ibadete layık olan tek mabud, O’dur. Allah Tealâ (cc) insanın 

kendisine iyilik yapmasına muhtaç değildir. İnsanın Allah Tealâ’ya (cc)  iyilik yapması 

kendi geleceği için yatırım yapması anlamına gelir. Yapmış olduğu her iyilik, mükafat 

olarak bir gün kendisine dönecektir. Allah Teala (cc), kendisine samimi bir şekilde 

                                                
91 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, III/36. 
92 Cevherî, es-Sıhâh, II/588.  
93 Ezherî, Tehzibu’l-Luga, XV/184. 
94 Bakara 2/177. 
95 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/68. 
96 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, VI/47. 
97 Ünal, Kuran’da Temel Kavramlar, s. 461. 
98 Dihlevî, Huccetullâhi’l-Bâliğa, I/213. 
99 Karagöz, Kuran’da Dört Kavram, s.130. 
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kulluk yapanlara, hem bu dünyada, hem de ahirette huzurlu bir hayat yaşatmaktadır. Bu 

dünyada fakir bir hayatta yaşasalar da, içlerindeki sağlam iman, onların huzur 

bulmalarına vesile olmaktadır. 

 2-İnsanlara karşı birr: İnsanlara karşı “birr”; onların haklarına riayet etmek, 

onlara ikram ve ihsanda bulunmaktır.100 Allah Tealâ (cc) Kuran’da buyurmaktadır ki: 

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah Tealâ (cc) yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla 

erişemezsiniz.”101 Buradaki iyilikten kastın, cennet olduğu da söylenmiştir.102 

İnsanın en çok iyilikte bulunacağı kişi anne babasıdır. Çünkü insanın üzerinde 

en çok hakkı olanlar da onlardır. Behz b. Hakim (ra) babasından o da dedesinden şöyle 

naklediyor: “Ey Allah’ın Resulü kime iyilik edeyim dedim, ‘annene’ dedi. Sonra kime 

dedim, ‘annene’ dedi. Sonra kime dedim, ‘annene’ dedi. Sonra kime dedim, ‘babana ve 

akrabalarına’ buyurdu.”103 Alimlerin çoğunluğu, kafir bile olsa anne babaya saygı 

göstermenin vacip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.104 

 3-İnsanın kendisine karşı birr: İnsanların Allah Tealâ’ya (cc) ve insanlara karşı 

bu görevleri ifa etmesi aynı zamanda nefsine iyilik etmesidir.105 Yüce Allah (cc) iman, 

itaat, salih amel, hayır ve hasenat gibi bütün güzel inanç söz fiil ve davranışları ifade 

eden “birr”i, insanlara emredip kendisini bunlardan müstağni görenleri şu ayetiyle 

kınamaktadır: “Kitab (Tevrat)'ı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi 

unutur musunuz? Artık akıllanmayacak mısınız?106 “Birr” kelimesi her türlü hayrı içine 

alır. Burada iyilikten kasıt iman ve ihsandır. Azarlama ise iyiliğin emredilmesine değil, 

iyiliği emreden kişilerin kendilerini unutmalarınadır.107 Allah’a (cc) yapılan her itaat, 

iyilik olarak kabul edilmiştir.108 İnsanın yaşamında ortaya koyduğu gerek söz, gerekse 

eylem türünden olsun tüm davranışlar, kendisine iyilik veya kötülük olarak geri döner. 

İyilik yapmışsa mükafatını, kötülük yapmışsa cezasını görür. 

 Yapılan iyilik hiçbir zaman bir minnet unsuru olarak kullanılmaya 

kalkışılmamalıdır. Böyle bir tutum, iyiliklerin boşa gitmesinden başka bir işe 

yaramayacaktır.109 

                                                
100 Karagöz, Kuran’da Dört Kavram, s.130. 
101 Ali İmran 3/92. 
102 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/358. 
103 Tirmizi, “Birr”, 1. 
104 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, III/181.  
105 Karagöz, Kuran’da Dört Kavram, s.131. 
106 Bakara 2/44. 
107 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I/393. 
108 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, I/296. 
109 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.329. 
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 Peygamber Efendimiz (sav), birçok hadisi şerifinde, iyiliğin ne olduğunu ve 

nasıl bir sonuç doğuracağını dile getirmiştir; “Doğruluk iyiliğe götürür. İyilikte cennete 

götürür. Bir kişi doğrulukta devam ede ede nihayet sıdık derecesine ulaşır. Yalan 

günaha götürür. Günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye o kadar devam 

eder ki nihayet Allah Tealâ (cc) katında çok yalancı diye yazılır.”110 Başka bir hadisi 

şerifte ise, iyiliğin güzel ahlak olduğunu dile getirmektedir; “İyilik güzel ahlaktır. 

Günah ise, nefse ağır gelen ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.”111 Yapılan 

iyilikler sadece sözde kalmamalı. Bir kişi ben iyiyim demekle iyi olmaz. İyi 

özelliklerini yaşantısında ortaya koymak durumundadır. Aksi takdirde, kendisiyle 

çatışan bir varlık durumuna düşer. 

1.6. Tevazu 

 Arapça sözlüklerde tevazu kelimesi yükseltmenin zıttı, şerefli olmanın zıttı,112 

zelil olmak, itaatkar, merhametli olmak,113 alçakgönüllü olmak,114 gibi anlamlara gelir. 

 (el-Hudû) kelimesi de tevazu anlamına gelir.115 Savaş alanı için de iki gruptan 

biri orada diğerine boyun eğdiği için (el-Haydaatü) tabiri kullanılır.116 

 Tevazu, Hak karşısında boyun eğmek ve dize gelmek, kim söylerse söylesin 

Hakk’ı kabul etmektir.117 İnsan, kendi varlık ve benliğini kırmadıkça tevazu sahibi 

olamaz.118 Farklı düşünceleri kabul etmemenin en önemli sebeplerinden birisi kişinin, 

kendini beğenen, egoist, kibirli bir yapıya sahip olmasıdır. Bu kişi, başkasının 

düşüncesini kabul ettiği zaman kendisinin, ondan aşağı bir konuma düşeceği gibi fikrî 

bir saplantıya sahiptir. Kendi düşüncesi kabul edilmediği sürece rahat edemez. 

 Tevazu, insanlara yumuşak davranmak, Allah Tealâ’ya (cc) karşı huşu içinde 

olmak, hakka boyun eğmek demektir.119 Kişinin Allah (cc) karşısında haddini 

bilmesidir. O’nun ne kadar güçlü olduğunu, buna karşılık kendisinin, ne kadar aciz 

olduğunu bilmesi ve buna göre hareket etmesidir. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da, tevazunun müminlerin özelliklerinden olduğunu 

şöyle dile getirmektedir; “Rahmân'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile 
                                                
110 Buhârî, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 105. 
111 Müslim, “Birr”, 15. 
112 Ezherî, Tehzibu’l-Luga, III/72. 
113 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, V/543. 
114 Cevherî, es-Sıhâh, III/1204. 
115 Cevherî, es-Sıhâh, III/1204. 
116 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, V/319. 
117 Uludağ, “Tevazu”, s.24. 
118 Kotku, TasavvuFî Ahlak, I/162. 
119 Toksarı, “Tevazu”, s.697. 
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yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında "Selam!" derler (geçerler);”120 

Yürüyüş kişinin karakterini gösterir. Kibir ve gurur gösterisi içinde değil, Mütevazi ve 

vakarlı bir yürüyüş, yürüyenin soylu ve ağırbaşlı biri olduğunu gösterir. Mütevazi 

yürüyüş, zayıflık ve gereksiz huşu gösterisinde bulunan bir yürüyüş değil, soylu ve 

ağırbaşlı bir insanın yürüyüşüdür.121  

 İnanmayanların en belirgin vasıflarından birisi, kendilerini bir yaratıcıdan 

müstağni sayarak büyüklük taslamalarıdır. Bu büyüklenme ve tekebbür onları, Allah 

Tealâ’nın (cc) otoritesine boyun eğmekten alıkoymaktadır.122 Çünkü onlar, kendilerinin 

üstünde bir otorite olacağını akıllarına bile getirmemektedirler. 

 Mütevazi insan, aslında tevazu ile hareket etmekle, kendisini yüksek bir konuma 

getirmektedir. İnsanlar, alçakgönüllü olanlara değer verir ve onları baş tacı yaparlar. Bu 

gerçeği peygamber efendimiz (sav) şu sözüyle dile getirmektedir; “Kim Allah Tealâ (cc) 

için bir derece tevazu gösterirse Allah Tealâ (cc) onu bir derece yükseltir. Kim Allah 

Tealâ’ya (cc) karşı bir derece kibirlenirse Allah Tealâ (cc) onu bir derece indirir. Onu 

mahlukatın en aşağısı kılar.”123  

 Alçak gönüllü olmak, o kadar güzel bir davranıştır ki, Cenabı Allah’ın (cc) 

rızasını ve cenneti kazanmaya vesiledir; “(Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak 

gönüllüleri müjdele.”124 Onlar ki, kulluk için boyun eğerler, tevbe ile O’na yönelirler, 

Allah (cc) ile huzur bulur ve zulümden uzak dururlar.125 

 Şunu da bilmeliyiz ki, durumu ne olursa olsun hiçbir kimse başka birinden 

tevazu bekleme hakkına sahip değildir. Tevazu bekleme bir hak değildir ama belli 

durumlarda belli kişilerin tevazu göstermeleri, onların dinî, ahlakî ve insanî 

görevleridir.126 Zorla insanlara iyi davranışlar yaptırmak söz konusu değildir. İnsanlar, 

kendi rızalarıyla ve içlerinden gelerek hayır yaparlarsa bunun bir anlamı olur.  

1.7. Cömertlik 

 “Cömert” kavramı Arapça sözlüklerde ‘kişinin malı konusunda eli açık 

olması,127 çok vermesi,128 anlamlarına gelir. Cömertlik, bir bakıma, başkalarıyla kendi 

                                                
120 Furkan 25/63. 
121 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/600. 
122 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.262. 
123 İbn Mâce, “Zühd”, 16. 
124 Hac 22/34. 
125 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IX/151. 
126 Uludağ, “Tevazu”, s.26. 
127 Cevherî, es-Sıhâh, II/461; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, I/493. 
128 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, I/493. 
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malını paylaşmak demektir. Kendisi istifade ettiği gibi, diğer insanlarında istifade 

etmesi için malını ortak kullanıma açmak demektir. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran-ı Kerim’de mallarını, her zaman infak edenlerden 

övgüyle söz etmektedir; “Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıkça infak edenler yok 

mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir 

korku yoktur, onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar.”129 Yani infakı belli bir vakitte 

değil, tüm zamana yayanlar demektir.130 

 Yine başka bir ayeti kerimede infakın, müminlerin bir özelliği olduğu 

vurgulanmaktadır; “Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.”131 Kuran’dan faydalanabilmenin bir 

şartı da kişinin, Allah Tealâ’nın (cc) ve insanların hakkını vermek üzere Kitap’taki 

talimatlara uygun olarak parasını başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Bu çok 

önemli bir şarttır. Çünkü bir cimrinin veya parayı her şeyden çok seven bir servet 

düşkününün, İslam uğrunda mali fedakarlıklar yapması beklenemez.132 Buradaki 

infaktan kastın, zekat olduğu, akrabalara yardım etmek olduğu, kişinin kendi ailesine 

yaptığı yardım olduğu da söylenmiştir.133 

 Cömert kişi, elindeki imkandan başkalarının da yararlanmasından hoşlanan 

kimse demektir. Cömert kişi vermekten, ikram etmekten zevk alır.134 Kendi 

mutluluğunu, başkalarının mutluluğunda görür. İnsanları mutlu gördüğü zaman, kendisi 

de mutlu olur. 

 Cömertliğin aşırılığı israf, eksikliği ise cimrilik olur. Cömertlik, israf ile cimrilik 

arasında orta bir derecedir.135 İslam da her zaman denge ön plandadır. Her şeyin aşırılığı 

yasaklanmıştır. İbadette dahi aşırılık, belli bir süre sonra bıkkınlık haline 

gelebilmektedir. Bu nedenle mümin, yapabileceği kadarını kendisine görev bilmelidir. 

 Herkes, gücü yettiği kadar infakla sorumludur. Çünkü Cenabı Allah (cc) insana, 

gücünün üzerinde yük yüklemez. Şu ayeti kerime bunu dile getirmektedir; “O halde 

gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak 

                                                
129 Bakara 2/274. 
130 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/77. 
131 Bakara 2/3. 
132 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/49. 
133 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, I/137. 
134 Demir, İslam Ahlakı, s.81. 
135 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.325. 
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harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”136 

Yalnız Allah’ın (cc) rızasını gözeterek ve O’nun istediği yerlere harcayın.137 

 Başka bir ayeti kerime de Allah Teala (cc) infak etmemeyi, kişinin kendisini 

tehlikeye atması olarak değerlendirmektedir;“Allah yolunda mal harcayın da kendinizi 

ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik 

edenleri sever.”138  

Bu ayeti müfessirler şu şekilde yorumlamışlardır. Fakirlere yardım etmezseniz, 

fakirlerde savaşa gittiğiniz zaman sizin yanınızda yer almazsa, düşman size galip gelir 

ve helak olursunuz.139 Savaşı ve infakı terk etmek suretiyle ve de infakta israf etmek 

suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın.140 Malını infak etmeyen kişinin malında fakirlerin 

hep gözü olur. Bir fırsatını bulup onun malını elinden almak isterler. Bazen hırsızlık, 

bazen gasp yoluyla bu düşüncelerini gerçekleştirirler. 

 Cömertliğin ilk basamağı farz olan mali ibadetleri yerine getirmektir. Buna göre, 

zekatını ve fıtır sadakasını tam olarak veren bir mümin cimrilikten kurtulmuştur, fakat 

bu haliyle övülecek bir cömert değildir. Gerçek cömertlik bundan sonra 

başlamaktadır.141 

 Yapılan iyilik, iyilik yapılan kişiyi, minnet altında bırakma sonucunu 

doğurmamalıdır. Böyle bir davranış, iyiliğin boşa gitmesine sebep olur; “Mallarını 

Allah yolunda harcayan, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve gönül 

incitmeyen kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve 

onlar üzülmeyeceklerdir.”142 Bu, verdiği sadakadan sonra o kişiye karşı övünmek 

demektir.143 

 Peygamber efendimiz (sav) islamın hükümlerini tebliğ etmekle kalmaz, aynı 

zamanda onları, kendi hayatında da uygulardı. İbn Abbas (ra) şöyle diyor: “Nebi (sav) 

insanların en cömerdi idi. Ramazanda daha da cömert olurdu.”144 Çünkü ramazan da 

sevaplar, katlanarak verilir. 

 İnfak edilen mal, kat kat sevap olarak sahibine geri döner; “Mallarını Allah 

yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve 

                                                
136 Tegabün 64/16. 
137 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/731. 
138 Bakara 2/195. 
139 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/190. 
140 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/117. 
141 Selvi, Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik, s.18. 
142 Bakara 2/262. 
143 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/53. 
144 Buhârî, “Edeb”, 39. 
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her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, 

her şeyi bilir.”145 Buradaki infaktan kasıt, cihad konusundaki infaktır. Çünkü cihada 

yapılan infak, diğer infaklardan daha fazla sevaba vesiledir. Allah (cc), kullarının 

samimiyetlerine ve harcadıkları yere göre de vereceği sevabı tayin eder.146 Harcama 

yaparken ihtiyacın çok olduğu yerleri ön plana almak gerekir. Daha çok ihtiyacı 

olanlara öncelikle yardım etmek sevabın artmasına da vesile olur. 

 Cömert kişinin bu cömertliği, onun Allah’a (cc), cennete ve insanlara yakın 

olmasına bir sebeptir. Ebu Hureyre (ra)’den rivayet ediliyor. Resulullah (sav) şöyle 

buyurmuştur: “Cömert, Allah Tealâ’ya (cc), cennete, insanlara yakındır, cehennemden 

uzaktır. Cimri, Allah Tealâ’ya (cc), cennete ve insanlara uzaktır, cehenneme yakındır. 

