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KAYNAKÇA 
 

ÖNSÖZ 

 

Allah‘a hamd ve Resulüne Salât-ü Selam olsun. 

Varlık niçin vardır? Hayat nedir? Dünya niçin devamlı değiĢiyor? Ġnsanın dünyadaki 

yeri ve anlamı nedir? Bütün bunlar nasıl ve kim tarafından yapılıyor? 

Ve en önemlisi.... 

Tüm bunların amacı nedir? 

Bütün bunlar asırlar boyu insanlığı meĢgul eden en mühim sorulardır. Felsefe, Ġlim bu 

muammayı açmıĢlar ve üzerinde fikir yürütmüĢlerdir. Ancak bu suallerin en mantıklı cevabını 

―Din‖ vermiĢtir. Akıl ve ilim bu noktada ĢaĢmıĢtır.  

Biz burada Dinin insana ve topluma, ilim ve akla nasıl yol gösterdiğini araĢtıracağız. 

―Niçin varız ve vazifemiz nedir?‖ suallerine cevap veremez isek nasıl var olduğumuzun 

hiçbir önemi yoktur. 

Biz insanı ve insanlardan meydana gelen toplumu, problemlerini ve çözüm çarelerini 

aklî ve dini yönden araĢtırdık ve göstermeye çalıĢtık. Öncelikle insan düzelirse toplum 

düzelir. Ġnsanın düzelmesi ise düĢüncelerinin düzelmesi iledir.  DüĢüncelerin düzelmesi ise 

inançların düzelmesi iledir. 

Ġnsan için temel dayanak ĠNANÇ’tır. 

Ġnsan varlığın küçük bir hülasası, esmâ-i Ġlahiyenin ayinesi, kendisine cüzî ilim, irade, 

kudret, sem, basar, kelam gibi sıfatlar verilerek kainatta ve eĢyada tasarrufa yetkili kılınan 

aciz, fakir, ve her Ģeye muhtaç bir varlıktır.  

Din, insana yaratılıĢ gayesini bildiren ve kâinatın sırlarını öğreten, insana yaratıcısı ile 

irtibat kurduran, geçmiĢi ve geleceği aydınlatan, iki cihanın saadetinin yollarını, yaratıcısının 

arzu ve isteklerini öğreten ilahi mesajdır. 

Dinin amaçlarından birisi de, insanlığı cehalet bataklığından kurtararak Hakikat’in 

bilgisine ulaĢtırmaktır. Çünkü insanlığın tekâmülü ilimle olur. Ġlimsiz insanın hayvandan farkı 

kalmaz. 

Ġnsanın insanlığı ise Akıl ve Ġrade iledir.  Gerçek ile gerçek olmayanı, doğru ile yanlıĢı, 

faydalı ile zararlıyı tefrik edecek akıldır. Ġnsan akıl vasıtası ile dinin doğruluğunu, Allah‘ın 

varlığını ve yaratılıĢın amacını anlayabilir. En mühimi de insan, akıl sayesinde bilinenlerden 

bilinmeyeni çıkarabilir, olmuĢtan olacağı, geçmiĢten geleceği görebilir. 

Aklın bunları doğru olarak anlayabilmesi için, doğru bilgi ve doğru düĢünceye ihtiyaç 

vardır. Velhasıl akıl, anlama aletidir. Ancak, doğru bilgilerden doğru neticeler çıkarabilir. 

Bunun için, DOĞRU ĠNANÇ, DOĞRU DÜġÜNCE, DOĞRU DAVRANIġ gereklidir. 

Amacımız doğruları bulmaktır. Doğru ise akla, ilme ve gerçeğe (=Hakka) uygun olan 

Ģeydir. Hakka hizmet hizmetlerin en büyüğüdür. 

ÇalıĢmak bizden, tevfik ve hidayet Allah‘tandır.  

 

M. Ali KAYA    
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YARATILIġ VE DĠN 
 

1. YaratılıĢ Amacı: 

Bir eseri meydana getiren sanatkârın o eserden istediği bir amacı vardır. Bu amaç 

gerçekleĢince o sanat ve o yapılan iĢ kemalini bulur. Yaratıcının varlığı yaratmaktan amacı 

―yaratıcıyı tanımak ve onun birliğine inanarak itaat etmektir.‖
1
  

Çünkü yaratıcı sanatkâr eserinde evvela maharetini göstererek kendisini tanıtmayı amaç 

edinir. Gizli ve varolan maharet kendisini eserle ortaya koyar. Mahlûkatın yaratılması 

yaratıcının maharetini ortaya çıkarmak içindir. 

Ġnsanın yaratılması ise, bu amaca hizmet ile beraber yaratıcı adına varlıklarda tasarrufta 

bulunmaktır. Bu da ―Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‖
2
 ayeti ile ifade edilmiĢtir. 

Meleklerin ―Yerde fesat çıkaracak ve kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın‖
3
 sualine ise 

yüce Allah ―EĢya ve ahkâm, sizin malumatınıza münhasır değildir. Bilmemeniz onların var 

olmamasını gerektirmez. Benim beĢerin yaratılıĢında bir hikmetim vardır, o hikmetin hatırı 

için, fesatlarını nazara almam‖
4
 buyurmuĢtur. Bu amaç kutsi bir hadiste ―Ben gizli bir hazine 

idim. Tanınmak ve bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım‖ 
5
 Ģeklinde ifadesini bulur.  

Ġnsanın varlık âlemindeki ayrıcalıklı yeri, dünyaya bir memur ve misafir olarak gelmiĢ 

olması ve çok önemli kabiliyetlerle donanmıĢ olmasıdır. Yine insan vazife ve mertebe 

noktasında Ģu haĢmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, Ģu hikmetli bir mevcudatın konuĢan bir 

dili ve Ģu âlem kitabının anlayıĢlı bir mütalaacısı ve Ģu tesbih eden mahlûkatın hayretli bir 

nâzırı ve Ģu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaĢısı hükmünde olmasıdır.
6
   

Ġnsanın kıymetini tayin eden mâhiyetidir.
7
 Ġnsanın mahiyeti ulvidir, fıtratı her Ģeyi 

kapsayacak kadar geniĢ olup, kâinattaki tüm eĢyaya ihtiyacı olan bir varlıktır. Bu ulvi, 

mahiyetinden dolayıdır ki insanın midesi gıda istediği gibi, kalb, ruh, göz, kulak ve ağız gibi 

insanın sair duyuları da kendilerine ait gıdalarını isterler.
8
  

Hem vücut sadece âlem-i cismaniyete münhasır değildir.  Maddi yapısı yanında ruhi ve 

manevi yapısı da vardır. Bu manevi yönünü geliĢtirmek ise din ve iman iledir. Dinlerin gayesi 

de insanın manen geliĢmesine sebep olmaktır. Çünkü insan aciz ve muhtaç bir varlıktır. 

Dayanacağı ve güveneceği kudrete ihtiyacı vardır.  Nokta-i istinad ve istimdad ise imandır.
9
 

Din, aklı imanın ölçüsü sayar. Çünkü akıl olmazsa imanın ve dinin doğruluğu 

bilinemez. Ġman, aklın kullanılması ile yapılan bir tercihtir. Akıl hür iradesiyle imanı kabul 

eder.
10

 Bunun için Ġslam, bütün hükümlerini akla kabul ettirmiĢtir.
11

 Ġslamın kaynağı ilim, 

esası akıldır. Binaenaleyh, Ġslamiyetin hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek 

Ģanındandır.
12

 

Akılcı filozoflardan Descartes : ― Felsefe, ağaç gibidir, kökleri metafizik (maneviyat), 

gövdesi fizik, dalları ise bütün ilimlerdir... Allah‘ın bütün vahiylerine akıl ve düĢüncemizi 

aĢsalar da iman etmemiz gerekir‖ 
13

 diyerek aklın mutlak hâkimiyetini reddetmektedir. 

                                                           
1
  Zariyat, 51:56 

2
  Bakara, 2:30 

3
  Bakara, 2:30   

4
  ĠĢaratü‘l- Ġ‘caz,  (1994-Ġst.) s.248  

5
  Acluni,  KeĢfu‘l- Hafa, 2: 132 

6
  Sözler, ( 1993-Germany) s.296–297  

7
  Ġ. Ġ‘câz, (1994)  s. 76 

8
  ġualar, (1994-Germany) s. 158 

9
  ġualar,  (1994) s. 652 

10
  Ġ. Ġ‘caz, (1994) s. 46  

11
  Tarihçe, (1994-Germany) s.80 

12
  ĠĢaratü‘l Ġ‘caz, (1994-Ġstanbul) s.159  

13
  Descartes, Felsefenin Ġlkeleri, (1962-Ġst.) s. 43 
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2. Din Nedir? 

Din, inançlar bütünüdür. Temeli inançtır. Kur‘an hem hak hem de batıl inanca din adını 

vermiĢtir. ―Sizin dininiz size, benim dinim bana ―
14

 der. ―De ki: Rabbim beni doğru yola, 

Ģirkten beri olan Ġbrahim‘in hanif dinine hidayet etti‖
15

 buyurarak hak dinin tevhid-i hakiki 

dini olduğunu ifade eder. 

Din bir eğitim müessesesidir. Bir takım öğretilerden oluĢur. Tüm insanları eğitmeyi 

amaç edinir. Dinin nazarında tüm insanlar öğrencidir. Kutsal kitabı okumalıdır ve onun 

muallimi olan peygamberin öğretilerine kulak vermelidir. Amacı insanın dünya ve ahiret 

saadetini temin etmektir. Bunu iman, ibadet, ahlak ve adalet ile ilmi emretmekle sağlamaya 

çalıĢır. Bütün hak dinler bu maksadı takip etmiĢlerdir. 

Dinin muhatabı devlet ve toplumdan ziyade fert ve ailedir. Fert ve aile düzgün olursa, 

toplum ve devlet de düzgün ve sağlam olur. Doğru ve sağlam bir inanç, düĢüncenin 

doğruluğunu, o da davranıĢ ve ahlakın doğruluğunu netice verir. Ġnsanların dünyadaki iĢleri 

de, düĢünceleri, akılları ve ahlaklarına uygun olarak gerçekleĢir. 

Dinin amacı önce ferdi ıslah etmek, sonra da fertlerin ıslah edildiği salih bir toplumu 

meydana getirmektir. Nefislerinin arzularına göre yaĢayan ve menfaatten baĢka bir Ģeyi 

düĢünmeyen insanlar kendileri gibi toplumu da fesada verirler. Kur‘an ıslahı amaç edinir ve 

bunu peygamberlerin diliyle: ―Gücüm yettiği kadar ıslah etmek istiyorum‖
16

 ayeti ile ifade 

eder. Dinin öğretilerine değer vermeyen, nefsinin arzularına göre hareket eden ve yeryüzünde 

fesat çıkararak toplumu ifsat edenleri de ―Onlar iĢ baĢına geçince yeryüzünde bozgunculuk 

yapmaya, ziraatı ve nesli yok etmeye koĢarlar ―
17

 ayeti ile tarif eder, Allah‘ın bozgunculuğu 

sevmediğini ifade eder. 

Bütün bunları göz önüne alarak dinin tarifini Ģöyle yapabiliriz. 

Din: ―Yaratıcı olan Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere gönderilen, insanın 

ve kâinatın yaratılıĢ gayesini bildiren, ölüm ötesinden haber veren ve iki dünya saadetini 

kazanmanın yollarını gösteren ilahi hakikatler mecmuasıdır.‖ 

Ġlk insan olan Âdem (as) zamanından beri varolan ve insanlığın tekâmül seyrine göre 

Allah tarafından tekâmül ettirilerek gönderilen dinler Ġslamiyet ile kemalini bulmuĢ ve sona 

ermiĢtir. Kur‘an bunu ―Allah katında din Ġslam‘dır. 
18

 Bu gün dininizi kemale erdirdim ve 

üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için Ġslam‘ı seçtim‖
19

 Ģeklinde ifade eder. Bu dini 

kıyamete kadar koruyacağını da ―Kur‘an-ı Kerimi biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz‖
20

 

ayeti ile vaad eder. 

Dinin korunması mukaddes kitapların tahrifattan korunması iledir. Dünyada sebepler ile 

iĢ gören ve sebeplerin de yaratıcısı olan yüce Allah, elbette Kur‘an-ı Kerimi koruyacak olan 

âlimleri koruyacaktır. Din de bu Ģekilde korunacaktır. 

 

3. Ġslam Nedir? 

Yüce yaratıcı Allah‘a teslimiyeti ifade eden Ġslam, hakikatte varolan Fıtrat ve Tevhidi 

ifade eder. Hakkı ve Hakikatı müdafaa eder ve insanlığa gösterir. Kur‘an bunu ― Biz Kur‘anı 

Hak ile inzal ettik, lakin insanların çoğu bunu bilmezler‖
21

 ayetleri ile ifade eder. Kur‘anın 

Hakk‘ı ve hakikati gösteren bir kitap olduğunu belirtir. Hak dinin Ģirkten beri olan tevhid dini 

olduğunu anlatır. Ġnsanlara da ― Allah‘a Ģirk koĢanlar bunu heveslerine göre hiçbir bilgiye 

                                                           
14

  Kafirun, 109:6 
15

  En‘am, 6:161 
16

  Hud, 11:8 
17

  Bakara, 2:205 
18

  Al-i Ġmran, 3:19  
19

  Maide, 5:3 
20

  Hicr, 15:9 
21

  Ra‘d, 13:1; Secde, 32:3; Yasin, 36:7; Zümer, 39:2  
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dayanmadan yaptıklarını, böylece doğru yoldan saptıklarını, hak dinin ise fıtratın gereği olan 

ve gerçekleri gösteren Ġslam dini olduğunu, bu dine uymaları gerektiğini‖
22

 vurgulayarak bu 

gerçekleri kabul etmelerini ister. 

Hak din, fıtratın gereği ne ise onu emreden ve o yolda insanları sevk eden dindir. Çünkü 

yaratan her Ģeyi bir amaç için yaratmıĢtır.  Amacına uygun davranıĢlar içinde bulunan doğru 

yolda, amacından sapan da yanlıĢ yolda gidiyor demektir. Ġslam bize iĢte bu doğru yolu 

gösteren dindir. Özünde Tevhid, Ġlim, Ahlak, Hak ve Adalet vardır.  

Kur‘an iman ve tevhide, ilim ve ahlaka, hak ve adalete Nur, bunların zıtları olan küfür 

ve Ģirke, cehalet ve ahlaksızlığa, haksızlık ve zulme karanlık tabirini kullanmıĢtır.  Kur‘an-ı 

Kerimin gönderiliĢ amacını da insanları ―zulmetten nura çıkarmak‖
23

 olduğunu pek çok 

ayetinde açıkça ifade etmiĢtir. 

Ġslam hakka teslimiyet ve bağlılıktır. Bunun için hakkı aramak ve bulduğu zaman da 

onu kabul etmek her müslümanın vazifesidir. Ġlim de gerçeği ortaya çıkarmak olduğundan 

ilim öğrenmek farzdır. Peygamberimiz (sav) ―Ġlim Çin‘de olsa gidin alın. Ġlim ve hikmet 

müminin kaybolmuĢ malıdır, bulduğu yerde almalıdır‖ buyurmuĢlardır.  

Bütün bunlardan anlaĢılıyor ki, Ġslam hakka bağlılık ve hakkı müdafaadır. Buna 

―Salâbet-i diniye‖ denir. Müslüman Allah‘ın emrini ve peygamberin sünnetini gördüğü ve 

duyduğu zaman hemen onu kabul etmeli ve bu hususta inat ve taassuba girmemelidir.  Bu 

Ġslam ve teslimiyetle bağdaĢmaz. Doğruluk ve doğru davranıĢ budur. 

 

3.1 Fıtrat: 

Ġslam fıtrat dinidir. Dolayısıyla ―Fıtrat‖ islamın bir baĢka adıdır. ―YaratılıĢa uygun olan‖ 

anlamına gelir.  Kur‘an-ı Kerim bunu: ―Hakka yönelerek, kendini Allah‘ın insanlara 

yaratılıĢta verdiği dine ada. Zira yaratılıĢı ve fıtratı değiĢtiremezsin. Öyle ise ona uymalısın. 

ĠĢte doğru din budur‖ 
24

 buyurmaktadır. 

Böylece ―Yüzünü hanif ve fıtrat dini olan tevhide çevir‖ emreder. 

Allah katında din, fıtratın gereği olan hanif ve tevhid dinidir. Ġslam da bu tevhidi 

kavrayıp ona teslim olmanın adıdır. Yüce Allah bunu ―Allah katında din Ġslam‘dır‖
25

 ayeti ile 

ifade eder.  

Dinden kast edilen özellikle inanç ve itikattır. Bu da islamın tevhid inancıdır. Yüce 

Allah Kur‘an-ı Kerimde Ģirkin iptaline dair pek çok delil getirerek tevhidi ispat etmiĢtir. 

Ġnsanı da tevhid inancını kabul edebilir kabiliyette yaratmıĢtır. 

Cibril hadisinde ―Ġman, Ġslam, Ġhsan ve Kıyamet alametleri‖ tarif edilmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) bu hadiste : ―Cibril size dininizi öğretmeye geldi‖ 
26

 buyurarak dinin 

burada anlatılan ―Ġman, Ġbadet, Ahlak ve Kıyamet bilgisi‖ olduğunu açıklamıĢladır.  

Ayrıca ―Her çocuk fıtrat-ı selime üzere, islamı öğrenip yaĢayabilir kabiliyette 

yaratıldı‖
27

 buyurarak tevhidi ve Ġslam dinini kabul etmeye elveriĢli olarak yaratıldığını ifade 

buyurmuĢlardır.  

Fıtrat, insanın yaratıldığı beden ve akıl özellikleridir. Fıtrata aykırı olan her Ģey gerçeğe 

de aykırıdır. Ġnsanın ayak üzerinde yürümesi, bedenî fıtrat; gördüğü Ģeylerin gerçek olduğunu 

kabul etmesi ise aklî fıtrattır. Tüm gerçekler fıtratı, vehim ve hayaller ise fıtrata aykırı olanı 

ifade ederler. Dinin amacı da vehim ve safsatayı reddederek gerçek olanı ortaya çıkarmak ve 

gerçeğin bilgisini ortaya koymaktır. Bediüzzaman bunun için : ―Ġslamiyetin hakikati kabul ve 

safsatalı evhamı reddetmesi Ģanındandır‖
28

 der.  
                                                           
22

  Rum, 30:29–31 
23

   Ġbrahim, 14:1;  Bakara,  2:257 
24

  Rum, 30:30 
25

  Al-i Ġmran, 3:19 
26

  Müslim, Ġman, 1 
27

  Buhari, Cenaiz, 23, 80  
28

  ĠĢaratü‘l-Ġ‘caz, (1994) s. 159 
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Ġslamiyet inanç ve amel kurallarından müteĢekkildir. Bunların hepsi de akılla kavranır 

ve kabul edilir. Akılla kavranılan ma‘kulat fıtratın gereği olduğu gibi,  hislerle ( beĢ duyu ve 

ahlaki duygular ) bilinen mahsusat dahi fıtratın gereğidir. Peygamberimiz (sav) çocuğunun 

fazla utangaç olmasını Ģikâyet eden Ensar‘dan birine ― Bırak onu. Hayâ imandandır‖
29

 

buyurarak hayânın fıtrat gereği olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Ġslamın fıtrat olarak nitelenmesinin anlamı, insanların akılca yaratıldığı özellik üzere 

bulunmasıdır. Ġslamın bütün temelleri ve kaideleri de fıtrat kaynağından doğmuĢtur. Bunun 

içindir ki kıyamete kadar yaĢayacaktır.  Nitekim Peygamberimiz (sav) miraçta kendisine 

sunulan Ģarap ve sütten ihtiyariyle sütü içmeyi tercih edince Cebrail (as) ― Fıtratı tercih ettin. 

Sen ve ümmetin fıtrat üzeresiniz‖
30

  buyurdu. 

Böylece hak ve hakikat dini olan Ġslamiyetin fıtrat temeli üzere olduğu tebeyyün etti. Bu 

dinin birinci temelidir. Ġkincisi de orta yolu seçmiĢ olmasıdır. Buna da ―Ġstikamet‖ veya 

―Sırat-ı Müstakim‖ denir. 

  

3.2 Ġtidal-Ġstikamet veya Sırat-ı Müstakim: (Orta yol) 

Ġyi niteliklerin ve sağlam fıtratın temeli, iĢlerde itidali ve istikameti gözetmektir. 

AĢırılık olan ifrat ve gerilik olan tefrite yönelmek hep fıtrattan sapma demektir. Ġnsanı bu 

saplantılara götüren Ģey ise nefis ve heva‘ya uymaktır. 

Bunun için peygamberimiz (sav) ibadette bile olsa ifrattan ve tefritten ümmetini 

sakındırmıĢtır. ―Amellerin hayırlısı orta yolda olanıdır‖ buyurmuĢlardır. Haddi aĢmayı ve aĢırı 

gitmeyi yermiĢtir. Nitekim yüce Allah buyurur: ―Ey ehl-i kitap! Dinde aĢırı gitmeyin!‖
31

 

Çünkü aĢırılık gururun kaynağıdır, insanı gurura götürür. Eksik ve noksanlık ise insanı 

kusurunu görmeye ve tövbeye götürür. Ġnsanın kusurunu görerek tövbe ve istiğfarda 

bulunması, gururu netice veren iyi amelden hayırlıdır.
32

 ġeytanı yoldan çıkaran gururudur.  

Âdem‘i (as) kurtaran kusursunu görerek tövbe etmesidir. 

 

3.3 Müsamaha (HoĢgörü) Esas Alması: 
Müsamaha ve hoĢgörü, insanlara kolaylık göstermek, sertlik ve huĢunet ile 

vurdumduymazlık arasında orta yoldur. HoĢgörü, ifrat ile tefrit arasında istikamet ve kolaylık 

göstermektir. 

Bu durumu Kur‘an-ı Kerim: ―Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez‖
33

 

buyurarak ifade eder. Peygamberimiz (sav) : ―Din kolaylıktır. Kim bu dine karĢı gelirse, onu 

alt eder‖
34

 buyurur. ―Allah‘a en sevimli olan din, haniflik ve müsamahalı olan dindir. Ben de 

bu dinle gönderildim‖
35

 diye Ġslamın bu özelliğine dikkat çekmiĢlerdir. 

Müsamaha, güven ve huzuru sağlamanın en emin yoludur. Kur‘an-ı Kerim 

peygamberimizi (sav) müsamahalı davranmakla övüyor :‖Allah‘ın rahmeti ile onlara yumuĢak 

davrandın. ġayet kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar çevrenden dağılıp giderlerdi‖
36

 

buyuruyor. Peygamberimiz (sav): ―Allah ruhsat vermeyi, azimet göstermek kadar sever‖
37

 

buyurarak kolaylık göstermeye teĢvik etmektedir. 

Bilginler, kültürlü ve değerli insanların alçak gönüllüğünden küçüklere, saygı gereği 

büyüklere, anlayıĢlarından dolayı ham kiĢilere değer veren kimseler olduklarını söylerler. 

Çünkü bilgin, gönlü gerçekle dolu kiĢidir. Her Ģeye gerçek değerini verirler. Nitekim 

                                                           
29

  Buhari, Ġman, 16 
30

  Buhari, Menakıb, 42, 45 
31

  Maide, 5:77 
32

  Sözler, (1993) s. 250 
33

  Bakara, 2:185 
34

  Buhari, Ġman, 29; Nesai, Ġman, 28 
35

  Buhari, 
36

  Al-i Ġmran, 3:159 
37

  Müsned-i Ahmed,  
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peygamberimiz (sav) : ―Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermeyen bizden değildir‖
38

 

buyurur.  

 

3.4 Hak ve Hakikati Esas Alması: 

Dinin amaçlarından birisi de insanların düĢüncelerini düzeltmek, gerçeği yaymak ve 

aklı evham ve safsatalardan kurtarmaktır. Ġnsanın zihnine gelen düĢünceler dört nevidir: 

Hakikat, Ġtibarat, Evham ve Tahayyülat. 

Ġtibarat: Zihnin dikkate almaktan kaçınamayacağı muteber görünen ve hakikatle ilgisi 

olan, varlığı bir hakikate bağlı olan Ģeydir. Varlığı hakikate bağlıdır. EĢya ile ıĢıkla onun 

gölgesi gibi. 

Vehimiyyat: Gerçekte olmayan ama bizzat vehmin ortaya koyduğu Ģeylerdir. 

Genellikle uyduruk ve yalan vehimlerdir. Allah‘a Ģirk koĢmak bu nevi vehimlerdir. 

Tahayyülat: Hayal gücünün vehimlerin yardımı ile ortaya koyduğu varlıklardır. Akıl 

hayal gücünü kullanırsa buna düĢünce ve tefekkür denir. Nefis bu gücü kullanırsa buna 

tahayyül adı verilir. 

Hakikat:  Bir Ģeyin hakikati, onu meydana getiren Ģeydir. Hak olan, dıĢ dünyada varlığı 

sabit olan, hakkında Ģek ve tevehhüm bulunmayan Ģeydir ki bu varlığın en bariz vasıflarıdır. 

Kur‘anın ortaya koyduğu gerçekler, inançlar, akılların kavradığı, dıĢ dünyada uyguladığı, 

vakıaya mutabık olan gerçeklerdir. Amacı, gerçekleri ortaya koymak, evham ve tahayyülat ve 

hurafatı reddetmektir.  

BeĢeri dinlerin çoğunun dayanağı, vehim ve hayallerdir. Ġlahi dinler ise, hakikat ve 

itibara dayanır. Ġyice incelendiği zaman görülecektir ki, bu dört idrakten yalnızca hakikatle 

ilgili itibar fıtri olanıdır. Çünkü bu ikisi insanların geleneklerine ve zamana göre değiĢiklik 

göstermez.  Tahayyülat ve vehmiyat ise fıtri değillerdir. Akıl, idrak ve kiĢilere göre zaman ve 

Ģartlara göre farklılık arz ederler.
39

 

Yüce Allah buyurur:‖Muhakkak ki sen apaçık bir gerçek (hak) üzeresin.‖
40

 ―Hikmet 

dolu olan Kur‘ana yemin olsun ki sen Allah tarafından insanlara gönderilmiĢ 

peygamberlerdensin ve dosdoğru bir yol üzeresin. Kur‘an ise aziz ve rahim olan Allah 

katından indirilmiĢ hak ve hakikati ders veren bir kitaptır. Gaflet içinde evham ve hayalata 

kapılmıĢ olan bir topluluğu Allah‘ın azabından sakındırmakla görevlisin. Sözlerin de, hak ve 

hakikati ders verir, ne var ki onların çoğu sana inanmazlar.‖
41

 

Ġslamın hakikate çağrısı ve evhamı reddediĢi tüm kurallarda kendisini gösterir. Ġnançlar, 

ibadetler, davranıĢlar ve tüm bilgilerde gerçeği ortaya koymuĢtur. Ġnançlardaki çağrısı 

Allah‘ın varlığı ve birliği ile kemal sıfatlarla muttasıf olması ve noksan sıfatlardan münezzeh 

olmasıdır. Ġbadetlerdeki hakikate çağrısı yaratılıĢ gayesine ve fıtrata uygun olması iledir. 

DavranıĢlarda ahlak kurallarını getirmiĢtir. Tüm davranıĢlarda ahlakiliği esas almıĢtır. 

Bilgilerde ise, doğruları tasdik, yanlıĢları tashih etmiĢtir. Tüm bunlardaki amacı ise, ― Nefsin 

hevesatına ve tecavüzatına sed çekerek, ruhu yüceltmek ve ulvi duyguları harekete geçirerek 

insanı kemalat-ı insaniyeye çıkararak gerçek insan etmektir.‖
42

 

Hukukta hak ve hakikatin ortaya çıkarılması adaletin gereğidir. Bunun için 

peygamberimiz (sav) : ―Müftüler fetvayı verse de sen kalbine ve vicdanına bak‖
43

 buyurarak 

hakikati esas almıĢtır. Müftü ve yargıçların vazifeleri hakikatı ortaya çıkarmaktır. Bu hususta 

onlara yardımcı olmak ta her insanın görevidir. Kasten yanıltmak ise büyük bir zulümdür. 

Peygamberimiz(sav): ―Ben bir insanım. Bana gelerek davalarınıza adil bir karar vermemi 
                                                           
38

  Tirmizi, Bir, 15 
39

  Ġslam- Ġnsan ve Toplum Felsefesi, Prof. Dr. M. Tahir Bin ÂĢur, (2000- Ġst.) 

     Çev. Doç. Dr. Vecdi Akyüz, s.40–44 
40

  Neml, 27: 79 
41

  Yasin, 36: 2–7 
42

  Sözler, (1993) s. 122 
43

  Darimi, Büyû, 2;  Müsned-i Ahmed, 4: 227 
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istiyorsunuz. Bir kısmınız yanlıĢ beyanlarla beni yanıltabilir. Ben de buna göre hüküm 

veririm. Kime kardeĢinin hakkını vermiĢsem, bunu almasın. Ona ateĢten bir parça vermiĢim 

demektir‖
44

 buyurarak hakkı korumanın önemini dile getirmiĢtir. 

Yine dinimiz hakikatı ortaya çıkarmak ve insanları vehimlerden korumak için: 

―Uğursuzluk inancı batıldır. Uğursuzluk buna inanan kiĢinin kuruntusudur.‖
45

 ―Kâhinlere 

inanmayın, onların hiçbir etkileri yoktur‖
46

 buyurarak insanları gerçek dıĢı olan hususlardan 

korumayı amaçlamıĢtır 

Ġslam ilahi bir dindir.  Hak ve hakikatı ders verir. O‘nun öğretileri insanlığın barıĢ ve 

esenliğini sağlamaya yöneliktir. Allah‘ın muradı budur. Bunun için insanı yeryüzüne halife 

naspetmiĢtir.
47

 Yeryüzünü mükemmel yaratmıĢtır. Ġnsanın bozgunculuk yapmasını istemez.   

Yeryüzünde barıĢ ve esenliğin sağlanması ise iyi ve yararlı iĢler yapmaya, akrabalar 

arasındaki bağları güçlendirmeye bağlıdır.
48

 Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurdu : ―Allah 

içinizden iman edenleri ve yararlı iĢler yapanları yeryüzünde halife kılacağını va‘detmiĢtir.‖
49

  

Toplum fertlerden meydana gelir. KuĢkusuz toplumun esenliği fertlerin esenliğinden 

meydana gelir. Fertler hür ve mutlu olunca toplum da hür ve barıĢ içinde bir toplum olur. 

Ayrıca toplum içinde yaĢayan insanların yalnız baĢına yaĢamalarına ilaveten ek görevler de 

yüklenmek zorundadır. KarĢılıklı haklar ve sorumluluklardan oluĢan bu durumu düzenleyici 

kural ve kanunlara ihtiyaç vardır. Bunlar bireyin haklarını korumaya ve toplumun esenliğini 

sağlamaya yöneliktir. 

Bütün bunlar için önce ferdin sonra da toplumun ıslahına ihtiyaç vardır. Bunun için 

konumuzu ferdin ıslahı ve toplumun ıslahı olarak iki yönlü ele almakta fayda mülahaza 

ediyoruz. 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠNSAN VE DÜġÜNCE 

 

1. Ġnsan ve Doğruluk: 

Ġnsanın iki yönü vardır: Maddi yönü, yani nefsi ve cesedi. Ġkincisi, manevi ve ruhani 

yönü. Bilginler insanın manevi yönünü nazara vererek, ―insan, kendisine organların hizmet 

ettiği akıldan ibarettir‖ demiĢlerdir. Dolayısıyla aklın ıslahı insanın ıslahı demektir. 

Aklın ıslahı ve doğru yolda olmasına istikamet denir. Sahabelerden Ebu Amra es-Sakafi 

(ra) peygamberimiz (sav) e sorar: 

―-Bana öyle bir Ģey söyleyin ki hiçbir Ģeye ihtiyacım kalmasın.‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verir: 

―-Allah‘a inandım de, sonra dosdoğru ol!‖
50

  

 Doğruluk ve istikamet, Ġslamın temeli, peygamberlik sıfatlarının birincisi, insanlığın 

gereği ve Allah‘ın kesin emridir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Ey peygamber! Emr 

olunduğun gibi dosdoğru ol!  Tövbe edip seninle beraber olanlara da söyle dosdoğru olsunlar. 

AĢırılığa da kaçmayın ki sizi doğruluktan ayırmasın. ġüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla 

görür. Zulmedenlere de hafif bir Ģekilde de olsa meyledip taraftar olmayın ki sizi istikametten 

saptırmasınlar. O zaman cehennemin dehĢetli azabı size dokunur. Allah‘tan da hiçbir yardım 

                                                           
44

  Buhari, Akdiye, 4 
45

  Buhari, Tıp, 19 
46

  Buhari, Tıp, 46 
47

  Bakara, 2:30 
48

  A‘raf,  7:56;  Muhammed,  47:22 
49

  Nur, 24:55 
50

  Müslim, Ġman, 62 
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göremezsiniz‖ 
51

 buyurarak doğruluk ve istikametin insan için ne derece önemli olduğunu 

bildirmiĢtir. 

Doğruluk, doğru inancın, doğru düĢüncenin  ve doğru davranıĢın temelidir. Yüce 

yaratıcı insanı doğruluk temeli üzerine yaratmıĢtır. Temel fıtrat budur. Doğruluktan sapma 

fıtrata da zıttır. Dolayısıyla dinin temeli doğruluk üzerine kurulmuĢtur. Bunun için 

Bediüzzaman:  ―Ġslamiyetin esası sıdktır, imanın hassası sıdktır, ahlak-ı aliyenin hayatı 

sıdktır, terakkiyatın mihveri sıdktır‖
52

 demektedir. 

Ġnsanın hem maddi hem de manevi terakkisi doğruluğa bağlıdır. 

 

6. Doğru Ġnanç: 

Doğruluğun temeli doğru inançtır. Ġnançtaki yanlıĢlık düĢüncedeki yanlıĢlığa, o da 

davranıĢtaki yanlıĢlığa götürür. Bunun için doğru inancın önemi üzerinde durmalıyız. Doğru 

inancın baĢı Allah‘ın birliğini kabul etmektir. 

Ġnsanı en güzel Ģekilde yaratan yüce Allah, onun kalbine doğru düĢünce gücünü 

yerleĢtirmiĢtir. Doğru bilgilerle aklını yönlendirirse doğru inanca ulaĢır. YanlıĢ 

bilgilendirilirler ise hatalı inançlara ulaĢırlar. YanlıĢ öğretiler aklı teslim alırsa hurafeler ve 

sapık düĢünceler onu kuĢatır. YanlıĢ davranıĢ ve kötü ahlaka sebep olur.  

Ġlk doğru düĢünce, yaratıcının varlığını kabul etmekle ortaya çıkmıĢtır. Yaratıcının 

varlığını kabul, insanın vicdanı ile dıĢ âlem arasındaki uyumu sağlar. 

Ġnsanlarda inanç bozukluğu üç Ģekilde görülür: ġirk, Ġnkâr ve Allah‘ın sıfatlarında 

hataya düĢmek. 

 ġirk ilk olarak Hz. Nuh (as) zamanında ortaya çıkmıĢtır. Kur‘an Nuh kavminin Vüdd, 

Suva, Yeğus, Yeûk ve Nesr adında beĢ puta taptığını ifade etmektedir.
53

 Ġbn-i Abbas‘ın (ra) 

ifadesi ile bu beĢ kiĢi Nuh kavminin iyi insanları idi. Öldüklerinde ġeytan kavmine onların 

heykellerini dikmelerini ve isimlerini vermelerini fısıldadı. Böyle yaptılar. Önceleri ibret ve 

saygı için ziyaret edilirlerdi. Bir süre sonra cehalet onları Ģirke götürdü. 