Cahil cömert Allah Tealâ’ya (cc) âbid (ibadete düşkün) cimriden daha sevimlidir.”147 

 Eğer nefis cömert ise kişi başına gelen belaları kolayca uzaklaştırır ve sanki o 

şeyler nefis üzerinde hiç etki etmemiş gibi olur. Nefsin cömert olmaması halinde ise 

başına gelen sıkıntıların renkleri, nefis üzerine siner, dünya hayatının kirleri ona yapışır; 

artık nefsin onlardan kurtulması kolay olmaz. Bedenden ayrıldığı zaman, işlediği 

hatalar, dört bir yanından kendisini kuşatır, kendisi ile nefislerin cibilliyetinin 

gerektirmiş olduğu nurlar arasına çok ve kalın perdeler iner. Sonuçta bu, eza 

görmesinin, ızdırap duymasının sebebi olur.148 

Cömertlik, iki şehvetin yani karın ve cinsel organın arzuları karşısında 

gösterilmişse, iffet; lüks ve refah içerisinde yaşama arzusu karşısında gösterilmişse, 

ictihad; tahammülsüzlük, feveran, ahu figan arzusu karşısında göstermişse, sabır; 

intikam duygusu karşısında gösterilmişse, af; mal sevgisi karşısında gösterilmişse, 

sahâvet ve kanaat; şeriatin isteklerine muhalefet etme arzusu karşısında gösterilmişse, 

takva adını alır.149 

Cimrilik kalpleri katılaştırır; insanları merhametsiz ve acımasız kılar. ihtiraslı 

olmalarına sebep olur. Bütün bu durumlar, sosyal dayanışmanın gerçekleşmesini 

engeller. İnsanların güvenli ve huzurlu bir toplum halinde kaynaşmalarına engel olur.150 

Çünkü böyle bir toplumda, fakirlerle zenginler arasında dengesizlikler olur. Bu da 

huzursuzluk meydana getirir. 

                                                
145 Bakara 2/261. 
146 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/51. 
147 Tirmizi, “Birr”, 40. 
148 Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa, II/214. 
149 Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa, II/214. 
150 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.75. 
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 Cömertliğin bir üst derecesi daha vardır ki, buna “isar” denir. İsar, kişinin, 

mümin kardeşini kendisine tercih etmesi demektir. Kuran’da bu, şu şekilde dile 

getirilmektedir; “Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç 

edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç 

duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.”151 Ensar, 

muhacirleri her türlü geçimlik konusunda kendilerinden önde tutarlardı. Hatta birinin iki 

hanımı olsa, birini muhacir kardeşi için nikahlamak isterdi.152 

 Cömertlik, insanların yumuşak kalpli olmalarına bir vesiledir. Cimrilik ise 

insanları katı kalpli hale getirir. 

1.8. İtidal 

 İtidal ‘istikamet üzere olmak,153 dengeli olmak,154 demektir. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da buyurmaktadır ki: “Sizi orta bir toplum (vasat ümmet) 

kıldık.”155 “vasat ümmet” kelimesi belirli sınırları aşmayan, orta yolu izleyen, diğer 

milletlere adil davranan ve diğer milletlerle olan ilişkilerini hak ve adalete dayandıran 

doğru ve soylu toplumdur.156 Yani aşırılıklar karşısında adil bir denge gözeten ve hem 

zevk ve sefahati hem de mübalağalı bir zühdü reddederek insan tabiatını ve imkanlarını 

değerlendirmede gerçekçi ve makul davranan topluluk.157 “Vasat” kelimesi her iki uçtan 

uzak olma manasında kullanılır. İki aşırı uç olan ifrat ve tefrit kötüdürler. Buna göre 

ahlakî bakımdan mutavassıt olan, her iki uçtan uzak olur, böylece dengeli ve faziletli 

olmuş olur.158 Faziletli insanlar, toplumdaki denge unsurlarıdır. Örnek tavırlarıyla 

insanlar için, yol gösterici vazifesi görürler. Davranışlarında aşırılık olmadığı için, 

peşinden gidilmesi kolay insanlardır. 

 “Vasat ümmet” merkez ve her tarafı denk, mutedil, uyumlu, ılımlı ve hayırlı 

ümmet demektir.159 Mümin tasavvur ve itikatta ne sırf  maddeye dalar, ne de tamamen 

âhirete gömülür. Cesede bürünmüş bir ruh veya ruha sarılmış bir ceset gibidir. Güç ve 

kuvvetleri birbiriyle kaynaşmış bünyeye, her gıdadan hakkını tam olarak verir. Hayatın 

                                                
151 Haşir 59/9. 
152 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/705. 
153 Cevherî, es-Sıhâh, V/1761; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/247. 
154 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/247. 
155 Bakara 2/143. 
156 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/123. 
157 Esed, Kuran Mesajı, I/40. 
158 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, III/534.  
159 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, I/433. 
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devam etmesi için çalıştığı kadar, manen terakki edip yükselmesi için de çalışır. İfrat ve 

tefrite dalmadan şevk ve arzularını serbest bırakır.160 

 “Vasat” en iyi en hayırlı,161adil,162 demektir. Allah Tealâ (cc) adaleti “vasat” 

diye adlandırmıştır. Çünkü adalet, iki davalıdan birine meyletmez.163 Orta yolu tercih 

başlı başına bir değer değildir. Bazen adalet orta yolun dışında olabilir. Adalet gerekeni 

gereken yerde yapmaktır.164 

Vasat ümmet olmak, ifratla tefrit arasında bir yerde bulunduğu için övülmüştür. 

Örneğin: israf ve cimrilik arasında cömertlik, tedbirsizlikle korkaklık arasında cesurluk 

gibi.165 Kuran’daki birçok ayet Müslümanları itidalli olmaya davet eder. Cimriliği ve 

israfı kötüleyen şu ayet bunun örneğidir: “Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), 

hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş 

açıkta kalırsın.”166 Malını Allah (cc) yolunda harcamaktan çekinme, Allah’a (cc) isyan 

olan, uygun olmayan yerlere harcama.167 Allah (cc) burada, infakta aşırılıktan 

nehyediyor, iktisatlı olmayı emrediyor,168 infak ve saçıp savurma arasında dengeyi 

emrediyor.169 İnfakta aşırı gitmekte, cimri davranmakta dengeyi bozar. Her ikisinin 

neticesinde pişmanlık duyup açıkta kalmak vardır.170 İfrat ve tefrit mezmumdur, 

kınanmıştır. Üstün huy, adil ve orta olandır. Kınanmasının nedeni, malını tamamen zayi 

etmesinden ve çoluk çocuğunu sıkıntı ve darlığa düşürmesinden dolayı hem kendisinin 

hem de arkadaşlarının onu kınamasıdır.171 Benzer bir ayeti kerime de şöyledir; “Onlar 

ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol 

tutarlar.”172 Müminler ne gerekli olan harcamalarının sınırını aşıp israf ederler, ne de 

para biriktirip yığmak için insanların gözünde acınacak duruma düşerler.173 

 İslam ahlakı içtimai bünyede de aşırılıklardan uzaklığı, dengeli ve uyumlu bir 

hayat tarzını ön görmüştür.174 İslam, ilişkilerde ne ferdin şahsiyetini ve temel 

dayanaklarını hiçe sayar, ne de onun şahsiyetini toplum ve devletin şahsiyeti içerisinde 

                                                
160 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, I/274.  
161 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kurani’l-Azim, I/237. 
162 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/6; Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, II/153.  
163 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, III/534. 
164 Polat, “Adalet”,  s.10. 
165 Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Tevîl, I/148; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/6. 
166 İsra 17/29. 
167 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VIII/72. 
168 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, X/250. 
169 Zemahşerî, Keşşaf, III/514; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IX/93. 
170 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/309. 
171 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIV/460. 
172 Furkan 25/67. 
173 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/601. 
174 Çağrıcı, “Adalet”, 1/342. 
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eritir. Aynı zamanda ferdi, kendi menfaatini düşünen hodbin ve tamahkar biri olarak 

terk etmez.175 

 İslam gelmeden önce insanlar iki kısma ayrılmıştı. Birincisi bedeni hazlara, 

zevklere düşkün olan Yahudiler ve müşrikler. İkincisi ruhaniyete yönelip, dünyayı ve 

içindeki bedeni lezzetleri terk eden Hıristiyan ve Sâbiiler. İslam da ruhanî ve bedenî bir 

din olarak gelmiştir.176 İslam, kişinin ruhanî isteklerine önem verdiği gibi, bedenî 

isteklerini de bir kenara atmamıştır. Çünkü insan, ruhu ve bedeniyle bir bütünlük 

arzeder. İkisinden birinde meydana gelebilecek aşırılık, vücutta dengesizliğe neden 

olabilmektedir. 

 Kuran müminlere, hayatlarının bedenî ve maddi yönüne çok fazla ağırlık 

vermemelerini öğütler; ama aynı zamanda insanın bu bedeni hayat ile ilgili ihtiyaç ve 

isteklerinin ilahi iradenin eseri ve bu nedenle de meşru olduğunu kabul eder.177 

 İfrat ve tefritten birine yönelmek şer’dir ve mezmum’dur. Hayırlı olmak ise ifrat 

ve tefritin ortasında mutavassıt olmak demektir.178 

İnsan, fıtratı zorlayıcı davranışlardan şiddetle kaçınmalıdır. Çünkü ibadetlerden 

beklenen amaç, insanın nefsini öldürmesi değil, istikamet sahibi olmasıdır.179 

İbadetlerde aşırılık bir süre sonra bıkkınlığa sebep olabilmektedir. Hatta bazen kişiyi, 

farz ibadetleri dahi yerine getirmekten uzaklaştırmaktadır. 

1.9. Merhamet 

Rahmet kelimesi Kuran’ı Kerim’de türevleriyle birlikte 320 yerde 

geçmektedir.180 Türevleri ise, merhamet, rahman, rahim, ruhamâ ile yerhamü fiil 

şeklidir. 

 Rahmet ve merhamet, kendisine rahmette bulunulan kişiye iyilik etmeyi 

gerektirir. Bu kelime sırf kalp yumuşaklığı manasında kullanıldığı gibi bazen de sadece 

iyilik etmek anlamında kullanılır.181 ‘Merhamet’ kelimesi zayıflara acıyıp iyi muamele 

etmek,182 kalp yumuşaklığı, acımak ,183 şefkat,184 anlamlarına gelir. Yine bu kelimeye 

                                                
175 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, I/274. 
176 Rıza, Tefsiru’l-Menar, II/4. 
177 Esed, Kuran Mesajı, I/40. 
178 Rıza, Tefsiru’l-Menar, II/4. 
179 Altıntaş, İslam İnsanı, s.74. 
180 Öztürk, Kuran’ın Temel Kavramları, s. 414. 
181 İsfehânî, el-Müfredât, s. 279. 
182 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VIII/305. 
183 Cevherî, es-Sıhâh, V/1929; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, II/498. 
184 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, II/498. 
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verilen anlamlar arasında ‘iyilik, Allah Tealâ’nın (cc) ceza vermeyi terk etmesi.185 

Esirgemek, affetmek, acımak, bağışlamak, yumuşak olmak, şefkat göstermek186 da 

vardır. 

 Allah Tealâ’nın (cc) rahman ve rahim sıfatları da yine bu kelimeden 

türemektedir. Rahman kelimesi yalnızca Allah Tealâ (cc) için kullanılabilir, başkası için 

kullanılması uygun değildir. Bu kelime Allah Teâla’nın (cc) dünyada mümin-kafir 

ayrımı yapmaksızın herkese ihsanda bulunması demektir. Rahim kelimesinin ise 

Allah’tan (cc) başkası için kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bu kelime rahman 

sıfatının aksine Allah Tealâ’nın (cc) âhirette yalnızca müminlere ihsanda bulunması 

manasında kullanılır.187 Bu dünya imtihan alanı olduğu için Allah (cc), bu dünyada 

şartları kafirler ve müminler için eşit koymuştur. Eşit olmasaydı iman etmeyen kimse 

kalmazdı. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da ashabın örnek kişiliğini bize şöyle aktarmaktadır; 

“Muhammed, Allah Tealâ’nın (cc) peygamberidir. Onun beraberindekiler ise, kafirlere 

karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler.188 Birbirlerine karşı 

yumuşak kalplidirler.189 Kafirlere karşı ise, içlerinde babaları, kardeşleri, çocukları 

olmasına rağmen sertirler. Onlar egoizmden kurtulup, bütün sevgi ve merhametlerini, 

kızgınlıklarını dinleri için yapmaktadırlar.190 Müminlerin tüm sertlikleri İslam 

düşmanları içindir. Onlar birbirlerine karşı şefkatli, nazik, yumuşak ve dertlerini 

paylaşan gönülden dostlardır. Gaye ve temel inançlarının bir oluşu, onların içinde 

birbirlerine karşı sevgi, dostluk ve tam bir uyumluluk meydana getirmiştir.191 

Peygamber Efendimiz (sav) örnek bir mümin toplumunu nitelendirerek 

buyurmaktadır ki; “Müminler birbirlerini sevme de, merhamet ve şefkat gösterme de bir 

vücut gibidirler. Bir organ rahatsız olduğu zaman diğer organlar uykusuzluk ve acı 

çekerek ona destek olurlar.”192 Allah Teala (cc) anne-babaya merhametle muamele 

etmek gerektiğini bildirmektedir; “İkisine de acıyarak merhamet  kanatlarını indir.”193 

Onlara yumuşak davran. Sevdikleri, istedikleri şeyi onlardan esirgeme.194 

                                                
185 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VIII/305.  
186 Toksarı, “Merhamet”, s.492. 
187 İsfehânî, el-Müfredât, s. 279. 
188 Fetih 48/29. 
189 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XI/369. 
190 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, XIII/470-471. 
191 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, V/428. 
192 Müslim, “Birr”, 66. 
193 İsra 17/24. 
194 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, VIII/61. 
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 Allah Tealâ merhametin zor bir iş olduğunu söylemektedir; “O zor geçidin ne 

olduğunu sen bilir misin?.... Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet 

tavsiye edenlerden olmaktır.”195 Sabrı tavsiye etmek; Allah’a (cc) itaatte sabırlı olmak 

demektir. Merhameti tavsiye etmek; Allah’ın (cc) kullarına karşı merhametli olmak, bu 

merhametin gereği olan hayırları yapmaktır.196 Merhameti sadece sevdiğimiz kişilere 

karşı düşünmemek gerekir. Asıl zor olan sevmediğimiz kişilere karşı merhamettir. 

 Merhamet etmeyen kişi, merhameti hak edemez. Cerir b. Abdullah (ra)’ın 

naklettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Merhamet etmeyene Allah Tealâ 

(cc) da merhamet etmez.”197 

 Müminler, aralarında merhametli oldukları için hak söz üzere toplanmaları kolay 

olur.198 Bir mümin hiçbir karşılık beklemeden sıkıntıda olan kardeşine sırf ona olan 

şefkatinden dolayı yardım eder. Ama bir kafir eğer bir çıkarı yoksa insan ne kadar zor 

durumda olursa olsun ona kolay kolay yardım etmez.   

1.10. Dürüstlük 

 Dürüst kişi, her durumda gerçeği söylemeli ve menfaatler uğruna gerçeklerden 

taviz vermeyerek, gerçeğin ciddi yüzüne hem kendini hem de toplumu alıştırmalıdır.199 

Aksi takdirde toplumda şahsiyetsiz kişiler boy göstermeye başlar. 

 Ahlaklı ve dürüst kişinin her şeyden önce özü doğru olur. İçi başka dışı başka 

olmaz. Görünüşte dost olduklarına içten de dosttur. Onun içindir ki, ahlaklı ve dürüst 

kişiye herkes güvenir.200 Bu tür insanlarla herkes iş yapmak ister. Hangi alanda çalışırsa 

çalışsın, sonunda başarıya ulaşır.  

 Ticaret hayatında dürüst olmak, insanlar için en zor işlerden biridir. Ya malının 

hatasını söyleyip satışının düşük olmasına neden olacak, ya da yalan söyleyip daha fazla 

para kazanacak. Bunun için ticarette dürüst olmanın mükafatı da elbetteki daha 

büyüktür. Ebu Said (ra)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) 

şöyle buyurmuştur: “ Dürüst ve güvenilir tüccar, Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle 

beraberdir.”201 Bu hadisi şerif dürüstlüğün ne kadar üstün bir derece olduğunu 

gösteriyor. Dürüst olmayan kişi ne kadar ibadet ederse etsin insanların gözünde bayağı 

                                                
195 Beled 90/12, 17. 
196 Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/874. 
197 Tirmizi, “Birr”, 16. 
198 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VII/181. 
199 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.200. 
200 Demir, İslam Ahlakı, s.57. 
201 Tirmizi, “ Büyü”, 4; İbn Mâce, “Ticaret”, 1. 
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bir seviyede kalır ve de insanları dinden uzaklaştırır. Ama dürüst insan, örnek 

yaşantısıyla herkesi inandığı şeyler etrafında toplamayı başarır. İslamın uzak beldelere 

yayılmasında müslüman tüccarların rolü çok büyük olmuştur. 

En güzel hayat biçimi olan dürüstlük, mutlu ve huzurlu bir şekilde 

yaşayabilmenin asgari şartıdır. Dürüst insan, harici özelliklerini deşifre ettiği kadar 

dahili unsurlarını da ortaya koymaktan çekinmez.202 Çünkü dürüst kişi içinde olmayan 

şeyi söylediği veya yaptığı zaman ya da içinde sakladığı bir şeyi gün yüzüne 

çıkarmadığı zaman rahat edemez, o içinde bulunan şey ruhunu kemirir.  

 Verilen sözleri yerine getirmek, dürüstlüğün vazgeçilmez şartlarındandır; “Ey 

iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz.”203 Rabbinizle yaptığınız ve 

kendinize görev bildiğiniz anlaşmaya uyun. Cahiliye de yaptığınız anlaşmalara uyun. 

Haramlara, helallere, farzlara, vaciplere, yetim haklarına, anlaşmalara, özellikle nikah 

akdine riayet edin, özen gösterin.204 Dürüst kişi yaptığı tüm hareketleriyle örnek teşkil 

eder. Onun davranışlarında tezatlara, dönekliklere rastlanmaz. İnsanların güvenini 

sarsıcı hareketler onda görülmez. 

Bireysel dürüstlük, topluluk içinde bireylerin sosyal hakları ve sorumlulukları ile 

ilgili, başka bir deyişle, bireyin toplum içindeki davranışlarını ve toplumun bireye ve 

eylemlerine karşı tavrını yönlendirmesi gereken pratik yasalar ile ilgili bir anlaşma 

olmadıkça sosyal anlamda gerçek bir etkinlik kazanamaz.205 Yani dürüstlük önce fert 

bazında, sonra toplum bazında ortaya konmalıdır. 

1.11. Yardımlaşma 

 Arapça da yardımlaşma anlamında ‘teâvün’ kelimesi kullanılır. Bu kelime 

‘toplumların birbirine yardım etmesi,206 anlamına gelmektedir.                                                            

 Karşılıklı yardım zor zamanlarda kolay zamanlara nazaran daha iyi işler. Sosyal 

sınıflar arasında da bu bakımdan fark vardır. Aşağı gelir düzeyindeki sosyal sınıflar 

arasında karşılıklı yardım çok daha yoğun biçimdedir. Bunun sebebi zor durumlarda 

karşılıklı yardıma olan ihtiyacın daha kolay idrak veya kabul edilebilmesidir.207 Sıkıntı 

yaşamayan insan, fakirin ne durumda olduğunu bilemez. Bu nedenle yardım etmede 

biraz tembel davranır. 

                                                
202 Sert, Kuran’da İnsan Tipleri ve Davranışları, s.201. 
203 Maide 5/1. 
204 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/385-387. 
205 Esed, Kuran Mesajı, I/49. 
206 Cevherî, es-Sıhâh, VI/2169. 
207 Dönmezer, Toplumbilim, s.183-184. 
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 Allah Tealâ’nın (cc) birliğine inanmak ve insanlara karşılıksız yardımda 

bulunmak, İslam’ın iki temel buyruğudur. Bu itibarla, bu iki buyruğa kasıtlı şekilde 

karşı çıkmak insanın Allah Tealâ’ya (cc) karşı sorumluluğunun ve sonuçta hayatın öteki 

dünyada da devam edeceğinin inkarı anlamına gelir.208 “Onlar, zekatı vermezler, ahireti 

de inkâr ederler.”209 Zekatın gereksiz olduğunu düşünen insanın, ahiret hakkında 

şüphesi var demektir. Çünkü iman bir bütündür. Parçalanma kabul etmez. İnanılması 

gereken şeylere toptan iman etmek gerekir. 

 Peygamber efendimizin tüm hayatı, insanlara yardım etmekle geçmiştir. Kendi 

işi dahi olsa, önce diğer müslümanların işini hallederdi. Hiç kimseye yardım etmekten 

çekinmezdi. Ebu Musa (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) otururken bir kişi gelir, bir şey 

ister. Nebi (sav) ona yönelir ve hemen ihtiyacını görmeye çalışırdı.”210 Kendi işini 

kendin gör diye kimseyi geri çevirmemiştir. 

 Yardımlaşma, etraflıca düşünülecek olursa, zengin ve muhtaç farkı ortadan 

kalkar. Çünkü, zenginin parasının kıymeti, ancak muhtaç sayesinde değerlenir. Bir 

toplumda eğer denge yoksa o toplum uçuruma doğru gitmektedir. Yani muhtaç çok ve 

para azınlığın elinde toplanmış ise, servet sosyal hayatta değerlendirilmiyor demektir.211 

 Kuran insanlara, Allah (cc) yolunda mal harcamayı, fakir ve miskinlere sadaka 

vermeyi, zekatı yerine getirmeyi emrettiği gibi sahiplenme motivini de dizginlemeyi 

emretmekte, cimrilikte bulunma, mal toplama, faiz alma,  haksız ve hırsızlıkla 

başkalarının malını yemekten de men etmektedir.212 “O halde gücünüzün yettiği kadar 

Allah'tan (cc) korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”213 “Allah Tealâ’ya 

(cc) ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden 

harcayın. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır.”214 Burada, cihad 

için kişinin malını sarf etmesi, imanının ve samimiyetinin göstergesi olarak ortaya 

konuyor. Yani, ihlaslı bir mümin, böyle bir durumda malını infak etmekten 

kaçınmamalıdır.215 İnsanlara yardım etmek büyük fedakarlık gerektiren bir husustur. 

Kişinin kendi zevkinden, rahatından bazı şeyleri alıp başka birine sunması her insanın 

yapabileceği bir davranış değildir. 
                                                
208 Esed, Kuran Mesajı, III/972. 
209 Fussılet 41/7. 
210 Buhârî, “Edeb”, 35. 
211 İz, , Din ve Cemiyet, s.189. 
212 Necati, Kuran ve Psikoloji, s.51. 
213 Tegâbün 64/16. 
214 Hadid 57/7. 
215 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, VI/121. 
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 Yine Allah Tealâ (cc) Kuran’da bize iyiliğin ölçüsünü de gösteriyor: “İyilik ve 

takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan 

(cc) korkun. Çünkü Allah Tealâ’nın (cc) azabı çetindir.”216  

Müfessirler, bu ayeti şu şekilde yorumlamışlardır; Yani; affetme, hatalara göz 

yumma, sabretme, Allah Tealâ’nın (cc) emirlerine uyma, hevadan sakınma konusunda 

yardımlaşın, intikam konusunda yardımlaşmayın, demektir.217 Allah’ın (cc) emrettiği 

şeyleri yapma hususunda yardımlaşın, isyan konusunda yardımlaşmayın.218 Allah (cc), 

iyilik ve takvada yardımlaşmayı mendup kıldı. Çünkü; takva da, Allah’ın (cc) rızası, 

birr de ise insanların rızası vardır.219 İyilikte yardımlaşmak Müslümanlara vaciptir. 

Fesadı, zararı defeden takva da yardımlaşmak vaciptir. Günahta, isyanda, insanları 

hayırdan, iyilikten uzaklaştıran her şeyde, düşmanlıkta, insanları düşmanlığa ve öfkeye 

götüren her şeyde yardımlaşmayı ise Allah Tealâ (cc) nehy etmiştir.220  

 Yardımlaşma sayesinde insanlar, ihtiyaç duyulan gücün kat kat fazlası bir güce 

ulaşırlar.221 Çünkü bir toplumda fakir insanların artması ve yardımlaşmanın olmaması o 

toplumun manevi surlarındaki  gediklerin artması anlamına gelir. 

 İnsanın, rahat, uyuşuk ve tembellikle, içinde yaşadığı toplum fertlerini ıslah 

etme, onlarla yardımlaşma şuuru ve destek olma amacı taşımaksızın ana hedefi olarak, 

kolay, müreffeh, uyuşuk bir hayat yaşamak şeklinde yaşamın nimet ve zevklerinden 

yararlanma isteği taşıması bir sapmadır.222 

 Peygamberimiz bir hadisi şerifinde her halükarda mümine yardım edilmesini 

öğütlemiştir; "zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et!" diye 

buyurmaktadır. Zulüm konusunda nasıl yardım edileceğini ise şu çarpıcı sözlerle dile 

getirmektedir: "Onu zulümden el çektirirsin. Ona yapacağın yardım işte budur"223 bu 

hadis-i şerif müslümanların her halükarda yardımlaşmasını öğütlüyor. Müslüman günah 

bataklığında dahi bulunsa onu oradan çekip almak müslümanların görevidir. Aksi 

takdirde o daha da ileri gidip dinden uzaklaşma safhasına da gelebilecektir. 

                                                
216 Maide 5/2. 
217 Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Tevîl, I/409; Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevil, 
I/377. 
218 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/406. 
219 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, VI/47. 
220 Rıza, Tefsiru’l-Menar, VI/131. 
221 İbn Haldun, Mukaddime, I/79. 
222 Necati, Kuran ve Psikoloji, s.55. 
223 Buhârî, “Mezalim”, 4; Müslim, “Birr”, 62. 
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 Zulme engel olmak, haksızlığa karşı çıkmak da, aslında bir yardımlaşmadır.224 

Yardımlaşmayı topluma fayda temin edecek her şeyi kapsayacak bir tarzda düşünmek 

daha kapsayıcı olur. 

1.12. Bağışlayıcılık 

 Bağışlamak Arap literatüründe ‘Allah Tealâ’nın (cc) günahları affetmesi, 
225mahlukatı cezalandırmayıp terk etmesi, cezayı hak edeni bırakıp affetmek, terk 

etmek, örtmek,226 gibi anlamlara gelir. 

 İnsanların birbirini affetmesi, karşılıklı iyilikte bulunmak demektir.227 İyilik, 

sadece insanlara bir şey vermekle gerçekleşmez. İnsanların sıkıntı çekeceği bir şeyi 

onlardan uzaklaştırmak da bir iyiliktir. 

 Allah Tealâ (cc) Kuran-ı Kerim’de insanları affetmenin önemine vurgu yapar 

mahiyette şöyle buyurmaktadır; “Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza 

ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah Tealâ (cc), hiçbir şeye 

muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır.”228 Allah (cc), insanlara bu kadar rızık 

verdiği halde, işledikleri günahları tekrar tekrar bağışladığı halde insanlar, birbirlerine 

yaptıkları yardımları nasıl başa kakarlar.229 

 Mağfiret, başka birinin eksiğini gizlemek demektir.230 İnsanların yalnızca eksik 

taraflarını görmek sorunları olduğundan daha büyük hale getirir. Olumsuz tarafları 

olumlu taraflarla kapatmalıyız. İnsanların sürekli eksik taraflarını dile getirdiğimiz 

zaman onda bize karşı bir tepki meydana gelir. Ama sürekli iyi taraflarını dile getirip, 

senin şöyle şöyle de hataların var, onları düzeltsen daha mükemmel hale gelirsin, 

dersek, hatasını düzeltmesine daha fazla yardımcı olmuş oluruz. 

 Af, müstahak olunan cezayı düşürmenin adıdır.231 İnsanlara hak etmedikleri 

cezayı vermek zaten, ona zulüm sayılır. Önemli olan hak ettiği cezayı vermekten 

vazgeçmektir. 

 Müslüman kin tutmamalı, kendisine karşı yanlış bir hareket yapılmış olsa dahi 

bağışlamasını bilmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz; “Müminin mümine üç gün küs 

                                                
224 Şimşek, Kuran’ın Ana Konuları, s.256. 
225 Cevherî, es-Sıhâh, II/771. 
226 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/56, 385. 
227 Altıntaş, İslam Ahlakı, s.222. 
228 Bakara 2/263. 
229 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/208. 
230 Esed, Kuran Mesajı, I/80. 
231 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, II/544. 
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olması helal değildir.”232 buyurmaktadır. Onurlu bir mümine küs olmak, ona verilecek 

en büyük cezalardan biridir. 

 Bağışlamak, üstün olmak demektir. Bağışlamak, merhametli olduğunu 

göstermek, huzura katkıda bulunduğunu ifade etmektir.233 İnsanlar eğer birlikte 

yaşıyorlarsa her şeyi görmemeli, her şeyi duymamalıdırlar. Yapılan her hataya karşı 

intikam almayı düşünmemelidirler. Belki bir gün olacak bize karşı hata yapan insana 

karşı biz de hata yapacağız. Eğer biz onun hatasını bağışlamışsak o da bizi 

bağışlayacak, biz ona ceza vermişsek o da büyük ihtimalle bize ceza vermeyi tercih 

edecektir. Yani yaptığımız iyilikler bize tekrar iyilik olarak dönecektir. 

1.13. Güler Yüzlülük 

 Güler yüz, insanlar arasında samimi dostlukların kurulması için bir ön şarttır. 

İnsanlar arasında güler yüz sayesinde yakınlıklar ve dostluklar kurulur. Sadece 

dostlukların kurulması değil, devam etmesi de yine güler yüz sayesinde gerçekleşir. 

 İnsanlar arasındaki samimi ilişkilere son derece önem veren Kuran, onları 

birbirinden uzaklaştıracak davranışlara da elbetteki müsaade etmez. Kuran, peygamber 

efendimizi anlatırken şu ifadeyi kullanmaktadır; "Allah Tealâ’nın (cc) bir rahmet 

eseridir ki, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer huysuz ve katı kalpli birisi 

olsaydın, muhakkak onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi."234 Katı kalpli ve 

merhametsiz olsaydın yanında kimse kalmazdı. Burada Allah (cc), peygamberimizin 

yumuşak davranmasını ve insanlara karşı sabırlı olmasını vurguluyor.235 

 Güler yüzlü insan mıknatıs gibidir. İnsanları hep kendine çeker. Asık suratlı 

insan ise kokarca gibidir. İnsanlar, fırsat buldukça ondan kaçmak isterler. Sadece 

zorunlu hallerde onun yanına gelirler. 

 Güler yüz vasıtasıyla devam etmeyen dostluklar, bazı çıkarların olduğu 

izlenimini verir. Çünkü insanların, asık suratlı birilerinin yanında bulunmalarının bir 

nedeni olmalıdır. Bu, ya kişinin herhangi bir mecburiyetten dolayı veyahutta bir çıkarı 

dolayısıyla onun yanında bulunduğunu gösterir. Çünkü asık suratlı insanların yanında 

bulunmak insana, mutluluktan çok mutsuzluk aşılar. Mutluluğuna engel olacak bir şeyi 

de hiçbir insan arzu etmez.  