Böylece ilk Ģirk aĢırı sevgiden kaynaklandı. AĢırılık kutsamayı, o da Ģirki netice verdi. 

Yüce Allah‘ın sıfatlarında hata, temelleri doğru olan dini inançlarda ortaya çıkar. Bunlar 

Allah‘ın varlığı ve kutsiyetine inanmıĢ olduğu halde, bir takım sıfatları Allah‘ın kutsallığına 

uygun bulmamalarından kaynaklanmaktadır. Mesela, Allah‘ın Ģerri yaratmayacağı konusunda 

yanlıĢ bir düĢünce, Ģerrin yaratılmasını Ģeytana havale ederek Ģeytana bir güç isnadıdır. 

Ayrıca, Allah‘ın kutsiyetine uygun düĢmeyen sıfatları isnat etmek ile de Ģirke düĢülmüĢ olur. 

Çünkü Ģirk Vahdaniyet konusunda hataya düĢmektir. Allah‘a oğullar ve kızlar isnat etmek 

gibi. Kur‘an-ı Kerim bu durumu ―Onlar Allah‘ı gereği gibi tanıyarak, layığı ile hakkıyla takdir 

edemediler‖
54

 Ģeklinde değerlendirir. 

Allah‘ı inkâra götüren en büyük amil, ya cehalet veya aklın ihatasızlığıdır.  

ġüphesiz Ġlahi dinler Tevhid inancını getirmiĢtir. Ġslam dininden önceki dinler tevhid 

konusunda fazla izahata girmemiĢtir. Allah‘ın sıfatları konusunda da teferruatlı bilgiler 

vermemiĢlerdir. Ġtikat ve inanç konusu, Ġslamın çok önem verdiği bir husus olmuĢtur. Allah‘ın 

sıfatları da teferruatlı bilgilerin verildiği konuların baĢında gelir. Çünkü insanın yaratılıĢ 

amacı, Yüce Allah‘ı isim ve sıfatları ile tanımak ve ona lâyık olduğu Ģekilde ibadet etmektir. 

Allah‘a iman Kur‘anın bize tarif ettiği ve peygamberimiz‘in (sav) ders verdiği Ģekilde 

olmazsa makbul bir iman sayılmaz. Allah‘a layık olduğu Ģekilde bir iman Allah‘ın birliğine 

isim ve sıfatlarına iman etmekledir. Yahudi ve Hrıstiyanlar Allah‘ı inkâr etmiyorlar ancak 

sıfatlarında hataya düĢüyorlar.   

Sual: ―Sıfatlarda hata eden kiĢinin inancı Allah katında makbul olmaz mı?‖ 
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Cevap: ―Makbul olmaz. Çünkü sen bir adamla karĢılaĢsan ona ―Ġmam-ı Azam‘ı tanır 

mısın?‖ diye sorarsan, O da ―Evet, o tek gözü kör, fakir, aciz birisidir. Filan köyde 

yaĢamaktadır. Çiftçilik ve çobanlık yapmaktadır‖  derse, Ġmam-ı Azam‘ı tanımıĢ olur mu? 

Elbette olmaz. Doğrusu ―Ġmam-ı Azam, Bağdat‘ta yaĢayan büyük bir âlimdir. Kelam, Hadis 

ve Fıkıhta çok ileri derecede ilme sahip olup, pek çok fakih yetiĢtirmiĢtir. Müçtehit ve 

muhakkik olup mezhep sahibidir‖ demektir. 

Allah‘a iman, varlığına, birliğine, tüm noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla 

muttasıf olduğuna iman etmek, gönderdiği elçilerini ve kitaplarını tanımak, her yerde hazır ve 

her Ģeye nazır olduğunu bilmekle makbul olur. Bilhassa zati ve sübûti sıfatlardan birini inkâr 

veya kabul etmemek o imandan nasibi olmadığına delildir. 

Ġman ve itikat konusu Ġslam dininin önem verdiği bir husustur. Kur‘an-ı Kerim 3000 

ayet ile Tevhidi, 3000 ayeti ile de HaĢir ve ahireti ders verir. Amacı da Tevhid, Nübüvvet, 

HaĢir ve Ahireti ders vermek bu dersin neticesi olan Ġbadet ve Ahlak ile insanın maddi ve 

manevi terakkiyatını sağlamaktır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ibadetin baĢı olarak Ġmanı gösterir. Ġmanın meyvesi 

olarak da amel-i salihi, onun baĢında da sabır ve merhameti bizlere ders verir.
55

  

Peygamberimiz (sav) de ―Ġslamın beĢ emel esas üzerine kurulduğunu birincisinin Allah‘ın 

birliğine iman etmek olduğunu, ondan sonra namaz, oruç, zekât ve haccın geldiğini bize ders 

vermiĢtir.‖
56

 

Kur‘ana göre insanın birinci vazifesi Ġman etmektir. Sonra da Allah‘a hamd etmektir. 

Bunun için Kur‘an ―Âlemlerin Rabbi olan Allah‘a hamd olsun‖
57

diye baĢlar. Ġslam bilginleri 

bütün bu hakikatlerin ıĢığında ―Mükellefin ilk görevi Allah‘ı bilmektir‖ demiĢlerdir. Allah‘ı 

bilmek ise akıl yürütmek ile olacağından akıl yürütmeyi ve düĢünmeyi emretmiĢtir. 

Kur‘an, ―Göklerde ve yerde nelerin yaratıldığına bakın‖
58

 der, ―Kendi yaratılıĢınıza 

bakarak düĢünmez misiniz?‖
59

 emreder. Çünkü insanın maddi ihtiyaçları dıĢında ilk doğru 

düĢüncesi inançla ilgili düĢüncesidir. Akıl doğru inanç üzere eğitilirse, yanlıĢ düĢünce ve 

vehimlerden kurtulmuĢ olur. Ġyi ve güzel davranıĢları kabule hazır hale gelir. Temelde sağlam 

inançla yetiĢen bir fert düĢünce ve davranıĢlarında daima iyi ve güzele yönelirken, bu Ģekilde 

yetiĢen bir millet de terakki ve tekâmüle baĢlar.
60

 

 

3. Doğru DüĢünce: 

Doğru akide doğru düĢüncenin kaynağıdır. Doğru inanç insan aklının doğru 

düĢünmesini sağlar. Ġnsan kendisine mahlûkatın hizmet ettiği akıldan ibarettir. Akıl olmasa 

insan hayvandan farklı olmaz. Ancak doğru inancın ve doğru düĢüncenin yönlendirdiği akıl 

olmazsa insan havandan daha değersiz duruma sukut eder. Kur‘an bu insanlar için ―Onlar 

hayvanlar gibidir; belki daha da aĢağıdırlar‖ ifadesini kullanır. 

Amellerin iyi veya kötü oluĢu düĢüncesine göre değiĢir. Kur‘an imanla beraber olan 

doğru düĢünceyi kalbden çıkan düĢünce olarak değerlendirir. ―Kalbi olanlar bu gibi 

hikmetlerden ders ve ibret alırlar‖
61

 buyurur. Peygamberimiz (sav) de ―Vücutta bir et parçası 

vardır ki o doğru olursa bütün vücut doğru olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. ĠĢte 

o kalbdir‖
62

 diyerek kalbden kaynaklanan akla iĢaret etmiĢlerdir. 

Gerçekleri görememek veya yanlıĢ kavramak kadar büyük musibet yoktur. 

Gerçeklerden gaflet kiĢiyi dalalet vadilerine suluk ettirir. Doğru yolda ne kadar yavaĢ 
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giderseniz gidin yanlıĢta hızla gidenlerden daha çok yol alırsınız. Burada kaplumbağa tavĢanı 

geçer. 

YanlıĢ düĢünceden kurtularak doğru inanca ve doğru düĢünceye sahip olmanın yolu, 

Allah‘tan korkan ve onu çokça zikreden bilginlere sormaktır. Kur‘an-ı Kerim ―Bilmiyorsanız 

zikir ehli bir bilene sorunuz‖
63

 emreder. 

Doğru düĢünceye giden yolu bulmak için aĢağıdaki hususlara dikkat etmek yeterlidir: 

  

 3.1 Doğru akidenin alınması ve korunması: 
Ġnanç dinin temelidir. Kur‘an delillerle tevhid inancını isbat ederken inkârcılara da 

meydan okuyarak delil getirmelerini ister.
64

 Bilmeden konuĢmanın, belgesiz ve zanna 

dayanak hüküm vermenin yanlıĢlığını anlatır.
65

  

Kur‘an insanları delillerle doğru inanca çağırmıĢtır. Her inanan ve ibadet eden insana da 

günde beĢ vakit 40 defa ― Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet‖
66

 diye 

dua etmeyi emretmiĢtir. Çünkü doğru inancı elde etmek yetmemektedir. O inancı korumak 

daha mühimdir ve her mü‘min her an inancını kaybetmek tehlikesi ile karĢı karĢıyadır. ġeytan 

müminin inancını zedelemek ve Ģüphelerle yıkmak için uğraĢır durur. 

Bunun için Kur‘an imanı kuvvetlendirecek delilleri çokça zikreder. 

―Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesinde, 

insanların faydası için denizlerde gemilerin hareket etmesinde, Allah‘ın yağmuru indirerek 

ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, her türlü canlının yerde yayılmasında, yerle gök 

arasında emre amade yağmur bulutlarının dolaĢtırılmasında düĢünen akıl sahipleri için deliller 

vardır‖
67

 gibi pek çok ayetlerle imanı takviye eder. 

 

3.2 Ġbadetin insanın iki cihan saadetine vesile olduğunu bilmek: 

Ġbadetin faydası insan içindir. Allah‘a hiçbir faydası olamaz. Çünkü Allah hiçbir Ģeye 

muhtaç değildir. Namaz insanı hayâsızlıktan ve fenalıktan korur.
68

 Oruç insan için 

faydalıdır.
69

 Kurbanın etleri ve kanları da Allah‘a ulaĢacak değildir. Allah‘a ulaĢacak olan 

sizin onun emrine uymanız ve itaatteki samimiyetinizdir.
70

 

Nitekim peygamberimiz (sav) konuĢmayarak, gölgede oturmayarak oruç tutmayı 

adayan birisine ―Söyleyin ona konuĢsun, gölgelensin, otursun ve orucunu öyle tamamlasın‖
71

 

diye haber göndermiĢtir. 

Ġbadetin baĢı takvadır. Takva ise haramdan ve günahtan kaçınmaktır. KurtuluĢ da takva 

ölçüsündedir. Bunun için Kur‘an takvadan çokça bahseder. 

Ġnsanı ibadetten alıkoyan en mühim amil heva ve hevese uyulmasıdır. Bunun için 

Kur‘an ―Hevese uyma ki seni Allah yolundan çevirmesin‖
72

 emreder. Hevese uymak 

kendiliğinden yeni ve nefse uygun iddialarda bulunmaktır. Ġbadet ise Allah‘ın emrine itaat 

ederek nefsin arzularına muhalefet etmektir. Peygamberler kendilerinden bir iddiada 

bulunmazlar. Ġlim adamlarının doğruluklarının temeli Kur‘anda peygamberlerin temel düsturu 

olan ―Peygamberlik vazifesine mukabil sizlerden bir ücret ve bir mükâfat istemiyorum. Ben 

kendiliğimden bir Ģey iddia eden kimselerden de değilim‖
73

 prensibidir.  
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3.3 Bilmediklerimizi Allah’tan korkan bilginlere sormak: 

Doğru bilgi gerçek bilginlerin dilinden yayılır. Her insan bilgiyi doğru olarak kavrayıp 

bilgin olamaz. Bu bir kabiliyet ve ihtisas meselesidir. Bu durumda bilmeyenler bilenlere 

soracaktır. Yüce Allah ―Her topluluktan bir gurup insan dini öğrensin ve diğerlerine 

öğretsin‖
74

 buyurur. Böylece insanlar kötülüklerden sakınır, Ģeytanın tuzaklarından korunur 

ve doğru Ģekilde davranırlar. 

Bilgi, satırlarda yazılı olan değildir. Bilinenlerden bilinmeyene, olmuĢtan olacağa intikal 

etmek ve birbirine benzeyen karmaĢık meselelerde doğruya isabet etmektir. Bilgi önümüzü 

aydınlatmak ve gelecek olaylarda yanılgılardan bizi korumak ve tehlikelerden kurtarmak 

içindir. Bilgi olayları doğru olarak yorumlamak, yeni ve faydalı bilgiler elde etmek içindir. Bu 

da yorumda ve kararlarda isabetle kendisini belli eder. Bunun için atalarımız ―Ġlim satırda 

olan değil, sadırda olandır‖ demiĢlerdir. 

Kur‘an buyurur: ―Bilmediklerinizi zikir ve ibadet ehli olan bilginlere sorun.‖
75

 

Peygamber de ehliyetsiz ilim adamlarına uymaktan bizleri sakındırmıĢtır. Ġlmin yeryüzünden 

kalkmasını âlimin ölümüne bağlamıĢtır. Hâlbuki kitaplar raflarda ve okumak isteyen her 

insanın gözü önünde durmaktadır. Her okuyan âlim olmaz. Peygamberimiz (sav) bu konuda 

Ģöyle buyurur: ―Allah ilmi çekip almakla yok etmez. Bilginleri alarak yok eder. Sonunda 

insanlar cahil önderlerin peĢine takılırlar. Bunlar da bilmeden fetva verirler, hem kendileri 

saparlar, hem de ona uyanları yoldan çıkarırlar.‖
76

 

Bilginin amacı, âlimi cahillerin düĢtüğü hatalardan koruması içindir. ―Hiç bilenlerle 

bilmeyenler bir olur mu?‖
77

 Ancak akl-ı selim sahipleri öğüt alırlar. Bilginin değerini bilip 

öğrenme gayretinde olanlar da; bilgiye ve bilginlere değer verenler de bunlardır. Çünkü doğru 

inanç da, doğru düĢünce de, salih amel ve güzel ahlak ta doğru bilgi ve takva sahibi, ibadet 

ehli bilginler sayesindedir. 

 

4.  Doğru DavranıĢ (Amel-i Sâlih) 

KiĢinin ameli inanç ve düĢüncelerine göre olur. Doğru inanç, doğru düĢünceyi o da 

doğru davranıĢı netice verir. Din evvela doğru inancı arkasından da doğru davranıĢı ve güzel 

ahlakı öğretir. Bunların yapılmasını da emreder. Din önce inancı, inanç istikametinde salih 

ameli emreder. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―Biz ona doru ve eğri iki yolu göstermedik mi? 

Ama o sarp yokuĢ gibi olan doğru yola girmedi. O yokuĢ sıkıntıda olanı kurtarmak, yoksula, 

yetime ve fakire yedirmek, iman edip sabır ve merhamet tavsiye etmektir.‖
78

 

Peygamberimiz (sav) sahabelere önce iman dersi verir, sonra salih amelleri tavsiye 

ederdi. Ġslam‘a davet için gönderdiği elçilerine ―Onları önce bir olan Allah‘a imana davet et. 

Kabul ederlerse, her gün ve gece Allah‘ın beĢ vakit namazı farz kıldığını onlara bildir‖
79

 

tavsiyesinde bulunurlardı. 

Peygamberimiz (sav) kendisine gelerek ―Bana tavsiyede bulun‖ diyen Ebu Amra es-

Sakafi‘ye (ra) ―Allah‘a inandım de, sonra dosdoğru ol!‖
80

 cevabını vermiĢtir. Burada da 

görüldüğü gibi önce Ġman, sonra doğruluk tavsiye edilmiĢtir. 

Sahabe ve Selef-i Salihin inançta istikamet ve amelde doğruluğu esas aldıkları için hiç 

yanılmadılar. Sonra Cebriye fırkası doğdu, onlardan Hariciler türedi inançlarda yanılmalar ve 
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Ģüpheler tevellüt etti, bu düĢüncelerine ve amellerine yansıdı. Böylece fitne ve fesat âlemi 

sardı. Siyasette istikamet kayboldu, zulüm ve tecavüzler baĢ gösterdi.  

Ġlk Ģüphe ve ayrılık insan eylemlerinin kaynağı (Ġstitâat) meselesinden çıkmıĢtır. Bu, 

dinin emirlerine uyup uymama neticesinde doğacak ceza ve mükâfata istihkak kesbedip 

etmediği ile ilgilidir. Bu da Allah‘ın irade ve kudret ile insanın irade ve gücünün sınırları ve 

de insanın hürriyeti konusundaki farklı yaklaĢımlardan kaynaklanır.  

Bu temel meselenin üç yaklaĢım Ģekli vardır: 

1.  Cebir:  Bu yaklaĢıma göre insan Allah‘ın irade ve kudretinin esiridir. Ġnsan iradesi 

ve hürriyetinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Ġnsan mutlak bir cebir, yani zorlama altındadır. 

Bunlar ödülü ve mükâfatı Allah‘ın lutfu olarak kabul ederlerken cezayı reddetmiĢlerdir. Cehm 

bin Saffan‘ın mezhebi budur. 

2. Kaderiye:  Ġnsanın kendi kaderini kendisinin yazdığını kabul eden ve kaderi 

reddeden bir yaklaĢımdır. Bunlar Allah‘ı Ģerri yaratmaktan tenzih ederken, irade ve kudretini 

insana vererek büyük bir hataya düĢmüĢlerdir.  Bu yaklaĢımı ilk ortaya atan Ma‘bed b. 

Abdullah b. El-Cuheni el-Basri‘dir. Ona göre insanın mükâfat ve cezayı hak etmesi için böyle 

olması gerekir. Bu yüzden Allah insanın fiillerini yaratmaz. Filozofların çoğu bu görüĢü 

benimsedikleri için ―Allah cüz‘iyat ile uğraĢmaz‖ görüĢünü savunmuĢlardır. Böylece kaza ve 

kaderi inkâr kolaylaĢmıĢtır. Bu düĢünce insana bir nevi yaratıcılık isnat ederek insana Allah‘a 

karĢı isyana cesaret verdirmiĢtir. 

3. Ġstikamet: Ortayolcu ehl-i sünnetin takip ettiği yaklaĢımdır. Cebir ve ihtiyarı 

uzlaĢtırır. Her birini yerli yerine yerleĢtirir.  Buna göre ―Her Ģeyin yaratıcısı Allah‘tır‖
81

 

―Allah dilemedikçe sizler isteyemezsiniz‖
82

 prensiplerine dayanır. ―Teysir‖ denilen, ―Herkes 

yaratıldığına yatkındır‖
83

 prensibini kabul ederler. Böylece insanın vazifesi emir olunanı 

yapmak, yasak edilenden kaçmaktır. ―GeçmiĢe kader gözüyle, geleceğe ise teklif noktasından 

bakmak‖
84

 düĢüncesini esas almıĢlardır. Çünkü ―Her Ģey kaza ve kadere göre olur.‖
85

 Yüce 

Allah ―Biz her Ģeyi kaderle yarattık‖
86

 buyurmaktadır. 

 Her Ģeyin yaratıcısı Allah‘tır. Kul ne isterse Allah iradesi ile onu yaratır; ancak hayra 

rızası vardır, Ģerre ve ma‘siyete rızası yoktur. Allah‘ın rızasına uygun amel iĢleyenler 

mükâfatı, rızasına uygun olmayan davranıĢ ve amelleri iĢleyenler de cezayı hak ederler. 

Kur‘an-ı Kerim insanın amelinin kaderine uygun olduğunu ifade ederek hayırlı 

amellerde bulunmayı tavsiye eder. ―Elinde bulunandan veren, Allah‘tan sakınan, imanın 

tercümanı olan kelime-i tevhidi doğrulayanın iĢlerini kolaylaĢtırırız. Cimrilik eden, kendini 

müstağni sayan ve kelime-i tevhidi inkâr edenin de güçlüğe uğramasını kolaylaĢtırırız‖
87

 

buyurur.  

Peygamberimiz (sav) de ―Siz üzerinize vazife olan iĢlerinizi yapın. Herkes yaratıldığı 

Ģeye yatkındır‖
88

 buyurdular. Bunun dıĢındaki görüĢleri Kur‘an reddederek Ģöyle der: 

―MüĢrikler derler ki, eğer Rahman dilemiĢ olsaydı, biz putlara tapmaz, bunlara kulluk 

etmezdik. Hâlbuki buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sözleri vehimden ve yalandan ibarettir. 

Bu hususta kendilerine bir kitap ta verilmiĢ değildir.‖
89

 Bu ayet, insanın ezeli takdiri 

bilemeyeceğini, dolayısıyla harekâtını ona bina edemeyeceğini ifade eder. 

Kur‘an-ı Kerim insanların çeĢitli seciye ve karakterde yaratıldığını, kiĢinin yaratıldığı 

karaktere göre hareket edeceğini, kaderinin de buna bağlı olduğunu ifade eder ve der: ‖Herkes 
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kendi karakterine göre davranır.‖
90

 Dolayısı ile insan hür iradesi ile karakterine göre yaptığı 

meĢru ve gayr-ı meĢru davranıĢlarından sorumludur. Yüce Allah insanı yaptıklarının 

karĢılığında hesaba çekecektir. Ġnsan ameli ve fiili ile sorumluluğu yüklenir. Çünkü ―Herkes 

kendi kazancının ve fiilinin esiridir.‖
91

 Kazancı ile kendisini ya kurtarır veya rehin eder. 

Amel noktasında durum böyle iken, iman noktasında hidayet ve dalalet Allah‘tandır. 

Kur‘an-ı Kerim ―Sen sevdiğini doğru yola erdiremezsin Allah dilediğini hidayete ulaĢtırır.‖
92

 

―Allah‘ın saptırdığını kimse doğru yola getiremez‖
93

 buyurur. Ancak Allah‘ın irade ve kudreti 

insanın niyet, kast ve yönelmesine göredir. Kul irade-i cüz‘iyesi ile ister, Allah da külli iradesi 

ile ona tabi olur,
94

 istediği Ģekilde yaratır, sonra rızası olmadığı hususlarda, önceden tebliğ 

ettiğine binaen, emre muhalefetten sorumlu tutar. Mutiye mükâfat, asiye ceza verir.  

Doğru inanç, ―GeçmiĢe kader nazarı ile bakmak. Geleceğe ise teklif noktasında 

bakarak‖
95

 emr olunanı yapmak ve yasaklanan hususlardan kaçmak için irade, niyet ve 

kasdını harekete geçirmektir. Bütün bunlarla beraber ―Allah dilemedikçe sizler 

isteyemezsiniz‖
96

 gerçeğinden hareketle Allah‘ın iradesinin asıl olduğunu bilmektir. ―Hayrı 

Allah‘tan, Ģerri nefisten‖
97

 bilerek Allah‘ın emirlerini yapmaya yönelmektir.  

Bu inanca sahip bir insan dünyada hayırlı iĢleri yapmaya ve ahiret ameline yönelir. 

Ġnsanlara tevazu ve güzel ahlakla muamele eder. Allah‘a yönelerek ―Allah‘ım! Yalnız sana 

ibadet eder, yalnız senden medet ve yardım isterim. Bizi hidayete, Peygamberlerin, Ģehitlerin 

ve velilerin gittiği doğru yola ilet‖
98

 diyerek beĢ vakit namazlarında dua ve niyazda 

bulunurlar. Allah‘da bunların hidayet ve mükâfatlarını artırır. 

 

5. Amelde Amaç ve Niyet ĠliĢkisi: 

Her amelde yakın ve uzak bir amaç, iyi veya kötü niyetin tesiri vardır. Amaçsız 

davranıĢlar semeresiz davranıĢlardır. Dinsiz ve imansız bir insan menfaatperesttir. Tüm amaç 

ve gayesi, nefsin, batnın ve fercin hevesatının tatmin ve her Ģeyde menfaatini aramaktır. Onun 

imansızlıktan kaynaklanan inancı, menfaatini takip etmeyi gerekli kılar. 

Allah‘a ve ahirete iman ise insanı Allah rızası için hareket etmeye sevk eder. Bu da 

nefsin hevesatına set çekerek, nefsi terbiye ederek ruhu ulvi ve yüce hislere yöneltmekle 

mümkün olur.
99

 Doğru ve faydalı davranıĢ budur.  

KiĢi davranıĢlardaki ceza ve mükâfata niyeti ile istihkak kesbeder. Bunun için 

peygamberimiz (sav) ―Ameller niyetlere göredir. Her iĢ ve davranıĢ için bir niyet vardır‖
100

 

buyurdular.  Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de ―Nazar ile niyet eĢyanın mahiyetini 

değiĢtirir; günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir 

ve gösteriĢ için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder‖
101

 demektedir.  

Bediüzzaman, ―Niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, adetleri ve hareketleri ibadete 

çeviren pek acib bir iksir ve bir mayedir‖
102

  diyerek niyeti amelleri ruhu olarak görür ve 

büyük önem verir. Ancak niyetin de halis olması gerekir ki makbul olsun. Bediüzzaman bunu 
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da ―Niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyle ise necat ve halas ancak ihlâs iledir‖
103

   

ifadesi ile tasrih eder. 

Ġmanlı bir insanın amellerini Allah rızası için yapması gerekir. Ta ki bununla Allah‘ın 

rızasını kazansın ve uhrevi saadete layık olabilsin. Ġbadet ve amellerdeki doğru davranıĢ 

budur. Takva dediğimiz Allah‘ın yasakladığı Ģeylerden kaçınma ve Allah korkusu ile hareket 

etme hali halis bir niyetle makbuldür. ―KurtuluĢ ihlâstadır. Bir zere ihlâslı amel batmanlarla 

halis olmayana müreccahtır. Ġhlâs ise Allah‘ın emri olduğu için ve neticede Allah‘ın rızasını 

kazanmayı düĢünerek amel yapmaktır.‖
104

  

Ġnsanın kendisini arıtması, kötülüklerden koruması nefse bir hisse vermemek ve yapılan 

hayırlı amellere nefsini karıĢtırmaması ile mümkündür. Menfaatini düĢünmek nefsi iĢin içine 

karıĢtırmak demektir. BaĢkaları görsün ve takdir etsin ve kendisine bir değer versinler 

düĢüncesi ise riyakârlık olup büyük günahtır. Peygamberimiz (sav) ―Riya küçük Ģirktir‖
105

 

buyurdular. 

Bunun için Kur‘an buyurur: ―Ġnsanı mükemmel yaratana ve kötülüğü bildirerek ondan 

sakınmayı ilham edene yemin olsun ki, nefsini günahlardan arındıran kurtuluĢa ermiĢtir. 

Nefsini günaha daldıran da hüsrana uğramıĢtır.‖
106

 

Ġbadetlerde, hayırlı ve doğru davranıĢlarda esas olan süreklilik ve devamdır. Öyle ki iyi 

davranıĢlar birer güzel adet ve iyi huy ve ahlaki erdem halini almalıdır. Peygamberimiz (sav) 

―Allah, az da olsa sürekli olan ameli sever‖
107

 buyurarak ifrat ve tefrit halinden sakındırmıĢtır. 

―Size gücünüzün yettiği iĢleri ve amelleri tavsiye ederim. Çünkü siz usanırsınız; ama Allah‘ı 

usandıramazsınız‖
108

 demiĢtir. Önemli olan amelin çok olması değildir, halis bir niyetle Allah 

rızasını kast ederek yapılmasıdır. ―Bir hurma parçası ile de olsa ateĢten sakınma‖
109

 imkânı 

vardır. 

Amellerde doğru olan, sahih bir Ġmandan sonra Farz olanı yapmak ve Haram olanlardan 

kesinlikle kaçınmaktır. Bunun üzerine yapılacak her ihlâslı ve iyi niyet eseri amelin mutlak 

faydası vardır. Ancak farzları yapıp haramlardan sakınmadan yapılan sair nafileler riya, ucup 

ve gurur gibi hallerden kurtulamaz.   

Bundan sonra kiĢiye gereken Allah‘ın kendisi için seçtiği ve rızkını verdiği iĢini ve 

mesleğini en güzel Ģekilde yapmak, hile ve haram karıĢtırmamaktır. Nitekim peygamberimiz 

(sav) buyurdular: ―Allah, kulunun yaptığı iĢini en güzel Ģekilde olmasını sever ve o kulundan 

razı olur.‖
110

  

Ġnsanın iĢini, yaptığı Ģeydeki hedefi ve amacı gözeterek yapmasına Hikmet denir. 

Hikmet adaleti netice verir. Doğru iĢi yapmakta gözetilmesi gereken noktalardan birisi de, 

onda hedeflenen hukuki maksadı gözetmektir. Çünkü Hukuk, bir takım faydaların 

sağlanmasını ve bir takım zararların giderilmesini içerir. 

Ġbadetlerdeki doğru düĢünce emredildiği için yapılmasıdır. Amellerdeki ihlâs da budur. 

Amellerin dünyevi faydaları tercih ettirmek ve o amele rağbeti artırmak içindir.
111

 Esas olan 

Allah‘ın rızasını düĢünerek yapmaktır. Elbette ibadetlerin dünyevi faideleri vardır ve bunlar o 

ibadetin dünyevi meyveleri olup uhrevi meyvelerine delildir.
112
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KiĢi Allah‘ın rızasını kast ederek amel iĢlemedikçe Allah‘ın rızasını kazanamaz. 

Nitekim peygamber (sav) e soruldu: ―Bir adam milleti için savaĢıyor, bir diğeri de kendisine 

kahraman desinler için savaĢıyor, bir baĢkası ise ganimet için savaĢıyor bunların hangisi Allah 

yolundadır? 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Kim Allah‘ın rızasını kast ederek, Allah‘ın 

dininin yücelmesi için savaĢırsa o Allah yolundadır.‖
113

 

Müslüman‘ı ibadete yönelten Ģey Allah‘ın rızasını kazanma niyeti olmalıdır. Bu da 

sahih ve sağlam bir iman ile olabilir.  Öyle ise kiĢinin her Ģeyden önce sağlam bir imanı 

kazanmaya çalıĢması gerekir.  

Ġnançlar, tahrif ve bozukluk kabul etmez. Çünkü inançlar ya aklın kesin delillerden 

sonra kabul ettiği Ģeydir veya her aklın kavramaktan aciz olduğu ama reddine imkân 

bulamadığı Ģeylerdir.
114

 Sağlam bir inanç Allah sevgisini ve Allah korkusunu uyandırır. 

Böylece kiĢi Allah sevgisi ile hayra yönelirken, Allah korkusu ile Ģerden kaçar. Ġhlâslı amele 

muvaffak olur ve Allah‘ın rızasını kazanır. Nitekim peygamberimiz (sav) buyurdular: 

―Bir kiĢi beni kendi nefsinden çok sevmedikçe, gerçek mü‘min olamaz.‖
115

 ―Kimde Ģu 

üç özellik varsa imanın tadına varmıĢtır: Allah‘ı ve resulünü her Ģeyden çok seven, sevdiğini 

Allah için seven, küfre dönmeyi ateĢe atılmakla bir tutan.‖
116

  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ĠLĠM VE ĠNSANIN TERAKKĠSĠ 

 

1. Ġlim: 

―Ġnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiĢtir. Mahiyet ve 

istidat itibariyle her Ģey ilme bağlıdır. Ve bütün ulum-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru 

ve ruhu Marifetullah‘tır. Ve onun Üssü‘l- esası da iman-ı billâh‘tır‖
117

 diyen Bediüzzaman, 

―Ġnsanın vazife-i fıtriyesinin taallümle tekemmül ve dua ile ubudiyet‖
118

 olduğunu izah eder.  

Ġlim öğrenmenin amacı, yanılmadan korunmak ve doğru düĢüncelere sahip olmak ve 

uygulamalarda ve amelde yanlıĢlardan sakınmaktır. Bilgili insan yaptıklarını bilerek tam 

yapar ve yanlıĢlardan yanılmalardan korunur. DüĢüncelerde ve davranıĢlarda yanılmak 

bilgisizlikten veya beceri yetersizliğinden kaynaklanır. Doğru ve akli davranıĢ bilgi ile elde 

edilir. 

Ġlimler çeĢit çeĢittir. Ġstenen ve teĢvik edilen faydalı ilimdir. Faydalı ilim insanın dünya 

ve ahiret saadetini beraberce sağlayan ilimdir. Yalnız birine fayda sağlayan ilim eksiktir. 

Dünyaya hiçbir Ģey bilmeden gelen insan ömrünün sonuna kadar öğrenmeye muhtaçtır. 

Bundan dolayı peygamberimiz (sav) : ―BeĢikten mezara kadar ilim öğreniniz‖ buyurmuĢtur. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ilme değer vermiĢ ve Ģöyle buyurmuĢtur: ―Hiç bilenlerle 

bilmeyenler bir olur mu?‖
119

 ―Allah‘ın kulları içinde gerçekte ondan âlimler korkar.‖
120

 ―Her 

toplumdan bir kısım insanlar ilim öğrensinler, ihtisas sahibi olsunlar, böylece toplumu 

yanlıĢlardan korusunlar.‖
121
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Bu ayetler ilimde ihtisas sahibi olmanın ve toplumu bilgilendirmenin önemine iĢaret 

için yeterlidir. Peygamberimiz (sav) : ―Allah kimin hakkında hayır dilerse, onu dinde bilgi ve 

anlayıĢ sahibi kılar‖
122

 buyurarak din ilminin değerini ifade etmiĢlerdir. Peygamberimiz (sav) 

bu hadisinde bilgi ile anlayıĢı birbirinden ayırmıĢtır. Bilmek anlamak demek değildir. Bir 

insan bilir ama anlamazsa buna ezberlemek denir. Bilir ve bu bilgisini pratikte Ģartları ve 

ayrıntıları dikkate alarak doğru Ģekilde uygulama becerisi gösterirse buna da anlamak denir. 

Mezhepler arasındaki ve bilginler arasındaki ayrılıkların çoğu bilmemekten değil, 

anlayamamaktan ve uygulamada doğru yöntemi ve Ģekli bilememekten kaynaklanmaktadır. 

Kur‘an-ı Kerim: ‖Allah, içinizden inanmıĢ olanları ve ilim sahiplerinin derecelerini 

yükseltir‖
123

 buyurarak ilim sahiplerine gereken değeri vermiĢtir. Tabii ki bu ilim sahipleri 

hakikatleri öğreten, yanılmayan ve yanıltmayan gerçek âlimlerdir. Nitekim yüce Allah 

buyurur: ―Müminlerden ihtisas ve salahiyet sahibi olanlara müracaat etseniz, elbette hüküm 

çıkarmaya ehil olanlar iĢin doğrusunu bilir ve size gösterirlerdi.‖
124

 Bu ayette ihtisas sahibi 

ilim adamlarına müracaat edilmesi istenmiĢtir. 

Ġlim Allah rızasını kazanmak için öğrenilir. ―Övünmek, münakaĢalarda üstün gelmek, 

halk arasında itibar sahibi olmak için ilim öğrenen Cehenneme müstahak olur.‖
125

  ―Ġlim 

Ġslamın hayatıdır, imanın direğidir. Allah için ilim öğrenen ve öğretenlerin mükâfatını Allah 

tam olarak verir. Öğrendikleri ile amel edene ise Allah bilmediğini de öğretir.‖
126

 Bu nevi 

hadislerle peygamberimiz (sav) ilmi teĢvik etmiĢ, ilmin gaye ve amacını da açıkça 

belirtmiĢtir. 

Ġlmim amacı dünya ve ahiret saadeti, bunun yolu da Allah‘a yakınlık, yani imanda 

terakki olunca, amacına uygun olmayan ilimden Allah‘a sığınmak gerekir. Nitekim 

peygamberimiz (sav): ―Faydasız ilimden Allah‘a sığınmıĢtır.‖
127

  Faydalı ilim Allah‘tan 

korkmayı netice verir.
128

 Bundan dolayı faydasız ilim kiĢiyi Allah‘tan uzaklaĢtıran, günaha ve 

isyana cesaretlendiren ilimdir. ġeytanın ilmi bu nevi bir ilim olup Ģeytanı Allah‘a isyana 

sürüklemiĢtir. Allah‘tan korkmayan âlimler insanları yanlıĢa sürükleyen âlimlerdir. ―Kötü 

âlimler cehennemin köprüleridir.‖
129

  ―Din ilmi ise dinin ta kendisidir. Öyle ise onu kimden 

aldığımıza dikkat etmeliyiz.‖
130

  

Ġlim bir ihtisas meselesi olunca onu herkesin yapması mümkün değildir. ―Ġlmin her 

müslümana farz olması‖
131

 dinini öğrenip yaĢayacağı kadar olan temel bilgilerdir. Bunlar 

imana ve ibadete dair bilgiler yanında kendisine lazım olan haram ve helale dair bilgilerdir. 

Bunun dıĢındaki bilgiler gerekli olduğu zaman ihtisas sahibi kimselerden sorarak 

öğrenilebilir. Nitekim Ġmam-ı Malikten soruldu: ―- Ġlim öğrenmek farz mıdır?‖ Cevap verdi: ― 

Herkese değil. Zira her insan ilim öğrenmeye ehliyetli değildir. Her insanın âlim olması da 

gerekmez.‖
132

 

Peygamberimiz (sav): ―Cehaletin doğması ve ilmin azalması kıyamet 

alametlerindendir‖
133

 buyurdular. Buradaki cehaletten maksat ihtisas sahibi âlimlerin azalması 

anlamındadır. Zira, ―Ġlmin azalması ehliyetli, ihtisas sahibi âlimlerin ölümü iledir. O zaman 

cahiller baĢa geçer de bilmeden fetva verirler, hem sapar, hem de saptırırlar.‖
134

 Yoksa ilim 
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kitapları ve bilgi dolu kütüphaneler ortadan kalkacak değildir. Ama kitaptan ilmi alıp değiĢen 

zaman ve çağa göre yorumlayarak gerçeği ortaya çıkarmak ihtisas ve derin bir ilim gerektirir. 

―Gerçekler detaylarda gizlidir.‖ Küçük bir ayrıntı gerçeği ortaya çıkarır. Bu ise bilgi yanında 

ihtisas gerektiren bir husustur. Bunun için Kur‘an ―Ġlimde rusuh ve ihtisas ehli olup istikamet 

sahibi olan―
135

 âlimlerin gerçeği ortaya çıkaracağını ifade eder. Bu ayet ihtisasa önem 

vermemizi istemektedir. 

Her Ģey ihtisas gerektirir. Bilhassa din gibi insanın dünya ve ahiret saadetini netice 

veren hususlarda ve siyaset gibi ülke meselelerinde ihtisas daha da mühimdir. Ne var ki 

hukuku ilgilendiren meselelerde ve hastalık gibi sıhhatle ilgili durumlarda ihtisasa önem 

verenler, dini meselelerde ve siyasi konularda her Ģeyi bildiklerini iddia ettikleri için, ne siyasi 

hayatımızda ne de dini yaĢantımızda istenen verimi elde edemiyoruz. Ne zaman bu hususta da 

ihtisasa önem verirsek o zaman çağdaĢ uygarlığı yakalayabiliriz. Aksi takdirde sıkıntı devam 

edip gidecektir. 

 

2. Ġnsanın Ġlimle Terakkisi:  

Ġlimler genel olarak ikiye ayrılır. Birincisi, maddi ve dünyevi ilimler, ikincisi manevi 

ilimler. Manevi ilimlerden maksat dini ilimlerdir. Birincisinde telâhuk-u efkâr tesir eder. 

Büyük bir taĢı kaldırmak gibi yardıma ve desteğe ihtiyaç vardır. Ġkinci kısımda ise telâhuk ve 

teavünün tesiri yoktur. Tekemmülü def‘i ve anidir. Bu ilim mânevi ve ulum-u ilahiyeden olan 

ilimlerdir. Bu kısımda telahuk tesir etmese de bürhanlarına kuvvet ve güç verir.
136

 Çünkü dini 

ve manevi ilimler ya vahy veya ilham eseridir. Bunlar ise taraf-ı ilahiden insanlara rahmet 

eseri olarak maddi ve manevi terakkilerine zemin teĢkil etmek üzere verilmiĢtir. Peygamberler 

insanların maddi ve manevi üstatlarıdır.  

Nitekim insanlar terakkilerinin temelleri olan maddi ve manevi ilimleri 

peygamberlerden tahsil etmiĢlerdir. Bediüzzaman bunu Ģöyle ifade eder: ―Kur‘anın 

üstadiyetinden ve dersinin iĢaratından fehmediyoruz ki, Kur‘an mu‘cizat-ı enbiyayı 

zikretmesiyle, beĢeri istikbalde o mucizatın nazirelerini terakki ile vücuda geleceğini beĢere 

ders verip teĢvik ediyor. Onlara mutlak olarak ittibaı emrediyor.‖
137

  

Nitekim eĢyanın isimleri Âdem‘e (as) öğretildiği gibi, ilk saat ve gemi mucize eliyle 

beĢere verilmiĢtir. Yine demirin iĢlemesi Davud‘un (as) mucize eliyle beĢere bir hediyesidir. 

Bunun gibi pek çok terakkiyatın temeli peygamberler eliyle atılmıĢtır.
138

 

―Âlemde meylü‘l- istikmal vardır. Kâinatta her Ģey bir kemale doğru meyillidir, akar. 

Bunun dıĢında insanda da meylü‘t-terakki vardır. Bu bir çekirdek gibi, neĢv-ü neması pek çok 

tecrübeler vasıtası ile olur. Çok tecrübelerin neticesinde fenler teĢekkül etmiĢtir.‖
139

 Ġlimler ve 

fenler devamlı terakki ile tekâmülü temin ederler. 

Bu izahlardan anlaĢıldığı üzere insanı maddeten ve manen terakkisine vesile ilimdir. 

Ġlmin insana faydalı olması o insanın maddi ve manevi gayreti ile mümkündür. Bu gayret ise 

insanın dua ve ricası ile yüce Allah‘tan istemesi sonucudur.  ―BeĢeriyetin kısm-ı azamının 

keĢfiyatları bir nevi dua neticesindedir. Halis bir lisan-ı istidat ile istenilmiĢ, onlara 

verilmiĢtir.‖
140

  

Gelecekte de ilim, akıl, fen ve onların membaı olan dinin hâkim olacağını isbat eden 

Bediüzzaman Ģöyle der: ‖Fennin himmetiyle, inĢaallah istikbalde bitamamihi hükümferma, 

hak, bürhan, akıl ve meĢveret olacaktır.‖
141
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3. Din ve Ġlim Ayrılmazlığı:  

Din ile ilmin birbirinden ayrılması imkânsızdır. Çünkü ilim üzerinde çalıĢmak ve ihtisas 

sahibi olmak, akli ve nakli ilimleri kazanmak, insanlığın istifadesi için çalıĢmak dinin ibadet 

olarak kabul ettiği bir husustur. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu?‖
142

 ―Allah‘ın kulları içinde ondan gerçekte âlimler korkar.‖
143

 ―Allah inananların ve 

ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir‖
144

 buyurarak ilme ve âlime verdiği değeri 

göstermiĢtir.  

Peygamberimiz (sav) de ―Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde ilim ve 

anlayıĢ sahibi kılar‖
145

 buyurarak hayrın ancak ilimle elde edileceğini veciz bir Ģekilde ifade 

etmiĢlerdir. 

Ġlmin iki temel amacı vardır. Birincisi eĢya, olaylar ve hadiseler hakkında doğru bilgi ve 

düĢünce sahibi olmamızı sağlamak, ikincisi de uygulamada doğruyu ve normal olanı 

yakalayabilmektir. TeĢvik edilen ilim ise insanlığa yararlı olan ilimdir. Peygamberimiz (sav) 

―Faydasız olan ilimden Allah‘a sığınmıĢtır.‖
146

  

Ġlmin amacı insana Allah‘ı tanıtmak ve Allah‘ın rızasını kazandıracak davranıĢ bilincini 

kazandırmaktır. Çünkü her Ģey Allah‘ın eseri ve sanatıdır. Her eser ustasını çok yönüyle 

tanıttırır. Eseri tanıyıp ustayı tanımamak, nimetten istifade edip nimeti verene nankörlük 

etmek cehalettir ve ilim sahibine yakıĢmayan bir durumdur.  Faydasız ilim insanları Allah‘tan 

uzaklaĢtıran ilimdir. Bu ilim din bilgisi de olsa fark etmez. Ġlmin insana verdiği en önemli 

husus alçak gönüllü ve yardımsever olmaktır. Eğer gurura sevk ediyorsa o ilmin faydası 

yoktur; artık ilim zararlı hale gelmiĢtir. Bu ilimden Allah‘a sığınmak gerekir. 

Peygamberimiz (sav) ―Ġlim üç nevidir; birincisi Allah‘ın varlığına ve birliğine delil olan 

muhkem ayetler, ikincisi Allah‘ın koymuĢ olduğu emir ve yasaklar, üçüncüsü ise 

peygamberin koymuĢ olduğu sünnetlerdir. Bunun dıĢındaki faydalı ilimler ise kiĢinin ve 

toplumun faziletini artıran ziyade bilgilerdir‖ buyurur.
147

 Fenni ilimlerin Allah‘ı bize tanıtan 

onun isim ve sıfatlarını bize öğreten ―marifet-i Ġlahiye‖ olduğu yönü ile bakıldığı zaman 

peygamberimizin (sav) ―Ayet-i muhkeme‖ ifadesinden ne kast edildiği daha iyi anlaĢılır. 

Çünkü fen bilimleri Allah‘ın yarattığı eĢyayı tanımayı amaç edinir. Varlıkları yaratan Allah 

elbette gönderdiği kitabında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaz. Bu durumda din ilimle 

çeliĢmez. Yaratıcı olan Allah‘ın eseri olduğu için elbette onun varlığına ve birliğine delalet 

eder. Böylece ilim Allah‘a imana götürür ve Kur‘an-ı Kerimin ―Allah‘tan âlimler korkar‖ 

gerçeği anlaĢılmıĢ olur. 

Ġlim iki türlüdür. Biri asla değiĢmeyen bilgilerdir. Bunlar değiĢmez kanunlardır. 

Allah‘ın Kelam sıfatından neĢ‘et eden ―Din Ġlmi‖ ile yüce Allah‘ın ―Ġrade ve Kudret‖ 

sıfatından tecelli eden kâinatta koymuĢ olduğu kanunlar değiĢmeyen bilgileri oluĢtururlar. Bu 

kanunlara ―Adetullah ve Sünnetullah‖ veya ―Tabiat Kanunları‖ denir ki tüm ―Fennî Ġlimler‖ 

bu kanunlara dayanarak ortaya çıkar ve ilim adını alırlar.  Matematiksel kavramlar ile fizik 

kanunları bunlardandır. Kur‘an-ı Kerim ―Allah‘ın kanunları asla değiĢmez‖
148

 buyurarak bunu 

ifade etmiĢtir. BuluĢ ve keĢif dediğimiz hususlar, var olan kanunların insanın istifadesine 

sunulması hadisesidir. Elektrik, motor ve bilgisayar gibi. 

Ġkinci nevi ilimler ise zamanın değiĢmesi ve insanlığın terakki ve tekâmülü ile değiĢen 

bilgilerdir. Bunlar zamana bağlı ek bilgilerdir ki değiĢmeyen temel bilgilerin değiĢen Ģartlara 

göre yeniden yorumlanmasından doğmuĢlardır. BeĢeri ilimler ve felsefi bilgiler daima 

değiĢmeye mahkûmdur. DeğiĢim olmazsa terakki ve tekâmül mümkün olmazdı. DeğiĢim ve 
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tekâmül ise insanın rahatı ve istifadesi içindir. ―Maddenin en küçük yapı taĢı atomdur ve atom 

parçalanamaz‖ bilgisi Einstein‘ın ―Atomun parçalanması teorisi‖ ile çürümüĢtür. Demek ki 

eski bilgi gerçeğin bir ifadesi değil, belki o günkü ilmi geliĢmenin bir ürünü imiĢ.  

Dinin temel kaynağı olan Kur‘an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için asla değiĢmez ve saf 

gerçeği yansıtır. Ancak insanların bilgileri eksik olduğu için Ġlahi kelamı anlamakta 

zorlanırlar. Asıl cehalet insanın kendi eksik bilgisini değiĢmez gerçek olarak görüp, ilahi 

kelamı tenkit etmesindedir. Bunun için Bediüzzaman ―Zaman ihtiyarladıkça Kur‘an 

gençleĢiyor, rumuzu tavazzuh ediyor‖
149

 diyerek bu gerçeğe parmak basar. 

Din ile ilmi birbirinden ayrı görenler aslında cehaletin koyu taassubuna kapılan 

felsefecilerdir. Pek çokları da gerçeği bilmediği ve göremediği için papağan gibi onların 

sözlerini tekrar ederek koyu cehalete düĢmüĢlerdir. 

Gözden kaçan en önemli konulardan birisi de Ģudur ki: ―Müslümanlar ne zaman dine 

sahip çıkmıĢ, dinin emir ve yasaklarına riayet etmiĢler ise o zaman terakki ve tekâmül 

etmiĢler; ne zaman dinde lakaytlık göstermiĢ ve dine bağlılığı terk emiĢler ise geri 

kalmıĢlardır.‖
150

 Tarih buna Ģahittir.  Çünkü: ―Ġslamiyet fenlerin seyyidi, mürĢidi ve gerçek 

ilimlerin reisi ve pederidir.‖
151

 

Bu durumda din ve ilim çatıĢmasından bahsedilebilir mi? 

 

4. ĠhtisaslaĢma:  

Günümüzde sosyal hayat çok geliĢme kaydetmiĢtir. Bu durum ihtisaslaĢmayı mecburi 

ve zaruri kılmaktadır. Hem ilimde hem de sanatta ihtisaslaĢma Ģart olmuĢtur. Çünkü insan her 

bilgiyi ve her sanatı öğrenme imkânına sahip değildir. Bu durum branĢlaĢmayı mecburi hale 

getirmiĢtir. Bir Ģahıs çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz.‖
152

 Öyle ise her fert bir ilmi esas 

alarak onda terakki etmeye çalıĢmalıdır. Tüm gayretini ve çalıĢmalarını buna 

yönlendirmelidir. Batının ilerlemesinin sebebi budur.  

Sanatta ihtisaslaĢma ise sanatın geliĢimini, fertler arasındaki dayanıĢmayı, üretimi 

artırmayı netice verir. ―Umuma el atmak umumu terk etmek demektir.‖
153

 Toplum hayatı, iĢ 

bölümü ve yardımlaĢma ile ayakta kalır. ĠĢ hayatında ihtisaslaĢma ise sanata ve hayata kalite 

getirir. Bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesi, çağı yakalaması ve geçmesi ancak ―mesailerin 

tanzimi, aralarındaki emniyetin tesisi, yardımlaĢma prensibinin iĢlerliği‖
154

 ile doğru 

orantılıdır. Bütün bunlar ihtisasın ne kadar önemli olduğunu göstermeye kâfidir.  

Bir fennin veya bir sanatın münakaĢa götüren bir meselesini halletmede o fennin ve o 

sanatın haricindeki adamlar ne derece âlim ve kendi sahalarında sanatkâr da olsa sözleri onda 

geçmez. Hükümleri delil olmaz. O fennin ve sanatın ulemasına dâhil olamazlar. Mesela, 

büyük bir mühendisin, bir hastalığın keĢfinde ve tedavisinde, bir küçük tabip kadar hükmü 

geçmez.
155

 

Durum böyle olduğu halde ülkemizde bilhassa Din ve Siyaset konusunda her önüne 

gelen konuĢarak hüküm vermeye kalkıĢıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu iddia 

ediyor. Sonunda bir yanlıĢtan baĢka bir yanlıĢa girip çıkıyor. Esasında en fazla ihtisas 

gerektiren sahalardan ikisi ―Din ve Siyaset‖ sahasıdır. Zira birincisi ahiret hayatının, ikincisi 

ise dünya hayatının saadetini tanzim eder. Basit bir sıhhî, hukuki ve sanata ait meselelerde 

ihtisasa değer verenlerin bu gibi temel meselelerde bilir-bilmez ileri geri hüküm vermeleri 

dini hayatın ve siyasi hayatın bozulmasından baĢka bir neticeyi vermesi elbette mümkün 

değildir. Nitekim hal-i âlem buna en güzel Ģahittir.  
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Her konuda ihtisasın değerini bilen halkımız ve aydınlarımızın bu konuda da ihtisasa 

değer vermeleri temennisi ile bu konuyu kapatıyoruz.    

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUK 

 
 

1. Hukuk: 

Hukuk, ―Hak‖ kelimesinden türemiĢ bir kelimedir ve ―Hakk‖ın çoğuludur. ÇeĢitli fikir 

akımları ―Hukuk‖u kendi açılarından değerlendirerek, görüĢlerine uygun tarifler ortaya 

koymuĢlardır. Bazıları hukukun esasını otorite ve gücün oluĢturduğunu iddia etmiĢlerdir. 

Bunlara göre hukuk, cemiyette kuvvetli olanların tespit ederek koydukları prensiplerin 

bütünüdür.
156

   

Bir baĢka telakkiye göre hukuk ilâhî iradenin kanun ve nizam Ģeklindeki tecellisidir. 

Hukukun kaynağı Allah‘ın vahiy Ģeklinde gelen iradesidir. Allah‘ın her istediği Ģey adil, haklı 

ve doğrudur.
157

 Hukuk, toplum içinde düzeni, sulh ve barıĢı temin için en müessir vasıtadır.
158

   

 

Ġslam‘da hukuk ―Fıkıh‖ olarak ele alınmıĢtır. Ġslam hukuku denince, Ġslam fıkhı akla 

gelir ve fıkhın tarifi, ―Ġnsanın lehinde ve aleyhinde cereyan eden her Ģey‖dir. Mecelle‘de fıkıh 

―Mesâil-i Ģer‘iyye-i ameliyeyi bilmektir‖ Ģeklinde tarifinin yapıldığını görürüz.
159

  

Hukuk sisteminin genel tasnifi iki esasa dayanır: Birisi, ―Semâvî Hukuk‖, diğeri ise 

―BeĢerî Hukuk‖tur. BeĢerî hukukun tespitinde, tasnifinde ve teĢekkülünde de dinlerin büyük 

tesiri vardır.
160

  

Her hukuk sistemi içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde 

devamlı olarak tatbik imkânı bulabilir. Ġslam hukuku ise vahye dayanmakla beraber dinamik 

bir mahiyet arz eder. Camit, yani donmuĢ değildir. Akla ve içtihada kapı açtığı ve uygulamada 

ulema ve hukukçuların fikirlerine değer verdiği ve onların yorum ve uygulamalarına bıraktığı 

için daimi olarak geliĢmeye ve geliĢtirilmeye müsaittir. Bu bakımdan Ġslam Hukuku bir 

―dogma‖ değildir. ―Ġcma-i Ümmet‖ ve ―Kıyas-ı Fukaha‖ gibi Ġslam‘ın temel hukuk 

müesseseleri Ġslam hukukunun hareketli ve tekâmüle müsait mahiyetinden doğmuĢtur. 

Böylece ortaya çıkan yeni Ģartlar Ġslam Hukuku içinde izahını bulabilmiĢ ve daima tazeliğini 

koruyabilmiĢtir.
161

 

 

2. Hak: 

Hukuk kurallarına bağlı olan ve hukukun hâkim olduğu toplumlarda insanın her türlü 

hakkının bir statüye bağlanması gerekir. Ferdin korkusuz ve endiĢesiz bir hayat yaĢaması tabii 

haklarının emniyete ve güven altına alınmasına bağlıdır. Hak insana bağlı olan ve insan ile 

anlam kazanan bir mefhumdur.   

Ġlâhî iradede hak mefhumu en mümtaz yerini almıĢ ve teminata bağlanmıĢtır. ―Cenâb-ı 

Hakk‘ın nazar-ı merhametinde hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz; küçük büyük için 

iptal edilmez.‖
162

  

Hukukta insana ait olan temel haklar iki temele dayanır: Ferdî Hukuk (Hususî Haklar) 

ve Âmme Hukuku (Kamu Hukuku). Ferdî Hukuk, Hayat hakkı, Aile hukuku, Mülkiyet hakkı 
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ve Miras hakkı gibi hakları içine alır. Âmme Hukuku ferdin toplum ile olan münasebetinden 

doğan haklarıdır. Bunlar da, ―Din ve Vicdan Hürriyet ve Hakkı, Basın ve Yayın Hak ve 

Hürriyeti, Siyasi Haklar ve Ġlim ve Fikir Hak ve Hürriyeti gibi hakları içermektedir. Bu temel 

hakların kullanımında herkes eĢittir. EĢitlik de fazilet ve Ģerefte değil, hakların kullanımında, 

yani hukuk karĢısındadır. 

 Ġnsan hakları konusu üzerinde en çok konuĢulan konuların baĢında gelmektedir. Tüm 

semâvî dinler ve ideolojiler bu hususta açıklamalar ve yorumlar getirmiĢlerdir. Bunun yegâne 

sebebi de hakların tüm bireyleri ilgilendirmesi, bireye has olması, toplumu ve devlet idaresini 

ilgilendiriyor olması ve nihayet ferdin mutluluğunun da birinci derecede etkileme özelliğine 

sahip olmasından dolayıdır.  

Bizim Anayasamızda da Ġnsan Hakları ―Temel Hak ve Ödevler‖ bölümünde tadat 

edilmiĢtir.
163

 Hak ve Hürriyet tabiri aralarında her ne kadar nüans farkı bulunsa da biri 

diğerinin yerine kullanılabilmektedir. Çünkü bunlarda amaç ve uygulama birliği söz 

konusudur. Temel hak ve hürriyetlerde sınırlama ancak kanun ile yapılabilir.
164

 Ama anayasa 

dıĢında düzenlenen bu metin anayasaya aykırı olamaz. Çünkü ―Kanunlar Anayasaya aykırı 

olamaz.‖
165

   

Ülkemizde ―Hukuk Tarihi‖ açısından bakıldığı zaman ―Kanunnâmeler‖ ―PadiĢah 

Fermanları‖ ve ―Fetvalar‖da temel hak ve hürriyetlere yer verildiğini görürüz. Yakın tarihte 

ise ―1839 Tanzimat Fermanı‖ ve sonraki Islahat Fermanlarında temel hak ve hürriyetlere yer 

verilmiĢtir. 1876 yılında yapılan ilk Anayasa metninde de ―Tebaa-i Devlet-i Osmaniyenin 

Hukuk-u Umumiyesi‖ baĢlığı altında temel haklara yer verildiği görülmektedir.  

 

3. Temel Hak ve Hürriyetler:  

Temel Haklar üç kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar ―Klasik Haklar‖, ―Sosyal ve 

Ekonomik Haklar‖ ve ―Siyasi Haklar‖dır. 1983 Anayasasının 17–39 maddeleri arasında 

―Klasik Temel Haklar‖, 41–64 maddeleri arasında ―Sosyal ve Ekonomik Haklar‖ ve 66–74 

maddeleri arasında da ―Siyasi Hak ve Ödevler‖ tadat edilmiĢtir.  

 

A. Klasik Haklar: 

1. KiĢi Dokunulmazlığı (Md. 17) 

2. Zorla ÇalıĢtırma Yasağı (Md. 18)  

3. KiĢi Güvenliği (Md. 19) 

4. Özel Hayatın Gizliliği (Md. 20–22) 

a. Konut Dokunulmazlığı (Md. 21) 

b. HaberleĢme Hürriyeti (Md. 22) 

5. YerleĢme ve Seyahat Hürriyeti (Md. 23) 

6. Din ve Vicdan Hürriyeti (Md. 24) 

7. DüĢünce ve Kanaat Hürriyeti (Md. 25) 

8. DüĢünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti (Md. 26) 

9. Bilim ve Sanat Hürriyeti (Md. 27) 

10. Basın ve Yayın Hürriyeti (Md. 26, 28, 29, 30, 31) 

11. Düzeltme ve Cevap Hakkı (Md. 32–39) 

12. Toplantı Hak ve Hürriyetleri 

a. Dernek Kurma Hak ve Hürriyeti (Md. 33) 

b. Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Düzenleme Hakkı (Md. 34) 

13. Mülkiyet Hakkı (Md. 35) 

14. Hak Arama Hürriyeti (Md. 36) 
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15. Kanunî Hâkim Güvencesi (Md. 38) 

 

B. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler 

1. Ailenin Korunması (Md. 41) 

2. Eğitim ve Öğretim Hak ve Ödevi (Md. 42) 

3. ÇalıĢma ve SözleĢme Hak ve Hürriyeti (Md. 48, 49) 

4. Sağlık ve Çevre Hakkı (Md. 56, 59)  

5. Sosyal Güvenlik Hakkı (Md. 60–61)  

6. Sanat ve Sanatçının Korunması (Md. 64)  

 

C. Siyasî Hak ve Ödevler 

1. VatandaĢlık Hakkı (Md. 66) 

2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı (Md. 67) 

3. Siyasi Parti Kurma ve Partiye Üye Olma Hakkı (Md. 72) 

4. Kamu Hizmetine Girme Hakkı (Md. 70–71) 

5. Vatana Hizmet (Askerlik) Hakkı ve Hizmeti ((Md. 72)  

6. Vergi Ödevi (Md. 73) 

7. Dilekçe Hakkı (Md. 74) 

 

3.1 Temel Hak ve Hürriyetlerin Genel Özellikleri: 

1982 Anayasasının genel hükümlerine bakarak bu genel özellikleri Ģöyle çıkarabiliriz: 

1. Temel Haklar kiĢiye bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez olup kiĢini 

topluma, ailesine ve diğer kiĢilere karĢı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder (Md. 12) 

2. Temel Hak ve Hürriyetler mutlak değildir. Sınırlanabilir. Ancak bu sınırlandırma 

Anayasaya aykırı olamaz. (Md. 13)  

Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılmasının sebepleri Ģunlardır: 

 Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, 

 Milli Egemenlik, 

 Cumhuriyet, 

 Milli Güvenlik, 

 Kamu Düzeni, 

 Genel AsayiĢ, 

 Kamu Yararı, 

 Genel Ahlak, 

 Genel Sağlık (Md. 13)  

Ayrıca, kiĢi hürriyeti ve güvenliği, suçlunun kaçması, delillerin yok edilmesi (Md. 19) 

Özel hayatın gizliliği, adlî soruĢturma ve kovuĢturmanın gerekli olan istisnaları (Md. 20) 

sınırlandırılabilir.  

3. Temel Haklar kötüye kullanılamaz.(Md. 14) 

4. yasanın hiçbir hükmü, anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yo etmeye yönelik bir 

faaliyette bulunma hakkını verir Ģekilde yorumlanamaz. (Md. 14/3) (Örneğin, Lâiklik prensibi 

diğer hakları yok etmeye yönelik faaliyette bulunma hakkını verir Ģekilde yorumlanamaz.)  

5. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerinin kullanılması durdurulabilir. Bu da 

Anayasa‘nın 15. Maddesinde belirtilen ―savaĢ, sıkıyönetim, seferberlik ve olağanüstü 

hallerdir. (Anayasa Md. 15) 

6. Temel Hak ve Hürriyetler yabancılar için Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 

sınırlandırılabilir. (Anayasa Md. 16) 

7. Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir. Sınırlama 

yine Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Yine sınırlama demokratik toplum 

düzenine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dıĢında kullanılamaz. (Anayasa Md. 13) 
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Temel Hak ve Hürriyetleri sınırlayan ―Kanun‖ Temel Hak ve Hürriyetlerin özüne 

dokunamaz.
166

 

 

3.2 Temel hak ve Hürriyetlerin Korunması 

Anayasamız birçok hükümler koyarak hakların korunmasını da düzenlemiĢtir. 36. 

Madde ―Hak Arama Hürriyetini‖, 74. Madde de ―Dilekçe Verme Hakkını‖ teminat altına 

almıĢtır. Anayasanın 40. maddesi ise ―Anayasa ile tanınmıĢ hak ve hürriyetleri ihlal edilen 

herkes yetkili makama geciktirilmeden baĢvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına 

sahiptir‖ denilmektedir.  Son fırkası ise ―KiĢinin resmî görevliler tarafından vaki haksız 

iĢlemler sonucu uğradığı zararlar kanuna göre devletçe tazmin edilir‖ denilmektedir.   

 

4. Adalet:  

Hukukun hâkimiyeti ve kanunlara saygılı bir cemiyet yapısının devamı hukuk 

alanındaki uygulamaların fertlere güven vermesine bağlıdır. Adaletin tecellisi de yargıya olan 

güvene, o da hâkimlerin adil kararlarına bağlıdır. Adaletin olmadığı yerde haksızlık ve anarĢi 

vardır.  

Kur‘anın dört ana esası ders verdiğini ifade eden Bediüzzaman bunların Tevhit, 

Nübüvvet, HaĢir ve Adalet olarak sıralar.
167

 Ġslamiyet cemiyetin içtimaî, siyasi, iktisadî ve 

hukukî istikrarı adalete bağlıdır. 

Ġslam‘a göre adalet ikiye ayrılır. Birincisi ―Adalet-i Mahza‖ diğeri ise ―Adalet-i 

Ġzafiye‖dir.
168

 Peygamberlerin insanlığa telkin ettiği temel prensip ―kuvvetin hakta olduğu ve 

hakkın kuvvette olmadığı‖ prensibidir. Ġnsanlık âleminde ―zulmü kesen ve adaleti temin 

eden‖ bu temel prensiptir. Adaletin gereği, ―hak sahibinin hakkını alması, haksızın ise ceza 

görmesidir.‖ 

Dinin, Kur‘ânın emrettiği ―Adalet-i mahza‖ gerçek adalet olup bireyin hakkını esas alır. 

―Bir masumun hakkı, bütün halk için dâhi iptal edilemez. Bir fert umumun selâmeti için feda 

edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde, hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan 

hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızası ile olsa o baĢka mes‘eledir.‖
169

 

Allah adildir. Yüce Allah kâinatta ―en küçük mahlûkun en küçük hacetine koĢan bir 

adalet ve hikmeti‖
170

 vardır.  

Adalet-i izafiye ―Küllün selâmeti için cüz‘ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını 

nazara almaz. Ehven-i Ģer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalıĢır.‖
171

 Adalet-i izafiye 

bir noktada ehven-i Ģer kuralını hayata geçirmektir. Çünkü toplumda mutlak adaleti sağlamak 

kolay değildir. Bediüzzaman hissiyatı, ihtirasları, ırkçılığı mutlak adaleti gerçekleĢtirmenin 

engeli olarak görür.
172

  

Ġman kalpte ve kafada manevi bir yasakçı bırakır. Ġnsanın fiilleri kalbin, hissin 

temayülâtından çıkar. O temayülat ise ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise, 

iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise, yapar; Ģer ise kendini çekmeye çalıĢır. Daha kör hisler 

onu yanlıĢ yola sevk edip mağlup etmez.‖
173

  

 

4.1 Adalet Kavramı: 
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Adalet, hakkın gözetilmesi anlamına gelmektedir. Hakkı hak sahibine vermek ve hakkı 

gözetmek adaletin gereğidir. Hakkın çoğulu ―Hukuk‖tur. Adalet bireyi ve toplumu 

ilgilendirdiği gibi, din ve ahlak kuralları ile de iliĢkilidir. 

Adalet ve hukuk insanlıkla beraber vardır. Ġslam‘da haklar insanlar ile sınırlı olmayıp 

tüm varlıkları kapsayacak kadar geniĢtir. Bu bakımdan haklar ―Hukukullah‖ ve ―Hukuk-u 

Ġbad‖ olarak ikiye ayrılır. Birincisi kiĢinin yaratıcısı ile olan iliĢkilerini ve haklarını düzenler. 

Ġkincisi ise kulun kullarla, insanlar ve bireylerle olan iliĢkilerini düzenler ve adaleti sağlamaya 

çalıĢır.  

Ġnsanlık tarihine baktığımız zaman Adaletin her zaman en yüce bir erdem olduğu 

konusunda filozofların ve ilim adamlarının hemfikir olduğunu görürüz.  Ancak Avrupa‘nın 

Ortaçağ‘ın skolâstik karanlığından aydınlanma dönemine geçiĢi sağlayan düĢünürler hukuksal 

eĢitliğe uygunluğun adalet için yeterli olduğu düĢüncesindedirler. Ancak bu kanunların adil 

olmasına, hukuk normlarının adil Ģekilde uygulanmasına bağlıdır. Kanun devleti demek 

hukuk devleti ve adil devlet demek anlamına gelmez. Kanunların hak ve hürriyetleri 

gözeterek yapılmıĢ olmasıyla hukuk adil bir uygulamaya kaynak olur. Yasaların uygulanması 

zulme yol açabileceği gibi haksızlığın yayılmasına da kaynak teĢkil edebilir.  

Günümüzde adalet kavramı ―Sosyal Adaleti‖ de içine alır. Sosyal adalet, ekonomik, 

sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi ve toplumdaki zayıf 

ve güçsüzlere devlet tarafından yardım elinin uzatılmasını gerekli kılar. Hukuk düzeninin adil 

olmadığı yerde sosyal adaleti sağlamak ta güçleĢir. 

 

4.2 Dinimizin Adalete Verdiği Önem:  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimede ―ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara 

yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düĢünüp tutasınız 

diye size öğüt veriyor‖
174

 buyrulmaktadır. Kral peygamber olan Hz. Davud‘a yüce Allah 

Ģöyle buyurur: ―Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. Ġnsanlar arasında hak 

ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah‘ın yolundan saptırır.‖
175

 Bu ayette de 

yüce Allah idarecilerin heva ve hevese uyarak karar vermelerinin zulme sebep olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Yüce Allah iman edip salih amel iĢleyenlere Ģöyle hitap eder: ―Allah size emanetleri 

ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmenizi emreder‖
176

 

buyurur. Bu ayette idarecilik ve yöneticiliğin ehil ellere verilmesi ile adaletin sağlanabileceği 

ifade edilmektedir. Ġdareciyi seçmek iman edenlerin görevi olduğu gibi, yönetime ehil olanlar 

getirilmelidir ki adalet sağlanabilsin denilmektedir.  

Son olarak yüce Allah ―Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet 

ile Ģahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. 

Bu, Allah‘a karĢı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah‘a karĢı gelmekten sakının. 

ġüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır‖
177

 buyurarak yeryüzünde adaleti 

sağlamanın mü‘minlerin görevi olduğunu söyleyerek mü‘minlere dünyada adaleti sağlama 

misyonunu yüklemektedir.  

Peygamberimiz (sav) adalet konusunda oldukça titizdi. Mekke‘nin fethinden sonra 

Fatıma adında soylu bir aileye mensup olan bir kadının hırsızlık yaparken yakalandı ve 

peygamberimizin (sav) huzuruna çıkarıldı. Suçu sabit olduğu için had uygulanarak elinin 

kesilmesi gerekiyordu. Mekke‘nin ileri gelenleri bu kadının ceza almaması için 

peygamberimize nazı geçen çok sevdiği Hz. Üsame b. Zeyd‘i gönderdiler. Bu duruma çok 

öfkelenen peygamberimiz (sav) halkın toplanmasını söyledi ve yüksek bir yere çıkarak Ģöyle 
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buyurdular: ―Ey Ġnsanlar! GeçmiĢ milletlerin ne yüzden yollarını sapıttığını biliyor musunuz? 