                                                
232 Müslim, “Birr”, 26. 
233 Altıntaş, İslam Ahlakı, s.227. 
234 Ali İmran 3/159. 
235 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/494-495. 
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1.14. Dostluk 

Arap dilinde ‘sıdk’ kelimesi söylenen sözün kendisinden haber verilen şeye 

uygun olması,236 iyilik ve hayır denebilecek her şey,237 gibi anlamlara gelir. Aynı 

kelimenin bir türevi olan ‘sadakat’ kelimesi ise, sadece insana has bir özelliktir ve birine 

sevgi beslemek,238 dostluk,239 gibi anlamlara gelir. 

 Dostluk, ya zorunlu etkenlere bağlı olarak kendiliğinden veya gayeli ve iradeli 

olarak kurulur. Bunların ilki ikincisinden daha güçlüdür. Zira ikincisi bağlı olduğu 

gayenin elde edilmesiyle sona erebileceği halde birincisi zorunlu ve hatta tabii sebeplere 

dayandığı için süreklidir. Bu dostluk genellikle ruhi yapıları, karakterleri uyuşan 

kimseler arasında gerçekleşir.240 

Dost olmak için akraba olmak, aynı aşirete ya da meslek grubuna üye olmak  

yahut herhangi bir menfaat birlikteliği içinde bulunmak gerekmiyor. Dostlukların 

oluşabilmesi için aynı Allah Tealâ’ya (cc) kul ve aynı peygambere ümmet olmak yeterli 

olur. Dost olmak için kişiliklerin yakın karakterde olması son derece önemlidir. Çünkü 

insanlar aynı fikirde olsalar dahi karakterleri uyuşmuyorsa uzun süre birliktelik 

sergileyemezler.  

 Dostlukları değerli kılan, paylaşımlar ve bu paylaşımların mahremiyetinin 

korunmasıdır.241 Dostlar birçok şeylerini paylaşma imkanı bulurlar. Bu paylaşım hem 

maddi alanla hem de manevi alanla ilgilidir. Onlar paylaştıkları bu şeyleri üzerine 

kilitler vurulmuş bir sandıkta saklıyor gibi davranmalıdırlar. Yine şunu da bilmeliyiz ki 

insan biriyle ne kadar yakın dostluk kurarsa kursun bir gün düşman olabileceğini 

düşünerek her sırrını ona söylememelidir. 

 Müminlerin gerçek dostlarının kim olması gerektiğini Allah Tealâ (cc) Kuran-ı 

Kerim’de şöyle açıklıyor: “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah Tealâ'dır,  (cc) 

Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah Tealâ’nın (cc) emirlerine boyun eğerek 

namazı kılar, zekâtı verirler.”242 Asıl dostluk, Allah’ın (cc) dostluğudur. Peygambere ve 

müminlere dostluk, Allah’ın (cc) dostluğuna tabidir.243 Mimin için en gerekli bağ iman 

bağıdır. Bütün dostlukların temeli de budur. İnancımızın sağlam bir şekilde herhangi bir 

                                                
236 İsfehanî, el-Müfredât, s. 409. 
237 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VI/404.  
238 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VI/405.  
239 Cevherî, es-Sıhâh, IV/1506. 
240 Çağrıcı, “Dostluk”, IX/511. 
241 Çimen, “Ayna, Sır ve Dostluk Üzerine”, s.55. 
242 Maide 5/55. 
243 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IV/244. 
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bozulmaya uğramadan devam etmesi de bu bağın kuvvetli olmasına bağlıdır. Çünkü 

insan kimlerle irtibat kurarsa karakteri de o yönde gelişme gösterir. 

Allah Tealâ (cc) yine Kuran’da kafirleri dost edinmemek gerektiğini 

vurgulamaktadır; “Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında 

izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah Tealâ’ya (cc) aittir.”244 

Kafirleri dost edinmek, münafıkların sıfatıdır.245 Hz Peygamber (sav) de buyurmaktadır 

ki; ”Müminden başka kimse ile arkadaşlık etme. Yemeğini de ancak takva sahibi kimse 

yesin.246 Çünkü kafirler mümini her an yanlış yollara saptırabilirler. İnsanlar hiç 

kimsenin yaptıramadığı şeyleri arkadaş telkiniyle yapmaktadırlar. Bu nedenle dost ve 

arkadaş seçimi son derece önemlidir. Bırakın bir kafirle dostluk kurmanın yanlış 

olmasını, günahkar bir müminle dahi dostluk kurmak kişinin yanlış yollara sapması için 

bir vesile olabilir. Müminler, iman hasletine küfür hasletini karıştırarak, müminlere 

şimdiki zamanda veya gelecekte zararı dokunacak, İslama zarar verecek ve ters düşecek 

bir surette kafirlerle dostluk ilişkisine giremez.247 

Başka bir ayeti kerime de İslamı alaya alanlarla dost olunmaması gerektiğini dile 

getirmektedir; “Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve 

kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) 

iman ediyorsanız, Allah'tan (cc) gereğince korkun.”248 Yahudilerle dost olunduğu 

zaman, onlar dini alaya almaya başlarlar. Onlar, alay etmek için bazen inanmış gibi 

görünürler. Fakat kısa bir süre sonra tekrar eski dinlerine dönerler.249 

Müslümanlar kafirlerle dost olmayacak derken kafirlere sürekli olarak 

düşmanlık edilmeli şeklinde bir sonuç çıkmamalıdır. İnanmayanları dost edinmenin 

yasaklanması, sadece inananlara karşı aktif şekilde düşmanlık yapanları 

kapsamaktadır.250 Bu seviyeyi iyi ayarlamak gerekir. Elbetteki bir müminin kafir biriyle 

dostluk kurması bir müminle kurduğu dostluktan farklı olmalıdır. Bir mümin hiçbir 

kafire sırlarını açıklayamaz. Onun gittiği her yere gidemez. Onun yaptığı her şeyi 

yapamaz. Kendi hareketlerini ona göre değil, onunkini kendine göre ayarlamaya 

çalışmalıdır. Her fırsatta unun hidayete ermesi için gayret sarf etmelidir. 

                                                
244 Nisa 4/139. 
245 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/327. 
246 Ebû Davud, “Edep”, 19. 
247 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, II/339. 
248 Maide 5/57. 
249 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/630. 
250 Esed, Kuran Mesajı, III/1137. 
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Dostluk sadakati gerektirir. Allah Tealâ (cc) Kuran’da “Müminler içinde Allah 

Tealâ’ya (cc) verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine 

getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde 

(sözlerini) değiştirmemişlerdir.”251 buyurmak suretiyle sözlerine sadık müminlerden 

övgüyle söz etmiştir. Bunlar, sahabilerden birtakım kimselerdi. Resulullah’ın 

beraberinde hangi savaşı yaparlarsa sebat edip şehit oluncaya kadar çarpışmaya karar 

vermişlerdi.252 Bunlar, Allah’a (cc) verdikleri söze sadık kişilerdi. Çünkü sadakatin en 

büyüğü Allah Tealâ’ya (cc) verilen sözde durmaktır. 

Dostluk ve samimiyet, sıhrî kardeşlik gibidir. İnsanın isyan eden akrabasını 

atması caiz olmadığı gibi, kardeş edindiği bir kimseyi isyan ediyor diye tamamen atması 

uygun olmaz. Akıl ve anlayış, onu elinden tutup kaldırmayı gerektirir.253 Dostluk insana 

huzur veren ve onu yalnızlıktan kurtaran önemli bir unsurdur. Hele bu dost Allah Tealâ 

(cc) ve Resulü olursa bu daha da güzeldir.    

2. Menfî Kavramlar 

2.1. Zulüm 

 Zulüm, bir şeyi yerinden başka bir yere koyma,254 aydınlığın zıddı, kişinin bir 

şeyi haddi aşarak alması,255 bir hakkın noksan verilmesi, haddi aşma,256 manalarına 

gelir. İslamî ilimler terminolojisinde ise başkasının mülkünde, sahibinin izni olmadan 

yapılan tasarrufa denmiştir.257 

 Zulüm, yerinde olmayan, kendisinde ne ilmen ne de tıbben herhangi bir fayda 

bulunmayan, hiçbir zararı defetmeye vesile olmayan ısrar demektir.258 Her türlü 

haksızlıklar birer zulümdür.259 

Zulüm, bir şeyi kendi yerinden başka yere koymaktır. Demek ki bir şey layık 

olduğu yerinden ne kadar uzaklaştırılırsa, o kadar haksızlık, o kadar zulüm yapılmış 

olur ve o şey, ne kadar yüce ve ne kadar kutsal ise zulümde o derece aşırı gitmiş olur.260 

Bu anlamda İslamın haram kıldığı her şey, zulümdür. İster başkasına, isterse kendi 

                                                
251 Ahzab 33/23. 
252 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VI/306. 
253 Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, II/457. 
254 Cevherî, es-Sıhâh, V/1977; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, III/468. 
255 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, III/468. 
256 Toksarı, “Zulüm”, s.754. 
257 Toksarı, “Zulüm”, s.754. 
258 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, III/6. 
259 İz, , Din ve Cemiyet, s.212. 
260 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, I/391. 
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kendine yapılması haram olan her şey zulümdür.261 Haramlar, insanlardan mümkün 

olduğunca uzağa konmalıdır. İnsanlar, günahları yakınlarına koyarlarsa, her an günaha 

düşebilirler. Bu da günahı, olması gereken yere koymamak demektir ki, bunun karşılığı 

zulümdür. 

Zulüm üçe ayrılır: 

1- İnsanın Allah’a (cc) karşı işlediği zulüm, şirk ve küfürdür.Yüce Allah (cc); 

"Şüphesiz ki, şirk büyük bir zulümdür"262 buyurmaktadır. Zulüm, bir kimseyi hakkından 

mahrum etmek ve adaletsizce davranmaktır. İnsanın, kendisine bunca nimetleri veren 

Rabbine, o nimetlerin verilmesinde hiçbir katkısı olmayan varlıkları ortak koşması 

kadar büyük bir zulüm olamaz.263 Zulüm, Allah Tealâ’ya (cc) karşı yapılabilecek en 

büyük haksızlıktır. Bırakın Allah Tealâ’nın (cc)  dengi bir yaratığın bulunmasını, O’nun 

seviyesine yaklaşan bir yaratığın bulunması bile mümkün değildir. Zaten her şey, O’nun 

mahluku olduğu için böyle bir şey alken de mümkün değildir.  

2- İnsanlar arasındaki zulüm. Bu da, insanların kendi hemcinslerine karşı 

işledikleri suçlar, günahlar ve haksızlıklardır. Zaten zulüm denince ilk olarak akla 

insanların birbirlerine karşı olan hareketlerindeki yanlış, kötü ve zararlı davranışları 

zulüm olarak tanıtılmış, bunların işlenmemesi istenmiş ve işleyenler tenkit edilmiştir. 

Peygamber Efendimiz (sav) Said b. Zeyd (ra)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

“Yeryüzünde zulüm yapan kişinin boynuna kıyamet günü yedi kat yer geçirilir”264 

buyurmaktadır. 

3- Zulmün bir çeşidi de, insanın kendi kendine zulmetmesidir. “Bu dünya 

hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmeden bir kavmin 

ekinlerine isabet edip onu mahveden kavurucu soğuk bir rüzgara benzer.”265 Nefse 

zulüm, nefsin her isteğini kontrol etmeden vermekle ve o arzuyu yerine getirmekle 

gerçekleşir.266 Kafir olan kişi, günah olan fiilleri kazandığı, Allah’ın (cc) emrine 

muhalefet ettiği ve cehennem ateşine kendisini müstehak kıldığı için kendisine 

zulmetmiştir.267 

 Klasik müfessirlerin çoğuna göre zulüm terimi “çarpık inançlar” anlamına 

gelmektedir ki bu da, Peygamberler aracılığıyla Allah Tealâ (cc) tarafından vahy 

                                                
261 Emrullah - Hâdimî, İslam Ahlakı, s.157. 
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edilmiş gerçekleri inkar etmek, O’nun varlığını tanımamak, ya da ilahi kudret ve 

nitelikleri Allah’tan (cc) başka varlıklara yakıştırmak demektir.268 Hak etmedikleri 

halde onlara, birtakım yakıştırmalarda bulunmaktır. 

 Allah Tealâ (cc) kafirleri zalim olarak değerlendirmektedir; “Âyetlerimizi inkâr 

edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür!”269 Hidayet yolunu 

bırakıp haktan uzaklaşan, kendi heva ve hevesine uyarak yeryüzünün çamurlarına batan 

kişi, kendine zulmetmiştir.270 

 Ebedî hayatı zindana çevirecek kadar kendisine kötülük eden bir insan 

düşünülebilir mi? işte Allah Teala’nın (cc) bunca uyarılarına rağmen bu uyarılara kulak 

asmayan, hevasının, geçici birtakım dünyevî menfaatlerin peşine düşen insan, kendine 

en büyük kötülüğü etmiştir. 

 Allah Tealâ (cc) günah işlemeyi, nefse zulüm olarak değerlendirmektedir; “Ben 

istiyorum ki, sen, hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe 

atılacaklardan olasın; zalimlerin cezası işte budur.”271 Hak yolunu terk edip yanlış yola 

sapanların cezası cehennemdir.272 Haram bir fiil işlemek, nefse yapılabilecek en büyük 

zulümdür. Çünkü bunun sonucunda, nefse bir azap dokunacaktır. 

 Bir memleket küfür ile mamur olabilir, fakat zulüm ile asla ayakta duramaz. Zira 

küfür Allah Tealâ’ya (cc) ait bir haktır. Zulüm ise kulun hakkına karşıdır. Cenabı Hak 

kul hakkını kul affetmedikçe affetmez.273 

 Zulme uğrayan kişinin duasını Allah (cc), geri çevirmez. İbn Abbas (ra)’dan 

rivayet edilen bir hadis-i şerifte o şöyle demektedir; “Peygamber Efendimiz (sav) 

Muaz’ı Yemen’e gönderdi ve ona şöyle dedi: ‘Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü 

onunla Allah (cc) arasında perde yoktur.”274 Bu dünyada destekçisi olmayan kişinin en 

büyük destekçisi Allah’tır. Mazluma sahip çıkılmadığı yerde ona Allah (cc), sahip 

çıkacaktır.  

Zulüm, “Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür”275 ilkesinden dolayı 

düşmanlığı da içerir.276 Zulmeden insan kendisine sürekli olarak düşman kazandırır. 

İnsan hangi dinden, hangi düşünceden olursa olsun insanlara karşı adil olmalıdır. Eğer 
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makamını, nüfuzunu kullanarak insanlara zulmetmeye kalkarsa işte o zaman zulüm 

gören herkes ona düşman olur ve ondan uzaklaşır. 

2.2. Savaş 

Arap literatüründe, savaş manasında ‘harb’ kelimesi kullanılmaktadır. Harb, 

barışın karşıtıdır,277 savaş anlamındadır. Yine harb kelimesi düşman anlamında278 da 

kullanılmıştır. Harb kelimesi, bildiğimiz savaş anlamından başka savaşta gasp yoluyla 

alınan mallar içinde kullanılır olmuştur.279 Ayeti kerimede geçen (Yuhâribûnallâhe ve 

Rasûlehû)280 ifadesinden maksat ise Allah (cc) ve Resulüne isyan edenlerdir,281 

denilmiştir. 

Camide imamın namaz kıldırdığı yer için kullanılan mihrap kelimesi de yine 

aynı kökten türemiştir. Denilir ki, böyle bir isim verilmesinin sebebi orasının şeytan ve 

nefisle savaş alanı olmasındandır. Yine denilmiştir ki, böyle bir isim verilmesinin 

nedeni insanın orada dünya ile meşguliyetlere ve insanı kuşatan diğer dünyevi fikirlere 

savaş açma hakkının olduğu yer olmasındandır. Böyle bir anlam verilmesine dair 

üçüncü bir anlam daha verilmiştir ki, o da şu şekildedir. Evin mihrabı demek evin ön 

kısmı demektir. Daha sonra evler için kullanılan bu kelime camiler için de kullanılır 

olmuştur. Bunun tersini söyleyenlerde vardır. Yani bu kullanım önce camilerde idi. 