Onların asilzadeleri bir Ģey çalarsa onu cezalandırmazlar, itibarı az olanları çalarsa onu 

cezalandırırlardı. Allah‘a yemin ederim ki böylesine adi bir iĢi o Fatıma değil de kızım Fatıma 

yapmıĢ olsaydı onu da cezalandırırdım.‖
178

 

Yüce Allah peygamberimize (sav) ―De ki: Ben Allah‘ın indirdiği kitaba inandım ve 

aranızda adaleti gerçekleĢtirmekle emrolundum‖
179

 buyurarak görevinin adaleti sağlamak 

olduğunu açıkça emir buyurmuĢlardır. Peygamberimiz (sav) de ümmetinin idarecilerine adalet 

tavsiyesinde bulunarak ―Adil, bilgili ve baĢarılı idareciler; hısım, akraba ve Müslümanlara 

karĢı yumuĢak kalpli ve Ģefkatli olanlar; aile fertleri kalabalık olduğu halde harama el 

uzatmayan, haramdan uzak kalmaya çalıĢanlar cennet ehlidirler‖
180

 buyurarak adaletli 

olmaları konusunda uyarılarda bulunmuĢtur. Kıyametin dehĢetli gününde de ―Adaletli 

davranan idarecinin arĢın gölgesinde gölgeleneceğini‖
181

 müjdelemiĢtir.  

Dinimizin adaleti sağlamada gayr-i müslimleri eĢit tutar. Peygamberimiz (sav) ―Kim bir 

zımmiye eziyet ederse ben onun hasmıyım. Ben kimin hasmı olursam, ahirette onun yakasını 

tutarım, zımmınin hakkını alırım‖
182

 buyurarak Müslümanların gayr-i müslimlerin hukukuna 

daha çok riayet etmelerini istemiĢtir. 

Ġslâm dini baĢka dine mensup olan insanların hak ve hukukuna riayet edilmesini 

emreder. Sulh halinde, onların hakları da aynen Müslümanların hakkı gibi saklıdır, koruma 

altındadır. Nitekim Hanefi mezhebinde, ―Sulh halinde, Müslüman olmayan bir insanı haksız 

yere öldüren bir Müslüman‘a da kısas uygulanır‖, yani o da ölüme mahkûm edilir. 

Ġslam‘ın nazarında hak insan hakkıdır. Bunun için insanları birey olarak ele alır ve din, 

ırk ve düĢünce ayrımı yapmadan bireyin hukukunu korumayı esas kabul eder.  

 

4.3 Müslüman Ġdarecilerinin Adaleti Uygulamaya Yönelik Örnek DavranıĢları:  

Ġslam Tarihini altın sayfalarında adalet örneklerine oldukça sık rastlanır. Bilhassa 

peygamberimizin (sav) yukarıda örneğini verdiğimiz adalet konusundaki titizliğinden örnek 

alan sahabeler idare ettikleri Ģehirlerde ve halifeler yönetimde örnek davranıĢlar 

sergilemiĢlerdir. Hz. Ömer‘e (ra) ―Ömer-i Adil‖ dedirten husus bunun en güzel örneğidir.  

Hz. Ali (ra) kaybettiği kürkünü bir Yahudi‘nin pazarda satmaya çalıĢtığını görünce 

ondan kürkün kendisine ait olduğunu söyleyerek ister. Yahudi vermedi ve doğruca Kadı 

ġüreyh‘e gittiler. Kadı Hz. Ali‘den (ra) kürkün kendisine ait olduğuna dair Ģahit istedi. Hz. 

Ali (ra) da oğlu Hasan (ra) ve azatlı kölesi Kamber‘i gösterdi. Kadı ġureyh yakınlığından 

dolayı Hz. Hasan‘ın Ģahitliğini kabul etmedi. BaĢka delili olmayınca kadı ġureyh kürkü 

Yahudi‘ye vererek mahkemeyi bitirdi. Yahudi bu durum karĢısında halife Hz. Ali‘nin adalete 

bu derece boyun eğmesinden dolayı gerçeği itiraf ederek kürkü Hz. Ali‘ye (ra) vererek 

Müslüman oldu. Bu Yahudi daha sonra Sıffin savaĢında Ģehit olmuĢtur.   

Ġkinci bir örnek de Fatih Sultan Mehmet‘tir. Fatih, kendi adına yapılan camiinin 

sütunlarını mimari projeye uygun olmadığı için kesen Rum mimarın elini kestirir. Bunun 

üzerine Rum mimar mahkemeye baĢvurur. Kadı Hızır Fatih‘i mahkemeye çağırarak Rum 

mimar ile eĢit Ģartlarda yargılar ve Fatih‘in de elinin kesilmesine hükmeder. Rum mimar 

bunun üzerine davasını geri çeker; ama Kadı Hızır Fatih‘i tazminat ödemeye mahkûm eder.  

―Dokunulmazlara dokundurmayız‖ denilen bir durumun yaĢandığı zamanımızdaki 

adalet mekanizmasını iĢleyiĢi ile Osmanlı Devletini ayakta tutan hukuk ve adalet 

mekanizmasını kıyaslama imkânı dahi yoktur. Sahabeleri 50 sene içinde üç kıtaya hâkim eden 
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ve Osmanlıyı 600 yıl ayakta tutan sır budur. Bunun için Hz. Ömer (ra) ―Adalet mülkün 

temelidir‖ demiĢtir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde adalet ile hükmetmeyen kavimlerin sonlarının ne derece 

kötü olduğunu Ģöyle buyurur: ―Nice kasabaların halkını haksızlık yaparlarken yok ettik. Artık 

damları çökmüĢ, kuyuları terk edilmiĢ, sarayları bomboĢ kalmıĢtır.‖
183

 ―Halkı zalim olan nice 

kasabaları kırıp geçirdik ve onlardan sonra baĢka milletler var ettik.‖
184

 

 

4.4 EĢitlik/Müsavat: 

Adaletin gerçekleĢme Ģartlarından birisi ve en önemlisi ―eĢitlik/müsavat‖tır. Bu eĢitlik 

hukukî anlamda, kanun karĢısında eĢitlik ve fırsat eĢitliği anlamındadır. Bediüzzaman Said 

Nursi ―Müsavatsız adalet, adalet değildir‖ derken eĢitliğin adaletin gerçekleĢme Ģartı olarak 

gördüğünü anlamaktayız. 

EĢitlik, hiçbir ayırım gözetmeksizin kanunlar karĢısında herkesin eĢit olmasıdır. Bu 

ayrıca fırsat eĢitliğini de beraberinde getirir. Bu ilkeye göre hiçbir kiĢi, zümre ve sınıfa 

ayrıcalık tanınmaz. Devlet organları ve yönetim makamları bütün iĢlemlerinde yasa önünde 

eĢitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve kimseye ayrıcalık yapmamak demektir.  

EĢitlik cemiyetin maddî ve mânevî dengesini koruyan değerlerin baĢında gelir. Adalet 

ve hakkaniyet duygularının gerçekleĢmesi eĢitlik fikrinin göreceği kabul ve saygıya bağlıdır. 

Bediüzzaman‘a göre ―Müsavatsız adalet, adalet değildir.‖
185

  

EĢitlik hukuk karĢısında olmalıdır. EĢitliğin olması için adalet mekanizması olan 

mahkemelerin haktan baĢka hiçbir Ģeye âlet olmamalıdır.
186

 Güçlü olan Ģahıslar değil, 

kanunlar olmalıdır. Kuvvet kanunda olmazsa, Ģahıslasın istibdat ve baskısı öne çıkar.
187

 

Ġstibdat tevzi edilir, Ģahıslara göre değiĢir.   

Sahabelerin hayatlarına baktığımız zaman Hz. Ali‘nin (ra) bir Yahudi ile Fatih Sultan 

Mehmet ve Selahattin Eyyubî‘nin gayr-i müslim biri ile mürafaası Ġslam tarihinde bu eĢitliğin 

ne derece uygulandığını göstermeye yeterlidir.
188

  

 

5. Hürriyet: 

Bağımsızlık anlamına gelen hürriyet, hiç kimseye tahakküm etmemek ve kimsenin baskı 

ve tahakkümüne razı olmamak anlamına gelmektedir. Hürriyet ile irade arasında derin bir 

iliĢki vardır. Ġnsanın iradesine göre hareket etmesi onun hürriyeti demektir.  

Hürriyet herkesin istediğini yapması ve istediği gibi davranması demek değildir. Bu 

anarĢi ve baĢıboĢluk demektir. Hürriyet doğruyu yapmak ve kurallara uymak demektir. 

Hürriyet faydalı ve iyi olanı yapmak demektir. Ġnsanların zararlı ve Ģerli Ģeyleri yapma 

hürriyeti yoktur. Bu durumda hürriyet Bediüzzaman‘ın taraf ettiği gibi ―Ne nefsine ne de 

baĢkasına zarar vermeden herkesin meĢru hareketlerinde Ģahane serbest olmasıdır.‖
189

 Bu 

durumda hürriyet akıl ile iradenin ortak hareketi ile insanın kendine ve insanlara faydalı 

olmasıdır. 

Hürriyet ayrıca bireyin doğuĢtan Allah‘ın insana vermiĢ olduğu temel hak ve hürriyetleri 

kullanmada serbest olması anlamına gelir. Bu insanın temel hak ve hürriyetlerinin hiçbir Ģart 

altında iptal edilemeyeceği anlamına gelmektedir.  Liberalizm anlamındaki hürriyet, temel 

hak ve hürriyetler çerçevesinde insanın ekonomik anlamda serbest olma anlamına 

gelmektedir. 
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Allah‘a kul olmak insan hürriyetini sınırlamaz; bilakis hürriyetini sağlar. Allah‘a kul 

olmak ihtiraslarına, nefsine ve yanlıĢlara esir olmamak demektir. Çünkü Allah‘a kul ve asker 

olan bir biçareye tahakküm etmeye tenezzül etmeyeceği gibi, bir baĢkasının tahakkümüne 

girmeyi de izzet-i nefsine asla yediremez. ĠĢte gerçek hürriyet budur. Hür bir insan ne nefsinin 

ve ne de kadın ve para gibi ihtiraslarının esiri olmaz. Allah‘a ibadet etmek ―Allah‘ım senden 

baĢkasına ibadet etmem ve seneden baĢkasından yardım istemem‖
190

 demektir. Allah‘a hakiki 

kul olan hiçbir varlığa ve ihtiraslarına esir olmaz, tam hür olur. Asıl hürriyet budur.  

Kur‘ân-ı Kerimin insanın Allah‘a kul olduğu gerçeğini dile getirmesinin hikmeti de 

budur. Ġman nuru ile anlaĢılan bu durum ve kazanılan hürriyet inanmayan birine aynı hürriyeti 

vermez. Ġnanmayan biri Kur‘an-ı Kerime baktığı zaman Allah‘a kul olmanın ve ibadetin 

nefsinin istediği hayvani hürriyeti engellediği için Allah‘a kul olmayı ve ibadeti bir esaret 

olarak görür. ġeytanın telkini ile Allah‘a kul olmaktan kaçar, Ģeytana, ihtiraslarına ve nefsine 

esir olur. Bu esareti de nefsini memnun ettiği için hürriyet olarak yorumlar ve aldanır. 

 

5.1 Ġnsanın Hürriyeti: 

Kur'an-ı Kerim‘de insanın tam bir hürriyete sahip olduğunu ima eden ayetler olduğu 

gibi, tam bir irade hürriyetinin olmadığını ima eden ayetler de vardır. TartıĢma bu ayetlerin 

tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiĢtir. ―Ġster inansınlar ister inanmasınlar‖
191

 ―Allah dileseydi 

yeryüzünde herkes iman ederdi. Öyle ise sen insanları inanmaları için zorlama. Allah‘ın izni 

olmadan kimse iman edemez. Allah akıllarını kullanmayanları rezillik içinde azaba duçar 

eder. Sen onların akıllarına hitap edecek Ģekilde yeryüzünde ve semavatta bulunan 

ayetlerimizi delil göstererek tebliğde bulun. Ancak bu onlara yine de bir yarar sağlamaz. 

Onlar ancak baĢlarına bir belânın gelmesini beklerler.‖
192

  ―Allah dilemedikçe sizler 

isteyemezsiniz.‖
193

 ―Sizi ve yaptıklarınızı da yaratan Allah‘tır.‖
194

 Bu son ayeti yorumlayan 

Ġslam bilginleri, insanın tercihinin hür iradesine ait olduğunu ifade etmekle beraber insanın 

iradesi ve kastı ile hür olduğunu ancak, yaratma gücü olmadığı için onun iradesine ve isteğine 

uygun olarak fiillerini yaratanın Allah olduğunu ifade etmiĢlerdir.
195

 Çünkü her Ģeyin 

yaratıcısı Allah‘tır.
196

 

Ġslam bilginlerine göre insan iradesini kullanmada hür ve serbesttir. Ġstemek kuldan 

yaratmak Allah‘tandır. Ġnsanın istemeye gücü vardır; ama istediği Ģeyi yaratmaya ve meydana 

getirmeye gücü ve kudreti yoktur.
197

 Çünkü en basitinden konuĢmak, bakmak ve adımını 

atmanın baĢlangıcı insanın isteği iledir. Ama bu fiillerin oluĢması Allah‘ın irade ve kudreti ile 

olur. Zira bakmak istekten ibaret bir fiil değildir. Gözün görebilmesi için sağlam olması ve 

görme faaliyeti için binlerce kasın, hücrenin, beyin faaliyetinin yanında görmeyi sağlayan 

ıĢığın ve güneĢin bulunması, havanını bunu iletmesi ve sinirlerin beyin ile iletiĢim kurması 

gibi binlerce karmaĢık olayın, bir birini tamamlayan faaliyetlerin sonucu meydana gelen bir 

fiildir. Bu ise ancak Allah‘ın irade ve kudreti ile gerçekleĢebilir. 

Ġnsanın fiilleri ikiye ayrılır. Birincisi insan iradesinin etkisi olmayan zaruri fiiller; diğeri 

ise insanın isteğine bağlı olan fiiller. Birincisine kalbin çalıĢması ve insanı korumayı 

amaçlayan refleks hareketlerini örnek verebiliriz. Ġkincisi ise, yemek, içmek ve konuĢmak gibi 

fiillerdir. Ancak bu fiillerin baĢlangıcı ve tercihi insana aittir. OluĢması ve meydana gelmesi 

yine Allah‘ın kudreti iledir. Yemeği ağza götürerek çiğnemek insana aittir; ama bunun gıda 

olarak vücudu beslemesi ve mideden tüm vücuda dağılarak yerli yerine gitmesi ve faydalı 
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olması Allah‘ın iradesi ve kudreti iledir. KonuĢmak için ağzı açmak insana aittir; ciğerden 

nefesin çıkması harflerin mahreçlerine girmesi ve kelimelerin ağızdan çıkması ise Allah‘ın 

irade ve kudreti iledir. Çünkü nefesin ses ve kelime haline gelmesi binlerce karmaĢık 

olaylardan sonradır. Dolayısıyla  ―Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah‘tır‖
198

 ayeti bu 

gerçekleri açıklamaktadır. Zaruri filer ise insan iradesine bırakılamayacak derecede hayati 

önemi olan fiillerdir. Kalbin çalıĢması insan iradesine bırakılmıĢ olsaydı yaĢamak imkânsız 

olurdu. 

Ġnsan yaptıklarından dolayı değil, irade ve tercihini yanlıĢ kullanarak Allah‘ın razı 

olacağı olaylara ve fiillere sebep olduğu için cezayı hak eder. Razı olacağı güzel fiilleri 

meydana getirmeye sebep olmasından dolayı da mükâfatı hak etmektedir.    

Fiil, din ve teklif açısından ―amel‖ demektir. Yüce Allah insandan amel isterken elbette 

ıztırarı fiilleri yapmayı istememektedir. O takdirde bu istek abes kaçar. Zira kiĢi bunları 

yapmaya zaten mecburdur. Yapıp yapmamakta hür olduğu amellerin yapılmasını 

istemektedir. Ġman etmek inanç ve düĢünce yönünden amel aklın ve kalbin ameli olduğu gibi, 

"salih ameller" diye vasıflandırılan ve yapıldığı takdirde mükâfat ve cezayı gerektiren ameller 

de bedenin/nefsin amelleri olmaktadır. Ameli emreden ayetler insanın ihtiyari fiillerini de 

tespit etmiĢ olmaktadır.  

Ġnsanın hürriyeti demek, seçme özgürlüğünü, iradesini kullanarak bir Ģeyi tercih 

edebilmek demektir. Tercihten sonra onun sebeplerini ve neticelerini yaratan Allah'tır. Allah 

"Müsebbibü'l-Esbab" dır. Sebepleri de neticeleri de yaratan Allah'tır. 

 

5.2 Demokraside Hürriyet Kavramı:  

Demokrasinin temeli insan hürriyetine dayanır ve demokrasi bu hürriyetle ayakta kalır. 

Bundan dolayı demokrasi "Ġnsan Hürriyeti"ne çok önem verir. Ġnsan hak ve hürriyetleri kâmil 

manada verilmeden, demokratik ilkeleri hâkim kılmak mümkün gözükmemektedir. 

Ġnsan hürriyeti çeĢitli yönlerden ele alınabilir: 

1. Ontolojik Hürriyet: KiĢinin Allah'a karĢı sorumluluk sınırlarını gösteren hürriyettir. 

Ġnsanın Allah'a karĢı ne derece hür olduğu konusu yukarıda açıklığa kavuĢmuĢtur zannederim. 

2. Siyasi Hürriyet: Buna "DıĢ Hürriyet" de denmektedir. KiĢinin toplum içinde yaĢama 

hakkından tutunuz, eğitim, düĢünce, din ve vicdan hürriyeti, seyahat ve mülk edinme 

hürriyetine kadar tüm siyasi hak ve hürriyetleri içine alan geniĢ bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Münzevi yaĢayan kiĢinin bütün bunlara ihtiyacı yoktur. Bunun için medeniyetin gereği olan 

hürriyet, siyasi hürriyettir. 

3. KiĢinin Nefsine (=Kendine) KarĢı Hür Olabilmesi: Buna da "Ġç Hürriyet" 

denilmektedir. KiĢinin nefsine esir olmaması, kötü ve kaba içgüdülerine karĢı hürriyetini 

koruyabilmesidir. 

Bu konulardaki tartıĢmalarda istikametli olan orta yol "Ehl-i Sünnet" ulemasının takip 

etmiĢ olduğu, "Sizler amel etmekle mükellefsiniz. Herkes niçin yaratılmıĢ ise ona meyyaldir. 

O konuda baĢarıya ulaĢabilir" prensibidir. Bu peygamberimiz‘in (sav) bir hadisinden 

alınmıĢtır. "Herkes kendi karakterine ve seciyesine göre amel eder"
199

 ayetine de uygundur. 

Ġradi fiillerde iradesini kullanarak tercih hakkı ve yönlendirme insana aittir, neticede 

baĢarı Allah'ın takdiri ve irade-i külliyenin o iĢe taallukuna bağlıdır. KiĢi iyiyi, hayrı ve 

Allah'ın rızasına muvafık olanı tercih ettiğinden dolayı, niyeti, kastı ve fiilen teĢebbüsünden 

dolayı baĢarıya ulaĢsın ulaĢmasın mükâfatı hak eder. Tıpkı Ģoförün kurallara uyarak arabayı 

istediği yöne götürmesi gibi... Bunun için denilmektedir ki: "Tevfik refik olmaz ise baĢarı 

mümkün olmaz." Yani bir Ģeyi Allah murat etmemiĢ ise vaki olmaz. Ancak bu hayır ise 

teĢebbüs edenler niyetleri ve teĢebbüslerinden dolayı yine Allah'ın kendilerine vereceği 

mükâfatı hak etmiĢ olurlar. Bu Ģer ise Allah rahmetinden dolayı olay vaki olmadan sırf 
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niyetlerinden dolayı kiĢiyi mesul etmez. Zira niyet bir fiil değildir. Bilakis hadiste belirtildiği 

gibi kötü bir niyetten teĢebbüs etmekten Allah korkusu ile vazgeçen, günahtan kaçındığı için 

yine manevi mükâfatı hak eder. Çünkü haramdan kaçınmak da bir nevi ibadettir. 

Ġnsanın niyeti fiilin yaratılmasında bir adi Ģarttır. O fiilin vukuunda bir basit sebeptir. 

Müsebbibü'l-Esbab olan ve hikmeti gereği bu dünyada sebepler tahtında iĢ gören yüce Allah, 

insanın niyetini ve kasdını o fiile bir adi sebep olarak yaratmıĢ ve o neticeyi de o sebebe 

bağlamıĢtır. Bediüzzaman'a göre bu Ģart taalluk etmez ise Allah onu yaratmamaktadır. 

Ġrade de nisbîdir. Olumsuz olan ademî Ģeylerde son derece etkili ve fonksiyoneldir. 

Küfür, günah, zulüm ve dalalet gibi ademî olan emirlerde kabul etmemek, ihmal etmek ve 

reddetmek ile pek büyük cinayetler ve olumsuz fiiller gerçekleĢebilir. Bunların oluĢmasında 

da insanın irade-i cüz'îsi mühim rol oynamaktadır. Mesela, bir gemide dümeni tutan bir 

iĢçinin basit bir ihmal ve olumsuz bir tavrı ile o gemi karaya oturur veya baĢka bir gemi ile 

çarpıĢırsa ortaya çıkan zarar ve ziyan elbette o iĢçiye yüklenir ve ona göre de cezaya 

çarptırılır. Çünkü basit bir görevi ihmal etmesi ile o gemide çalıĢan yüzlerce iĢçinin ve o gemi 

sahibinin zararına sebep olmuĢtur. Yaptığı bir fiil yoktur. Yapmadığı için zarara sebep 

olmuĢtur. Günahlar bu nevidendir. ĠĢte bunların oluĢmasında insanın irade-i cüz'isi temel 

olduğu için, insan yaptıklarından sorumlu olur. 

Ġnsan hürriyetine büyük önem veren Bediüzzaman, bu hürriyetin ancak demokrasilerde 

sağlanabileceğini; ilmî, siyasal, sosyal her nevi istibdadın insanın duygularının geliĢmesine 

engel olduğunu, insanlar arasına kin ve nefret tohumları attığını, insanı sefalete mahkûm 

edeceğini belirtir.
200

 

Bediüzzaman'a göre Müslüman fert, aklını kullanan, kendine güvenen, onurlu, sadece 

Allah'a kul olup kimseye boyun eğmeyen, baĢkalarına da tahakküme tenezzül etmeyen hür bir 

insandır.
201

 Bu, insanın iradesini hür bir Ģekilde kullanmasının neticesi, insanlığın da 

gereğidir. Bu durumda insanın hürriyetine göre durumunu yeniden gözden geçirmesi gerekir. 

Âlimlerin, uluların ve Ģeyhlerin yerleri yeniden belirlenmeli, iliĢkiler yeniden 

düzenlenmelidir.
202

 Baskı uygulamak ve büyüklük taslamak, büyüklük değildir. Büyüklük 

tevazu ve mahviyettedir. Bu da dostça ve arkadaĢça davranıĢı gerekli kılar. Ġslam bilginlerine 

göre insanın irade ve hürriyetine müdahaleye kimsenin hakkı yoktur. Ancak ilim ve ikna ile 

ona yön verilebilir.  

Ġslam, ferdî hürriyeti en güzel Ģekilleriyle, insanî eĢitliği en ince yönleriyle tanır. Fakat 

bunları geliĢigüzel kullanmaz. Ferdî hürriyetlerin karĢısında ferdî mesuliyetleri koyar. KiĢi ve 

toplumu içine alan sorumluluk ve yükümlülükleri de topluma yükler. Ġslam‘a göre kiĢi ile 

kendisi, kiĢi ile yakın akrabası, kiĢi ile toplum, belirli toplum ile toplumlar, belirli bir nesil ile 

ardı ardına gelen diğer nesiller arasında dayanıĢma söz konusudur.  

Ġslam‘da ise VII. Yüzyılda Asr-ı Saadet döneminde insanlığa en güzel bir model olan 

―Seçim, Hürriyet, Adalet ve Müsavat ile Kanun Hâkimiyeti‖nin en güzel iĢleyiĢini ortaya 

koymuĢtur. Türk hukuk tarihinde ilk yazılı anayasa olarak vasıflandırdıkları 1879 tarihli 

Kanun-i Esasi, bu hak ve hürriyetleri ilk kabul etmez, eskiden beri var olan bu hak ve 

hürriyetleri yazılı hale getirir.
203

 

Eski Yunanda hürriyet soyluların ve aristokratların hakkı sayılırdı. Köleler, iĢçiler ve 

köylüler ayrı birere sınıf olarak kabul edilirdi. Ġngiltere‘de 1215 Magna Carta Libertatum 

belgesi ile hürriyet siyasi hayatlarına girmiĢ oldu. 18. ve 19. Yüzyılda insan hak ve 

hürriyetleri öne çıkmıĢtır. Amerika‘da ise 18. Yüzyılda Virginia Haklar Bildirisine kadar 

Ġngilizlerin kölesi durumunda idiler. Genel seçim sistemi ancak 19. Yüzyılın ortalarına doğru 
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kabul edilmiĢtir.
204

 Fransa ise 1789 Fransız Ġhtilalinden önce Derebeylerin zorba idarelerine 

mahkûmdu.  
 

6. Din ve Vicdan Hürriyeti: 

Toplum herkesin benimsediği kurallarla yönetilir. Herkesin benimsediği kurallar bir 

nevi sözleĢmedir. Halka oyu ile kabul edilir. Bir de Kamu vicdanının kabul ettiği ortak 

inançtan kaynaklanan ―Din Kuralları‖ ve Örften kaynaklanan ―Ahlak‖ kuralları vardır. 

Böylece toplumda üç çeĢit kural vardır: ―Din Kuralları, (Ortak inanç) Ahlak Kuralları, (Ortak 

kültür ve Örf) Hukuk Kuralları (Yazılı sözleĢmelerdir.) 

Din Kurallarını ihlal etmenin müeyyidesi uhrevi olup ―Günah‖ tabir edilir. Ahlaki 

kurallar ise kamuda ―Ayıp ve Terbiyesizlik‖ olarak adlandırılır ve kınama cezası ile 

cezalandırılır. Bu da bir yaptırımdır. Hukuk kurallarını ihlal edenler ise mahkemece 

yargılanarak ―Kanuni Cezalar‖ ile tecziye edilirler. Bu ferdi kurallara uymayanlar, uymayana 

da müeyyide uygulanmıĢ olur. Son zamanlarda ―Laik ahlaktan‖ bahsedilir olmuĢtur, ama ne 

olduğu netlik kazanmıĢ değildir.  

Eski Türklerde sosyal hayatı düzenleyen kurallara ―Töre‖ denilmekteydi. Bu törenin 

kaynağı yine ilahi kaynağa dayanmaktaydı. Göktürkler Orhun Abidelerinde: ―Ben Tanrıdan 

doğmuĢ Türk Bilge Kağan‖ Tanrının iradesi ile kağanlık tahtına oturdum. Türk Oğuz Beyleri, 

Türk Milleti iĢitin: ―Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk milletini, Türk 

devletini, Türk vatanını, Türk töresini kimse bozamaz. Ey Türk titre ve kendine dön!‖ 

ifadeleri yer almaktadır.  

Hakan ülkede hem asayiĢi ve güveni sağlayan, hem de adaleti sağlayan üstün idare idi. 

Hakan ölünce Kurultay toplanır ve yeni hakanı belirlerdi. Devlet baĢkanı yetkisini ve gücünü 

Gökten (Tanrıdan) alırdı. Gökteki yaratıcının yerdeki temsilcisiydi. (Halife-Ruhullah) Hakan 

adaleti temin etmediği ve halkını refah içinde yaĢatmadığı müddetçe Tanrının kutunu geri 

aldığı düĢünülerek Kurultay kararı ile düĢürülürdü. Töreye göre adam öldürmek, hırsızlık ve 

ihanetin cezası idamdı. Ġdam cezaları yay kiriĢi ile boğularak infaz edilirdi.
205

 

Türkler Müslüman olduktan sonra Ġslam‘ın kendi törelerine uygun olduğunu görünce 

aynı Ģeyleri daha kolay benimsediler. Ġslam‘a kolayca girdikleri gibi, Ġslam‘ın kanunları olan 

Ģeriatı aynen töre gibi kabul ve tatbik ettiler. 

Karahanlı Hakanı Satuk Buğra Han 926‘da babası Bazır Aslan Hanın yerine KaĢgar‘da 

tahta çıkınca 25 yaĢındaydı ve Müslümanlığını ilan etti. Resmi dinin de Müslümanlık 

olduğunu ilan etti. Bu Türkler için dönüm noktası oldu. Devlet baĢkanları ―Kitap ve Sünnet‖e 

uymakla beraber PadiĢahlar çıkardıkları özel kanunnamelerle yerel halkın örf ve adetlerini 

yasal hale getirmiĢlerdir. Kanunnameler, Ġdari, mali, cezai muhtelif hukuk sahalarına ait 

olmak üzere, padiĢahların emri ile konmuĢ kanun ve nizamları toplayan mecmualardır. 

―Kavanin-i Al-i Osman‖ adı altında derlenmiĢlerdir. Bunların içinde ―Fatihin ve Kanuni‘nin 

Kanunnameleri‖ mevcuttur. 

Ġlk kanunu Osman Gazi ―Pazar Vergisi‖ olarak koymuĢtur. Adalet iĢlerini yürütmek 

üzere Osman Gazi tarafından Karahisar‘ın fethinden sonra atadığı Dursun Fakih‘tir. Yavuz 

Sultan Selim ġeyhülislamlık makamını kurdurdu. ġeyhülislamlar PadiĢah fermanlarının 

Ģeriata uygunluğunu kontrol ederdi. ġeriatla ilgili olmayan fermanları ise ―ġer‘i maslahat 

değildir. Nasıl emredilmiĢ ise, öyle hareket etmek gerektir‖ diye uygulamalarına 

karıĢmazlardı. Bir nevi tasdik ederlerdi. Fetvalar Kadı‘yı bağlamazdı. Yani kadılar, müftünün 

fetvasına uymak durumunda değillerdi. Bunu ayırmıĢlardı... Ceza hukuku ayrı, ibadet ile ilgili 

ahkâm ayrı idi. Osmanlı‘da Hadler ile ilgili kuralları uygulama olayı çok nadirdir. 600 yıllık 

Osmanlı döneminde recm bir defa uygulanmıĢtır. O da IV. Mehmed döneminde bir Yahudi ile 
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zina eden bir Müslüman kadını recmedilmiĢtir. Hırsızlıktan dolayı el kesilmesi ise 

nadirattandır.  

 

6.1 Din ve Vicdan Hürriyeti’nin Uygulanması: 

Din; Allah‘a ve Ahirete iman meselesidir. Din inanç ve düĢünce birliğinin temelidir. Bu 

da milleti oluĢturan temel iki unsurdur. Dolayısıyla ―Din-dil bir ise millet birdir.‖ Dini ve dili 

bir olan topluluklar nerede olursa olsunlar bir millet sayılırlar. Bunun için din=millet 

anlamında kullanılmıĢtır. Din milletin kültür birliğini de sağlar. Milletlerin kültürel 

unsurlarını Ģekillendiren, örf ve adetleri oluĢturan dini kuralardır. Ġnanç birliğidir. 

Ali Fuat BAġGĠL dinin tarifini ―Ferdi, dünya ve ahiret saadetine ulaĢtıran ilahi yol‖ 

Ģeklinde yapar. Din sadece inançtan ibaret değildir. O inancın Ģekillendirildiği ve gidilmesini 

istediği, Allah‘a ulaĢtıran yolda gitmek, yani emir-nehiy çerçevesinde çizilen peygamberin 

gittiği yoldur. Buna ―Sünnet‖ denir. Yine buna  ―Amel-i Salih‖ denmektedir. 

Dinin iki temel unsuru vardır: Ġman ve Amel-i Salih. Ġman amelsiz olmaz. Ameli netice 

vermeyen iman sözden ibaret kalır, bu münafığın imanıdır. Din muamele ile kendini gösterir. 

Dinde bu muameleye ―ibadet‖ denir. Ġbadet ise iki nevidir. Biri emr olunanı yapmaktır. Buna 

―Amel-i Salih‖ denir. Ġkincisi yasaklanan Ģeylerden kaçmaktır. Buna ise ―Takva‖ denir. 

Dinsiz fert olur, cemiyet olamaz. Bunun için insanın en temel hakkı Ġnanç ve ibadet hakkıdır. 

Devlet ve siyasal güçler bu temel hakkı korumak ve icrasını hür bir Ģekilde uygulamak için 

vardır. 

―Siyasal iktidarlar ve onların güvenlik güçleri mabetlere hükmedemezler.‖ Onları hür 

bir Ģekilde ibadet etmeleri için korumakla mükelleftirler. Bunu da ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ 

çerçevesinde yapar.  

Din ve Vicdan Hürriyeti‘nin kapsam alanı tüm hayatı kapsayacak kadar geniĢtir. Çünkü 

din sadece inançtan ibaret değildir ki kalplerde ve vicdanlarda hapsedilebilsin. Belki ―Amel-i 

Salih‖ denen hayatı olumlu olarak etkileyen tüm alanlarda etkisini gösteren bir konumdadır. 

Bunun için Ġnanma Hakkı inancına göre yaĢama hakkını da beraberinde getirir. Ġnancın 

tezahürü ibadet Ģeklindedir. Ġbadet ise Allah‘ın emirlerini yapmak ve yasaklarından 

kaçmaktır. Bu da öğrenme, öğretme ve inancını yayama hakkını beraberinde getirir. Böylece 

―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ inandığı gibi yaĢama, inancını baĢkaları ile paylaĢma, inancını 

öğrenme ve öğretme ve bunun için her türlü faaliyeti yapma hakkını beraberinde getirir. 

Dinin amacı doğru inancı yayma, kalplerde Allah korkusu ve ahiret duygusunu 

yerleĢtirerek ahlakı koruma, kanun düzenini korumak, mal, can, namus ve hayat hakkını 

korumaktır. Devletin de varlık amacı budur. Dolayısıyla din ve devlet bu noktada aynı amaca 

hizmet ederler. Devlete saygı ve itaati sağlayan da yine dindir. Bir hukuk devletinde dinin 

korumasını amaçladığı haklar devlet tarafından da hukuk namına korunması amaçlanır.  

Hakların sınırlaması ancak toplumda asayiĢi korumak ve temel hakları ortadan 

kaldıracak olan faaliyetlere müdahale Ģeklindedir. Din hukuka hizmet ettiği için devlet ile din 

aynı noktada örtüĢür. Bunun için dinin hükümlerine aykırı kanun yapılamaz. Yapılırsa hukuk 

ihlal edilmiĢ olur. Böyle bir devlet de hukuk devleti değil, kanun devleti olur. Kanun devleti 

Ģayet hukuku ihlal eden kanunları yaparsa o zaman da zâlim devlet adını alır.  Zira hukukun 

ihlali zulümdür. Bunu devlet kanunlarla yaparsa zulüm tüm ülkeye yayılır. Çünkü kanunların 

uygulama alanı bütün ülkedir. 

6.2 Din ve Taassup: 

Taassup yanlıĢta ısrar etmektir. Doğruda ve hakta ısrarcı olmak taassup değil, hakta 

sebat ve salâbettir. Bundan dolayı Hıristiyanların ve batıl din mensuplarının inançlarında 

ısrarı taassuptur, hak dine inananların ısrarı hakta sebattır, taassup değildir. Hak dinler ile batıl 

din ve mezhepler arasındaki fark buradan kaynaklanır.  

Hak din, akla, ahlaka ve ilme aykırı olmaz. Bilakis akıl hak dini kabul eder, 

anlamadıklarını anlamaya çalıĢır, ahlaka ve ilme destek verir. Hak din yüce Allah‘ın ―Hak‖ 



 

 

37 

isminden kaynaklandığı için, dinimizde hakikatsizlik yoktur. Bu sebepten dolayı taassup ―Din 

ve Vicdan Hürriyeti‖nin engelidir. Çünkü hak din fıtratın sesi olduğu için ifrat ve tefrit 

aĢırılığı ve inkârı netice verir; her ikisi de dine zarar verir. Din orta yoldur; bunun için dinde 

fanatizm olmaz. 

6.3 Ġslam Dünyasında Din ve Vicdan Hürriyetinin Uygulaması: 

Peygamberimizin (sav) Hıristiyanlar ile yaptığı anlaĢmalar ―Din ve Vicdan Hürriyetine‖ 

verilen değerin en güzel örneğidir. Hz. Ömer Kudüs‘ü alınca dinlerine ve kiliselerine 

dokunmamıĢtır. Namazı bile dıĢarıda kılmıĢtır.  

Sırp Kralı Brankoviç, Macar Kralı Hunyedi‘ye sorar: ―Ülkemizi alınca ne yaparsınız?‖ 

―Hepsini Katolik yapacağız‖ cevabını alır. Fatih‘e sorar, Fatih: ―Her Cami yanında kilise 

yapmanıza müsaade ederim‖ cevabını alınca Sırbistan Osmanlı‘ya iltihak eder...  

Osmanlıda ve Ġslam dünyasında tüm dinler barıĢ içinde yan yana yaĢarken Hıristiyan 

âleminde mezhep kavgaları yüzünden kan gövdeyi götürüyordu. 7 Mayıs 1527‘de Ġmparator 

ġarlken Roma‘ya girince, tüm eserler ve kiliseler yağma edilir. Hz. Ġsa‘nın (as) havarisi Saint 

Pierre‘nın mezarı bile deĢilir. ĠĢte Hıristiyan taassubu...  

XVI. ve XVII. yüzyılda Ortodoksların çoğu Osmanlıların topraklarında yaĢayarak 

varlıklarını devam ettirdiler. Ortodokslar din hürriyetini Fatih‘e borçludurlar. Protestanlar da 

varlıklarını Kanuni Sultan Süleyman‘a borçludurlar. Almanya‘da Martin Luther‘in kopardığı 

fırtına, mezhep çatıĢmalarını baĢlatmıĢtır. Luther Kanuni‘ye mektup yazarak Protestanlara 

yardım istemiĢtir. Museviler de varlıklarını Osmanlılara borçludurlar. Hıristiyan taassubu 

musevileri katlederken Osmanlı onları himayesine almıĢtır.  

6.4 Din, Devlet Münasebeti ve Laiklik: 

Din ve devlet açısından üç kategoride değerlendirilmektedir. Birincisi, dine bağlı devlet. 

Ġkincisi, devlete bağlı din. Üçüncüsü, ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ni esas alan hukuk devleti. 

Ġdeal ve demokratik olanı Din ve Vicdan Hürriyeti‘nin esas alındığı ―Hukuk Devleti‖dir.  

Lâiklik Hıristiyan mezhepleri arasındaki kavgaları önlemek için ortaya atılan bir ilkedir. 

Amacı da kilisenin ve ruhani reislerin devlet iĢlerine karıĢmalarını ve dini devleti idare etme 

aracı olmaktan kurtarmaktır. Hak din olan Ġslamiyet‘e mensup Müslümanların lâikliğe, 

devletin de kendini korumak için lâiklik ilkesine ihtiyacı yoktur. Nitekim 1937 yılına kadar 

Ġslam ülkelerinde lâiklik yoktur ve dinin devlete tahakkümü de söz konusu değildir. 1937 

yılından sonra da lâiklik dini korumak için değil, dindarları ezmek için kullanılmıĢtır. 

Ayrıca lâiklik ferdi değil, devleti ilgilendirir. Fert dine ya inanır veya inanmaz. Fert 

dindar veya dinsiz olabilir ama lâik olamaz. Dini sorumluluk ferdidir, kurumlar ve 

müesseseler sorumlu olmaz. Onları yöneten fertler sorumluluk üstlenirler. Ancak devlet dine 

karĢı tarafsız olur. Devlet dinsize iliĢmediği gibi, dindara da iliĢmez. Her ikisini de vatandaĢ 

olarak görür ve fırsat eĢitliği içinde hukuk karĢısında eĢit görür. Devlet bir dini temsil ederek 

diğer dini ezmeye çalıĢmaz; veya dinsize taraftar olarak dindarı ezmeye çalıĢmaz. Kanun 

karĢısında herkesi birey olarak eĢit görür ve her ferde fırsat eĢitliği sağlar. Hukuk devletinde 

lâikliğe gerek yoktur. ―Din ve Vicdan Özgürlüğü‖ tüm vatandaĢların hukukunu korur. Devlet 

tüm dinlere ve dindarlara iliĢmediği gibi, dinsizlere de iliĢmez. Tüm vatandaĢlarını hukuk 

karĢısında eĢit görür. Ġslam dininde zaten ―Dinde zorlama yoktur.‖
206

 Lâikliğe neden ihtiyaç 

olsun? 1876‘da hazırlanan kanun esası 23 kiĢilik bir heyetçe hazırlanmıĢ 23 Aralık 1876‘da 

Hattı-Hümâyûn ile ferman anayasa olarak ilan edilmiĢ, 119 maddeden ibarettir. Anayasa‘nın 

gereği toplanan Meclis Mebusanda 80‘i Müslüman, 50‘si gayr-i müslim 130 mebus vardır. 

Osmanlı‘nın ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ böyleydi.  

6.5 Türkiye Cumhuriyeti’nin LâikleĢme Süreci:  

20 Ocak 1921‘de kabul edilen 24 maddelik ―TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‖nda laiklik 

yoktur. 29 Ekim 1933‘de kabul edilen değiĢiklikler içinde de Lâiklik maddesi yoktur. Esasen 

Türkiye Cumhuriyeti de kuruluĢunda bir din devleti olarak kurulmuĢtur.  
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20 Nisan 1924‘de TBMM‘de kabul edilen Anayasa‘nın ilgili maddeleri Ģöyledir:   

Madde 1: ―Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Ġdare Ģekli Cumhuriyettir.‖  

Madde 2: ―Türkiye devletinin dini Din-i Ġslam‘dır, resmi dili Türkçe‘dir. 

makarrı/baĢkenti Ankara Ģehridir.‖  

Madde 26: ―Ahkâm-ı ġer‘iyenin tenfizi TBMM‘nin vazifelerindendir‖ denilmektedir. 

Dini hükümlerin uygulaması 26. maddeye göre meclisin vazifesidir. Bu ise devletin din 

devleti olması anlamına gelmektedir.   

Anayasanın yani, TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‘nun 2. maddesi müzakere edilirken ne 

yazık ki, Mahmut Esat (Bozkurt) ―Ġslam terakkiye manidir‖ diyebilmiĢ ve Anayasaya 

Hıristiyanlığın din olarak yazılmasını savunabilmiĢtir. Kazım Karabekir, Ġslam‘ı müdafaa 

ederken Fethi (Okyar) Bey de söz alıp ―Türkler Ġslam‘ı kabul ettiği için geri kaldılar‖
207

 

diyordu. M. Kemal‘in amacı da ―Devlete bağlı bir din‖ anlayıĢına sahipti. Bunu yapmak için 

hilafeti ve ―Evkaf ve ġer‘iye Vekâletini‖ kaldırarak yerine devlete bağlı ―Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‖nı kurmuĢtur. Nitekim 2 Mart 1924‘de TBMM tarafından çıkarılan 429 sayılı 

kanun ile ―ġeri‘ye ve Evkaf Vekâleti‖ ilga edilir. ―Devlet iĢi, din iĢinden ayrılır. (Madde 1) 

Devlete bağlı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kurulur. Reisi de baĢvekil tarafından atanır.‖ (Madde 

3–4) hükmü getirilir.  

1 Kasım 1922 saltanat kaldırıldı. 16 Kasım 1922 Sultan Vahdettin ülkeyi terk etmek 

zorunda bırakıldı.18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi halife seçildi ama aradan iki sene 

geçmeden 3 Mart 1924‘de halifelik kaldırıldı. Ertesi gün Osmanlı hanedanı zorunlu olarak 

ülke dıĢına çıkarıldı. 3 Mart 1924 tarih 430 sayılı tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıldı. Böylece 

tüm dini eğitim veren medreseler kapatıldı. Daha sonra devrimler arka arkaya geldi.   

Atatürk 26 Ağustos 1925‘te Ġnebolu Nutkunda: ―Ey Millet, biliniz ki, Türkiye 

Cumhuriyeti Ģeyhler, derviĢler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat 

medeniyet tarikatıdır. Tekkeler derhal kapatılmalıdır. Tekkelerin gayesi halkı meczup ve aptal 

yapmaktır‖ diyordu. Bundan sonra 30 Kasım 1925‘te tekke ve zaviyeler kapatıldı. 

1927 yılında M. Kemal Ģunları söylemektedir: ―Ġlk teĢkilat-ı esasiye kanununu 

hazırlayanlara bizzat riyaset ediyordum. Yapmakta olduğumuz kanun ile Ahkâm-ı 

ġer‘iyye‘nin bir münasebeti olmadığını anlatmaya çok çalıĢtım. Fakat ikna mümkün olmadı. 

Kanunun gerek 2. gerekse 26. maddelerinde zait görülen ve yeni Türk devletinin asli karakteri 

ile bağdaĢmayan tabirler, inkılâp ve cumhuriyetin o zaman için sakınca görmediği tavizlerdir. 

Millet Anayasadan bu fazlalığı ilk fırsatta kaldırmalıdır.‖ 

Bu nutuktan bir yıl sonra 10 Nisan 1928‘de 1222 sayılı kanun ile anayasada gerekli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ġsmet Ġnönü ve 120 arkadaĢının verdiği değiĢiklik teklifinin 

gerekçesi Ģu satırlarda özetlenmiĢtir. ―ÇağdaĢ medeniyetin amme hukukunda millet 

hâkimiyetini yansıtan en geliĢmiĢ devlet Ģekli laik ve demokratik cumhuriyettir. Meclisimizin 

ittifakla kabul ettiği medeni kanun ve ceza kanunlarında bu esası fiiliyatta sağlamaktadır.‖ 

2 ġubat 1937‘de 3115 sayılı kanun ile Halk Partisi‘nin altı okundaki maddeler Anayasa 

metnine konularak 2. madde Ģöyle değiĢtirildi: ―Türkiye Devleti; cumhuriyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkılâpçıdır. Resmi dili Türkçe‘dir. Makamı Ankara Ģehridir.‖ 

 

7. Fikir Hürriyeti: 

Ġslam hukukunun çok önemli bir hak olarak gördüğü ―Fikir Açıklama Hürriyeti‖ 

Avrupa‘da ancak XVIII. Yüzyılda yer bulabilmiĢtir. Ġslamiyet‘te ise akıl en mühim bir esastır. 

Dinin ana kaynağı olan Kur‘ân-ı Kerim düĢünmeyi, aklını çalıĢtırmayı insanlığın gereği 

olarak kabul eder.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah size düĢünesiniz diye ayetlerini açıklıyor‖
208

 

buyurur. Peygamberimiz (sav) ―Din nasihattir‖
209

 buyururken elbette insanların akıllarına 
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hitap etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü nasihat demek, kelime anlamı ile ―Balı mumdan 

süzmektir.‖ Güzel ifadelerle insanları aklın kabul ettiği iyiye yönlendirmek, insanların hayrını 

ve iyiliğini istemektir. Bu nasihat herkese yapılacaktır. Kapsamı, emr-i bi‘l-ma‘rûf 

çerçevesinde idareciden halka olacağı gibi, halktan da idareciye yönelik olacaktır.  

Bunun dıĢında Ġslam dünyasında amme idaresinde idareciyi tenkit etmek, aksi görüĢleri 

dile getirmek kabul edilen ve çokça kullanılan bir kamu hakkıdır. Bu hakkın kullanımı Ġslam 

dünyasında devamlı uygulana gelen bir tatbikattır. Müslüman idareciler ve devlet baĢkanları 

kendilerini murakabe ederek tenkit etmeyen vatandaĢları ayıplamıĢlardır.  

Müslümanların ilk halifesi Hz. Ebubekir (ra) seçildiği günü ―Ey insanlar! Ben sizin en 

hayırlınız olmadığım halde üzerinize halife oldum. Beni haklı görürseniz yardımcı olunuz; 

hata üzere görürseniz bana engel olunuz. Ben Allah‘a ve resulüne itaat üzere olur da hak 

yolda olursam bana itaat ediniz. ġayet Allah‘a ve resulüne isyan ederek yanlıĢ ve hatalı bir 

yola girer, haksız emir verecek olursam bana itaat etmeniz gerekmez‖ demiĢtir. 

Hz. Ömer (ra) bir konuĢmasında ―Kadınlar fazla mehir istiyorlar. Onların mehirlerini 

sınırlandırmak gerekir‖ sözünü iĢiten bir kadın Nisa Suresi 20. ayetini okuyarak karĢı çıkmıĢ 

ve Ömer (ra) hatasını anlayarak sözünden geri dönmüĢtür. Bir defasında ―Ey Ġnsanlar! Kim 

bende bir yanlıĢ görürse düzeltsin‖ diye kendisini tenkit etmelerini istemiĢtir. ―Seni 

kılıçlarımız ile doğrulturuz‖ diyenlere kızmamıĢ, bilakis ―Allah‘a Ģükür Ömer hata ederse onu 

düzeltecek insanlar var‖ diye sevinmiĢtir. Çünkü Adalet tek baĢına sağlanmaz. Yalan ve 

yanlıĢ ifadeler, insanların hâkimi ve idareciyi yanlıĢa sürüklemeleri, delilleri ortadan 

kaldırmaları zulme iteceği gibi, idareciye yardımcı olmaları da adalete ve hakkaniyete 

götürür. 

―Allah‘tan kork ya Ömer!‖ diyen birini susturmak isteyenler Hz. Ömer Ģöyle der: 

―Bırakın konuĢsun. Ġçinizden bildiğini söylemeyen hayırlınız değildir. Sizin sözlerinizi 

dinleyerek kabul etmezsek biz de hayırlı bir idareci değiliz demektir.‖ 

Hz. Ali (ra) kendi döneminde ortaya çıkan ve güçlü bir muhalefet hareketi olan 

―Haricilere‖ Ģöyle demiĢtir. ―Sizler ülkemde inanç ve fikrinizi açıklama, yayma ve istediğiniz 

gibi propaganda yapma ve dolaĢma hürriyetine sahipsiniz. Ancak kan döker, can yakar ve 

mala ve namusa tecavüz ederseniz sizleri kanun ve hukuk namına cezalandırırım.‖ ĠĢte en 

karıĢık ve karmaĢık bir dönemde dahi fikir hürriyeti bu derece geniĢ bırakılmıĢtır.   

Hz. Muaviye‘de ġam‘da halka ilk hitabesinde ―Ben yanlıĢ karar verirsem ve zulme 

saparsam ne yaparsınız?‖ diye sormuĢ, ―Seni kılıçlarımızla doğrulturuz‖ diyenleri görünce 

sevinerek ―Allah‘ım sana Ģükürler olsun. Ben zulmedecek olsam beni doğrultacak olanlar 

var‖ demiĢtir. Sonra da ―Ġdareci zulmedince ona karĢı çıkanlar olduğu müddetçe zulmün önü 

alınır‖ demiĢtir.  

Ne var ki, hilafet döneminde hiçbir sınırlama ve kayıt konmayan ―Fikir Hürriyeti‖ ve 

idareye karĢı muhalefeti alenen ortaya koyan ―Muhalefet Hürriyeti‖ ve guruplaĢmalar, 

hizipler oluĢturma, -bir nevi partileĢme ki, günümüzde her Ģey gibi muhalefet de siyasi olarak 

sistemleĢtirilmiĢtir- Hz. Muaviye‘den (ra) sonra saltanat döneminde azalmıĢ ve halkın idareye 

mutlak itaati istenmiĢtir. Bu bağlamda Abbasi halifesi Mansur döneminde fikir açıklama 

hürriyeti çok sınırlandırılmıĢtır. 

7.1 Fikir Hürriyetinin Özellikleri:  

DüĢünce hürriyeti teĢvik edilmelidir ki insanlar düĢünsünler ve kanaatlerini baĢkaları ile 

paylaĢsınlar. Bu insana insanlık vasfını kazandırdığı gibi, fikir üretmeyi teĢvik eder. Fikir 

üretmek ise insanları daima güzele ve iyiye yönlendirir. Bu bağlamda: 

a) Fikir hürriyeti bir insanlık hakkı ve bireyin insan olma özelliği gereği bir vecibedir. 

b) Ġnsan irade ve düĢüncesi ile insan olduğu için insanları bundan vazgeçirmek insanlığı 

mahvetmek demektir. Ġnsan düĢünmekten ve düĢüncesini açıklamaktan vazgeçmemelidir. 
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c) Devleti ve iktidarı eleĢtirmek ve yanlıĢları düzeltmek için fikir üretmek fikir hürriyeti 

gereğidir. Her ülkede iktidar vardır; iktidarı meĢru ve demokrat yapan muhalefetin varlığıdır.  

d) Ġslam dini yanlıĢ da olsa hiçbir düĢünceyi yasaklamaz. YanlıĢ düĢüncenin fiiliyatta 

tatbikatından zarar görenleri dikkate alarak hak ve hukuk namına toplumun bundan zarar 

görmesini önlemeye çalıĢır. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Yapmadıkları sürece içlerinden 

geçirdikleri kötülüklerden ve kötü düĢüncelerden dolayı günah yoktur‖
210

 buyurmuĢlardır. 

e) Ġyiliği teĢvik etmek, kötülüğü önlemeye çalıĢmak Ġslam dininde bir vecibedir ve farz 

bir görevdir. Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman eli ile 

düzletmeye çalıĢsın. Buna gücü yetmezse dili ile düzeltmeye çalıĢsın. Buna da güç 

yetiremezse o zaman kalben istemeyerek o kötülüğe bulaĢmamaya çalıĢsın.‖
211

 Bu hadis bize 

dil ile nasihatle, fikrini ve kanaatini açıklayarak yanlıĢı düzeltmeyi emretmektedir.  

f) Kalem ile fikrini açıklamak da sözle açıklamaya benzer. Bilhassa bu zamanda kalem 

ile ve haberleĢme vasıtaları ile fikir açıklamak daha tesirli ve daha yaygındır. Bu da ―Hür 

Basın ve Yayın Organlarının‖ varlığını zaruri kılmaktadır.  

7.2 Fikir Hürriyetinin Sınırları:  

 Hiçbir hak sınırsız değildir. Kötüye kullanıldığı veya kötüye kullanılarak kamuya zarar 

vermeye baĢladığı zaman yetkili kurumlarca sınırlandırılabilir. Sınırlandırmanın amacı 

―Bireyin Hakkını ve Toplumun AsayiĢini koruma‖ olmalıdır. Ġnsanlar arasında sevgi, saygı ve 

kardeĢlik duygularının geliĢmesine hizmet etmelidir. Bu duyguları tahrip eden fikirler fikir 

sayılmaz; suç sayılır.  

Fikir suçları ya Ģahsa, bireye karĢı olur veya dine karĢı olur. ġahsa karĢı fikir beyanı 

sureti ile ağır hücumlar yapılabilir. Peygamberimiz (sav) Ģahsına karĢı yapılan hakaretleri 

affetmiĢtir. Hz. Ömer (ra) ve Hz. Ali (ra) da peygamberimize uyarak kendi Ģahıslarına yapılan 

tüm hakaretleri affetmiĢlerdir. Hz. Ali (ra) kendisini ölümle tehdit eden birini affetmiĢtir. 

Kendisine ―neden hapisle cezalandırmadın?‖ diyenlere ―o sadece fikrini söylemiĢtir; ama beni 

henüz öldürmemiĢtir‖ Ģeklinde cevap vermiĢtir. Fiiliyata dökülmeyen bu nevi fikirlerin ifadesi 

suç sayılmaz. Ancak istenirse manevi Ģahsiyetin rencide edilmesinden dolayı manevi tazminat 

davası açılabilir.
212

 

Dine karĢı ve inancı tezyif eden fikir ve düĢünceler ise suç kapsamına girerler. Ancak; 

a) Akla gelen ve niyetinden/kalbinden geçen fikirler ve düĢünceler suç sayılmazlar. 

b) Ġslam dinini yıkıcı faaliyetlere müsaade edilmez. Ancak buna karĢı mücadele yine 

fikirle olur. YanlıĢ fikirler çürütülerek, dinin hakkaniyeti ispat edilerek yapılır.  

c) DüĢmanlık, kin ve nefret duygularını körükleyen düĢünce ve fikirlere de müsaade 

edilemez; ancak bu da kardeĢlik, saygı, sevgi, hürmet, merhamet ve itaat duyguları 

geliĢtirilmek sureti ile düzeltilir. Bunu da gerek eğitim ve gerekse vaaz ve irĢat vazifeleri 

teĢvik edilerek yapılır.  

Bütün bunlardan amaç toplumda saygı, sevgi ve kardeĢlik duygularını geliĢtirmek ve 

fesada ve zulme mani olmaktır. Ġslam hukukçularına göre bid‘alar için propaganda yapan 

silah kullanmadıkça zorlamadıkça cezalandırılamaz. Ancak silahlı oldukları zaman bâğî / 

anarĢist sayılırlar. Yoksa fikirlerinden dolayı serbesttirler.  

 

8. Ġlim ve Sanat Hürriyeti: 

Her insan ilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir. Eğitim ve 

Öğretim imkânı sağlama ve altyapısını hazırlamak devletin vazifesidir. Özel eğitimi 

denetlemek de devletin görevidir. 

Ġlim ve sanat hürriyeti fikir hürriyetinin uzantısıdır. Ġnsanın manevi Ģahsiyetini 

geliĢtirmenin bir yoludur. Öğrenme, öğretme ve istediği eğitimi seçme hakkıdır. Dinimize 
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göre ―Bilgisinden istifade edilen bir âlim, bin âbidden üstündür. Her Ģeyin bir direği vardır; 

dinin direği de ilimdir.‖
213

  ―Ġlim tahsili için yola çıkan birisi, dönünceye kadar Allah 

yolundadır.‖
214

 

Öğrendiğini öğretmek de bir dini vecibedir. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Kim bildiği 

bir Ģeyi sorulduğu zaman gizlerse kıyamet günü Allah onun ağzına ateĢten bir gem vurur.‖
215

 

―Ġnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır; ancak sadaka-i câriye, sâlih evlat ve âlimin yazdığı 

kitap amel defterini kapatmaz. Ġstifade edenlerce okundukça sevabı amel defterine yazılmaya 

devam eder‖
216

 buyurmuĢlardır. Bu hadisler dinimizin eğitime verdiği önemi göstermeye 

yeterlidir.  

Peygamberimiz (sav) esirlerin ve kölelerin Müslümanlara okuma ve yazma öğretmeleri 

karĢılığında hürriyetlerini vermiĢtir.
217

 Bu da peygamberimizin eğitime verdiği önemi 

anlatmaya yeterlidir.  

Eğitimin amacı insana gerekli olan temel bilgileri vermekle beraber, Allah‘ın verdiği 

kabiliyetleri geliĢtirmektir. Bunun için kiĢi istediği yerden istediği eğitimi almakta hürdür. 

Her insan kendi kabiliyetlerini baĢkalarından daha iyi bilebilir. Devletin görevi de 

vatandaĢlarına yardımcı olmak ve denetimini yapmaktır.  

Bilginin bir amacı da insanların ihtiyacı olan sanatları geliĢtirmektir. Bu da insanda 

bulunan kabiliyetleri keĢfederek geliĢtirmekle mümkün olur. Bilgi sanatın geliĢimine katkı 

sağlamalıdır. Fertler de kendi sanat kabiliyetlerini daha iyi bildikleri için çevrelerinin istediği 

Ģekilde değil, kendi kabiliyetlerine göre istediği sanat eğitimini almakta hürdürler. Buna ilim 

ve sanat hürriyeti denir. Yoksa kiĢiyi kabiliyeti olmayan bir sanat ve mesleğe zorlamak 

zulümdür; hayatını azaba çevirir.  

 

  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

AHLAK 

 

1. Ahlak Ġle Ġlgili Genel Bilgiler:  

Ahlak, huy ve mizaç anlamında bir kavramdır. Kavram olarak ―Ġnsanın bir amaca 

yönelik olarak iradî davranıĢlarda bulunması ve kötülüklerden uzaklaĢması‖ anlamına 

gelmektedir. Ahlaklı olmak insan davranıĢlarına yol gösteren, ona rehberlik eden düĢünce ve 

inançlardır. Bundan dolayı ahlakın kaynağı ve temeli ilâhî olup iyiyi Allah‘ın emirleri, kötüyü 

de Allah‘ın yasakları teĢkil eder.  

Ahlak felsefî olarak ele alınırsa buna ―Etik‖ (Ethics) adı verilir. Batıda ahlâkî değerlere 

―Moral Değerler‖ de denilmektedir. Ahlâkî yükümlülükler de iyi-kötü, yükümlülük ve ödev 

gibi temel kavramlardır.  

Dinimiz ahlakı iman ile iliĢkilendirmiĢtir. Peygamberimizin (sav) ―Mü‘minin iman 

bakımından en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır‖
218

 hadisi bunun en güzel delilidir. 

Bu hadiste iman kemâle erdikçe ahlakın da mükemmel hale geleceği anlaĢılmaktadır. Ahlak 

aslında imanın bir göstergesidir. Bu husus ―Ġman yetmiĢ küsur Ģubedir. En üstünü Allah‘ın 

birliğini kabul etmek, en aĢağısı da yolda insanlara eza ve sıkıntı verecek olan bir Ģeyi yoldan 

kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir bölümdür‖
219

 hadis-i Ģerifinde ifadesini bulmaktadır. 

―KiĢinin kendi için sevip istediğini mü‘min kardeĢi ve hemcinsi olan diğer insanlar için de 
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sevip istemedikçe imanın kemâle ermeyeceği‖ni
220

 ifade eden hadis-i Ģerif yine ahlakın 

imandan ayrılmayan ve imanın kemaline göre mükemmelleĢen özelliğine dikkatlerimizi 

çekmektedir.  

Ġnsanın diğer insanlarla münasebetini ve ahlaki olgunluğunu gösteren eli ve dili ile 

yaptığı Ģeylerdir. Bu hususta da peygamberimiz (sav) ―Müslüman, diğer insanların elinden ve 

dilinden emin oldukları güvenilir insandır‖
221

 buyurarak ifade etmektedir. 

Ahlak, ruhun kemalini ve kiĢinin yüksek bir ruha sahip olduğunu gösterir. Ahlak 

davranıĢ bilimi olunca, davranıĢlar insan ruhunda bulunan güzellik ve çirkinliğin dıĢa 

yansıması olarak görülebilir. Bunun için Bediüzzaman hazretleri ―Ruhun manen terakkisini 

telkih eden, ayni aĢılayan Ģeraitlerdir; vücut veren tekliftir, hayat veren peygamberlerin 

gönderilmesidir, ilham eden dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak 

kalacaktı ve insandaki bu kadar kamâlât-ı vicdaniye ve ahlâk-ı hasene tamamen yok 

olurlardı‖
222

 demektedir.  

Ahlak konusunda fikir yürüten filozofların düĢünceleri genellikle teorik ahlakı oluĢturur. 

Bunların pratikte uygulaması teorik gibi olmaz. Çoğu zaman da uygulamada yanlıĢ sonuçlar 

doğurabilir. Sonra pratik hayatta Ģartlara ve durumlara göre ahlaki kavramlar da değiĢebilir. 

Bu bakımdan Kur‘ân-ı Kerim ―Salih Amel‖ ifadesi ile iyilikleri mutlak ve çok geniĢ bırakmıĢ, 

bir kayıt ile sınırlandırmamıĢtır. 

Ahlak ve faziletler, hayırlar ve güzellikler genellikle nisbî/görecelidirler. Durumlara ve 

Ģartlara göre değiĢiklik arz eder. Fert ile topluluğa göre de değiĢir. Örnek verecek olursak 

cesaret ve cömertlik erkekte güzel ahlak olarak değerlendirilirken kadında kötü davranıĢ 

olarak değerlendirilir. Kadının cesur olması kocasına karĢı gelmeye sebep olabileceği gibi, 

cömert olması da kocasını malını israf etmesine sebep olur. Bunlar ise iyi değildir. Yine 

zayıfın güçlüye karĢı göstereceği izzeti, güçlü olan zayıfa karĢı gösterecek olsa gurur ve kibir 

sayılır. Bu ise iyi bir davranıĢ biçimi değildir. Güçlünün zayıfa karĢı alçakgönüllü olması 

gerekir. Bu alçakgönüllülüğü zayıf olan güçlüye karĢı gösterecek olsa zillet sayılır. Bu da iyi 

bir durum sayılmaz. Aynı Ģekilde bir idareci makamında izzetli olmalıdır. Evindeki 

tevazusunu makamına taĢıdığı zaman zillete sebep olabileceği gibi, makamındaki izzetini ve 

vakarını evinde çocuklarına ve misafirlerine göstermesi ise kibir ve gururdur. Bir Ģahıs kendi 

malından fedakârlık yaparsa cömertlik sayılır, bir baĢkasının malından fedakârlık yapması ise 

hıyanettir.
223

 Bu ve benzeri durumlar göstermektedir ki ahlak kuralları genellikle görecelidir 

ve duruma göre değiĢiklik arz eder.  

Ahlakın kaynağı dindir. Dinin ahlak öğretisi ise kutsal kitabın emir ve tavsiyeleridir. Bu 

bakımdan Hz. Peygamberin ahlakını en yakını olan Hz. AiĢe (ra) ―Siz Kur‘an okumuyor 

musunuz? Peygamberin ahlakı Kur‘andan ibarettir‖
224

 demiĢtir. Peygamberimizin (sav) 

ahlakının ne derece yüce ve mükemmel olduğu ise düĢmanları tarafından da tasdik edilmiĢtir. 

Arapların ―Fazilet odur ki, düĢmanları dahi onu tasdik ede…‖ sözü bu anlamda çok 

manidardır. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde peygamberimizin ahlakını överek ―ġüphesiz sen 

çok güzel bir ahlak üzeresin‖
225

 buyurmuĢtur. Peygamberimiz de (sav) ―Ben güzel ahlakı 

tamamlamak için gönderildim‖
226

 buyurarak gönderiliĢ sebebinin ahlakî güzellikleri 

tamamlamak olduğunu açıkça ifade etmiĢtir. Ahlak alanında Ġslam bilginlerinin ortaya 

koydukları eserler ve insan nefsini terbiye etmek amacı ile oluĢturdukları ―Tasavvuf‖ 

müessesesi ve bu dalda yazılan binlerce kitap Müslümanların ahlaka ne kadar değer verdiğini 

ve bu konuda ne kadar çok gayret sarf ettiklerinin tarihi kanıtıdır. 
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Ġslam bilginlerinin yazdıkları ahlak kitapları genellikle ―Hak ve Vazifeler‖ ile 

―Sorumlulukları‖ tanzim eder. KiĢinin Allah‘a karĢı vazifeleri, nefsine karĢı, ailesine karĢı ve 

topluma karĢı olan vazife ve sorumluluklarını düzenler. Ayrıca kiĢinin kendi nefsini terbiye ve 

kötü huylardan arınmayı ifade eden ―Tezhibi‖ ile ilgili olarak da baĢlı baĢına ―Tasavvuf‖ adı 

altında bir bilim ve bunların pratikte yansımalarından da ―Tarikatlar‖ doğmuĢtur. Bu manada 

tarikatlar birer ―ahlak okulu‖ ve ―ahlak ekolü‖dür.   

Ġlk mutasavvıfların yazdıkları kitaplar genellikle ahlak üzerindedir. Bu manada 

Abdullah b. Mübarek ―Kitabu‘z-Zühd ve‘r-Rekâik‖, Buhari, ―El-Edebü‘l-Müfret‖ Maverdî, 

Edebu‘d-Din ve‘d-Dünya‖ Hâris el-Muhâsıbî ―Er-Riâye‖ Ebu Talib Mekkî ―Kutu‘l-Kulûb‖ ve 

imam-ı Gazalî ―Ġhya-ı Ulum ed-Dîn‖ isimli eserlerini sayabiliriz. Ayrıca Ġbn-i Sina, Fârâbî ve 

Ġhvân-ı Safâ‘nın risalelerini de felsefî ahlak dalında saymak mümkündür. ġeyh Sâdî‘nin 

―Bostan ve Gülistan‖ ve Feridüddîn-i Attar‘ın ―Pendnâme‖ isimli eserlerini de saymak 

mümkündür. MeĢrutiyet döneminde ise Muslihiddin Adil Bey ―Malûmat-ı Ahlakıye ve 

Medeniye‖ Mustafa Nâmık ―Ahlak‖, Ġzmirli Ġsmail Hakkı ―Ġlm-i Ahlak‖ Ahmet Hamdi 

Akseki, Ahlak Dersleri‖ ―Ömer Nasuhi Bilmen ―Yüksek Ġslam Ahlakı‖ gibi eserleri bu 

sahadaki ahlakî kitaplardan bazılarıdır. Son zamanlarda da Mehmet Zahit Kotku‘nun 5 ciltlik 

―Tasavvufî Ahlak‖ kitabını sayabiliriz. 

2. Ahlâkın Ġnsan Fıtratındaki Kaynakları:  

Ġnsanın psikolojik tahlilini yapan psikologlar ve pedagoglar insanın ahlâkî yönünün 

fıtratındaki temel üç karakter ve özelliğe dikkatleri çekerler. Ġnsan bedenine yerleĢen ruhun 

yaĢaması ve kemale ermesi, varlık ile olan münasebetlerini düzenlemesi için üç temel 

duygunun var olduğundan bahsetmeyen bilim adamı ve filozof hemen hemen yok gibidir. 

Bunlar: 

1) Menfaatleri kendine çeken ―Kuvve-i ġeheviye‖ (ġehvet) 

2) Zarar ve menfaati ayıran ―Kuvve-i Akliye‖ (Akıl)  

3) Zararlı Ģeylerden kendini koruyan ―Kuvve-i Gadabiye‖ (Öfke) 

Bu üç temel duygunun olamaması insan için büyük bir eksiklik olarak görülürken, 

aĢırıya kaçması ise insanı felaketlere sürükler. Ġnsan için faydalı olanı ise ahlakî olanıdır. 

Ahlâkî olanı da ifrat ve tefrit ortasında olan ―Ġstikamet‖ yani dinin istediği ―Sıratı-ı 

Müstakîm‖dir.  

ġehvet gücünün aĢırısı insanların namus ve malını tehlikeye atarak insanı felakete 

sürüklerken bu duygunun olmaması aile yuvasının oluĢmamasını netice verir. Normali ise 

―iffettir‖ ki, helale Ģehveti vardır, harama yoktur. Öfke duygusunun aĢırısı tehevvür ile bütün 

insanlığı tehlikeye atar, adam öldürmekten büyük savaĢlara kadar insanlığın felaketine 

sebeptir. Tefriti ise korkaklıktır ki, haklarının çiğnenmesine göz yumar, namusunu ve malını 

koruyamaz. Haklarının gaspını önleyemez. Ġstenen ve ahlâki olan ise Ģecaattir ki, dini ve 

dünyevi hukukunu korumak için cesaretli olur ve canını feda eder. Aklın ifratı cerbeze ile 

yanlıĢı doğru, doğruyu yanlıĢ göstererek insanların akıllarını ve fikirlerini karıĢtırır. Pek çok 

fitne ve fesada sebebiyet verir. Tefriti ahmaklık olup doğruyu ve yanlıĢı anlayamaz. KaĢ 

yapayım derken göz çıkarır. Ġstenen ve faydalı olan dinin istediği ―Hikmet‖ mertebesidir ki 

hakkı hak bilir ona uyar, batılı ve yanlıĢı batıl bilir ve ondan sakınır. ĠĢte ahlakî bütün 

kuralların ve doğruların tümü, iffet, Ģecaat ve hikmet denen üç temel duygunun doğru ve 

istikametli kullanımından ortaya çıkar.  