Daha sonra da evler için kullanılmaya başladı.282  

Harbin insanlar arasında bir uzaklık meydana getirmesinden olsa gerek Arapça 

da bazı kullanımlar ortaya çıkmıştır. Örneğin iki kişi arasında bir uzaklık, kin meydana 

geldiğinde (fülânün harbün li fülânin) tabiri kullanılır.283 

 İlmî ve aklî deliller, söz anlayan, ilme saygı duyan, insafı olanlar içindir. Bunları 

tanımayan ve fırsat bulduğu zaman her hakkı ve her çeşit mukaddesatı çiğneyen ve 

çiğnemek için bekleyenlerin bozgunculuğunu önlemek, ancak kılıçla mümkün olur.284 

İslam da insanlara tebliğ yapılmadan saldırı olmaz. Önce tebliğ yapılır, tebliğden 

anlamayanlara savaş açılır. 
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 Allah Tealâ (cc) savaşın bir savunma aracı olduğunu belirtmektedir; “Size savaş 

açanlarla Allah (cc) yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah 

Tealâ (cc), haksız saldırıda bulunanları sevmez.”285  

Müfessirler, bu ayeti, şu şekilde tefsir etmektedirler; Allah’ın (cc) kelimesinin ve 

dininin yücelmesi için savaşın.286 Kadınları, çocukları, yaşlıları, barış isteyenleri ve 

savaş yapmak istemeyenleri öldürmeyin.287 Razi, bu ayetin tefsirini yaparken barış 

yapmak isteyenler hariç, savaşmaya kudreti bulunup ehil olan kimselerle savaşın 

demektir, der.288 Müslümanlar, savaşmalarının sebebinin şahsi çıkar, maddi kazanç veya 

intikam olmaması gerektiği konusunda uyarılıyorlar. Bu nedenle müslümanlar, 

kendilerine saldırmayan ve işlerini engellemeyenlerle savaşmamalıdırlar. 

Müslümanların savaşta barbarca metotlar kullanmaktan sakınmaları istenmiş, kadın, 

çocuk, yaşlı ve yaralıların öldürülmesi yasaklanmıştır. Bunların yanı sıra cesetlerin 

hırpalanması, tarlaların, ağaçların ve hayvanların tahrip edilmesi ve buna benzer her 

türlü barbarlık ve vahşilik yasaklanmıştır. Müslümanların, sadece kaçınılmaz durumda 

ve gerekli olduğu kadar kaba kuvvet kullanmalarına izin verilmiştir.289 Karşıdaki 

insanlar zulüm yapıyor diye biz de, aynı şekilde zulüm yapamayız. 

 Allah Tealâ (cc) savaşı islamın yeryüzünde hakim olması için bir araç olarak 

görmektedir; “Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah’ın (cc) oluncaya kadar onlarla 

çarpışın . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.”290 Burada savaşın gayesi 

açıklanıyor ki o da fitnedir. Fitneden kasıt ise şirktir.291 “Din yalnız Allah Tealâ’ın (cc) 

oluncaya kadar” ifadesi ‘hiçbir cezalandırma korkusu duymadan Allah Tealâ’ya (cc) 

ibadet edilinceye ve hiç kimse başka bir insana korku ile boyun eğmek zorunda 

kalmayıncaya kadar’ demektir.292 İbadet ve kulluğunu herhangi bir baskı, zulüm 

olmaksızın, rahat ve huzurlu bir şekilde yapacağı ortam sağlanıncaya kadar zalimlerle, 

kafirlerle savaşın demektir.  

 Allah Tealâ (cc) zulme uğrayan insanların kurtarılması için savaş ilan edilmesini 

istemektedir; “Hem size ne oluyor ki, Allah (cc) yolunda: "Ey Rabbimiz! bizleri bu 

halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize 
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katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve 

çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?”293 

Her müslüman, islamın hakim olması ve haksızlıkların ortadan kalkması için, 

gerekirse savaşmayı dahi göze almalıdır. Gerektiği zaman savaşmamak, nifak alameti 

olarak belirtilmiştir. Ebu Hureyre (ra) Peygamber Efendimizin (sav) “Kim savaş 

yapmadan ve savaş yapmayı içinden geçirmeden ölürse nifaktan bir şube üzere 

ölmüştür”294 buyurduğunu nakletmektedir. 

 Müslümanın savaş yapmadaki amacı, sadece Allah rızası olmalıdır. Aksi 

takdirde boş yere kendisini helak etmiştir. Ebu Musa Eşari (ra) şöyle demektedir; “Bir 

adam Peygamber Efendimiz (sav)’e gel di ve Allah (cc) yolunda savaş ne demektir? 

Bizden biri öfkesinden dolayı veya asabiyet davası uğruna savaşır, dedi. Peygamber 

Efendimiz (sav) ona döndü ve ‘Kim Allah’ın (cc) kelimesi en üstün olsun diye savaşırsa 

o, Allah (cc) yolundadır’ buyurdu.”295 

Müslümanlar, savaş kaçınılmaz olduğu zaman savaşmalıdır. Bu savaşın sonunda 

alınan esirlere de insanca muamele edilmelidir. Bu hep böyle olmuştur, bundan sonrada 

böyle olacaktır. Bedir savaşından sonra Peygamber Efendimiz (sav), ashabı kiramdan 

bir danışma meclisi kurdu. Müzakereden sonra savaş esirlerinin bir fidye karşılığında 

salıverilmelerine karar verildi.296 İsrail oğulları ise, savaşta yendikleri milletlerin 

esirlerini baştan ayağa kılıçtan geçirirler ve hatta hayvanlarını bile idam ederlerdi.297 

İşte islamın diğer dinlerden farkı buradadır. Müslümanlar, düşmanları ne kadar zalim 

olursa olsunlar, ne kadar haksızlık yaparsa yapsınlar yine de adaletten asla taviz 

vermezler, üstün ahlaki şahsiyetlerini ortaya koyarlar. 

2.3. Kötülük 

 Kötülük kelimesine karşılık olarak Arapça da genellikle iki fiil kullanılır. 

Bunlar:   (se-ve-e) ve (ga-be-ha) kök fiilleri ile bu fiillerin türevleridir. 

 Arapça lügatlerde ‘se-ve-e’ kelimesine ‘günah, hoş olmayan şey, cüzam, bütün 

belalar, hastalıklar, ihanet, azap, hezimet, şer, aşağılık, fesat, kötü durum, iyiliğin 

karşıtı.298 Bu fiil kökünün bir başka türevi olan ‘sev’etü’ kelimesi ise kötü, çirkin şey 
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anlamına gelir.299 Ateşe de görüntüsü kötü olduğu için ‘sûen’ denmektedir.300 Yine bu 

kelimenin bir türevi olan ‘seyyie’ kelimesi çirkin iş anlamına gelir.301 

 Kötülüğe karşılık olarak kullanılan bir diğer kelime ise ‘ga-be-ha’ iyiliğin 

karşıtı,302 uzaklaştırmak,303 anlamında kullanılır. Bir kişi için ‘Allah Tealâ (cc) onu 

hayırdan uzaklaştırsın’ demek istendiğinde ‘gabehahullahu’ ifadesi kullanılır.304 

 İslam düşüncesinde iyilik ve kötülük problemi “husn ve kubh” adı altında hep 

tartışıla gelmiştir. Mutezileye göre eşya ve filler, belirli durum ve şartlara bağlı olarak 

kazandıkları nitelikleri itibariyle iyi ya da kötüdürler. Eşyadaki bu nitelikleri 

değerlendiren akıldır. Ehli Sünnete göre ise, hangi durum ve şarta nispet edilirse edilsin, 

eşya hakkında dinin hükmü olmadan hüküm vermemiz mümkün değildir. Onun iyi veya 

kötü oluşunu sadece din belirler.305    

 İnsanın başına gelen her kötülük, onun işlediği bir günah nedeniyledir. Allah 

Tealâ (cc), Kuran’da buyurmaktadır ki: “Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik 

Allah'tandır,  (cc) sana ne kötülük dokunursa kendindendir.”306 Yani insanların işlediği 

günahlar sebebiyledir.307 Allah Tealâ (cc), insanların bu dünyadaki günahlarının 

cezasını âhirete bırakmamak için bu dünyada cezalandırır. Bu da onun için günahlarına 

kefaret olur. 

 Şu ayeti kerime, işlediği kötülükler kendisini çepeçevre kuşatan insanların, 

cehennem ehli olacağını haber vermektedir; “Evet kim bir (kötülük) günah işlemiş de 

kendi günahı kendisini her yandan kuşatmış ise, işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada 

ebedî kalıcıdırlar.”308 “Seyyie” kelimesi için, ‘Allah’a şirk koşmak, karşılığında azap 

verileceği bildirilen günahlar’ dır denmiştir.309 Günahın kişiyi istila etmesi, günah 

işleyen kişinin tevbeyi unutması demektir,310 denmiştir. Buradaki kötülüğü İbn Abbas, 

Ata, Dahhak, Ebu’l-Aliye, Rebî, şirk üzere olmak diye tefsir etmişlerdir. Bazı alimler de 
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bu kötülüğün büyük günah olduğunu söylemişlerdir. Günahların kuşatması ise onlarda 

ısrar etmek ve tevbe etmeden ölmek diye tefsir edilmiştir.311 

 İnsan, kendisini günah işlemeye alıştırdığı zaman, adeta çamur bataklığına 

düşmüş gibi olur. Çırpındıkça daha da batar. Çünkü, ilk defa günah işlediği zaman o 

günah, gözünde bir dağ gibidir. Ama aynı günahı işlemeye devam ettiği zaman, o 

günahın gözündeki değeri, sivri sineğin kanadı seviyesine iner. Günahı bu şekilde gören 

kişi için günah işlemek, sıradan bir olay haline gelir. Bu günahlar, kişinin hayatının her 

alanını kuşattığı zaman artık ibadetler için bir yer kalmaz. O kişi de işlediği bu 

günahların kollarında âhiret yolculuğuna başlar.    

 İnsan, kendisine yapılan bir kötülüğe karşılık verirken haddi aşmamalıdır. 

Bununla ilgili olarak Allah Tealâ (cc) şöyle buyurmaktadır: “Bir kötülüğün cezası, ona 

denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah Tealâ’ya (cc) 

aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.”312 Mukatıl, yaralamalarda ve kan dökmelerde 

kısas gerektiğini, Mücahid ise, kötü söze kötü cevap vermek gerektiğini 

söylemişlerdir.313 İntikam almanın temel ilkesi, zarar gören kimsenin gördüğü zarar 

nispetince karşılık vermesidir. Aksi takdirde zulüm edilmiş olur. Günah işlenerek 

verilen bir zararın karşılığını da, günah işlemek suretiyle almak caiz değildir. Sözgelimi 

oğlunuzu katleden bir kimsenin oğlunu katledemezsiniz.314 

 Her kötü hareket, bilgisizlik, korkaklık, açgözlülük ve haksızlığın doğurduğu 

patolojik ve marazi haldir.315 Erdemli insan, kötülük yapan kişinin seviyesine inmez. 

Kötülüğü alışkanlık haline getirmiş olan insana kötülükle cevap verdiğin zaman, sana 

daha büyük kötülükler yapabilir. Bu nedenle bu tür insanlarla, fazla teşriki mesai 

yapmamak gerekir. 

 Allah Teala (cc), hiçbir zaman kulun kötülük yapmasını istemez. O, kulundan 

hep iyilikler bekler. Kötülük yaptığı zaman aynıyla, iyilik yaptığı zaman ise kat kat 

fazlasıyla muamele eder. Peygamber Efendimiz (sav), Ebu Hureyre (ra)’den rivayet 

edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır; “Allah Tealâ’nın (cc) meleklere hitaben 

şöyle buyurduğunu bildiriyor. ‘Kulum bir kötülük yapmak istediği zaman, onu 

yapıncaya kadar yazmayın. Eğer onu yaparsa aynıyla yazın. Benim için ondan 

vazgeçerse ona bir sevap yazın. Bir iyilik yapmak isterde onu yapmazsa ona bir sevap 
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yazın. Eğer onu yaparsa on katından yedi yüz katına kadar sevap yazın.”316 Bu hadis-i 

şerif Cenabı Allah Tealâ’nın (cc) kullarına karşı ne kadar merhametli olduğunu 

gösteriyor. Allah Teâla (cc), adeta kullarına sevap kazandırmak için bahane arıyor. 

Onları cezalandırmamak için her türlü kolaylığı gösteriyor. İnsanoğluna düşen ise, bu 

iyilik karşısında, Allah Tealâ’ya (cc) kulluk yapmak, nankörlük etmemektir. 

 Kötülük yapmak, bir müslüman için asli bir unsur olmamalıdır. Ama insan 

olmanın bir gereği olarak, herkes hata yapabilir. Önemli olan, hatalardan ders almak, 

pişman olmak ve bir daha aynı hataya düşmemektir. 

2.4. İhanet 

 Arapça sözlüklerde ‘hıyanet’ kelimesi ‘vefanın eksik olması,317 nifak, akdi 

gizlice bozmak suretiyle hakka muhalefet etmek,318  birine kendini emin tanıttıktan 

sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak319 demektir. Arap dilinde kişinin durumu kötüye 

gittiğinde ‘zaman ve nimetler ona ihanet etti’ tabiri kullanılır.320 

 Kuran’da müminler, kendi kendilerine ihanet etmeme kunusunda 

uyarılmaktadırlar; “Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah Tealâ (cc) 

hain günahkârları sevmez.”321  

Müfessirler, bu ayeti şu şekilde yorumlamaktadırlar; Kişinin kendisine bir nimet 

olarak verilen kafasını, kalbini, vicdanını, haince emelleri için kullanması kendisine 

hainlik etmesi demektir. Kendisine haince davranan kişi, başkasına pek ala hainlik 

yapabilir.322 Nefsine hainlik, kendini aldatmak, bir gelir sağlıyor zannıyla bir zarar 

getirmektir. Bunun için bir insanın günah işlemeye gayret ederek kendini azaba maruz 

kılması, kendini aldatmak ve Allah Tealâ’nın (cc) emaneti olan nefse hainlik 

etmektir.323 İsyan edenin işlediği mâsiyet, zarar olarak kendisine döndüğü için nefse 

ihanet olarak adlandırılmıştır.324 Nefse hıyanet kendi yolunu ihanetle kirletmektir.325 

Kendi zararına olan şeyleri bile bile kazanmak, kişinin kendisine yaptığı en büyük 

ihanettir. 
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 Başka bir ayeti kerimede ise, Allah (cc) ve Resulüne ihanet edilmemesi tenbih 

edilmektedir; “Ey iman edenler! Allah Tealâ’ya (cc) ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki, bile 

bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.”326 Allah (cc) ve Resulünün emir 

ve yasaklarına riayet etmemek Onlara ihanettir.327 İslam ümmetinin, yeryüzündeki 

vazifesini yapmaması ve mükellefiyetlerinden kaçınması Allah Tealâ’ya (cc) ve 

Resulüne ihanettir.328 Müminin bu dünyadaki görevi Allah Tealâ’nın (cc) halifesi 

olduğunu bilmesi ve ona göre hareket etmesidir. Halifelik görevini yerine getirmek için, 

önüne çıkan engelleri ortadan kaldırması ve Allah Tealâ’nın (cc) dinini hakim duruma 

getirmesidir. 

İhanete ihanetle karşılık verilmez. Aksi takdirde hain konumuna düşülmüş olur. 

Peygamber efendimiz bir hadislerinde buyurmaktadırlar ki: “Emaneti yerine getir. Sana 

ihanet edene sen ihanet etme”329 mümin bir kişi için erdemli olan hareket, insanlar her 

ne kadar kendisine, yapılmaması gereken aşağılık hareketleri yapsalar da, onurunu ve 

kişiliğini muhafaza etmesi, karşısındaki kişinin seviyesine inmemesidir. Eğer o mümin 

de, karşısındaki gibi davranırsa, onun gibi aşağılık bir konuma gelecektir ki, bu da, bir 

mümine yakışmaz.  