Ġslam bilginlerinden Ġmam-ı Gazali insanın ahlaki yönüne dikkatimizi çekerek Ģöyle bir 

tahlil yapar: ―Allah cümleden evvel aklı yarattı. Onu bir nur içerisine koydu. Ġlmi aklın tenine 

giydirdi. Fehmi aklın canına verdir. Züht ve takvayı onun içine koydu. Ġhlâsı yüzüne verdi. 

Hırsı kulağına, doğruluğu ve gerçekliği diline verdi. Cömertliği eline, tevekkülü beline verdi. 

Korkuyu belinden aĢağı, ümidi belinden yukarı verdi.‖  Akıl iĢte bu Ģekilde donandı. Akıllı o 

kiĢidir ki, her iĢi akılane yapar. Nitekim Yüce Allah: ‗Kim nefsini aklın hevasından korur, 
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Allah‘ın makamından korkanın gideceği yer cennettir‘
227

 buyurdu. Sonra Yüce Allah nefsi 

yarattı. Cehli tenine giydirdi. ġehveti gözüne verdi. Taamı boğazına taktı. Yalanı diline, 

kendini beğenmeyi göğsüne, hırsı karnına verdi. Zulmü beline, öfkeyi eline, fesadı da ayağına 

taktı. ġek ve Ģüpheyi belinden aĢağı, Ģirki göğsüne verdi. Nefsi bunlarla donattı.‖ Yüce Allah: 

―Kim azar, sapar, dünya hayatını ahirete tercih ederse, nefsine uyarsa, onun varacağı yer 

Ģüphesiz cehennemdir‖
228

 buyurur. 

3. Benlik (Enaniyet/Ego)   

Her insanın kendini gerçekleĢtirdiği, kendini tanımladığı bir sahiplik ve aidiyet duygusu 

vardır.  Buna benlik denir. Kendi benliğini, Allah‘ı düĢünmeden gerçekleĢtirmesine ise 

―enaniyet‖ denmektedir. Enaniyeti benlikten ayıran Ģey kendini hür ve bağımsız telakki 

etmesidir. Ġnsanın kendisini tanıması, kendini gerçekleĢtirmesi, kabiliyetlerini tanıması ve 

bunu Allah‘ın bir ihsanı ve ikramı olarak değil de kendi gayretinin ve çalıĢmasının sonucu 

olduğunu düĢünmesi enaniyeti kuvvetlendiren hususlardır. Gerçekte ise insana aidiyet 

duygusunun verilmesi yaratıcı olan Allah‘ın tanınmak ve bilinmek isteğinden dolayıdır.  

Ġnsan-Kâinat ve Allah gerçeğini ve sırlarını açacak olan büyük bir hakikat insanın 

benliğinde saklanmıĢtır. Ġnsanın benliği olmazsa kâinatın yaratılıĢ gerçeği anlaĢılamaz. 

Bediüzzaman ―Ene ve Zerre Risalesi‖nde  ―Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine 

takılmıĢtır‖ diye bu gerçeği ifade eder.  

Ġnsan nefsine takılan duygular vasıtası ile kâinat ile iletiĢim kurarak eĢya üzerinde 

tasarruf eder. BeĢ duyu ile varlığı tanır ve onlardan yararlanır. Kendisine verilen cüz‘i ilim, 

irade, kudret ile yaratıcının Ġlim, Ġrade ve Kudretini anlar. Yoksa sonsuz olan Allah‘ın ilim, 

irade ve kudretini anlamak mümkün olmaz. Çünkü nasıl ki, sınırsız bir ısı ve ıĢık bilinmez. Ne 

zaman karanlık ve soğuk ile ona bir sınır çizilse o zaman bilinir. Ġnsan da kendine verilen 

cüz‘i ilim, irade ve kudreti ile ‗buraya kadar benim gücüm ile bundan sonrası ise Allah‘ın 

kudreti ile olmakta‘ diyerek farazi ve hayali bir hat çizerek Allah‘ın ilim, irade ve kudretini 

anlamaya sebep yapar. 

ĠĢte nefsindeki duygular vasıtası ile insan hem kâinat ile hem de yaratıcı ile iletiĢim 

kurarak Allah-Kâinat münasebetini anlar. Böylece dünyayı ve yaratılıĢ amacını aramaya 

baĢlar. Ġnsana verilen benlik duygusunun vazifesi budur. Ġnsan benlik duygusunu yerinde 

kullanırsa kâinatın yaratıcısı olan Allah‘ı bulur ve bilir.  

Ġnsanın ―Ahsen-i takvimde‖
229

 yaratılması Allah‘ın isim ve sıfatlarına ayine olması 

yönüyledir. Yüce Allah kendi varlığını ve birliğini insana insanın kendi nefsi ile hissettiriyor. 

Bu gerçeği Kur‘an ―Kendi nefislerinizde Allah‘ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. 

Hala gerçeği görmeyecek misiniz?‖
230

 ayeti ile ifade eder. 

 Ġnsanın iki yönü vardır. Birincisi, hayra ve vücuda bakar. Ġkincisi ise Ģerre bakar. Hayra 

bakan yönünde insanın elinde hiçbir Ģey yoktur. Hayrı ve iyiyi emreden Allah, yaratan yine 

yüce Allah‘tır. Ġnsan bu yönü ile sadece hayrı istemek ve iyiye yönelmekle mükelleftir. 

Yapmaya gücü yetmez. Çünkü bir Ģeyin varlığı bütün eĢyanın varlığına ve tüm kâinatın 

yardımına muhtaçtır. Biri eksik ve noksan olsa o Ģey vücuda gelmez. Bir çiçeğin vücudu 

bütün kâinatın çalıĢmasına ve birbirine yardımcı olmasına bağlıdır. Tüm kâinatı birinin 

imdadına gönderen ise Allah‘tır. ġer cihetinde ise insan fâildir. ġerri isteyen ve sebep olan 

insanın kendisidir. Çünkü Allah Ģerri yasaklamıĢtır. ġerrin vücuda gelmesi ise bir tek adi Ģart 

olan insan iradesinin Ģerri istemesi ve bunun için hayır olanı terk ederek, atalet ve tembellik 

yapmasıdır. Nasıl ki bir arabanın yolcularını gidecekleri yere götürmesi arabanın, yolun ve 

Ģoförün doğru, kurallara uygun çalıĢması iledir. Kazanın olması sadece Ģoförün bir anlık 
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kuralı ihlal etmesi ve gaflete dalması iledir. Bunun için Ģoför benim ihmalimin ne önemi var 

diyemez.  

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki ―iyilikler Allah‘tan, kötülükler nefisten‖dir. Ġnsan 

yapılan iyiliği Allah‘tan bilmeli ve tamamen sahiplenmemelidir. Kötülüğü kendisinden 

bilmeli ve sorumluluktan kaçmamalıdır. Ġnsandaki benlik duygusunun görevi budur. ġayet 

iyiliği ve hayrı tamamen kendisinden bilse, kötülüğü ve Ģerri kadere ve baĢkalarına yıksa o 

zaman o insanda enaniyet güçlenir.  

Ġnsanda enaniyet duygusunun güçlü olduğu menfaatini takip etmesinden bilinir. Bu 

bakımdan menfaat duygusu ile enaniyet arasında paralellik vardır. Bu iki duygu bir birine güç 

vererek örtüĢürler. Bu zamanda menfaate dayanan bir benlik duygusunun geliĢme göstermesi 

―Ġslam terbiyesinin olmaması ve Allah‘a olan kulluk ve ibadetin noksan olmasındandır.‖ 

Bunun için ibadetin terk edilmesi, Allah‘ın yaratıcılığına olan inancın zayıflaması insanların 

enaniyetlerini artırarak küçük birer Firavun ve Nemrut haline getirmiĢtir. Bunun içindir ki 

bencil insanlar ―Ben susuzluktan ölsem, dünyaya hiçbir zaman yağmur yağmasın. Ben 

dünyada bir saadet görmesem dünya istediği gibi bozulsun‖ diyebilmektedir. Ġnsan 

bencilliğinin ifadesi olan bu cümleler dinsizlikten, ahireti bilmemekten çıkmaktadır.  

Herkesin kendi menfaatini düĢünmesi, milletin ve toplumun faydasını düĢünmemesi 

insanları alçaltarak değerini düĢürmekte ve hayvanlara benzemesine sebep olmaktadır. 

Bediüzzaman Said Nursi ―Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti 

ise o insan tek baĢına bir millettir. Kimin himmeti nefsi ise o insan değildir‖
231

 demektedir.  

Ġslamiyet insanlığın ahlakını yüceltmek ve himmetini, insanlık değerini artırmak için 

―Ġnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır‖
232

 buyurmaktadır. Ġnsanları nefislerini değil, 

insanlığın ortak menfaatlerini takip etmeye çağırmaktadır.   

4. Ahlak Felsefesi:  

Felsefenin akla dayanan ahlak öğretisi bir bakıma dinin ahlak öğretisine yakındır. Temel 

yaklaĢımını peygamberimizin ―Sana yapılmasını istemediğin bir Ģeyi sen de bir baĢkasına 

yapma‖ prensibinden almaktadır. Buna göre ahlak, insanın davranıĢlarını iyi ve kötü olarak 

değerlendirip hüküm veren kurallardır. Akıl ve mantık nasıl var ise ahlak da öylece vardır. 

Ahlakta esas olan faydalılık değil, doğruluktur. Ahlâkî kurallar devlet otoritesinin 

üzerindedir. Ġlk insandan günümüze vardır. Kıyamete kadar da insanlık ile gidecektir. Ahlak 

kurallarının bilinmesi vicdana yol göstermek içindir.  

Ahlak değiĢebilir mi? Genel kurallar değiĢmez. Doğruluk, merhamet, insaf, saygı, sevgi, 

merhamet, hürmet, adalet, Ģefkat ve hayâ gibi. Ama görgü kuralları dediğimiz örften ve 

çevreden kaynaklanan hususlar değiĢebilir. Hastanın büyüklerin yanında yatması gibi.  

Vicdan, insanın fıtratında bulunan iyiyi kötüden ayıran ahlaktan önce var olan bir 

duygudur. Eksik bilgi, yanlıĢ telkin ve kötü eğitim sonucunda vicdan yanılır. Ama genellikle 

iyi ile kötüyü seçici özelliği vardır. Yalanın çirkinliği doğrunun ortaya çıkmasıyla görülür.  

Fazilet ve ahlak bizzat güzel olan davranıĢlardır. Çirkin Ģeyler yanında sırıtırlar. 

Dolayısıyla yanlıĢ davranıĢ ―kötü ahlak‖ olarak vasıflandırılır. Güzel davranıĢlar ister istemez 

tüm ruhlar ve akıllar üzerinde güzel tesir eder ve insanları memnun eder.  

Yapılan iyi iĢlerden ortaya çıkan ruhanî hazza saadet denir. YaĢamanın amaçlarından 

biri de bu ruhanî hazzı tadabilmek ve üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaktır. Ahlaksız saadet 

olmaz.  

Mutlu olmak için iyiyi yapmak yeterli değildir. Mutluluk karmaĢık bir Ģeydir. Ancak 

mutluluğun anahtarı Allah‘a ve ahirete imandır. Dürüst insanların baĢlarına gelen acı 

felâketlerden haz alabilmek, kendi kusurlarından dolayı bedbaht olmamak ancak imanla 

mümkün olur. Bunun için ―imansız ahlak ve saadet olmaz.‖  
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Ġnsan kendi noksanlıklarından ve kusurlarından dolayı mutluluğundan olur. Tembellik, 

ihmal, basiretsizlik, kıskançlık ve aĢırılık pek çok piĢmanlıkları netice verir. Kötülüğünü 

gördüğümüz insanlara karĢı da büyük bir antipati ve güvensizlik duyulur. Bundan dolayı 

insanın baĢından üzüntü ve bunalımlar eksik olmaz. Ġnsanın kendi ihmal ve kusurundan dolayı 

duyduğu acıya piĢmanlık denir.  

Neye mal olursa olsun daima iyiyi yapma kararlılığına irade denir. Akla ve ahlaka en 

uygun olan budur. Ġyinin yapılması ve istenmesinde bize az-çok gayret veren üstün niteliğe 

―meziyet‖ adı verilir. 

4. 1 Görev ve Sorumluluklarımız: 

4.1.1 Doğruluk: Her Ģeyden önce bir insan olarak görev ve sorumluluğumuz doğru 

olmak ve daima ciddi ve vakur olmaktır. Sonra kendimizin olduğu kadar baĢkalarının 

bilgisizliğini ve yanlıĢlarını gidermeye çalıĢmak ta görevimizdir. Yalancılık ahlakı temelden 

yıkar. Ġnsanları birbirine düĢürür ve birbirinden uzaklaĢtırır. Yalancılık akla aykırıdır, 

korkaklık, haksızlık ve aĢağılıktır. Bu sebeple en kötü bir haslettir. Yalan toplumdaki emniyet 

ve güveni yıkar, sahtekârlığı körükler, insan Ģahsiyetini ve toplumu erozyona uğratır.  

Ġyi niyetle de olsa gerçeğe aykırı konuĢmamak gerekir. Doğrusu da budur. Çünkü iyi 

niyetle de olsa yalan söylemenin sû-i istimal yolu açıktır ve nerede duracağı da belli olmaz. 

Bunun için ya sükût etmeli veya doğru söylemelidir. Gerçeği de uluorta konuĢmak gevezelik 

ve münasebetsizliktir. Doğru değildir.  

4.1.2 Dürüstlük: Dürüstlük, kendimizi de baĢkalarını da aldatmamaktır. Ġnsanın 

kendisine karĢı dürüst olması gerçeklerden korkmaması, tehlikelerden yılmaması, 

sorumluluktan kaçmaması, hakikatlere aklı ve ruhu ile açık olması ve bilgiyi sevmesidir. 

BaĢkalarına karĢı dürüst olmak, bizi nasıl değerlendireceklerini dikkate almadan 

düĢüncelerimizi doğru olarak söylemek, tartıĢmalarda menfice, olumsuzca tavır takınmamak, 

toplum içinde bilgiçlik taslamamak, kendini haklı göstermeye çalıĢmamak ve haksızlığımızı 

kabul etmektir. Ġnsanın yanıldığını söylemesi ve özür dilemesi itibarını zedelemez, bilakis 

güvenin artmasına ve baĢkasını aldatmadığımızı göstermemize sebep olur.  

4.1.3 Gerçeği Aramak ve Yaymak: Zorlamaya ve hileye gerek kalmadan akıl ve 

tecrübe ile anlayabilen ve görebilen herkese kendini kabul ettiren Ģeye gerçek denir. Gerçekler 

insanları birleĢtirir, sevgi ve muhabbeti meydana getirir. Ġnsanları birbirinden uzaklaĢtıran ve 

ihtilafları körükleyen Ģeyler gerçek olmayan görüĢ ve kanaatlerdir. Akıllı bir insanın yapacağı 

Ģey din, siyaset, tarih ve ilim konularında bize doğru gibi gözüken bütün meselelerdeki 

gerçeğin ne olduğunu ısrarla araĢtırmak ve gerçeği anladığımızda onu kabul etmektir.  

Gerçeği bulabilmek ve anlayabilmek için öncelikli olarak doğrulukla ve ciddiyetle 

hareket etmek gerekir. Sonra da bilimsel metotlarla gerçeği aramak ve ilmî düĢünmek gerekir. 

Her Ģeyi ciddi ve dürüste düĢünme ve değerlendirme alıĢkanlığına ilmî düĢünce denir. Ġnsan 

her duyduğu Ģeye inanmamalı, inanmıĢ görünmeli ama ―kim demiĢ, kime demiĢ, niçin demiĢ 

ve ne makamda demiĢ‖ gibi sorgulamalarla onu kabul etmek ve sonra ona inanmak doğru bir 

metottur. Aksi takdirde ―kiĢiye günah olarak her duyduğuna inanması yeterlidir‖ sözüne 

muhatap olur. 

Gerçeği bulduktan sonra onu yaymak ortak bilgi, düĢünce ve inanç birliğine sebep olur. 

Bu da ahlâkî geliĢimi netice verir. Ahlak gerçekler üzerinde geliĢir. Ahlakı yıkan en önemli 

sebep gerçeklerle ilgili bilgilerimizin olmaması ve yanlıĢ inanç, düĢünce ve kanaatlerdir. Ama 

ne var ki, gerçek gariptir, acıdır, insanlar ona Ģartlı bakarlar ve hemen kabul etmezler. Sonra 

yeteri kadar geliĢmemiĢ akıl ve beyinler tarafından anlaĢılamaz ve tenkit edilirler. Fikirler 

basitleĢtikçe aĢırılaĢır ve radikal hale gelir. Fena yorumlanan bir gerçek de birçok durumlarda 

tehlikeli bir cehalete dönüĢebilir.  

4.1.4 Estetik ve Güzellik: Güzellik bilgisi ve duygusu düĢünce ve Ģahsiyet kültürler 

arasında güçlü bir bağdır. Ġnsanları fikir ve düĢüncelerden çok ortak estetik ve sanatsal 

duygular bir araya getirir. Sanat, estetik ve güzellik insanların ortak yönüdür. Bu bakımdan 
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sanatsal eserleri görerek, okuyarak, tartıĢarak, ilim ve sanat yönümüzü geliĢtirmek, zevkli 

eĢyaları kullanmak, gösteriĢsiz, merasimsiz sade bir Ģekilde yaĢamak ve sanata ait 

meziyetlerimizi geliĢtirmek çok güzeldir. Ahlak ve sanatın beraber geliĢimi medeniyeti 

oluĢturur. Ġnsanların birbirleri ile anlaĢmaları genellikle duygusaldır. Bunu sağlayan da estetik 

ve güzelliktir. Bundan dolayı aynı fikirleri paylaĢandan çok, aynı duyguları paylaĢanlar daha 

çok anlaĢırlar.  

4.1.5 Nezaket ve HoĢgörü: Bize ait olan her Ģey tamamen bizim sayılmaz. Bu 

bakımdan beraber yaĢadığımız insanlarla pek çok Ģeylerimiz ortaktır ve bu paylaĢımdan 

dolayı herkesin birbirine hakkı vardır. Bu haklardan dolayı etrafımızdaki insanlarla olumlu 

iliĢkiler kurmak, nazik ve saygılı davranmak bir hak ve vazifemizdir. Toplum ve ortak alan 

içinde olan insanların karĢılıklı haklarını en güzel Ģekilde gözetmeleri ise nezaket ve 

hoĢgörüye bağlıdır.  

Akıllı insan çevresi ile iyi iliĢkiler kurabilen ve kendisini sevdiren insandır. Bu da 

insanlara nezaketle davranmak, küçük kusurlarını görmezlikten gelerek hoĢgörülü olmakla 

mümkündür.  

Nezaket sosyal münasebetlerde kolaylık sağlar ve duygularımızın anlaĢılmasına zemin 

hazırlar. Kabalık, küfür, hakaret sosyal hayatta aksine zıt duyguları harekete geçirir. Gerçek 

nezaket, saygının, sevginin, iyiliğin ve kardeĢliğin dıĢ ifadesidir. Sevgi, iyilik, hayır ve 

nezaket güçlü uzlaĢmaları sağlar. Ancak bunun ikiyüzlülüğe dönüĢmemesi için dikkatli 

olmalıyız.  

 

5. Ahlâkî Hayat:  

Ġnsan ruh ve bedenden teĢekkül eden akıllı ve ahlaklı bir varlıktır. Ġnsanın bedenî 

hastalıkları gibi ruhî hastalıkları da vardır. Ruhî hastalıkların bir kısmını ahlak tedavi eder. 

Bunun için ahlaka ―Ruhânî Ġlm-i Tıp‖ adı verilmiĢtir. Ġnsanın normal ve sağlıklı bir hayat 

yaĢaması için gerek kendisi gerekse çevresi ile olumlu ve iyi iliĢkiler içinde olması gerekir.  

Ġnsanda hayır ve iyiliğe karĢı bir muhabbet-i fıtriye, Ģer ve fenâlığa karĢı da bir nefret-i 

tabîiyesi vardır. Ġnsanda hayır ve Ģerri tefrik edecek bir kuvve vardır ki buna akıl adı 

verilmektedir. Yine insanda hemcinslerine ve insanlığa karĢı mesuliyet hissini telkin eden 

vicdan denilen bir yargı gücü vardır. Bu insanın içindeki hâkimidir. Hâkimler hükümlerini 

Ģahitlere ve delillere bakarak verirler. Ġnsan vicdanı ise gerçeği daha iyi bildiği için kendisi 

hakkında daha adil karar verir. Bunun için ―Hâkimler hükümlerini verseler de sen vicdanına 

danıĢ‖ denilmiĢtir.  

Ġnsana mesuliyet duygusu, yardımlaĢma bilinci veren, hak ve vazifelerini öğreten dindir. 

Vazife de ―Dinin yapılmasını istediği hayırlı iĢleri, hak ve vazifeleri yerine getirmektir.‖ 

Ahlakî kurallar ve prensipler bu Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. Mesuliyeti gerektiren vazifenin 

yapılmasının hem dünyevî hem de uhrevî sonuçları vardır. Ġnsan ahlak kuralları dediğimiz 

dinin emir ve yasaklarına tam olarak uyarsa ahlâkî bir hayat yaĢamıĢ olur.  

5.1 Fert ve Toplum: Ġnsan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde hayatını devam ettirebilir. 

Kendisine karĢı sorumluluğu olduğu gibi, topluma karĢı da sorumluluğu vardır. Yakınından 

baĢlayarak ailesine, komĢusuna, akrabasına, yaĢadığı topluma, ülkesine ve tüm insanlığa karĢı 

vazifeleri vardır. Bir ekmeği yemek, bir elbiseyi giymek için kaç kiĢinin elini manen öperek 

minnet altında kaldığını düĢünse bu sorumluluğu hissedecektir. 

Peygamberimizin amcasının oğlu olan Abdullah b. Abbas (ra) bir kiĢinin ―Allahım! 

Beni insanlara muhtaç etme‖ Ģeklinde dua ettiğini görür. Ona Ģöyle der: ―Ey Birader! 

Görüyorum ki sen Allah‘tan ölümünü istiyorsun. Ġnsan ancak ölümle insanlardan müstağnî 

olur. Ġnsan yaĢadığı sürece insanların yardımına muhtaçtır. Allah insanları bir vücudun azaları 

gibi yaratmıĢtır; tek baĢına hayatını devam ettiremez. Allah insanlar birbiri ile ünsiyet etsinler, 

beraber yaĢasınlar diye ―Ġnsan‖ ismini vermiĢtir‖
233

 buyurur.   
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Peygamberimiz (sav) de ―Ġnsanlar arasına karıĢarak onların dertleri ile ilgilenen, 

sıkıntılarına sabreden mü‘min insanlara karıĢmayan ve onların sıkıntılarını paylaĢmayandan 

üstündür‖
234

 buyurmuĢtur. 

Toplumsal hayat yardımlaĢma ile devam edip kemal bulduğuna göre yardımlaĢma 

toplum hayatının temel ahlâkî prensibi oluĢturur. Bundan dolayıdır ki yüce Allah Kur‘ân-ı 

Kerimde ―Ġyilik ve takvada birbirinize yardımcı olunuz; düĢmanlıkta ve birbirinizi günaha 

atmakta yardımcı olmayınız‖
235

 emredilmiĢtir.  

Toplum olmazsa insan için ahlaktan da bahsetmek zor olurdu. Çünkü ahlakın en geniĢ 

bölümünü insanın baĢkaları ile olan münasebetleri oluĢturur. Güzel ahlak da kötü ahlak da 

insanın baĢkaları ile olan münasebetlerinden husule gelir.  

5.2 Ahlâkî Hayatın Temel Prensipleri: Toplum içinde yaĢayan bireyin uyması gereken 

temel kurallar özetlenecek olursa bunları birkaç maddede ifade edebiliriz.  

a) Kendine hâkim ve iradeli olmak, 

b) Kendini kusurlu bilmek ve herkesi kendinden daha iyi bilmek, 

c) Bilimsel düĢünceyi kazanmaya çalıĢmak,  

d) Ahlâkî geliĢimini sağlayacak olan bilgileri edinmek,  

e) Büyüklere hürmet ve saygı, küçüklere sevgi ve Ģefkat duymak, 

f) Toplumda itaatkâr ve uyumlu olmak, 

g) Dürüst, hoĢgörülü ve hayırsever olmak, 

h) Toplum düzeninin sağlanmasına katkıda bulunmak, 

ı) Meslek ve vatandaĢlık görevlerini Ģuurlu bir Ģekilde yerine getirmek, 

i) Kötü niyetli, bencil, tembel ve aç gözlü olmamak. 

Bütün bu kuralların hepsini içinde toplayan bir temel kural vardır ki bu kural da 

Peygamberimizin (sav) ―Kendine yapılmasını istemediğin bir Ģeyi sen de bir baĢkasına 

yapma‖ prensibidir.       

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

SOSYAL HAYAT VE ĠNSAN 

 

1. Toplum: 

Toplum insan ve insanların bir araya gelerek oluĢturdukları anlamlı birer oluĢumdur. 

Fert dediğimiz birey yüzlerce organ ve milyonlarca hücreden oluĢan ve bir ruh bütünlüğü 

içinde çalıĢan bir bütündür. Aynı Ģekilde toplum da bir amaç ve amaçlar etrafında bir araya 

gelen bireylerin oluĢturduğu bir bütündür. Bireye hükmeden ve yönlendiren ruh ve düĢünce 

olduğu gibi, toplumları oluĢturan da ortak değerlerdir. Sadece maddi menfaatler ve çıkarlar 

toplumu meydana getirmezler.  

Sosyal hayat, farklılıklar arz etse de genelde bir bütünlük oluĢturur. Aynı Ģekilde sosyal 

olaylar da birbirinden farklı gibi görünse de birbirinden soyutlayamayız. Sosyal yapı içinde 

her unsur belli bir anlamı ifade eder. Anlamlar arasındaki uyum ve bütünleĢme de sosyal 

sistemi meydana getirir. Bununla beraber nasıl ki sosyal grup insandan meydana geldiği 

halde, insandan farklı ise, sosyal sistem de sosyal unsurlardan farklıdır.  

Sosyolog Prof. Dr. ġerif Mardin‘e göre ―Türkiye‘de bilim, ‗ben senden daha iyi bilirim‘ 

demek için yapılmaktadır.‖
236

 Gerçeği bulmaya ve ortaya çıkarmaya yönelik çalıĢmalar 

maalesef görülemeyecek kadar azdır.  
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Her Ģeyden önce toplumlar kendilerini meydana getiren kültürün ürünüdürler. Batı, 

Hıristiyan kültürün ürünüdür, doğu ise Ġslam kültürünün ürünüdür. Aralarında Ġslamiyet ile 

Hıristiyanlık kadar fark vardır. Bunun için tam olarak bir batılı olamayız. Değerlerimiz ve 

değer yargılarımız çok farklıdır. Ancak batılı doğudan, doğulu da batıdan etkilenir. Batılı 

doğunun fikir ve düĢüncesinden etkilendiği gibi, doğulu da batının teknik ve teknolojisinden 

etkilenerek faydalanma cihetine gidebilir gitmelidir de.   

Sosyal değerler ahlaki ve ilmî değerler gibi evrensel değildir. Çünkü sosyal değerler 

bulunduğu toplumun ve sosyal yapının izlerini taĢırlar. Bununla beraber etkileĢim içinde 

kabul ettiği değerleri de kendi dinamikleri içinde, kendine göre Ģekillendirmeye çalıĢır ve 

Ģekillendirir. Yani kendine benzetir. Buna ―Kanun-u Fıtrat‖ denir. Toplumda yeni bir çığır 

açan bu fıtrat kanununa uygun davranmak zorundadır. Aksi takdirde bütün çalıĢmaları Ģer ve 

tahrip hesabına geçer.
237

 Çünkü toplumun değerleri ile oynamak ve onları tahrip etmek 

aslında toplumu bozmak ve tahrip etmek demektir. 

1.1 Sosyal Hayat: 

Ġnsan toplum halinde yaĢayan bir varlıktır. Toplum bireylerden oluĢur. Bireyin 

oluĢturduğu en küçük birim ailedir. Dünyaya gelen ve hayata gözlerini açan bir çocuk önce 

ailesi ile sonra çevresi ile iletiĢim kurar. Aileyi oluĢturan ise karĢılıklı sevgi, saygı ve 

sorumluluk duygusudur. Bu nedenle sevgi, saygı ve sorumluluk bir arada yaĢamanın ve birlik 

içinde belirlenen amaçlara koĢmanın temel Ģartlarıdır. 

Ailede olduğu gibi toplum içinde yaĢamanın da Ģartları vardır. Bunlar da yine karĢılıklı 

hak ve sorumluluklardan meydana gelir. Bu hakların baĢında ―Hayat Hakkı‖ gelir. Her Ģey bu 

hayat hakkına saygıya göre Ģekillenir. Daha sonra yine karĢılıklı sevgi, saygı ve yardımlaĢma 

ile devam eder. Bireyin önce eğitim hakkı vardır. Ġlk eğitimini aileden alan çocuk daha sonra 

bunu okulda devam ettirir. Eğitimin amacı, bireyin sosyal hayata uyumunu sağlamak ve 

toplumda ihtiyaçlarını gidereceği Ģekilde bir meslek ve statü kazandırmaktır.  

Sosyal hayat evden sokağa çıktığımız andan itibaren baĢlar. Bireyin toplum ile 

etkileĢimi, toplumun parçaları olan diğer fertlerle iletiĢim kurmasına bağlıdır. Sosyal hayatta 

ilk karĢılaĢtığımız kiĢi komĢudur; sonra akraba ve diğerleri gelir. Birey evinden ihtiyaçlarını 

gidermek amacı ile çıkar ve çıktığı andan itibaren pek çok problemlerle karĢılaĢır. KiĢi 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve karĢılaĢabileceği sorunların çözümünde baĢarılı olabilmesi bilgi, 

tutum ve becerilerini geliĢtirerek yaĢadığı toplumla uyum içerisinde olmasına bağlıdır.  

Ġnsan kâinatın ekser envaına muhtaç ve alakadardır. Ġhtiyaçları âlemin her tarafına 

dağılmıĢ, arzuları ebede kadar uzanmıĢtır.
238

 Bütün ihtiyaçlarını tek baĢına karĢılayamayacağı 

için toplum içinde insanların yardımı ile hayatını devam ettirebilir. Öyle ise toplumun 

vazgeçilmez unsuru olan insan toplum içinde uyumu nispetinde ve hemcinsine yardımcı 

olduğu kadar değer kazanır ve statü elde eder. ―Her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve 

hane dairesinden, mahalle ve Ģehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, küre-i arz ve 

nev-i beĢer dairesinden tut ta zîhayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde dairelerde her bir 

insanın bir nevi vazifeleri bulunabilir.‖
239

 Sosyal hayat kalp, mide, ceset ve hane dıĢındaki 

hayatın tümünü kapsar. Mahalle ve Ģehir, vatan ve memleket, küre-i arz ve nev-i beĢer 

daireleri insanların sosyal hayat alanıdır.  

Her ne kadar en dar daire olan kalp ve mide dairesinde en büyük ve önemli görevler 

bulunsa da sosyal hayat alanındaki vazifelerin ihmal edilmesi yanlıĢtır. Ġnsanın pek çok 

duyguları ve kabiliyetleri toplum içinde tekâmül eder. Dinin pek çok meselesi ve Allah‘ın 

insana yüklediği pek çok görevler topluma ve sosyal hayata bakar. Bununu için sosyal hayata 

değer vermek dinen de gereklidir. 
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Ġnsan binler çeĢit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir 

zîhayat makine ve gayet aczi ile beraber hadsiz maddi ve manevi düĢmanları ve nihayetsiz 

fakrı ile beraber hadsiz zahiri ve Batınî ihtiyaçları bulunan bir bîçare mahluktur.
240

 Toplum 

içinde yaĢamaya ve sosyal hayata ihtiyacın altında bu zayıflığı ve himayeye muhtaç olması ile 

ihtiyacının çokluğu en büyük sebeptir. Ġnsan bu mahiyetini anladıkça daha çok sosyalleĢir. 

Kendisini güçlü hissettiği ölçüde baĢkaları ile ittifaka tam olarak ihtiyaç hissetmez. Bunun 

için zayıfların cemiyeti güçlü, güçlülerin cemiyeti zayıftır.
241

 

Sosyal hayatın gereklerinden birisi de uhuvvet, muhabbet ve teâvün ile bütün 

hissiyatımızla ehl-i dünyadan daha Ģiddetli bir surette meslektaĢlarımızla ve dindaĢlarımızla 

ittifak etmektir.
242

 Peygamberimizin (sav) ümmeti olan bütün insanlığa tavsiyesi toplum 

içinde bulunmak ve beraber yaĢamaktır. Nitekim öğütlerinde hep Ģöyle buyurur: ―Size toplum 

halinde bulunmanızı, ayrılıp parçalanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü Ģeytan yalnız yaĢayan 

adama yakın olup, beraber olan iki kiĢiden uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa topluma 

katılsın.‖
243

  

Sosyal hayatın insana en büyük kazanımlarından biri de insanın yüce himmet ve gayret 

sahibi olmasını sağlamasıdır. Böylece bir insan bir millet kadar değer kazanır. Bundan dolayı 

Bediüzzaman hazretleri ―Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek baĢıyla küçük bir millettir‖
244

 

demektedir. Bir ferdi bir millet haline getiren insanın sosyal hayattaki fedakarane faaliyetidir. 

―Menfaat-i Ģahsiyesini düĢünmekle, milletin menfaatini düĢünememekle bin adam bir adam 

hükmüne sukut eder. Kimin himmeti nefsi ise, o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. 

Ebnây-ı cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı Ģahsiyesi devam edebilir. 

Menfaat-i Ģahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, mâsum olmayan câni bir canavar 

olur.‖
245

 Bu ifadeler hayatını milletin saadetine feda eden Bediüzzaman‘a aittir.  

Ġnsanın duyguları cüz‘î olduğu gibi himmeti de cüz‘îdir. Ancak insanın kıymet ve 

mahiyeti himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise, sosyal hayattaki maksat ve iĢtigal 

ettiği Ģey nispetindedir. Sosyal hayata hizmet eden ve ―Ümmetî, Ümmetî‖ diyen 

peygamberimiz (sav) bizim bu konudaki rehberimiz olmalıdır. Hayatını ve saadetini milletin 

saadetine feda eden Bediüzzaman da asrımızda bu konuda bize en güzel örnektir. 

  

1.2 Sosyal Hayat Prensipleri: 

 Toplumda yaĢayan Müslümanların saadetlerinin anahtarı aralarında yaptıkları istiĢare 

ve bunun sağladığı dayanıĢma ve yardımlaĢma iledir.
 246

 ―Mü‘minlerin dünyevî iĢleri 

aralarında meĢveret iledir‖
247

 ayeti Ģurayı esas olarak emrediyor. Asya kıtasının geri 

kalmasının sebebi o Ģurayı yapmamasıdır. 

Sosyal hayat, Ģahısların inisiyatifleri ile değil, genel prensipler üzerine bina edilirse 

sağlam ve faydalı olur. Bediüzzaman sosyal hayatı tanzim eden prensiplerden bir kısmını ―Bir 

kısım desatir-i içtimaiye‖
248

 baĢlığı altında sıralamıĢtır. Bunlar: 

1. “Müsavatsız adalet, adalet değildir.” EĢitlik olmadan adalet olmaz. Ġnsanlar hukuk 

karĢısında eĢit olmalıdır ki adil hüküm verilsin. Ġmtiyaz adaletin düĢmanıdır. Bunun 

için ırkçı adil davranamaz. Sosyal hayatta insanların birbirine üstünlüğü ancak 

fazilet ve takva ölçüsüne göre olmalıdır. Fazilet ve takva ise tevazuu gerektirir. En 
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faziletli ve en müttaki en mütevazı olanıdır. Tevazu müsavatı, müsavat ise adalet ile 

sonuçlanır.   

2. “Temasül tezadın sebebidir.” Birbirinin misli olanlar zıtlığa sebep olurlar. Aynı 

seviyedeki insanlar birlik sağlayamaz ve beraber hareket edemezler. Bir memlekette 

iki padiĢah, bir müessesede iki müdür ve bir köyde iki muhtar bulunmaz. Bunun için 

aralarında statü farklılığı oluĢturulmuĢtur. Biri müdür, diğeri yardımcı, öteki hizmetli 

gibi farklı iĢ bölümleri oluĢturulmuĢtur ki iĢler düzenli olarak yürüsün. Aynı seviye 

ve statüdeki insanlar arasında zıtlık oluĢur ve ihtilaf baĢlar.   

3. “Tenâsüb tesanüdün esasıdır.” Birbirine uygun olanlar iyi bir dayanıĢma 

sergilerler ve aralarında kuvvetli bir birlik oluĢtururlar. Denklik beraberliğin devamı 

için Ģarttır. Bundan dolayı evlilikte denklik aranır. Tenasüp, karĢılıklı ihtiyaçların 

giderilmesi ve yapılan bir iĢe en uygun olanının seçilmesi ile tesanüde dönüĢür.    

4. “Sığar-ı nefs tekebbürün membaıdır.” Tekebbür büyük olmadığı halde büyük 

görünmek demektir. Basit ve küçük insanlar büyük ve değerli görünebilmek için 

büyüklenme ihtiyacı hissederler. Büyüklenmek, yani kibirlenmek küçüklükten 

kaynaklanır. Bediüzzaman bir baĢka ifadesinde her insanın sosyal hayatta görmek ve 

görünmek için bir penceresinin olduğundan bahseder. ġayet kiĢinin boyu o 

pencereden yüksek ise görünmek için eğilmesi gerekir. Yok, Ģayet boyu pencereden 

kısa ise o zaman görünmek için kendisini büyütme ve boynunu uzatma ihtiyacı 

hissedecektir. ĠĢte büyüklenme budur. Bundan dolayı sosyal hayatta değerli insanlar 

toplumun seviyesinden yukarıda oldukları için tevazu ile eğilmek ihtiyacı duyarlar. 

Toplumun seviyesinden küçük olanlar da büyüklenme ihtiyacı duyarlar. Tekebbür 

bu Ģekilde ortaya çıkar.  

5. “Za’f-ı kalb gururun madenidir.” Gurur, övünmekten ortaya çıkan bir durumdur. 

Bu da kalbin, yani maneviyatın zayıflığından kaynaklanır. Kalbin güçlü olması 

maneviyatın, yani iman ve ihlâsın gücündendir. Ġmanı güçlü olan ihlâslı olur. Ġhlâs 

Allah‘a olan imanın sonucudur. Bunun için Kur‘an-ı Kerimde ―Tevhit Suresi‖ olan 

ve Allah‘ın zati sıfatlarından bahseden sureye ―Ġhlâs Suresi‖ denilmiĢtir. Ġhlâs ise 

hiçbir beklenti içinde olmadan sırf Allah emrettiği için emrin gereğini yapmaktır. 

Ġhlâslı bir kul yaptıklarından dolayı övünme ihtiyacı duymaz; çünkü emreden Allah, 

yaratan Allah‘tır. Ġnsanın iradesi sadece o hayrın yapılması için bir Ģart-ı adidir. 

Bunun için yapılan iyiliğe ve hayra sahip çıkamaz. Böylesinin imanı güçlü kalbi 

kuvvetlidir. Bu kimsenin kalbinde gurur değil, tevazu hâkim olur.       

6. “Acz muhalefetin menĢeidir.” Güçlü olan iktidar olur. Ġktidar olamayan 

muhalefette kalır. Siyasette böyle olduğu gibi, toplumda ve sosyal hayatta da 

muhalefet acizliğin alametidir. Acizler yapılan her müspet iĢ ve icraata karĢı 

çıkmakla, yani muhalefetle güçlerini gösterme çabasındadırlar. Hayır ve müspet 

faaliyet vücudîdir. Bütün Ģartların tahakkuku ile meydana gelir. Bunun için zordur; 

kolay değildir. ġer ve tahrip ise bir Ģartın ademi ile olduğundan kolaydır. Acizler 

hayra engel olmakla sanki güçlü olduklarını göstermek isterler. Bu da acizliktir. 

Bunun için acizlik muhalefetin kaynağı olur.  

7. “Merak ilmin hocasıdır.” Ġnsanlardaki merak duygusu öğrenmenin ve bilginin 

kaynağıdır. Merak ederiz ve merak ettiğimiz Ģeyi öğreniriz. Öğrencilerin 

öğrenmeleri için onların merak duygularını harekete geçirmemiz gerekir. Merak 

uyandırmak öğrencileri öğrenmeye motive eder. Bundan dolayı merak ilmin 

hocasıdır.  

8. “Ġhtiyaç terakkinin üstadıdır.” Ġnsanları yönlendiren ihtiyaçlardır. Acıkma 

insanların yemek ihtiyacına, susama su ihtiyacına cevap bulmaya yöneliktir. 

Korunma ihtiyacı giyinme ve barınmayı o da terzilik ve dülgerlik mesleğini ortaya 
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çıkarmıĢtır. Ġnsanlar medenileĢtikçe ihtiyaçlar da artmaktadır. Ġhtiyaçlarını gidermek 

için çalıĢmaya mecburdur ve bu terakkinin üstadıdır.  

9. “Sıkıntı sefahatin membaıdır.” Sıkıntıya düĢen insan bu sıkıntıdan kurtulmak için 

oyun ve eğlenceye yönelir. Eğlence insanı nefsani isteklerini gidermeye yönlendirir. 

Nefsani ihtiyaçlar ise sınırsızdır. Ġnsan bu yola girdiği zaman battıkça batar. Bunun 

için sıkıntı sefahatin kaynağı olmuĢtur.  

10. “Yeisle su-i zan sıkıntının madenidir.” Ġnsanı sıkıntıya sürükleyen Ģey, ümitsizlik 

ve baĢkaları hakkındaki yanlıĢ düĢünceleridir. Buna ―Su-i Zan‖ denir. Geleceğinden 

ümidi olmayan sıkıntıya düĢer. Aynı Ģekilde baĢkaları hakkında su-i zanna düĢen 

kimse de sıkıntıya maruz kalır. Sıkıntı insanı eğlenceye o da sefahate sürükler. 

Böylece su-i zan ve ümitsizlik sıkıntıya, sıkıntı sefahate hocalık eder.  

11. “Dalalet fikrîdir. Zulümât kalbîdir. Ġsraf cesedîdir.” Dalalet, inancın ve fikirlerin 

bozulmasından kaynaklanır. Zulümât günahlardan dolayı kalbin kararması hadisesidir, bu da 

imansızlıktan, iman zayıflığından ve maneviyatsızlıktan kaynaklanır. Ġsraf ise bedeni ve 

maddi Ģeylerde olur. Dalaletin tedavisi doğru inançla, kalbin nurlanması ibadetle, israfın 

çaresi ise iktisat iledir.    

 

 

1.3 Sosyal Hayat ve Ġnsan 

 Sosyal hayat bir bahçeye benzer. Hayır ve Ģer, iyi ve fena, temiz ve pis Ģeyler içinde 

beraber bulunur. Akıllı insan güzeli ve huzur vereni alır, çirkin ve keder vereni bırakır.
249

  

Allah‘a tevekkül ederek topluma hizmete koĢar.  

Nasıl bir bahçeye giren iyi niyetli, iyimser birisi o bahçedeki meyvelerin iyisini koparır, 

çamur ve gübrelere dikkat eder üzerine basmaz. Kuru ve çimenli yerde oturur. Meyvelerin 

çürük ve kurtlu olanları ile meĢgul olmaz. Bahçeden güzel bir Ģekilde istifade eder. Kötü 

niyetli ve kötümser biri ise dikkat etmez, çamurlu yere basar, gübrelerin üzerine oturur, 

meyvelerin çürüklerini görür, kurtlu olanlarını koparır, canı sıkılır ve bu bahçede hiç iyi bir 

Ģey yoktur diyerek midesini bulandırır, ayağını çamura batırır, elbisesini kirletir. Kendi 

dikkatsizliğine ve yanlıĢ davranıĢını görmez; bütün olumsuzlukları görür. Ġstifade edemez; 

ama bahçeyi ve bahçıvanı suçlar gider.  

Ġnsanın dünya hayatında kısa bir zaman içinde sosyal hayat sürmesinin amacı 

kabiliyetlerini geliĢtirerek kötülüklerden ve olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkarabilmeyi 

öğrenmesidir. Peygamberimizin (sav) ―Dünya ahiretin tarlasıdır‖ buyurması gösteriyor ki 

ahiretin mahsulâtı bu dünyadan gitmektedir. Ġnsanın gerek nefsi ve gerekse sosyal hayata ait 

amelleri hayır ve Ģer, sevap ve günah olarak ahirette mahsul vermektedir. Ġnsanın bütün 

amelleri yüce Allah‘ın ―Hafîz‖ isminin gereği olarak muhafaza edilmekte ve ahirette 

kendisine iade edilecektir.
250

 Öyle ise insan saadet-i ebediyeye ve cennete layık olabilecek 

kabiliyet ve istidadı kazanmaya çalıĢmalıdır. Allah‘ın kendisine verdiği akıl ve duygularını 

hayra ve müspete kanalize etmelidir. Ġnsanın kabiliyetlerinin ancak sosyal hayatta inkiĢaf eder 

ve geliĢir. Toplum içinde kabiliyetlerini hayra çeviren ve topluma faydalı olan insanın 

kabiliyetleri iyi yönde geliĢirken, Ģerre ve zarara yönelenin kabiliyetleri de buna göre geliĢir.  

Ġnsanın kabiliyetlerini hayra çevirmesi ve topluma faydalı olmak için sosyal hayata 

uyum sağlamalıdır. Bu da Kur‘an-ı Kerime ve onun mübelliği olan peygambere (sav) kulak 

vermekle mümkündür. Kur‘an-ı Kerim sosyal hayatta ―Hak‖ prensibini esas alır. Bu prensibin 

amacı menfaat-i Ģahsiyeyi temin değil; fazilet ve rıza-ı ilâhidir. Allah rızası Ģahsi menfaati 

terk etmekle kazanılır. Toplumda yardımlaĢmayı esas alır. Zekâtın emredilmesi ve faizin 

yasaklanmasının amacı yardımlaĢma prensibini harekete geçirmek içindir. Bütün bunlar 

nefsin hevesatına ve kötü arzularına set çekerek ruhu ulvi ve yüce gayelere yöneltmek ve 
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insanın ulvî hislerini ve duygularını tatmin etmek içindir. Böylece insan kemâlât-ı insaniyeye 

sevk edilir ve değerli bir insan olur.
251

 Bunun için aklın ürünü olan felsefi ilimler ne zaman 

peygamberlerin ortaya koyduğu diyanet prensiplerine uyarak topluma beraber hizmet 

etmiĢlerse insanlık parlak bir surette bir saadet ve müreffeh bir sosyal hayat geçirmiĢtir.
252

 

Sosyal hayatta, toplumu ilgilendiren hükümler eksere, yani çoğunluğa göre verilir.
253

 

Ġyilik ve hayır çoğunlukta ise toplum iyi, kötülükler iyiliklere galip gelirse toplum bozuk olur. 

ġerrin bulunmadığı bir hayat muhaldir. Sosyal insan sosyal hayata katkı sağlayan insandır. Bu 

da ilmî, ahlâki her türlü karmaĢadan toplumu kurtarmaya yönelik çalıĢmalar yapmak 

demektir. Sosyal insan bu katkıyı sağlayan ferttir. Böylece toplumu ayakta tutan ―Hürmet, 

merhamet, haramdan çekinmek, emniyet ve asayiĢe hizmet etmek ve itaati sağlayan‖
254

 

değerler topluma hâkim olur. Bu amaca hizmet eden her faaliyet topluma hizmettir.  

Bediüzzaman‘a göre ―Ehl-i faziletin en mühim meĢrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı 

içtimaiye-i beĢeriyeye karıĢmak tarzındadır.‖
255

 Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 

meĢrebi de sosyal hayata karıĢmak tarzındadır ve hayatı hep bu meĢrep üzere geçmiĢtir. 

Günümüzde buna ―sosyal olmak‖ denilmektedir. Peygamberimiz (sav) ―Mü‘min kendisi ile 

ülfet edilen ve baĢkaları ile ülfet edendir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet olunmayanda 

hayır yoktur‖
256

 buyurmuĢlardır. Ġnsan topluma çeĢitli etkinlikler yaparak katılır. Etkinlik 

yalnız yapılmadığı ve bir etkileĢim sağladığı için bundan memnun olanlar kadar memnun 

olmayanlar da bulunabilir. Bundan dolayı insan çeĢitli sıkıntılara maruz kalır. Bu sıkıntılara 

katlanmak ve halktan, toplumdan gelen sıkıntılara katlanmak da bir nevi ibadettir. Buna 

nübüvvet dilinde idarecilik denir. Peygamberimiz (sav) ―Ġnsanları idare etmek sadakadır‖
257

 

buyurmuĢlardır. 

Sosyal hayatta denge kurabilmek için ölçülü olmak gerekir. Yüce Allah kâinatı bir ölçü 

içinde yaratmıĢ ve birbirine zıt olan varlıkları belli ölçülerle dengelemiĢtir. Bu husus Kur‘ân-ı 

Kerimde yüce Allah ―Biz her Ģeyi bir ölçü ile yarattık‖
258

 buyurmaktadır. Ayrıca ―Allah göğü 

yükseltti ve ölçüyü koydu. Sizde ölçülü olun‖
259

 buyurmaktadır. Ġnsanlara tavsiyesi de ―Belli 

ölçülerde size verilen nimetleri siz de idareli ve ölçülü kullanın‖
260

 emridir.   

Sosyal hayatta da farklı ve zıt oluĢumları ve durumları daima dikkate almak gerekir. 

Bunun baĢında insanlara faydalı olmak ve iyiliği emredip kötülüğe engel olmak gelir. 

AsayiĢin ve sosyal dengenin korunması için peygamberimiz (sav) ―Ġman altmıĢ küsur Ģubedir. 

Yolda insanlara zarar verecek olan bir taĢı kenara koymak da imandandır‖
261

 buyurmuĢlardır. 

Bu hadiste sorumluluk duygusu ve insanlara faydalı olmak imanın gereği olduğu 

vurgulanmak istenmiĢtir. Müslümanlara toplum bilinci vermek için peygamberimiz (sav) 

Ģöyle buyurdular: ―Bir gemide yolculuk yapan, altta ve üstte bulunan yolculardan altta olanlar 

su almak için gemiyi delmek istedikleri takdirde üstte olan ve iĢin vahametini görenler bu 

duruma müdahale etmezler de yaptıklarına engel olmazlar ise, hepsi beraber boğulurlar.‖
262

  

Ġslam dininin özü iman esasları, ana unsurlarını da ibadetler teĢkil eder. Ancak din 

bunlardan ibaret değildir. Genel ahlak, âdâb, görgü ve nezâket kuralları da dinin ve 

dindarlığın gereğidir. Bundan dolayı ―Âdab-ı muaĢereti öğrenmek farz-ı ayndır.‖
263

 Bunlar da 
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aile ve komĢuluk iliĢkileri, sosyal iliĢkiler ve kurumsal iliĢkilerin tümünü içine alır. Bu da 

sosyal hayatın tümü demektir.  

 

1.4 Ġslam Dininin Sosyal Hayata Bakan Yönü: 

Ġslâm‘ın sosyal yönü, Ġslâm dininin hayat-ı içtimaiyeye ve sosyal hayata, hayatın sosyal 

meselelerine yönelik dünya görüĢünü yansıtan yanıdır.  Buna Sosyal Ġslâm da denilmektedir. 

Bu husus Ġslâm‘ın sosyal siyasetidir. Bir baĢka ifadeyle ―Sosyal Ġslâm‖ sosyal siyaset ve 

sosyal güvenlik ile ilgili olarak ortaya koyduğu hükümleri ve bunların pratik hayatta 

yansımalarıdır.  

Diğer beĢerî sosyal siyaset uygulamalarından ve sosyal güvenlik sistemlerinden farklı 

olarak Sosyal Ġslâm, sosyal siyasetin uygulanmasında, toplumu oluĢturan hemen hemen bütün 

sosyal kesimleri ve grupları sorumlu tutmaktadır. Fakirleri ve zenginleri, gençleri ve 

ihtiyarları, kadınları ve erkekleri tüm kesimleri kapsamına dâhil eder. Özelikle, zengin sayılan 

ve ―ulu‘l-emr‖ yani idareci makamında olan insanlara da önemli sosyal sorumluluklar 

yüklemektedir. 

Ġslâm dininin bir sosyal hayata bakan yönü olan Sosyal Ġslâm, sosyal meselelere ve 

bunların çözümüne yönelik sosyal politikalara Kur‘anî açıdan bakarak, sosyal siyasetin 

metafizik, ilahî, fıtrî ve manevî köklerin derinliklerine iner. 

ġimdiye kadar sosyal siyaset konularına yönelik araĢtırmalar, genellikle batı kaynaklı ve 

dünyevî ideolojiler çerçevesinde yapılmıĢ olduğundan, bilim adına hareket eden araĢtırmacılar 

Ġslâm‘ın bunlara dair görüĢlere sahip olmadığını, çözümün Ġslam dıĢında aranması gerektiği 

hususunu iddia etmiĢlerdir. Sosyal konuların her gün biraz daha artan cazibesi sebebiyle, 

sosyal problemlerin çözümünde dinin önemli bir yere sahip olduğu gerçeği yaĢanan bunca acı 

tecrübelerden sonra artık anlaĢılır olmuĢtur. Sosyal olaylara bilimsel anlamda alternatif sosyal 

düĢünceler ve çareler üretmek maksadıyla, Sosyal Ġslâm‘a ilgi de her geçen gün artmaktadır. 

Öncelikli olarak dini sadece bir inanç ve kanaat olarak ele alıp vicdanlara hapsetmek 

isteyenlerin rağmına Bediüzzaman EskiĢehir mahkemesinde ―Din yalnız iman değil; belki 

amel-i salih dahi dinin ikinci cüz‘üdür‖
264

 diyerek dinin doğrudan sosyal hayatı 

ilgilendirdiğini belirtmiĢ ve Ġslam‘ın bu yönüne dikkat çekmiĢtir. Amel-i salih ise 

―Hukukullah ve hukuk-u ibadı‖ içine alan çok geniĢ bir alandır. 

Ġslam‘ın sosyal yönünü ilgilendiren en önemli husus ―Emr-i bi‘l-maruf ve nehy-i ani‘l-

münker‖ yani ―iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmak‖ hususudur ve bu herkesin 

vazifesidir.  

Bu durumda sosyal Ġslam‘ın ilgi alanlarını ―Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik‖ ―Sosyal 

Hukuk‖  ―Sosyal Güvenlik ve Sosyal DayanıĢma Müesseseleri‖  ―Sosyal GeliĢme ve 

Kalkınma‖  ―Sosyal Yapı, Sosyal Sistem ve Sosyal Düzen‖ ―Sosyal Ahlâk Esasları ve Sosyal 

Sorumluluk‖ ―Sosyal Devlet Modeli‖ ―Sosyal Ekonomi‖ ―Sosyal BarıĢ ve Sosyal Adalet‖ gibi 

hususların tümü oluĢturmaktadır.  

Ġslam bu hususları uygulamaya geçirirken nokta-i istinat açısından ―Ġlahilik vasfını‖ 

Düalizm denilen ―Dünya ve Ahiret Dengesini‖ ―Sosyal Ahlâk ve fazilet ilkesi‖ ―Ġnsan Odaklı 

YaklaĢım ve Fıtrata uygunluğu‖ Hizmet anlayıĢı ve niyet açısından ―Allah‘ın Rızasını 

Kazanma‖ ölçüsünü ―Din-Vatan-Millet-Ġnsan Sevgisini‖ Sosyal Sorumluluğu‖ ve Evrenselliği 

yani ―Global Geçerlilik veya ÂlemĢümulluk‖ ilkelerini esas alır.  

Burada Sosyal Ġslâmın bütün ilke ve hedeflerinin mâhiyetini ve derinliklerini ve diğer 

sosyal sistemlerden farkını geniĢ olarak anlatmamız mümkün değildir. Ancak, bir örnek teĢkil 

etmesi bakımından Ġslâmın, sosyal sorumluluk ilkesi olarak sadece Zekâtı ve Faizin 

yasaklanmasını ele alalım:  

Said Nursi hazretlerinin izahı ile ―Bütün ihtilalat-ı beĢeriyenin ve madeni ve bütün 

ahlâk-ı seyyienin kaynağı iki kelimedir: Birincisi ―Ben tok olayım baĢkası acından ölsün bana 
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ne!‖ Ġkincisi: ―Sen çalıĢ, ben yiyeyim.‖ Toplumda zengin ve fakir iki tabakanın dengeli 

beraberliği ile ancak rahat yaĢanabilir. Bu dengenin sağlanması ise zenginden fakire 

merhamet ve ihsan, fakirden zengine hürmet ve itaat iledir. Bunu sağlayacak olan da zenginin 

zekât vermesi ve faiz almamasıdır. Bunun içindir ki din zekâtı emretmiĢ ve faizi 

yasaklamıĢtır. Hâlbuki dinden nasibi olmayan sosyal hayatta zenginler ve idareciler zulüm, 

ahlaksızlık ve merhametsizlikle fakirleri ezmekte, fakirler de isyana ve öfkeye kapılmaktadır. 

Kat kat istenen faiz de fakiri daha da fakirleĢtirerek zenginlerin kölesi haline getirmektedir. 

Böylece emek ve sermaye mücadelesi sonucu ihtilaller ve karıĢıklıklar toplumdan eksik 

olmamaktadır. Ġslamın sosyal hayata bakan zekât emri ve faiz yasağı topluma hâkim olsa 

zengin ve fakir dengesi korunacak, saygı ve sevgi hâkim olacak, tabakalar arasında denge 

kurulacaktır.
265

  

Ġslam‘ın sosyal hayata bakan yönü ile amacı toplumları, yerine göre hem fakirliğin, hem 

de zenginliğin meydana getirebileceği manevî tehlikelerinden kurtarmak, kardeĢlik, sosyal 

dayanıĢma ve kaynaĢma duygularını hâkim kılmak, neticede sosyal tekâmülü sağlamak ve 

bununla birlikte insanların, Allah'a kulluk görevini yerine getirmelerini sağlayacak sosyal 

düzeni oluĢturmaktır. 

Özetle Sosyal Ġslâmın temel hedefleri: ―Güven ve huzur ortamı tesis etmek, ―Saâdet-i 

Dâreyn‖ denilen hem dünya, hem de ahiret mutluluğuna kavuĢturmak, Sosyal barıĢ ve adaleti 

oluĢturmak. Ġç huzuru ve toplumsal saadeti temin etmek. KaynaĢma ve samimî kardeĢliği 

hâkim kılmak. PaylaĢma ve sosyal dayanıĢmayı tesis etmek, ―Ġsar‖ denilen ―azamî derecede 

cömertliği ve fedakârlığı yaygın hâle getirmek‖ dünyada sosyal barıĢ ve sürdürebilir 

kalkınmayı yakalamaktır.  

 

2. Birlik ve Beraberlik:  

 

2.1 KardeĢlik: 

Aynı anne ve babadan doğan çocuklara kardeĢ dendiği gibi, aynı inancı paylaĢanlara da 

kardeĢ denilmektedir. Arapça ―Ahi‖ kelimesinin karĢılığı kardeĢlik olduğu için aynı amaç ve 

hedefe hizmet eden ―Esnaf ve Sanatkârlar‖ kulübüne de Selçuklu ve Osmanlı döneminde 

―Ahi TeĢkilatı‖ adı verilmiĢtir.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ġnananlar kardeĢtir‖
266

 buyurarak inanç birliğinin 

insanları birleĢtirdiğine dikkatimizi çekmiĢtir. Bu sosyal hayatta çok önemli bir hadisedir. 

Ġnsanları sosyal ve siyasi bir amaca hizmet ettirmek için her Ģeyden önce fikir ve inanç 

birliğini sağlamamız gerektiğini ders verir. Ġnanmayanlar amaçlarına hizmet etmezler. Ne 

amaç olursa olsun insanları harekete getiren ve birliği devam ettiren amaç ve hedef birliğini 

sağlayan o hedefe ulaĢılacağı inancıdır. Ġnanç insanları ümitlendirir. Ümit ise her nevi 

faaliyetin enerjisidir. 

ġüphesiz insanları birbirine bağlayan en sağlam ve köklü bağ ―Ġman ve takva‖ esasından 

kaynaklanan kardeĢlik bağıdır. Ġnanç bağı akraba ve ırk bağından daha güçlü ve daha kapsamı 

geniĢ olan bir bağdır. Irkı esas alan sadece kendi ırkdaĢı olan milyonlar ile bağ kurarken inanç 

bağı bütün insanlığı, ırk ve dil ayırımı gözetmeksizin milyarlarca insanla gönül bağını tesis 

etmiĢ olur. Gücü de, morali de o derece yüksek olur. Ayrıca inanç bağı ile insanlarla kardeĢlik 

kuran biri insanlara karĢı daha adil olabilirken, ırk bağını esas alan kendi ırkını tercih edeceği 

için âdil davranamaz. Bu bakımdan ―Allah‘ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın‖
267

 

ayeti bize birliğin inanç bağı ile birliği sağlamak olduğunu ―Allah‘ın ipi‖ cümlesi ile ifade 

etmektedir.  
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Ġnanç bağında adalet olduğu gibi eĢitlik de mükemmel Ģekilde korunabilmektedir. 

Ġnsanlar Allah‘a kul olmakta eĢit oldukları gibi, insanlıkta da eĢittirler. Hukuk karĢısında da 

eĢitliği sağlayan yine inanç birliğidir. Ġnsanları sınıflara ayıran, kölelere, iĢçilere ve köylülere 

ikinci sınıf ve parya muamelesi yapan anlayıĢların tümünü Ġslamiyet ortadan kaldırmıĢtır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―ġüphesiz Allah katında en üstün olanınız Allah korkusu ile 

günahlardan en çok sakınanızdır‖
268

 buyurur.   

Peygamberimiz (sav) de ―Hiçbiriniz kendi nefsi için sevip arzu ettiğini mü‘min kardeĢi 

için de sevip istemezse imanı kemâle ermez‖
269

 buyurarak baĢkalarını kendi nefsine tercih 

etmeyen kimsenin imanın kemale ermeyeceğini belirtmiĢlerdir. Hz. Ali (ra) ―Senin gerçek 

kardeĢin seninle beraber olan, sana faydalı olabilmek için kendi zararını göze alabilendir‖ 

diyerek fedakârlığın arkadaĢlığın ve kardeĢliğin gereği olduğunu ifade etmiĢtir.  

Peygamberimiz (sav) Medine‘ye hicret ettiği zaman Medineli Müslümanlar‘ın her birine 

Mekke‘den gelen muhacirlerin birisini kardeĢ olarak vermiĢ ve aralarında kardeĢlik 

akdetmiĢtir. Sonra da ―Mü‘minler bir vücudun azaları gibidir‖ buyurarak bir vücudun azaları 

gibi birbirlerine yardımcı olmalarını istemiĢ ve tarihte eĢi ve benzeri görülmeyen bir kardeĢlik 

sistemi kurmuĢtur. Yüce Allah Medinelilerin bu yardımseverliğinden memnun olarak onlara 

―Ensar‖
270

 yani ―yardım edenler‖ adını vermiĢtir.  

Peygamberimiz (sav) parmaklarını birbirine geçirerek ―Mü‘minler kemerli binalardaki 

taĢlar gibi birbirine destek olur‖
271

 buyurarak toplumda yaĢayan insanların birbirlerine destek 

olmalarını istemiĢtir.  

Dinimiz inananlar arasında kardeĢliğe önem verdiği için bu kardeĢliğe zarar verecek 

olan hususları yasaklamıĢtır. Ġnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbete en çok zarar veren ―su-i 

zan‖dır. Su-i zan, bir kiĢi hakkında yanlıĢ düĢüncelere kapılma, peĢin hükümle karar verme ve 

niyet okuma demektir. Dostlukları bozan, kardeĢlikleri yıkan ilk ve en tehlikeli unsurdur. 

Bunun için yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde kesin olarak yasaklamıĢtır. ―Ey iman edenler! 

Zandan çok sakının. Zannın bir kısmı günahtır. Ġnsanların gizli sırlarını araĢtırmayın. Bir 

kısmınız da bir kısmınızın aleyhinde konuĢarak gıybetini yapmasın‖
272

 buyurarak inananları 

ikaz etmektedir. Zannın bir kısmının günah olduğunu belirten yüce Allah bir kısmının iyi 

olduğunu ifade etmektedir. Bu ise ―Hüsn-ü zan‖dır. Hüsn-ü zan ise herkesi kendinden daha 

iyi olduğunu bilmek ve öyle zannetmektir. 

Su-i zannın sonucu tecessüs, gıybet ve hakarettir. Bu ise yüz çevirmeye ve birbirinden 

uzaklaĢmaya neden olur. Bunun önüne geçmek için peygamberimiz (sav) ―Birbirinize kin 

tutmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah‘ın kulları kardeĢ 

olunuz‖
273

 buyurur. Burada ―Ey Allah‘ın kulları‖ ifadesi çok anlamlıdır. Peygamberimizin 

hitabı sadece inananlara değil, bütün insanlaradır.  

2.2 Sevgi ve Saygı: 

Ġnsanları bir arada yaĢatan ve sosyal hayatı oluĢturan en önemli kural sevgi ve saygıdır. 

Sevgi yukarıdan aĢağıya, saygı ise aĢağıdan yukarıya doğrudur. Yani, büyükler Ģefkat ve 

merhamet duyguları ile küçüklere sevgi ile yaklaĢacaklar, küçükler de büyüklere saygı ve 

hürmetle muamele edeceklerdir.  

Ġki kiĢi arasında mutlaka bir iletiĢim ve etkileĢim söz konusudur. Bu iletiĢim ya müspet 

ve iyi yönde veya menfî, kötü yönde olur. Büyükler küçüklere Ģefkat ve sevgi ile 

yaklaĢmazlarsa, küçüklerden saygı ve hürmet göremezler. Küçükler de büyüklere saygı ve 

hürmet göstermezlerse sevgiyi ve Ģefkati hak etmezler. Haklar karĢılıklıdır. KarĢılığı 

                                                           
268

 Hucurat, 49:13 
269

 Buhari, Ġman, 7 
270

 Enfal, 8:72 
271

 Buhari, Salât, 88; Mezalim, 5; Müslim, Birr, 65; Tirmizi, Birr, 18; Nesai, Zekât, 67 
272

 Hucurat, 49:12 
273

 Buhari, Edeb, 57; Müslim, Birr, 23; Tirmizi, Birr, 24 



 

 

57 

verilmeyen hak zamanla haksızlığa dönüĢür. Bu da insanları birbirinden uzaklaĢtırır. Araya 

düĢmanlıkların girmesi ile de birbirine düĢman topluluklar meydana getirir.  

DüĢmanlıkları dostluğa dönüĢtüren ve insanları bir araya getiren ve dostlukları 

pekiĢtiren ortak inanç ve duygulardır. Bu da imandan kaynaklanır. Kur‘ân-ı Kerimin nazil 

olmasından önce Araplar arasından büyük düĢmanlıklar vardı. Ġstibdat ve ırkçılık da bu 

düĢmanlıkları daha da körüklüyor ve insanları birbirlerinden uzaklaĢtırıyordu. Kur‘an nazil 

olmaya baĢladı. Allah‘a ve ahirete iman insanların aralarındaki düĢmanlığı dostluğa ve 

sevgiye dönüĢtürdü. Bu durumu yüce Allah peygamberine Ģöyle ifade etti. ―Ya Muhammed! 

Yeryüzünde ne varsa hepsini harcamıĢ olsaydın yine o insanları bir araya getirerek birbirleri 

ile kaynaĢtırıp kalplerini birleĢtiremezdin. Fakat Allah onların kalplerini birleĢtirerek onları 

sevgi ve muhabbetle kaynaĢtırdı.‖
274

 

Peygamberimiz (sav) bütün insanlığa gönderilen son elçi olduğu için daveti de hitabı da 

cihanĢümul ve evrenseldir. Bütün insanları kucaklar. Tavsiye ve öğütleri sadece inananları 

kapsamaz. Bu zaviyeden bakarak peygamberimizin sözlerini bütün insanlığa baktığını 

dikkatlerimizden kaçırmamamız gerekir. Peygamberimizin (sav) Ģu sözü de bu anlamdadır. 

―Ġmanlı bir insan bütün insanlarla uyum içerisinde olan insandır. Ġnsanlarla iyi iliĢkiler 

kurarak ülfet etmeyen ve kendisi ile iyi iliĢkiler kurulmayan insanda hayır yoktur.‖
275

 

2.2.1 Toplumda Sevgi ve Saygı:  

Her insan çevresinden saygı görmek ve baĢkaları tarafından sevilmek ister. Peki, ama 

buna layık mıdır? Bir kiĢinin saygıya layık olması sevgi ile insanlara yaklaĢması, yardımsever 

ve hoĢgörülü olmasına bağlıdır. Kaba, bencil ve menfaatperest insan sevgiye layık olmaz. 

Aynı Ģekilde saygı göstereceksiniz ki saygı göresiniz. Sevgi göstereceksiniz ki sevilesiniz. 

Her ne olursa olsun insan vermesini bilmeli ki almaya hakkı olsun. Sevgi ve saygı 

karĢılıklıdır. Vermeden alamazsınız.  

Ġnsanların içinizde saygı uyandırması ya bizzat saygın olan Ģeylerin sizde bulunması 

iledir. Bu, ilim, makam ve ahlak gibi hususlardır. Çünkü bunlar bizzat sevilirler. Ġnsanların 

bilgiye, makama ve güzel davranıĢlara karĢı olan fıtrî sevgisi bu vasıfları üzerinde taĢıyan 

insanlara saygı duymasını sağlar. Bu durum o insanları yakından tanımadan kendiliğinden 

oluĢan bir saygıdır. Ancak bu vasıfları üzerinde vehmettiğimiz ve hayran olduğumuz insanları 

yakînen tanıdığımız zaman ya hayranlığımız ve sevgimiz daha da artar veya hayal kırıklığına 

uğrar ve bütün sevgimizi kaybeder ve saygımızın kalmadığını görürüz. Bunun sebebi de o 

insanların bunu hak etmediklerini görmemizdir. Çok bilgili zannettiğimiz birinin cahilâne 

konuĢması, büyük makamda bulunan insanların o makama layık olmadıklarını görmemiz ve 

makamın gereğini yapmamaları, sevgilerini beklediğimiz insanların kaba ve insafsız tutumları 

bizim onlara olan sevgimizi yok eder ve bizdeki saygınlıkları kalmaz. 

Bu durum kendimiz için de geçerlidir. Bunun için baĢkalarının bize karĢı olan sevgisiz 

ve saygısız tutumlarını gördüğümüz zaman evvela kusuru kendimizde aramamız gerekir. Biz 

o insanlara ne verdik ki o insanlardan bunu gördük diye kendimizi sorgulamamız gerekir.  

Gerçek sevgi karĢımızdakinin her istediğini yapmakla kazanılmaz. Bu bağımlılık yapar 

ama gerçek sevgiyi kazandırmaz. Gerçek sevgi, kiĢiliğinize ve farklılıklarınıza saygı duyan, 

size suçluluk duygusu yüklemeyen ve sizi sürekli eleĢtirerek her yaptığınıza karĢı çıkmayan, 

kabiliyetlerinizi geliĢtirmek için size yardımcı olan ve yol gösteren insanlara gösterilir. 