 Hain insanların ne Allah’ın (cc) gözünde ne de O’nun peygamberinin gözünde 

hiçbir değeri yoktur. Peygamber Efendimiz (sav): “Hain erkek ve kadının şahitliğini 

reddetmiştir.”330 Bir kişinin şahitliğini daha önce kabul ediliyorken kabul etmemek, onu 

adam yerine koymamak demektir. Şahitliği kabul edilmeyen böyle bir kişi, insanların 

gözünde güvenilmez bir duruma gelmiştir.   

 Hıyanetlik ve yalancılık, Yahudi kavminin huy ve özelliğidir.331 Onlar, 

kendilerine bu kadar peygamber gelmesine rağmen, onları ya yalanlamış, ya sürgün 

etmiş veyahutta öldürmüşlerdir. Allah Tealâ’nın (cc) kendilerine verdiği bunca değere 

karşılık O’na ihanet etmekle karşılık vermişlerdir. Bu nedenle de Allah Tealâ’nın (cc) 

lanetine uğramışlardır. 

 Bir mümin hain olamaz. Kendisine ihanet edilse dahi onurunu ve şerefini 

muhafaza eder. Çünkü hain insanlar, haysiyetlerini, şereflerini ayaklar altına alanlardır. 

Mümin, her zaman kendine yaraşır tavırlar sergilemelidir.  

                                                
326 Enfal 8/27. 
327 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VI/283. 
328 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, VI/519. 
329 Ebû Davud, “Buyû”, 79. 
330 Ebû Davud, “Ekziye”, 16. 
331 Kotku, Tasavvufî Ahlak, IV/151. 
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2.5. Tekebbür 

‘Tekebbür’ kelimesi Arapça sözlüklerde, kendisinin mahlukatın en faziletlisi 

olduğunu, sadece kendisinin hak yolda olduğunu kabul edenler için kullanılmıştır.332 

Allah Tealâ’ya (cc) karşı yapılan tekebbür ise, hakkı kabulden ve Allah Tealâ’ya (cc) 

kulluk etmekten kaçınmak333 manalarına gelir. Ayrıca tekebbür kelimesi, kibirlenmek 

anlamına da gelmektedir.334 Allah Tealâ (cc) için kullanılan ‘mütekebbir’ sıfatı ise 

kullarına zulmetmeyen anlamındadır.335 Yine ‘Kibr’ kelimesi büyüklük taslama,336 

zorbalık, günah,337 kişinin kendini beğenmesi, kendisini başkalarından büyük görmesi 

manasına, bu kelimenin bir türevi olan ‘tekbir’ kelimesi ise yüceltmek anlamına gelir.338 

‘Ekabir’ kelimesi ise lider, yönetici anlamında kullanılır.339 

Büyüklük taslamak temelde İslam ve imanın ruhuna terstir. Tevhid inancını 

gönlüne sindirmiş olan kişi kendi kulluğunu unutmaz. Ayrıca başka kullarında Allah 

Tealâ (cc) tarafından yaratılmış varlıklara olduğunu düşünerek onları Allah Tealâ’nın 

(cc) yüce bir sanat eseri olarak görür ve büyüklük taslamaz.340 Kibir, kişinin Rabbini 

unutmasının alametidir.341 Rabbini unutmamış olsa O’nun gücünü ve kendi gücünü 

tartma imkanı bulur ve haddini bilir. 

Kibirli insanın çabası, boş bir uğraştan öteye geçmez. Lokman (a.s.) oğluna 

tavsiyede bulunurken şöyle der: “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık 

ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”342 İnsan 

cüssesi itibariyle çok zayıf, çok cılızdır. Allah Tealâ’nın (cc) yarattığı azametli şeylerle 

boy ölçüşemez. Ancak Allah’tan (cc) aldığı kuvvetle kuvvetlidir, O’nun izzetiyle 

azizdir.343 Yoksa diğer canlılardan hiçbir farkı kalmaz. 

 Kibir, insanı Allah Tealâ’nın (cc) bütün emirlerine muhalefete sevk eder. Çünkü 

kibirli insan, başka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez, hemen 

karşısına çıkar.344 Büyüklük, ululuk Allah Tealâ’ya (cc) mahsustur. Kula gereken 

                                                
332 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, III/513. 
333 İsfehânî, el-Müfredât, s. 637. 
334 Cevherî, es-Sıhâh, II/801. 
335 Ezherî, Tehzibu’l-Luga, X/209. 
336 Cevherî, es-Sıhâh, II/801; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, V/153. 
337 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, III/513. 
338 Cevherî, es-Sıhâh, II/801. 
339 İsfehanî, el-Müfredât, s. 636. 
340 Polat, “Kibir”, s.436. 
341 Emrullah - Hâdimî, İslam Ahlakı, s.48. 
342 Lokman 17/37. 
343 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, IX/321. 
344 Soysaldı, Kalbin Manevi Hastalıkları, s.200. 
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haddini bilmek ve kendi hiçliğinin şuurunda olmaktır.345 Çünkü Allah’ın (cc) yardımı 

ve desteği olmadığı sürece insan, bir hiçtir. Ancak Allah’ın (cc) desteği ile bazı şeyleri 

başarabilir. 

 Kibirli olmayı alışkanlık haline getiren insan, artık nasihatten, öğütten anlamaz. 

Onları düzeltmek için yapılan bütün çabalar boş bir uğraştan ibaret kalır. Şu ayet bunu 

net bir şekilde dile getirmektedir; “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, 

âyetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım. Onlar ki, bütün âyetlerimizi görseler de onlara 

iman etmezler. Doğru yolu görseler de o yolu tutup gitmezler. Eğer sapıklık yolunu 

görürlerse tutar onu izlerler. Çünkü onlar âyetlerimizi inkâr etmeyi âdet edinmişler ve 

onlardan hep gafil olagelmişlerdir.”346 Yani, kibir ve gururla hareket eden bir insan, 

olanlardan ibret almadıkları gibi, herhangi bir nasihati de dinlemezler.347 Katılaşmış bir 

kalbe sahip olmuşlardır. Artık bu kalbin içine hiçbir şey girmez. Orada bulunan 

kötülükler de bir türlü dışarı çıkamaz. 

 Kibrin neticesi çok vahimdir. Sahibini ebedi bir helake götürür. Peygamber 

Efendimiz (sav) buyurmaktadır ki; “Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kişi 

cennete giremez. Yine kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi de ateşe girmez.”348 

Bir ayeti kerimede de şöyle buyurulmaktadır; “Kim de âyetlerimizi yalanlar ve onlara 

karşı büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedî olarak 

kalacaklardır.”349 Delilleriyle ortaya konan şeyleri tasdik etmeyi kibirlerinden dolayı 

reddedenler kastedilmektedir.350 Kibirlenme, mahiyet olarak kötü olduğu içindir ki, 

insanı kötü eylemlere sevk etmekte ve sonuç olarak insanın manevi-ahlaki donanımını 

zayıflatmakta yahut büsbütün tahrip ederek onun âhiret hayatını da zindana 

çevirmektedir.351  

 Kendisinin, Allah Tealâ’ya (cc) boyun eğmekten, kul olmaktan daha üstün 

olduğunu düşünen, O’nun emirlerine aldırış etmeyen ve sanki Allah Tealâ’nın (cc) kulu 

ve Allah Tealâ (cc) da onun Rabbi değilmiş gibi tavır takınan bir kimse yeryüzünde 

mağrur ve kendini beğenmiş biridir. Açıkça böyle bir küstahlık hiçbir haklı gerekçeye 

dayanamaz. Zira hiçbir kulun Allah Tealâ’nın (cc) arzında yaşarken, sanki O’nun kulu 

değilmiş gibi bir tavır içinde olmaya hakkı yoktur.  

                                                
345 Polat, “Kibir”, s.436. 
346 Araf 7/146. 
347 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, II/93. 
348 İbn Mâce, “Zühd”, 16. 
349 Araf 7/36. 
350 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, V/477. 
351 Esed, Kuran Mesajı, II/790. 
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 Mevlana’ya göre kibirli kişi merdivenlerin basamaklarına çıkan kişiye benzer. 

Kendini ne kadar yükseğe çıkarırsa, düşmesi o kadar feci olur.352 Kendini kibirli 

göstermeye çalışan kişi, sürekli olarak hem insanları gözünde hem de Allah Teala’nın  

(cc) nezdinde alçalır. Fakat bunun farkına varmaz. Kendini hala yukarılarda görür. 

 Kibirli kişi başkalarına ve başkalarının hakkına değer vermez, dünyanın 

merkezine kendisini koyar, her şeyi kendi menfaatlerinin gözlüğünden değerlendirir. 

Başkalarına değer vermediğinden hak hukuk kavramları yok olur. Böylece çok büyük 

ve affedilmez haklar almış olarak dünyadan gider.353 

 Peygamber Efendimiz (sav) bir kutsî hadiste büyüklüğün, yalnızca Allah’a (cc) 

ait bir özellik olduğunu şöyle dile getirmektedir;  “Allah Tealâ (cc) buyurdu ki: ‘Kibir 

benim ridam, Azamet izarım’dır. Kim bunlardan biri konusunda benimle yarışırsa onu 

ateşe atarım.”354   

 Kibir, onur ve izzeti nefisle karıştırılmamalıdır. Çünkü izzet ve onur iyi bir 

huydur. Kişinin aşağı ve bayağı şeylere minnet etmemesi, zalim ve kibirlilere, güçlü ve 

zenginlere karşı onurunu ve haysiyetini koruması, şahsiyetini ezdirmemesi, yüz suyu 

dökmemesi izzettir. Kibir ise insanları küçük görmek ve kendinden aşağılara büyüklük 

taslamaktır.355 Mümin, her hareketiyle izzet sahibi olduğunu ortaya koyar. Kafir ise, 

kibriyle ne kadar basit bir olduğunu gözler önüne serer. 

 Acaba biz neyimizle övünüyoruz? Malımızla mülkümüzle mi? Şekil ve 

şemailimizle mi? Makam ve mevkiimizle mi? Bunlarla övünmek çok basit ve saçma bir 

düşüncenin göstergesidir. Allah Tealâ (cc) sonsuz güç ve kudret sahibidir. Bütün bunları 

her an elimizden alma gücüne de sahiptir. Allah Tealâ (cc) bütün bunları bizim 

elimizden alma gücüne sahipken bizim O’na karşı koyma gücümüz var mı ki bunlarla 

övünelim.   

2.6. Cimrilik 

Cimrilik cömertliğin zıttı olarak kullanılır.356 Elde tutulması gerekmeyen bir 

malı tutmak başkasına vermemek  anlamına da gelir. Maddi ve manevi varlığın yeri ve 

sırası geldiğinde kullanılmaması cimrilik, pintilik olarak değerlendirilir.357 

                                                
352 Uludağ, “Tevazu”, s.25. 
353 Polat, “Kibir”, s. 436. 
354 Ebû Davud, “Libas”, 26. 
355 Polat, “Kibir”, s. 436. 
356 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, VII/222. 
357 Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, s.74. 



138 

Cimrilik iki çeşittir. Birincisi kişinin kendi elindeki malı konusunda cimrilik 

yapması. İkincisi ise kişinin kendisi cimrilik yaptığı gibi başkalarının da cimrilik 

yapmasını istemesidir. Bu ikincisi daha aşağılık bir durumdur.358 Bununla ilgili olarak 

Kuran-ı Kerimdeki şu ayeti örnek verebiliriz. “Bunlar cimrilik eden ve insanlara da 

cimriliği tavsiye eden, Allah Tealâ’nın (cc) kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen 

kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.359 Cimrilik edip yoksulları 

düşünmeyen, malına güvenip böbürlenen, peygamberin duyurduğu en güzel söz olan 

Kuran’ı, iyilere cennet verileceğini yalanlayan kimseyi Allah Tealâ (cc) çetinliğe sokar. 

Bu güzel şeyleri yalanladığı için artık güzel işleri, ibadetleri yapmak ona ağır gelir.360 

Bu tür insanlar, başkasının elinde olan şeyin ister helal, ister haram yolla olsun, 

kendilerinin olmasını isterler. Ayrıca Yahudilerin, peygamberimizin ismi Tevrat’ta 

yazılı olduğu halde onu insanlarla paylaşmamaları, onların ne kadar cimri olduğunu 

gösterir.361 Kendileri cimrilik ettiği gibi, kendi yanlış hareketlerini onaylayacak ve 

kendilerini destekleyecek yandaşlar aramaktadırlar. 

Başka bir ayeti kerimede ise, cimrilik edilerek elde tutulan malın, sahibi için 

zarardan başka bir şey olmadığı dile getirilir; “Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği 

nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. 

Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına 

dolanacaktır.”362 Burada infakı ve zekatı terk edenler kastedilmektedir.363 Kendisinin ve 

ailesinin ihtiyaçları için kendi konumu ve imkanları ölçüsünde harcamada bulunmamak, 

yada hayırlı işlere parayı harcamamak cimriliktir.364 

 Cimrilik, insanların helak olması için bir sebeptir. İbn Ömer (ra)’den rivayet 

edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “Cimrilikten 

sakının. Sizden öncekiler cimrilik nedeniyle helak olmuştur.”365 

Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz 

(sav) şöyle buyurmaktadır: “Cimri ve tasadduk eden iki kişinin misali; üzerinde ellerini 

köprücük kemiğine sıkıştırmış demirden bir cübbe bulunan iki kişi gibidir. Tasadduk 

eden her ne zaman tasadduk etmeye yönelirse cübbe genişler ve bir günahı affedilir. 

                                                
358 İsfehânî, el-Müfredât, s. 49. 
359 Nisa 4/37. 
360 Ateş, Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, X/501. 
361 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/87-88. 
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363 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/218. 
364 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/602. 
365 Ebû Davud, “ Zekat”, 46. 
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Cimri, her ne zaman tasadduk etmeye niyetlense cübbe onu sıkar.”366 Cimri olan, infak 

etmeye kalksa dahi, içinde bir huzursuzluk hisseder. Mala olan aşırı düşkünlüğü, onu 

infak etmekten alıkor. 

Allah Tealâ (cc) malı iktidarı olan bir kimsenin fakir ve cimri görünmesini 

sevmez. Nimetini inkar ediyor, sayar. Bu cimriliğin bir yönden incelenmesidir. Diğer 

yönden İslam malın infak ve tedavülden alı konmasını vazifenin terk ve atıl bırakılması 

olarak kabul eder.367 

 Maddi yardıma ihtiyacı olanları düşünmeme, dar ve bayağı görüşün en temel 

ifadesidir. Zaten insanın en zayıf olduğu nokta da budur.368 Malından fedakarlık 

etmesini bilmeyen insan, başka türlü fedakarlıkta bulunamaz. Bulunsa da bu, değersiz 

bir çabadan ibaret kalır. 

 Cimriliğin çaresi, Allah Tealâ’yı (cc) çokça zikretmek ve bütün zevkleri yok 

eden ölümü güzelce düşünmektir. Cimriliğin çirkinliğini, cömertliğin faziletini 

bilmektir.369 İlim ve amel sahibi olmaktır.370 Bu dünyadaki bütün nimetlerin ölümle 

birlikte yok olacağını, asıl kalıcı olanın, Allah yolunda harcanan mallar olacağını bilip 

buna göre hareket etmektir. 

 İnfakın en önemli hedefi, müslümanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşlik 

duygularını güçlendirmesidir. Fakire yardım eden kişi, onun sevgisini kazanmakta ve 

kendisinde merhamet duyguları ortaya çıkmaktadır. 

2.7. Aşırılık 

 Arap literatüründe aşırılık anlamında ‘ifrat ve tefrit’ kavramları kullanılır. Bu 

kelimeler ‘haddi aşmak,371 bir şeyi yerinden oynatmak, bir şeyi yönünden saptırmak, 

azaltmak,372 gibi anlamlara gelir. İbn Sina, ifrat ve tefrit yönündeki sapmaları, insandaki 

hayvani duyguların doğurduğu sonuçlar olarak görür. İtidali ise insana has düşünme 

gücünün eseri ve hayvani güçler karşısında bir tür özgürlük olarak değerlendirir.373 

 Allah Tealâ (cc) Kuran’da aşırı gittikleri için ehli kitabı kınamaktadır; “De ki: 

"Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da 

                                                
366 Buhârî, “Cihad”, 89; Müslim, “Zekat”, 76. 
367 Kutub, İslam’da Sosyal Adalet, s.179. 
368 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, s.80. 
369 Selvi, Allah Tealâ (cc) Yolunda Yardım ve Cömertlik, s.43. 
370 Gazzali, İhyâu Ulûmi’d-Din, III/579. 
371 Cevherî, es-Sıhâh, III/1148; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/490. 
372 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/490. 
373 Çağrıcı, “İtidal”, XXIII/456. 
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saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın".374 Mesih 

konusunda aşırı gitmeyin.375 Müslümanlar peygamberleri konusunda ne Hıristiyanlar 

gibi  aşırı gitmişler ne de Yahudiler gibi dinlerinde azaltma yapmışlardır.376 

Hıristiyanlar, nefis terbiyesi adına visal orucu tutmak, nefislere eziyet için boyunlara 

zincir takmak, et yememek, hiç evlenmemek, hatta iğdiş olmak ve insanlardan ilişkiyi 

kesmek gibi aşırılıklara gitmişlerdir.377  

Peygamberleri kendi konumlarına göre değerlendirmek gerekir. Şüphesiz 

peygamberler insanların en üstünüdür. Cenabı Hak Onlara diğer insanlara vermediği bir 

çok nimeti tattırmıştır. Ama peygamberi, peygamberlik konumundan ilahi konuma 

yükseltirsek bizler de Yahudi ve Hıristiyanların düştüğü hataya düşeriz. Nihayetinde 

peygamberler de insandır. Kıyamet gününde Allah Tealâ (cc) izin vermeden hiçbir 

peygamber şefaat edemeyecektir. Bu nedenle biz peygamber efendimizin şefaatini 

isterken ondan değil Allah’tan (cc)  istemeliyiz.  

Peygamber Efendimiz her hareketiyle bir denge unsuruydu. O (sav), ümmeti de 

aynı şeyleri yapar endişesiyle birçok ağır ibadeti yapmayıp, terk etmiştir. Uzun süre 

ibadet yapmayı ise müminlerin görmediği gece vaktine bırakmıştır. Hz. Enes (ra) 

anlatıyor: Hz. Peygamber (av)'in zevce-i pâklarının hâne-i saâdetlerine bir grup erkek 

gelerek Resulullah (av)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus 

açıklanınca sanki bunu az bularak: "Resulullah (av) kim, biz kimiz? Allah Tealâ (cc) 

O'nun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir (bu sebeple O'na az ibadet de 

yeter) dediler. İçlerinden biri:  

"Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım" dedi. İkincisi:  

"Ben de hayatım boyunca hep oruç tutacağım, hiç bir gün terk etmeyeceğim” 

dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terk edip, onlara hiç temas etmeyeceğim" dedi. 

(Bilâhere durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (a.s.) onları bularak:  

"Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah Tealâ’ya (cc) yemin olsun Allah’tan 

(cc) en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna 

rağmen, bazen oruç tutar, bazen yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber 

de olurum. (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" 

buyurdu.378  

                                                
374 Maide 5/77. 
375 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, IV/655. 
376 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kuran, II/154. 
377 Altıntaş, İslam İnsanı, s.74. 
378 Buhârî, “Nikah”, 1; Müslim, “Nikah”, 5. 
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 Allah’tan (cc) gafil olan ve arzularının kölesi olan bir kimse kaçınılmaz bir 

şekilde bütün sınırları aşacak ve aşırılığın kurbanı olacaktır.379 “Elini boynuna asıp 

bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde 

kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.”380 Fakir fukaranın ihtiyacını karşılamak 

Allah Tealâ’nın (cc) rızasını kazanmaya vesile olur; fakat yardım edecek insanın 

yardıma muhtaç bir duruma düşmesi Allah Tealâ’nın (cc) murat ettiği ve kuldan istediği 

bir şey değildir.381 

 İnsanlar, her konuda dengeli davranmak zorundadırlar. Bu her durumda 

böyledir. Yapmış oldukları, ibadet cinsinden bir şey dahi olsa aşırıya kaçmamalıdırlar. 

Çünkü müslüman daha fazla ibadet edeyim diye kendisine kaldıramayacağı yükü 

yüklerse zaman gelecek farz olan ibadetleri dahi yapacak gücü kendisinde 

bulamayacaktır. 

 Müslümanlar öncelikle farz olan ibadetleri yapmalı, haramlardan kaçınmalı, 

bunun ardından da nafile ibadetlere gücü yettiği kadar, bıkkınlık vermeyecek şekilde 

yönelmelidir. Burada nafile ibadetlerin gereksiz olduğunu kesinlikle söylemek 

istemiyoruz. Ama aşırı nafile ibadet kişiyi farzlardan soğutacak dereceye gelmişse ya bu 

nafile ibadeti azaltmalı, yine de dengeyi kuramıyorsa bırakmalıdır. Hz. Aişe’nin rivayet 

etmiş olduğu bir hadis-i  şerifte Peygamberimiz: “Allah Tealâ’nın (cc) en çok sevdiği 

amel devamlı olanıdır.”382 Buyurmuştur. Yine Peygamberimiz hangi amelin daha 

hayırlı olduğu sorusuna “Azda olsa devamlı olanıdır.”383  buyurmuştur. 

 İslam, her şeyin aşırılığını yasaklamıştır. İslam’da bırakın normal zamanları, 

savaş halinde dahi aşırı gitmek yoktur. Savaşta kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaşmak 

istemeyenler ve barış yapmak isteyenler öldürülmez.384 

 Dindarlık olsun diye bazı mübah ve helalleri terk etmek dini bir uygulama 

niteliği taşıdığından bidattir ve aşırılıktır.385 Bazı insanlar bunu günahlara düşme 

endişesiyle yapabilirler. Ama diğer insanların da böyle yapmasını isterlerse inancı zayıf 

olan insanların dinden uzaklaşmasına sebep olabilirler. 

                                                
379 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, III/168-169. 
380 İsra 17/29. 
381 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, II/229. 
382 Buhârî, “İman”, 32; “Savm”, 52. 
383 Buhârî, “Teheccüd”, 7. 
384 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/112. 
385 Altıntaş, İslam İnsanı, s.77. 
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2.8. Eziyet 

 Eziyet kelimesi, ‘kendisiyle incinilen her şey,386 çirkin görülen şey,387 şerrin 

hafif olanı,388 canlılara zarar vermek,389 maddi veya manevi zarar’390 gibi anlamlara 

gelir. 

 İnsanlara eziyet etmek Kuran’da yasaklanmıştır; “İnanan erkeklere ve inanan 

kadınlara hak etmedikleri bir biçimde eziyet edenler de şüphesiz bir iftira ve açık bir 

günah yüklenmişlerdir.391 İnsanlara eziyet etmek hoş görülmeyen bir davranıştır. Bu 

eziyet bir de haksız olarak yapılıyorsa, bunun yanlışlığı daha da artacaktır. 

 Mümin fert, malını artırırken başkalarına eziyet vermemelidir. Kazanacağım 

derken, kullar arasında malların tedavülünü engelleyici veya bütün malların tek elde 

toplanmasına vesile olan hareketlerden kaçınmalıdır.392 Başkalarıyla rekabet etme 

bahanesiyle insanların iflasa sürüklenmesine ve ticaretlerinin bozulmasına gayret 

etmemelidir. 

 Peygamber Efendimiz (sav) de insanın en yakınında bulunan komşuya eziyet 

edilememesini istemektedir. Çünkü insanların en yakın olduğu kişiler komşularıdır; 

“Kim Allah’a (cc) ve âhiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Kim 

Allah’a (cc) ve âhiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah’a 

(cc) ve âhiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin”393 buyurmaktadır. Bu hadi-i 

şeriften anlamaktayız ki, insanlara eziyet etmenin doğrudan imanla bağlantısı vardır. 

Çünkü iman etmek, müminlerin birbirlerine merhamet etmesini gerektirir. Merhametli 

bir insan da zaten insanlara eziyet etmez. 

 Eza kelimesi Kuran’da, maddi anlamları yanında manevi ve ruhi sıkıntı, acı, 

üzüntü, incinme veya bunlara sebep olan etkenleri ifade edecek şekilde kullanılmıştır.394 

Çünkü insanlara eziyet vermek sadece fiili müdahaleyle gerçekleşmez. Nice onurlu 

insanlar vardır ki, onları incitecek bir söz söylemek, onlara maddi eziyet vermekten 

daha zararlı olur. Allah Tealâ (cc) Kuran’da buyurmaktadır ki: “Onlar size eziyetten 

başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp 

                                                
386 Ezherî, Tehzibu’l-Luga, XV/51. 
387 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, I/78.  
388 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, X/13. 
389 İsfehânî, el-Müfredât, s. 16. 
390 Çağrıcı, “Eza”, XII/35. 
391 Ahzab 33/58. 
392 Kutub, Fî Zilâli’l-Kuran, II/111. 
393 Buhârî, “Rikâk”, 23. 
394 Çağrıcı, “Eza”, XII/35. 
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kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez.”395 Yani çok az bir zarar verebilirler.396 

Ancak şirk koşmak, İsa (as) ve Meryem (ranha) hakkında uygunsuz sözler söylemek ve 

sizin delalete düşmenizi istemekle size eziyet edebilirler.397 

 İnsanlara eziyet etmek ancak, sadist ruhu, gaddar, acımasız insanların işidir. 

Bunlar, insanlara eziyet etmekten, onları huzursuz kılmaktan zevk alırlar. Kendi 

mutluluklarını başkalarına eziyet etmekte bulurlar. Bu nedenle mümin kul, kendisine 

merhamet edilmesini, eziyet edilmemesini istiyorsa, kendisi de başkalarına eziyet 

etmemelidir. 

2.9. Düşmanlık 

“Adavet” kelimesi ve türevleri Arap literatüründe ‘aşırı düşmanlık, zulmetmek, 

kul hakkını ihlal, sınırı aşmak,398 haddi aşmak, açık zulüm,399 gibi anlamlarda kullanılır.  

 Allah Tealâ’nın (cc) sevdiği kişilere düşman olmak, Allah’a (cc) düşman olmak 

anlamına gelir; “Her kim Allah’a (cc), Allah’ın (cc) meleklerine, peygamberlerine, 

Cebrail ile Mîkâil'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah Tealâ (cc) da o kâfirlerin 

düşmanıdır.”400 Allah’a (cc) düşmanlık mecazidir. Allah’a (cc) muhalefet etmek, itaat 

etmemek demektir.401 Allah’ın (cc) sevdiği kişilere düşman olmak ise Allah’a (cc) 

düşman olmak anlamına gelir.402 Bu ayetteki ‘adüv’ kelimesi ilişkilerde adaleti ihlal 

etmek anlamında kullanılmıştır.403 Bunun sonucu olarak da Allah Tealâ (cc) böyle bir 

şeyi hak etmediği halde Allah Tealâ (cc) hakkında uygunsuz sözler söyleme cüretini 

göstermişlerdir. 

Yine Allah Tealâ (cc) Kuran’da, şeytanın insana düşman olduğunu 

söylemektedir; “Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz 

olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir 

düşmandır.”404 Şeytana uyulmamasının sebebi, onun inananlara düşman olmasıdır.405 

Bir kişiden düşmanına iyilik yapmasını beklemek saflık olur herhalde. Şeytan zaten 

Adem (a.s.) için secde etmemesi, ona karşı gururlanması ve onu cennetten çıkarmasıyla 

                                                
395 Ali İmran 3/111. 
396 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/45. 
397 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, III/393. 
398 Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, X/235. 
399 Cevherî, es-Sıhâh, VI/2421; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, IV/249. 
400 Bakara 2/98. 
401 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I/526. 
402 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, I/484. 
403 İsfehânî, el-Müfredât, s. 489. 
404 Bakara 2/168. 
405 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/59. 
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açıkça düşmanlığını göstermiştir.406 Şeytan, insanlar arasında kullanılan kötü ve sert 

sözleri vesile yaparak onların arasına soğukluk sokar ve aralarını açar. Sarf edilen sert 

ve kırıcı sözlere verilecek cevaplarda sert ve kırıcı olacaktır. İnsanlar arasındaki iyi 

münasebetler, yerini çekişmelere bırakır. Çekişmelerde düşmanlığı getirir.407 

Başka bir ayeti kerime de kafirlerin, müminlerin düşmanı olduğunu 

söylemektedir; “Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.”408 Kafirler, size ebedi 

düşmandır. Onlara muhalif olduğunuzu net bir şekilde ortaya koyduğunuz için 

düşmanlıkları daha da artmıştır. Düşmanlıkları arttığı için de sizinle savaşmaya hatta 

güçleri yetse sizi yok etmeye bile kalkışırlar.409 Allah Tealâ (cc) ile mümin kulları 

arasında her alanda birliktelik olmalıdır. Allah Tealâ (cc) kimlere dost ise mümin de 

onlara dost, Allah Tealâ (cc) kimlere düşman ise mümin de onlara düşman olmalıdır. 

“Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost 

edinmeyin.”410 Müminler, Allah2ın (cc) dostları ve O’na bağlı kişiler oldukları için, 

Allah’ın (cc) düşmanlarıyla dostluk kuramazlar.411 Allah Tealâ’nın (cc) düşmanlarını 

dost kabul etmek, Allah Tealâ’ya (cc) düşman olmak ve O’nu karşısına almak demektir. 

Allah Tealâ (cc) eşler ve çocuklardan bir kısmının düşman olabileceğini haber 

vermektedir; “Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size 

düşman olanlar vardır, o halde onlardan sakının!”412 Aile, insanı Allah’ın yolundan ve 

ona itaatten alıkoyabilir. Burada, Mekke de müslüman olup da peygamberimizin yanına 

gitmek isteyen erkekleri Medine’ye göndermek istemeyen aileler kastedilmektedir.413 

Kişinin ailesini sevmesi, bazen erkek veya kadın mümini inancının veya 

bilincinin gereklerine aykırı davranmaya itebilir. Bazen de sevilen taraflardan biri veya 

diğeri –karı, koca veya çocuk- kişiyi, bazı gerçek veya suni ailevi çıkarları korumak 

amacıyla ahlaki taahhütlerini terk etmeye ve böylece ötekinin ruhsal düşmanı olmaya 

bilinçli olarak teşvik edebilir.414 

Genellikle mümin bir erkeğin hanımı ve çocukları, onun bu imanını ve 

dürüstlüğünü kendileri açısından bir talihsizlik olarak değerlendirirler. Öyle ki onlar 

koca ve babalarının akıbeti cehenneme gitmek bile olsa, haram-helal gözetmeksizin 

                                                
406 Beğavî, Meâlimu’t -Tenzîl, I/180. 
407 Kırca, Kuran ve İnsan, s.199. 
408 Nisa 4/101. 
409 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, VIII/284.  
410 Mümtehine 60/1. 
411 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, XIV/416. 
412 Tegâbün 64/14. 
413 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kuran, XII/117. 
414 Esed, Kuran Mesajı, III/1156-1157. 
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kendilerine refah ve zenginlik sunmasını isterler. Yine mümin bir kadın, kendisinin 

islamın hükümlerine sıkı bir şekilde bağlanmasını istemeyen bir kocaya sahip olur ve 

çocuğu da babasının izinden giderek, annesine hayatı cehennem eder.415 Düşmanlıktan 

kasıt, günaha düşmek için araç konumuna düşmektir. 

Allah Tealâ (cc) Kuran’da kıyamet gününde kimlerin dost, kimlerin düşman 

olacağını da haber vermektedir; “O gün, Allah Tealâ’ya (cc) karşı gelmekten sakınanlar 

dışında, dost olanlar (bile) birbirlerine düşman kesilirler.”416 Öbür dünyadaki dostluk, 

sadece muttakiler arasında sürecektir. Kafirler ise dünyada iken birbirleriyle canciğer 

dost olmalarına karşın o gün birbirlerine düşman kesilecek ve senin yüzünden bu hale 

düştüm diye birbirlerini itham edeceklerdir.417 Kalıcı olan dostluklar, menfaat üzerine 

kurulanlar değildir. Asıl dostluk, gönülden gelen ve karşılık beklemeden meydana gelen 

dostluklardır. 

Yahudilerin ne kadar azılı bir düşman olduklarını yine şu ayet ortaya 

koymaktadır: “İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak 

Yahudileri ve Allah Tealâ’ya (cc) ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi 

bakımından en yakın olarak da: "Biz Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun.”418 İslam’a 

açılan savaşlarda haçlıları, putperestleri destekleyen, İslam’ı yıkmak için ismen 

müslüman olan bazı şahısları yetiştirenler hep Yahudilerdir.419  

Farâbi’ye göre bir düşmana karşı takınılması en uygun olan tavır, fazilette ondan 

daha ilerde olmaya çalışmaktır.420 Ancak bu şekilde düşmanının huzursuz bir hale 

gelmesine sebep olabilir. 

Dünyanın şerlilerinin alemde bozgunculuğu ve hayırlı kişilere düşmanlık 

etmekten vazgeçmeyecekleri gibi, insan benliğinde heva-heves, şehvet ve haset gibi 

aşağılık güçler akla ve fikre düşmanlık edip fesadı isterler.421 

Bizler eğer bir arada yaşamak istiyorsak, diğer insanlara karşı nasıl 

davranacağımızı bilmek zorundayız. Her insanın mutlaka iyi tarafları da vardır, kötü 

tarafları da. İnsanların iyi taraflarını görmeye çalışırsak aramızdaki sevgi ve dostluk 

bağları daha güçlenecektir. Ama bunun aksine sürekli olarak insanların hatalı ve 

                                                
415 Mevdûdî, Tefhimu’l-Kuran, VI/353. 
416 Zuhruf 43/67. 
417 Mevdûdî, Tefhimu’l-Kuran, V/287. 
418 Maide 5/82. 
419 Kutub, Fi Zilâli’l-Kuran, IV/398. 
420 Çağrıcı, “Düşmanlık”, X/51. 
421 İsfehanî, İnsan, s.77. 
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olumsuz taraflarını ön plana çıkarırsak düşmanlıklar ve parçalanmalar artarak devam 

edecektir. 

İnsan kendisinin görmediği, dostlarının da göstermediği kusurlarını 

düşmanlarının yergisi sayesinde öğrenip düzeltmek suretiyle düşmanından 

faydalanmayı bilmelidir.422 Çünkü kişinin dostları, kalbi kırılır, üzülür endişesiyle 

hatalarının birçoğunu söylemekten çekinirler. 

Bizim dostluğumuz da, düşmanlığımız da Allah (cc) rızası için olmalıdır. Kendi 

dünyevî çıkarlarımız için birilerine düşman olmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Ama 

Allah (cc) rızası için düşman olursak bu bizim için dünya ve âhiret mutluluğu 

noktasında kazanılmış bir sermaye şekline dönüşür.  

2.10. Tutuculuk 

Tutuculuk, değişime açık olmamak, hiçbir yeniliği kabul etmemek demektir. 

 Kişi bir toplum içerisinde yaşıyorsa sözlerine, fiillerine ve düşüncelerine daha 

fazla dikkat etmek zorundadır. Değişime açık olmalıdır insan. İnanan insan, insanı insan 

yapan, ona mümin kimliği kazandıran temel değerlerinden taviz vermeden yeniliklere 

ve gelişmelere ayak uydurmalıdır. 

 İnsanın doğruya ulaşmasındaki en büyük engel onun sahip olduğu önyargılardır. 

Bunları bir kenara atmadığı sürece doğruyu bulmaları mümkün değildir. 

 Kuran-ı Kerim özellikle, atalarını üzerinde buldukları dine inanmakta direnen ve 

hakkı hakikati kabul etmeme gerekçesini atalarının bu inançlarına bağlayan insanları 

eleştirmiştir. “Onlara: "Allah Tealâ’nın (cc) indirdiğine uyun." dendiği vakit de: "Yok, 

atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız." dediler. Ya ataları bir şeye akıl 

erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?”423 Kuran ise onları 

taklitten uzaklaşıp delillere sarılmaya çağırıyor.424 Bu tutumları, onların cehaletinin ve 

ahmaklığının aşırılığını ortaya koymaktadır.425 Onların bu tür batıl gelenekleri ile ilgili 

tek otoriteleri bu geleneklere atalarının da sahip olmasıdır. Bu tür insanlar, geleneği, 

uyulması gereken bir otorite olarak kabul ederler.426 

 Diğer insanlar bizimle aynı fikirde olmayabilir, farklı düşünceler ortaya 

koyabilir. Bize düşen görev, hemen onun söylediklerini reddetmek değil, önce 

                                                
422 Çağrıcı, “Düşmanlık”, X/53. 
423 Bakara 2/170. 
424 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, I/175; Ebûssuud, İrşâdu Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, I/223. 
425 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II/61. 
426 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/137. 
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dinlemek, eğer doğru şeyler söylüyorsa destek vermek, yanlış şeyler söylüyorsa onun 

hatasını düzeltmek ve böylece o kişinin de hatasından dönmesini sağlamaktır. 

 İnsan bir şeyin doğru olduğuna kesin olarak eminse, onu savunma konusunda 

ısrar etmesi tutuculuk olarak değerlendirilemez. Tutuculuk, yanlış olduğunu bile bile bir 

hata da ısrar etmektir.   

2.11.   İkiyüzlülük  

İkiyüzlülük Arap literatüründe “nifak” kavramıyla karşılığını bulmaktadır. 

Nifak: ‘Bir kapıdan girip diğerinden çıkmak, şeriatten dışarı çıkmak’427 münafıkların 

fiilleri,428 görünmeyeni gizlemek,429 anlamlarına gelir. Bu özellik kendisinde bulunan 

kişi imandan veya iman ondan gizlice çıkar.430 

Münafıklar, vahye dayalı ahlaki öğretilerin bir kısmının “belli bir doğruluk payı” 

taşıdığını gönülsüzce itiraf etseler de bunlar kendi kişisel mizaçlarının telkin ettiği 

arzular ile çatıştığında, bu öğretilerden içgüdüsel olarak uzak dururlar ve böylece, 

kelimenin en derin dini anlamıyla nifak suçu işlemiş olurlar.431 İnanç ve hareketlerinde 

zikzak çizdikleri için şahsiyet bütünlüğünden mahrumdurlar. Hiç sevmediği bir rolün 

mecburen aktörlüğünü yapan kimse gibidirler.432  Allah Tealâ (cc) Kuran’da şöyle 

buyurmaktadır: “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah 

Tealâ’ya (cc) ve âhiret gününe inandık." derler.”433 İkiyüzlü insan gösteriş meraklısıdır, 

kendisini mümin gösterir.434 Aynı zamanda münafıklar gibi, içindeki düşmanlığı 

saklayıp, samimiyet gösterir ve hakikaten seviyormuş gibi suni bir sevgi göstermek 

suretiyle karşısındakini hem aldatır hem de fırsattan istifade ederek faydalanmasını 

bilir.435 İkiyüzlü insanların foyası ortaya çıktığında, şerefleri, onurları ebediyen ayaklar 

altına alınır. Ahirette ise bu dünyada arkasına sığındıkları süslü sözlerin kendilerine 

hiçbir faydası olmaz.436 Bu dünyada bazı insanları, süslü sözleriyle kandırabilir, kendi 

davalarına ortak edebilirler. Ama ahirette aldatılmayan Allah’ı (cc) bulurlar 

karşılarında. 

                                                
427 İsfehânî, el-Müfredât, s.766. 
428 Cevherî, es-Sıhâh, IV/1560. 
429 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, V/454. 
430 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, V/454-455. 
431 Esed, Kuran Mesajı, I/151. 
432 Temel, İslam Davası ve Münafıklar, s.26. 
433 Bakara 2/8. 
434 Ateş, Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, IX/453. 
435 Kotku, Tasavvufî Ahlak, V/134. 
436 Mevdûdî, Tefhimu’l Kuran, I/53. 
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Münafıklar, kafirlerden daha tehlikelidirler. Çünkü müslüman olmayan bir kişi 

düşüncesini açık bir şekilde söylediği için herkes onu tanıyabilir ve ona göre tedbirini 

alır. Fakat bir münafığın içinde neleri gizlediğini, müslümanlara ne gibi düşmanlıklar 

beslediğini bilmedikleri için onlara mukavemet edemezler.  

Müslüman toplum bir tehlikeye maruz kaldığı zaman tüm fertlerin bu tehlikeye 

karşı koyacağını düşünür ve hesabını buna göre yapar. Fakat münafıklar geriye çekilip 

destek olmazlarsa toplum büyük huzursuzluk ve sıkıntı yaşar. Bunun en açık örneği 

uhud savaşında görülmüştü.437 

Kuran, nifak ve ikiyüzlülüğün temelinde en derin, en köklü etken olarak 

korkunun yer aldığını göstermektedir.438 Menfaatlerinin ellerinden gitmesi, 

ikiyüzlülüklerinin ortaya çıkması korkusu gibi. 

Mayın tarlasında yürüyen kimsenin tereddüt ve telaşını hissederler.439 Her an 

başlarına bir sıkıntı gelecek, foyaları ortaya çıkacakmış gibi telaş içerisindedirler. 

Münafıkların zayıf inançlarının eseri amellerinde görülmez. Onlar bir salih amel 

işleseler dahi onu gösteriş için yaparlar. Bunun ardından da hemen fesat, yalan, hıyanet 

gibi amelleri işlerler.440 Bunların hareketleri küfürden daha pis ve de Allah Tealâ’yı (cc) 

daha çok buğz ettiği hareketlerdir.441 

İkiyüzlü bir insanın bu tavrı uzun süre devam etmez. Böyle bir insanın foyası bir 

gün mutlaka ortaya çıkar. İnsanları belli bir süre aldatabilirler. “Yalancının mumu 

yatsıya kadar yanar” atasözünde olduğu gibi insanlar öylelerini er geç tanıyacak ve 

toplumda hak ettikleri yere koyacaklardır. 

İkiyüzlü insanlar hem bu dünyada rezil ve rüsva olurlar, insanların gözünde 

hiçbir değerleri olmaz. Hem de âhirette en acıklı azaba uğrarlar.442 Yaptıkları şeyin 

karşılığını ne bu dünyada alabilirler ne de ahirette. Yani bütün çabaları boşa gider. 

 

                                                
437 Müslim, “Sıfatü’l-Münafîkîn”, 6. 
438 Esed, Kuran Mesajı, I/365, Bk. Tevbe 9/57. 
439 Temel, İslam Davası ve Münafıklar, s.27. 
440 Rıza, Tefsiru’l-Menar, I/149. 
441 Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Tevîl, I/39. 
442 Bk. Nisa 4/145. 
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Sonuç 

 İnsan, aleme ait bir varlıktır. O, hem maddi, hem de manevi yönüyle özel bir 

konuma sahiptir. Çünkü o, yeryüzünde bir yandan hayatını devam ettirirken diğer 

yandan yaratıcının kendisine vermiş olduğu halifelik görevini yerine getirir.  

 Kuran, insanı bir bütün olarak değerlendirir. Onun sadece maddi ve ruhî bir 

varlık olmadığını, ayrıca sosyal bir varlık olduğunu vurgular. İnsan, madde ve manayla 

insandır. Bunlardan biri eksik olduğu zaman, insanın yaratılış gayesi gerçekleşmez. 

İnsanı tam olarak tanıyabilmek için onun, her iki yönünü de araştırmak gerekir. 

 Geçmişte insanla ilgili birçok araştırmalar yapılmıştır. Ama bu araştırmaların 

hiçbirisi, insanın ne olduğunu tam olarak ortaya koyamamaktadır. Sürekli olarak insanla 

ilgili yeni gelişmelere ulaşılmasına rağmen, tam manasıyla onu tanımlayan bir sonuca 

ulaşmak için binlerce yıl gerekir. Belki insan ömrü kendisini tanımadan son bulur. 

 İnsan toplu halde yaşayan bir varlıktır. Diğer insanlarla birlikte yaşama duygusu, 

hem insanın içinde vardır, hem de bedensel yapısı bunu gerektirir. İnsan tek başına 

yaşayamayacak kadar zayıf bir bünyeye sahiptir. Hayvanların her birinin, kendisini 

savunacak bir yönü vardır. Ama insanoğlu, tabiatın şartları içerisinde kendi hayatını tek 

başına devam ettiremez. Ancak diğer insanlarla birlikte birtakım savunma silahları 

yaparak yerleşim merkezleri kurarak ayakta kalabilir. 

 İnsanın benliğinde ayrıca diğer insanlarla birlikte olma duygusu vardır. O, hep 

birileriyle birlikte olmak, onlarla kaynaşmak, sohbet etmek ister. Yalnız kaldığı zaman 

huzursuzluk hisseder. Hep yanında birilerini arar. Bu nedenle, bir insana verilebilecek 

en büyük ceza, onu toplum dışına itmektir. Bu onun için, ölümden daha büyük bir 

cezadır. 

 Kuran’da insanın, kişisel ve toplumsal kimliğinden bahsedilir. Önce onun 

birtakım kötü özellikleri sıralanır, ardından da onun en güzel şekilde yaratıldığı dile 

getirilir. Bu tanımlamalardan şunu çıkarabiliriz ki, Allah Teala (cc), insanı iyi ve kötü 

özellikleri kazanabilecek yapıda yaratmıştır. O, kendi gayretiyle kamil bir insanda 

olabilir, aşağıların aşağısı konumuna da düşebilir. Çünkü Allah (cc), insana hür irade 

vermiştir. O, bu iradesiyle kendisine bir yol çizme hakkına sahiptir. Ama sonucuna da 

katlanmak zorundadır. Bu olumsuz nitelikler, insanın benliğinde zorunlu olarak var 

olsaydı, o zaman imtihanın bir anlamı kalmazdı. 

 İnsanın toplumsal kimliği, Cenabı Hakkın ona verdiği görevle paralel devam 

eder. İnsanoğlu yeryüzüne hakkı hakim kılma görevini üstlenmiştir. Bu görevi de ancak 
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bir toplum içerisinde gerçekleştirebilir. Mümin kişi, toplumda adalet, eşitlik, iyilik, 

sadakat, doğruluk gibi güzel hasletlerin yaygınlaşması, fuhşiyat, kötülük, haksızlık gibi 

kötü hasletlerin de ortadan kalkması için gayret sarf etmek durumundadır. 

 İnsanın toplu yaşamasından,birtakım değerler ortaya çıkar. Bu değerler, insanı 

insan yapan, ona kılavuzluk eden, toplumda uyumu sağlayan, ihtilafları gideren bir 

fonksiyona sahiptirler. İnsanlar, bu değerlerine sahip çıktıkları oranda, toplumda huzur 

ve güven ortamı meydana gelir. Aksi takdirde haksızlıklar, zulümler, kargaşalar 

topluma hakim olur. 

 Kuran, yapısı itibariyle, toplumdaki ahlaki değerlerin destekçisi ve teşvikçisi 

olmuştur. İnsanları sürekli olarak Salih ameller işlemeye, kötülüklerden uzaklaşmaya 

davet etmiştir. Sadece davet etmekle kalmamış, yapılan iyiliklerin 

mükafatlandırılacağını, kötülüklerin ise cezalandırılacağını haber vermiştir.  

 Bu dünyada yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Herkes, neyi kazandıysa 

kıyamet günü onu, karşısında görecektir. Bu nedenle yaptığımız bu çalışmanın hayırlara 

vesile olması temennisiyle. 
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