Sürekli eleĢtirildiğiniz, küçük görüldüğünüz, hakarete uğradığınız, gerçek kimliğinizi 

göstermekten çekindiğiniz ve suçluluk duygusu hissettiğiniz ortamlarda bulunmak istemez ve 

böyle kiĢilerle karĢılaĢmaktan çekinirsiniz. 

Bizim de karĢımızdaki insanlarla aynı konumda olduğumuz kesindir. Ġnsan kendisine 

yapılmasını istemediği bir Ģeyi bir baĢkasına da yapmamalıdır ki gerçekten sevgiye layık 

olsun ve saygın bir insan olabilsin. Ġyi insan kendisi ile beraber olmaktan mutluluk duyulan, 
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varlığı aranan, hoĢgörülü, yardımsever ve yol gösterici olandır. Bunu yapan her insan sevilir 

kendisine saygı duyulur. 

Sevgi ve saygı otomatik değildir. Ġradî bir davranıĢ Ģekli olup kazanılması ve hak 

edilmesi gerekir. Bu da kiĢilerin çaba ve gayreti, bilgi ve kazanımı iledir. Hiç kimse birilerini 

sevmek ve saymak zorunda değildir. ġayet bir insan sizde saygı ve sevgi hissi uyandırmıyorsa 

zorla bunu kazanmak mümkün değildir. Ġnsan hangi konumda ve makamda olursa olsun, ister 

baba-anne, ister öğretmen olsun, hangi koĢul ve Ģartlarda yaĢarsa yaĢasın sevgi ve saygıyı 

kazanmak zorundadır. Bu da insanın çevresine göstereceği sevgi ve saygı ile doğru orantılıdır. 

Veremezseniz alamazsınız. Sevmezseniz sevilmezsiniz. Saygı duymazsanız saygı 

göremezsiniz.    

2.2.2 Ailede KarĢılıklı Sevgi ve Saygı:    

Sevgi, saygı ve iletiĢim karĢılıklıdır. Siz verici konumda olduğunuz zaman karĢıdaki de 

alıcı konumda olmalıdır ki iletiĢim kurulabilsin. Alıcı ve vericide bozukluk varsa iletiĢim 

sağlanamaz. Aynı frekansı tutturamazsanız oradan ses çıkmaz. Birlik ve beraberlik aynı 

mekânı paylaĢmaktan çok aynı duyguları paylaĢmaya bağlıdır. Kalbin karĢılıklı olan duygusal 

beraberliğine kâinat bile çok küçük kalır. Kalp kalbe karĢı olunca aradan zaman ve mekân 

kalkar. Biri dünyada diğeri ahirette olsa onlar yine bir ve beraber sayılırlar.  

Bir baba ve anne çocuklarına karĢı saygı ve sevgi beslerse çocukların da onlara sevgi ve 

saygı ile yaklaĢırlar. Buradan itaat ortaya çıkar. Yüce Allah‘ın ―anne-babaya itaat edin‖
276

 

emri içi boĢ bir görüntüden ibaret kalmaz. Kalbi ve ruhî bir saygı ve itaati meydana getirir. 

Peygamberimizin  (sav) kızı Hz. Fatıma (ra) evine geldiği zaman ayağa kalkmasının bizim 

için ne büyük bir örnek teĢkil ettiğini düĢünmek gerekir. Bu büyük sevgi ve saygıya nasıl itaat 

edilmez ve nasıl sevgi ve saygı duyulmaz. Torunları olan Hz. Hasan ve Hüseyin‘e (ra) ilgisi 

ve sevgisinin tüm insanlar için ne güzel bir örnek olduğunu izah etmeye bilmem gerek var 

mıdır?   

Eğer çocuğunuza beslediğiniz duygular arasında saygı ve sevgi varsa, çocuklarınızda 

itaatkâr ve sevgi dolu tepkiler alırsınız. Çocuklarınıza vermediğiniz bir duyguyu onlardan 

istemek ise boĢ bir hayal ve kuru bir beklentiden ibarettir. 

Aynı Ģekilde eĢler arasında da sevgi ve saygı karĢılıklıdır. EĢiniz sizin yanınızda 

kendisini rahat hissetmiyorsa o zaman sizi nasıl sevecektir? KarĢılıklı kötüleyici ve küçültücü 

davranıĢlar ve sözler, sevgi ve saygıyı devamlı olarak azaltır. EĢinizi, tembel, sorumsuz, aptal 

gibi ifadelerle nitelendirmek, çocuklar dâhil baĢkaları yanında küçük düĢürmek eĢinizin size 

olan saygısını ve sevgisini kaybetmesine sebep olur. Bu konuda kadın erkek fark etmez.  

Her Ģeyden önce eĢinizin kararlarına saygı duymak saygının ilk ve en önemli Ģartıdır. 

Karar alama sürecine herkesin katılımı ve kararların paylaĢımı da ailede birliği ve beraberliği, 

karĢılıklı sevgi ve saygıyı, kararlardan olumsuz sonuçlar çıkması halinde de yardımlaĢma, 

dayanıĢma ve teselliyi sağlayacağı için çok önemlidir. 

 

2.3 YardımlaĢma: 

Ġnsanlar toplum içinde yaĢadıkları ve toplumun da yardımlaĢma ile devam ettiği 

gerçeğinden yola çıktığımız zaman yardımlaĢmanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

YardımlaĢma gerek ailede, gerekse toplumun tüm kesimlerinde hayatı kolaylaĢtırır, insanlar 

arasında güveni ve sevgiyi artırır ve birliği ve beraberliği sağlar.  

Toplumda fakir ve yardıma muhtaç olanlar her zaman vardır. Çünkü toplum zengin ve 

fakir olmak üzere iki tabakadan oluĢur. Fakirden zengine saygı ve hürmet, zenginden fakire 

merhamet ve ihsan olmazsa her iki tabaka devamlı bir çatıĢma içinde olur. Bu çatıĢma tarih 

boyunca ihtilal ve isyanları beslemiĢtir. Zengin ve fakir arasındaki uçurumu kapatacak ve iki 

tabakayı birbirine yaklaĢtıracak olan ―YardımlaĢma‖ prensibidir. 
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Kâinatta varlıklar arasında büyük bir yardımlaĢma ve dayanıĢma hâkimdir. Bu 

yardımlaĢma kanunu ile güneĢ, hava, su, toprak hayata menĢe olmaktadır. Bitkiler hayvanların 

yardımına, hayvanlar insanların yardımına koĢarken, atomlardan yıldızlara kadar topyekûn 

kâinat yardımlaĢma kanunu ile varlıklarını devam ettirmekte ve hayatın devamına sebep 

olmaktadır. ―Hayat bir mücadele‖ olsaydı güçlüler zayıfları ezer ve yok ederdi. O zaman da 

hayat devam etmezdi. Hâlbuki varlık içinde en zayıftan tutun en güçlüye kadar herkesin 

birbirlerine yardımlarına ihtiyaç vardır. Bir fabrikada en küçük vida ve çarktan tutun, en 

büyük makineye kadar bütün çark ve makinelerin uyumlu çalıĢması ile fabrika verimli 

çalıĢabilir. En küçük ve zayıf bir çarkın çalıĢmaması bütün fabrikayı atıl hale getirir. Aynı 

Ģekilde bir vücudun azaları ahenkli bir bütünlük içinde sağlıklı bir hayatı devam ettirebilir. 

Bütün bunlar kâinattaki ve varlıklar arasındaki yardımlaĢma kanununun ne derece geçerli 

olduğunu göstermeye yeterlidir. 

Kâinatta ve varlıklar arasındaki yardımlaĢmanın toplumu oluĢturan insanlar arasındaki 

yardımlaĢmaya örnek olmalıdır. Yüce Allah kâinattaki bu yardımlaĢma kanununa uyum 

sağlamaları için insanlara ―Zekât vermelerini‖
277

 emretmiĢtir. Zengin olanlar gelirlerinin 

kırkta birini, yüzde iki buçuğunu fakir ve muhtaçlara yardım amacı ile vermesi dinimizde 

farzdır. 

YardımlaĢmanın iyilik yapmada ve kötülüklerden sakınma konusunda olması gerektiğini 

belirleyen yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ġyilik ve takvada yardımlaĢın, günah ve düĢmanlıkta 

birbirinize yardım etmeyin‖
278

 emreder. 

Peygamberimiz (sav) ―Ġnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır‖
279

 buyurur. 

Atalarımız da peygamberimizin (sav) ―Veren el alan elden üstündür‖
280

 hadisini kendilerine 

rehber edinmiĢlerdir. Bu göstermektedir ki, insanlara faydalı olan ve ihtiyaçlarını karĢılayan 

kiĢiler saygı ve sevgi görürler. Aralarında ülfet ve sevgi baĢlar. DüĢmanlık, kin, haset gibi 

kötü duygular ortadan kalkar.   

YardımlaĢmanın özünde fedakârlık vardır. Maldan sevgiye kadar her Ģeyin paylaĢımı ve 

verilmesi söz konusudur. Bu bazen mecburi olsa da genellikle isteğe ve gönül rızasına 

bağlıdır. YardımlaĢma iyilik yapmanın en güzel yoludur. ―Güler yüz gösterme dâhil her 

yapılan iyilik bir nevi sadakadır.‖
281

  

YardımlaĢma Allah için olmalıdır. Her Ģeyden önce bir beklenti içinde olmadan ve 

Allah rızası dıĢında bir amaç gözetmeden yapılan yardımlar samimi olduğu için Allah 

tarafından kabul edilir. Buna dinde ihlâs adı verilmektedir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde 

―Malınızdan hayır için ne harcarsanız bu kendi menfaatiniz içindir. Sizler Allah rızasını 

gözeterek ne verirseniz size onun karĢılığı verilir ve asla haksızlığa uğramazsınız‖
282

 

buyrulur. 

Yardım edecek olanlar elbette zengin ve muhtaç olmayanlardır. Bu onlara Allah‘ın 

yüklediği bir sorumluluktur. Dolayısıyla ibadet olması için Allah‘ın emri olan ―Zekât‖ namına 

yapılmalıdır. Bu ibadetin kabul edilmesi için ise gerçekten muhtaç olanların aranıp bulunması 

gerekir. Yüce Allah bu hususu da Kur‘ân-ı Kerimde Ģöyle ifade eder: ―Yardımlarınızı öyle 

insanlara veriniz ki onlar Allah yolunda çalıĢırlar, kazanç peĢinde koĢmaya zamanları yoktur. 

Dilenmekten çekindikleri için de tanınmaz ve bilinmezler. Ġnsanlar onları zengin zannederler. 

Onlar iffetlerinden dolayı insanlardan bir Ģey de isteyemezler. Mallarınızdan ne harcarsanız 

muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir ve size layık olduğunuz mükâfatı verir.‖
283
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Bir diğer husus da yardım edilirken insanların kullanmadıkları iĢe yaramayan Ģeyleri 

yardım amacı ile vermemektir. Yüce Allah bu konuda da ―Yardımlarınızı helal ve iyisinden 

veriniz. Sizin gözden çıkardığınız değersiz ve bayağı Ģeyleri yardım amacı ile baĢkalarına 

vermeye kalkıĢmayınız. Biliniz ki, Allah sizin yardımlarınıza muhtaç değildir. Bununla Allah 

sizi denemek ve nefislerinizi cimrilikten kurtarmak istiyor‖
284

 buyurarak izah eder. Bir diğer 

husus da yardımların insanlara gösteriĢ amacı ile verilmemesi ve baĢa kakmak sureti ile 

verilen insanı minnet altında bırakmamaktır.
285

 Bir diğer husus da yardımın gizli yapılmasıdır. 

Zekât dıĢında yapılacak yardımların gizli yapılması daha uygundur. Peygamberimiz (sav) 

―Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek Ģekilde yardım edenlerin ahirette arĢın gölgesine 

alınarak mahĢerdeki sıkıntılardan kurtulacaklarını müjdelemiĢtir.
286

 Yardımların zamanında 

ve gizli yapılması Allah rızasına daha uygundur.
287

  

Yardıma muhtaç olan kiĢinin de dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar da; 

―ihtiyaçtan fazlasını istememek ve almamak, yapılan yardımdan memnun olmak, yardımı 

yardımsever olan ve verebilecek olandan istemektir.‖ Cimri ve baĢa kakıcıdan yardım 

talebinde bulunmak ahmaklık olarak isimlendirilmiĢtir. ġurası bir gerçektir ki ―Halden 

anlamayan dilden anlamaz.‖ Bir diğer önemli husus da yardım edene teĢekkür ve etmek 

gerekir. Peygamberimiz (sav) bu konuda Ģöyle buyurmuĢlardır: ―Ġnsanlara teĢekkür etmeyen 

Allah‘a Ģükretmez.‖
288

 Yapılan iyiliği baĢa kakmak ve iyiliğin karĢılığını beklemek ne derece 

çirkin ise, iyilik gördüğümüz ve yardımını kabul ettiğimiz insanlara teĢekkür etmemek de o 

derce kaba ve çirkindir.  

Bu sayılan hususlara dikkat edilerek yapılan yardımlar ve karĢılıklı yardımlaĢmalar 

toplumda sevgi ve saygıyı artırır. Birlik ve beraberliği temin eder.  

 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

 

EĞĠTĠM 

 

1. KüreselleĢme ve Eğitim: 

Dünya büyük bir etkileĢim içindedir. Dünya kitle iletiĢim vasıtaları ile bir köy Ģekline 

girmiĢtir. Küresellik her alanda insanlığı kuĢatmaktadır. Ekonomiden eğitime, kültürden 

sanata kadar her Ģey etkileĢim içindedir. Dünya ortak bir kültüre ve ortak bir yaĢam 

standardına doğru hızla yol almaktadır. 

Ġnsanlar biliĢim teknolojilerinin geliĢimi ile okullardan ziyade medya ve internet 

aracılığı ile bilgi sahibi olmakta ve eğitimini de bu vasıtalardan almaktadır. BiliĢim 

teknolojileri ürettim ve tüketimde çok önemli değiĢikliklere sebep oldukları gibi toplumun 

biçimlenmesine yol açmıĢtır. Dünya bir köy halini almıĢtır. Bu süreçte bilgi bir yandan 

parmaklarımızın ucu kadar yakınken, diğer taraftan bilgiyi üreteni çok güçlü hale getirmiĢtir.  

Sanayi toplumu geride kalmıĢtır. Hürriyet, özelleĢtirme, serbest rekabet ve 

küreselleĢmenin biliĢim teknolojileri ile aynı günlerde ortaya çıkmıĢ olması bir rastlantıdan 

ibaret değildir.  

Gelecek biliĢim teknolojisinin de geliĢmesi ile ―Bilgi Toplumu‖nun olacaktır. Acaba 

ülkemiz biliĢim toplumuna geçebilecek midir? Veya bunun için ne yapmamız gerekir. Bilgi 

toplumunda zenginliğin kaynağı bilgi üretmeye yarayan yeniliklerdir. Yenilik ve bilgi için 
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sınır yoktur. Yenilik ise yeniden yapılanmayla gerçekleĢir. Bu da yapısal değiĢiklikleri ve 

reformları gerektirir.  

Bütün bu hedeflere ulaĢmak ise ancak eğitimle mümkündür.   

 

2. Mevcut Durum: 
Ġnsan eğitilebilir bir varlıktır. Eğitimciler ―Ġnsan için hürriyet ve ekmekten sonra en 

önemli ihtiyacı eğitimdir‖ demiĢlerdir. Ancak Ģurası bir gerçektir ki ―EğitilmiĢ bir insan 

ekmeği de hürriyeti de kazanabilir. Cehalet insanı hem aç bırakır hem hürriyetini elinden 

alır.‖ Ġnsanın diğer canlılardan farkı insanın eğitimle geliĢebilen yönüdür. Bir insan için 

eğitim ne kadar önemli ise bir ülke için de eğitilmiĢ insan o derece değerlidir. Ama ne var ki, 

biliĢim teknolojisinden faydalanan gençlerimiz ve öğrencilerimiz dünyanın geliĢmesinden 

habersizdir. Teknolojiyi üretmiyor, sadece kullanmasını öğreniyor ve tüketiyor. 

Öğrencilerimizin %60‘ı ―BiliĢim Çağı‖nın getirdiklerinden, geleceğin nasıl Ģekilleneceğinden 

habersizdir.  

Öğrenme temeline dayanan toplumda öğretmenin rolü çok önemlidir. Eğitime biliĢim 

teknolojilerinin yansıması ile eğitimde de büyük değiĢimler yaĢanmaktadır; ancak 

öğretmenlerin bir kısmı henüz bunun farkında bile değildir. Artık duvarsız sınıflar, uzaktan 

öğretim, mültimedya ile öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, internet üzerinden eğitim gibi 

eğitimde büyük değiĢimler yaĢanmaktadır. BiliĢim insanını yetiĢtirmekle görevli öğretmenler 

acaba buna ne kadar hazırlar? Öğretmenlerin öğrenen ve devamlı kendilerini yenileyen 

biliĢim insanı ve bilgi çağının öğretmeni olarak nasıl yetiĢtirilebilirin cevabını bulmak 

zorundayız. 

Öğretmenin rolü bilgi aktarma olmaktan çoktan çıkmıĢtır. BiliĢim ve Bilgi toplumunun 

öğretmeni ise bilgi aktarıcı olmaktan ziyade öğrencilerin nereden bilgiyi bulabileceğini ve bu 

bilgiyi nasıl kullanacağını öğretmeye yöneliktir. Eğitimde son on yılda yaĢanan değiĢiklikler 

bunun en güzel örneğidir. Bilgi değiĢmekte ve buna paralel olarak da dünya değiĢmektedir. 

Bu bakımdan hükümetler programlarını yaparken toplumun öncelikler listesinde mutlaka 

eğitimi birinci sıraya almaları gerekir.  

Eğitim sistemimizin problemlerinin bir kısmını Ģöyle sıralayabiliriz: 

2.1 Ezber Eğitim: Tek doğrunun olduğunu ve bilgilerimizin değiĢmeyeceğini öğretmek 

ezber eğitimin temel argümanıdır. Bu öğrenciyi düĢünme tembelliğine götürmektedir. Aklını 

çalıĢtırmaya gerek yoktur. ―Gerçek zaten bellidir ve ortadadır. Bu gerçeği eleĢtirmek ve kabul 

etmemek gerçeğe ihanettir. Bunu kabul etmeyen ya haindir veya sapıktır. DüĢünmenin 

önündeki en büyük engel iĢte bu ezber eğitimdir. Resmi ideolojinin doğrularını kabul etmeyen 

vatan hainidir.‖ Bu ve benzeri ezbercilik öğrenciyi düĢünen birey olmaktan çıkarıp sürünün 

bir parçası haline getirir. Böylece ezbercilik aydınlanmanın ve geliĢmenin karĢısında yer alır. 

2.2 Baskıcı ve Totaliter Eğitim: Bu demokratik olmayan eğitim demektir. Belli 

ideolojileri ve kalıplaĢmıĢ ve değiĢmez denen bilgileri zorla öğrencilere vermeye çalıĢmak, 

eleĢtiriye meydan vermemek, resmî tarihi gerçek gibi öğretmeye çalıĢmak böyle bir eğitimin 

varlığını göstermektedir.   

2.3 Fırsat EĢitliğinin Olmaması: Maalesef ülkemizde eğitimde fırsat eĢitliği belli Ģart 

ve kriterlere bağlanmıĢtır. Devletin resmî ideolojisine göre kılık kıyafet giymeyene eğitimde 

ve devlette fırsat eĢitliği tanınmamakta ve verilmemektedir. BaĢörtülü bir talebe hiçbir 

kurumda okuyamamaktadır. Okumak isteyenler de baĢka demokratik ülkelere gitmek 

durumunda kalmaktadır. Yine de oradan mezun olan öğrencilere ülkemizde baĢını açmadığı 

ve resmî ideolojinin kıyafetine uymadığı sürece devlet kademelerinde ve devletin denetim ve 

kontrolünde olan iĢ yerlerinde çalıĢma imkânı tanınmamaktadır.  

2.4 Seçici ve Eleyici Eğitim: Eğitim sistemimiz bir eleme sistemine dönüĢmüĢtür. 

Öğrenciler ilköğretimden itibaren sınavla girecek okullar için yarıĢmalara sokulmaktadır. Fen 

Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi sınavla kaliteli öğrencileri alan okullar zeki öğrencileri 
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almakta ve bu okullara giren öğrenciler Üniversitelere girme Ģansını artırmıĢ olmaktadır. 

Veliler bu yarıĢta çocuklarının geri kalmaması için Hazırlık Dershanelerini büyük paralar 

ödeyerek göndermektedir. Bu da çocukların tatil günleri dâhil çalıĢmalarını netice 

vermektedir. Dinleme imkânından mahrum bırakılması bir tarafa sanata ve kültüre zaman 

ayıramamaktadırlar. Ayrıca kabiliyet eğitimini engellediği gibi, gerek öğrencileri gerekse 

velileri büyük bir stres içine sokmaktadır. Normal Liseler, Sanat ve Meslek okulları hiçbir 

okulu kazanamayan öğrencilere kalmaktadır. Liselerde okuyan öğrenciler de Üniversiteye 

gidebilmek için Dershanelere devam etmekte ve devlet okullarından esirgenen paralar özel 

dershane ve okullara akıtılmaktadır.    

2.5 Meslek ve Sanat Eğitimine Gereken Önemi Vermemek: Meslek ve Sanat 

kabiliyet ister. Kabiliyetlerin eğitimi de meslek ve sanatta geliĢimi sağlar. Ülkemizde 

maalesef kabiliyet eğitimi verilmemektedir. Resim, müzik, güzel sanatlar ve el sanatları gibi 

sanatlar ve meslekler ihmal edilmekte. Okullarda resim, müzik ve el sanatları gibi bir-iki 

saatlik derslerle geçiĢtirilmektedir. Sanata kabiliyeti olmayanlar da baĢarısız görülerek normal 

baĢarılarının da düĢmesine sebep olmaktadır. Yönlendirme doğru bir Ģekilde 

yapılamamaktadır. Bu da ülkenin Sanayide ve Sanatta ara elemanlardan mahrum kalarak geri 

kalmasına sebep olmaktadır.  

2.6 Temel Eğitimin Verilememesi: Temel eğitim denince bir bireyin ve vatandaĢın 

bilmesi gereken temel bilgiler akla gelir. Bunlar da hayatta en çok lazım olan bilgilerdir. 

Öncelikli olarak Türkçe‘yi çok iyi bir Ģekilde bilmesi ve Türk Edebiyatını okuyup anlaması 

gerekir. Türkçe ve Edebiyat, okuma, yazma ve konuĢmayı öğrenmek demektir. Ama ne var 

ki, okullarımızda her hafta dört-beĢ saat Türkçe ve Edebiyat dersi aldıkları halde ne düzgün 

konuĢma ve ne de yazma becerisi kazanamamaktadırlar. Okuma özürlü olduğumuz zaten 

bilinen bir husustur. Dilekçe yazmayı dahi becerememektedirler. Tarihimizi öğrenmek, 

hayatta gerekecek olan temel Fen ve Matematik bilgilerini öğrenmek temel eğitimin 

vazgeçilmezidir. Bunun yanında Din ve Ahlak Eğitimi de temel bilgilerimizi oluĢturur. Ama 

maalesef Din ve Ahlak Eğitimi Lâikliğe aykırı görülerek eğitimin tamamen dıĢına itilmeye 

çalıĢılmaktadır.    

2.7 Lâik Eğitim Saplantısı: Lâikliği her Ģeyin olmazsa olmazı olarak görenler 

demokrasinin de eğitimin de temel Ģartını Lâiklik olarak görme ve gösterme 

saplantısındadırlar. Bunlar farkında olmadan dogmatizmi ve ―Ezber Eğitimi‖ savunurlar. 

Dogmatiktirler ve herkese kendi yanlıĢlarını ezberletmeye çalıĢırlar. Din konusunda o derece 

cehalet ve saplantı içerisindedirler ki, dinin ve inancın okullara ve hayatın hiçbir yerine 

girmemesi gerektiğini savunurlar. Kendilerine göre Bilim ile lâikliği özdeĢleĢtirirler. Din 

Eğitiminin yasaklanmasına çalıĢırlar. Lâiklik siyasi bir kavram olup, devletin tüm inançlara 

aynı mesafede olması ve birini himaye adına diğerini ezmemesi anlamını taĢır. Ama lâiklere 

göre devlet dinsizliği himaye etmeli ve dini inanç ve düĢüncelere asla müsaade etmemelidir. 

Eğitimin lâiklikle bir ilgisi yoktur. Eğitim, din eğitimini de içine alan ve insan kabiliyetlerinin 

geliĢimini sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. Ġnsanın bedeni ihtiyaçlarını dikkate alıp,  ruhi 

ve manevi ihtiyaçlarını dikkate almayan ve ruhî geliĢmesine katkı sağlamayan bir eğitim 

olmaz. Buna eğitim de denemez. Bu olsa olsa dogmatik ve ezberci bir öğretim biçimidir. Bu 

da eğitimimizin önemli bir çıkmazıdır. 

 

3. Eğitim ve Geleceğimiz:  

Eğitim gerçekten ciddi bir iĢtir ve ihmale gelmez. Eğitimin temelinde kabiliyetlerin keĢfi 

ve eğitimi vardır. Bu açıdan baĢarısız öğrendi yoktur ama kabiliyeti keĢfedilmemiĢ öğrenci 

vardır. Allah her insana bir kabiliyet vermiĢ ve bir iĢ için yaratmıĢtır. Bunu keĢfederek 

öğrenciyi kabiliyetine göre eğitime tabi tutarsak ancak onun geliĢimine katkı sağlayabiliriz; 

aksi takdirde kabiliyetini köreltmiĢ ve onu baĢarısızlığa mahkûm etmiĢ oluruz.  
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Kabiliyet geliĢtirmenin metotları da vardır. Ġnsan bilgilerinin %80‘ini görerek, %10‘unu 

iĢiterek, %3‘ünü koklayarak, %2‘sini dokunarak, %1‘in de tadarak öğrenir. Yine insan 

okuduklarının %10‘unu, iĢittiklerinin %20‘sini, gördüklerinin %30‘unu, görüp iĢittiklerinin 

%50‘sini, konuĢup anlattıklarının %80‘nini, yaptıklarının da %100‘ünü hatırlar. 

Her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de geleceği eğitime bağlıdır. Bu bakımdan eğitime 

gereken önem verilmelidir. Eğitim ülke ihtiyaçları ve insanın maddi ve manevi ihtiyaçları göz 

önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bunun için de Lâik Eğitim gibi gereksiz ve saçma 

tartıĢmalardan uzaklaĢmak Ģarttır. Ġhtiyaçlar ve öncelikler belirlenerek, geliĢmiĢ ülkelerin 

eğitimleri de dikkate alınarak eğitim sistemimiz yeniden yapılandırılmalıdır.  

 

4. Din Eğitimi: 

Milletin iktisadi ve içtimai kalkınmasında dinin ve din görevlilerinin önemi inkâr 

edilemez. Ancak bunu yanlıĢ olarak yorumlayanlar da olabilmektedir. Dinin vazı-ı hakikisi 

Allah‘tır. Muhatabı insandır. Mübelliği peygamberlerdir. Mükellefi hür ve akıllı tüm 

insanlardır. Din insanların fıtratında kalp gibi, ruh gibi mevcut olan bir duygudur. Ġnsanla 

beraber vardır. Ġnsanın insanlık sıfatını kazandırması ile tezahür etmiĢtir. Peygamberler insan 

fıtratındaki din duygusunun nasıl inkiĢaf ettirileceğini, nasıl tatbik ettirileceğini, insanların 

dinden nasıl istifade edeceklerinin yollarını göstermiĢlerdir. 

Din insanların insani varlıklarını korumalarını sağlar. Peygamberler dinin mucidi değil 

mübelliğidirler. Din insanların manevi ihtiyaçlarından dolayı zaruri olarak sonradan icat 

edilmiĢ bir bilim de değildir. Din Cenab-ı Allah‘ın insanlar için vücuda getirdiği hava, su ve 

güneĢ gibi insanların müstağni kalamayacağı inanılması, uyulması ve tatbik edilmesini 

emrettiği, fonksiyonu bitmeyen, eskimeyen, akla hitap eden, hükümleri ebedi, kaynağı ezeli, 

nuru sönmeyen ilahi emirler ve nehiyleri de içine alan Allah‘ın insanlara mesajıdır.  

Din içtimai kanunlardan ve ihtiyaçtan doğmuĢ değildir. Bilakis içtimai kanun ve 

nizamlar dinin emri olarak dinden doğmuĢtur. Dinin prensipleri ile kanunlar vücuda 

gelmiĢlerdir. Dolayısı ile din, sosyal hayatın bir sonucu değil, sosyal hayatı etkileyen ve 

düzenleyen en büyük amildir. Ġnsanlığın gerek bireysel,  gerekse sosyal hayatında dinin 

izlerini ve rollerini görmemek ve bunu silmek mümkün değildir. Tarafsız ve gerçekçi bir 

nazarla araĢtırılma yapılırsa beĢeriyette asalet taĢıyan bütün tarihi hadiselerinin bu asaletini 

dinden ve dini kaynaklardan aldığı mutlaka görülecektir. 

Bütün inançlı bilginlerin üzerinde ittifak ettikleri husus Ģudur: ―Cemiyet din ile kurulur, 

ilimle terakki ve tekâmül eder.  Bir milletten Allah fikrini ve inancını kaldırırsanız o millet 

menfaat ve korku üzerine kurulmuĢ bir topluluktan ibaret kalır. Böyle bir toplumun fertleri 

kardeĢ değil, menfaatin müĢterek ortaklarıdır.‖  

Din bir bütündür. Bu dinin Allah‘ı, kitabı, peygamberi, ibadeti ve kuralları vardır. Hiçbir 

akıl ve ilim adamı Allahsız, kitapsız,  peygambersiz, bir din tanımaz ve tanınmaz. Dolayısıyla 

―Din bir vicdan iĢidir‖ diyerek Kur‘ana, peygambere dinin kaide ve Ģartlarına iltifat etmeyen 

yanılmıĢtır, yanlıĢ yol ve inanç içindedir.   

Ġslamiyet ise cihanĢümul bir dindir. Bu yüce din beĢer hayatının tüm yönlerini bir güneĢ 

gibi kuĢatır. Ġlimlere mevzu, sanatlara model bahĢeder. Hem ölüye, hem de diriye hitap eder. 

Hem dünya hem de ahireti kucaklar. Cesaret, çalıĢma, temizlik, intizam, ıslah, adalet, 

medeniyet, dostluk, muhabbet, doğruluk ve ilmi emreder. Dolayısıyla hak ve son din olan 

Ġslamiyet‘e sahip çıkmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak demektir. Çünkü bütün 

manevi ve milli değerlerimizi Ģekillendiren ve milletimize asalet kazandıran Ġslâmiyet‘tir. 

 

4.1 Din Eğitiminin Tarihi Süreci: 

 Eğitim tarihinde ―Din Eğitimi‖ tüm eğitim uygulamalarının odağında yerini bulmuĢtur. 

Ġlk olarak peygamberimiz (sav) Ġman ve Kur‘an Eğitimi ile iĢe baĢlamıĢ, daha sonra da 
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Peygamberimizin mescidi etrafında ―Suffa‖ denilen medrese eğitimi Camilerin yanında bir 

Eğitim Modeli olarak yerini almıĢtır.  

Bu model eğitimin amacı öncelikli olarak Ġmanı ve Kur‘an-ı Kerimi öğretmekti. 

Zamanla Ġlmihali ve Ahlak bilgileri eklenmiĢ ve program zenginleĢtirilmiĢtir. Dinin dıĢındaki 

diğer eğitimler ―Meslek Eğitimi‖ olarak görülmüĢtür.  

19. Yüzyıldan itibaren eğitimin içine Eğitim Kurumları eklenmiĢtir. Bu kurumlarda ise 

Din Eğitimi genel eğitimin bir branĢı haline getirilmiĢtir. 1924 yılında çıkarılan ―Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu‖na göre ise Medreseler kapatılarak Mekteplerde tekli eğitime geçilmiĢtir. 

Tanzimat‘tan itibaren süregelmekte olan eğitimi alan ―Daru‘l Muallimin‖ ve ―Medresetü‘l-

Vaizin‖ gibi medreselerde okuyan talebelerin devam etmesi için de ―Daru‘l-Fünunda‖ bir 

―Ġlahiyat Fakültesi‖ ve Orta Öğretimde ―Ġmam-Hatip Mektebi‖ açılması hükme 

bağlanmıĢtır.
289

  

1924 yılında Ġlkokul programında din dersi ―Kur‘an-ı Kerim ve Din Dersleri‖ adı ile 

birinci sınıf hariç, diğer sınıflarda haftada ikiĢer saat okutulmak üzere programda yerini 

almıĢtır. 1926 yılındaki programlarda bu iki saat bire indirilmiĢtir. 1928 yılında Harf 

Ġnkılâbının yapılması ile Kur‘an öğretimi yasaklanmıĢ ve 1930‘da Din Dersi Ģehir okullarında 

yalnız beĢinci sınıflara ebeveynleri isterse yarım saat olarak verilen bir ders haline gelmiĢtir. 

1933 yılından sonra ise müfredattan tamamen kaldırılmıĢtır. Ġmam-Hatip Mektepleri de 

tamamen kapanmıĢ ve artık eğitimde din öğretilemez olmuĢtur.  

Gençler arasında ahlaksızlık sayılan davranıĢların artması üzerine 15–23 ġubat 1943 

yılında toplanan 2. Milli Eğitim ġurası‘nda tartıĢma konusu ―Ahlak‖ olarak belirlenmiĢtir. Bu 

ġûrada ―Ahlak Komisyonu‖ oluĢturulmuĢtur. Okullarda ahlaka yönelik eğitim verilmesi 

konusunda yeni düzenlemeler yapılması karara bağlanmıĢtır.
290

   

Ülkemizde 1946 yılında Demokrasiye geçiĢ ile beraber Din Eğitimi yeniden ele 

alınmıĢtır. Çünkü demokrasiye geçiĢi zorlayan hususlardan en önemlisini halkın ―Din 

Eğitimi‖ ihtiyacı belirlemiĢtir. YaklaĢık 16 yıllık dinden mahrum bir eğitimden sonra ―Din 

dersi‖ örgün eğitim içinde yerini almaya baĢlamıĢtır. Ġlk olarak 17 ġubat 1948 tarihinde 

Ġlkokulların 4. ve 5. sınıflarına ―Din Dersi‖ konma kararı alınmıĢtır. Ancak bu derslerde 

okutulacak kitapların hazır olmaması bahane edilerek uygulamaya baĢlanması bir sene 

ertelenmiĢtir.  

1949 yılında Milli Eğitime bağlı on aylık Ġmam-Hatip kursları açılmıĢtır. 7 ġubat 1949 

tarih ve 542 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan kararı ile program dıĢında kalmak 

kaydıyla Ahmet Hamdi Akseki‘nin yazdığı kitabın Ġlkokullarda okunması kabul edilmiĢtir.
291

 

Bu dönemde ilk yıllarda din dersleri program içine alınmamıĢ, velisinden din dersi okumak 

istediğine dair dilekçe getirenlere derslerin bitiminden sonra din öğretimi imkânı sağlanmıĢtır. 

Din derslerinin müfredat içine alınması 1.11.1949 tarihinde alınan kararla sağlanmıĢtır. 

25.10.1951 tarihinde de alınan bir kararla Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okullarında Din 

Bilgisi Dersleri konulmuĢtur. 

5–14 ġubat 1953 tarihinde düzenlenen 5. Milli Eğitim ġurasında 7. birleĢim uygulamaya 

konan Din Dersleri üzerinde önemeli tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Beyza BĠLGĠN, 1948 yılından 

sonra uygulamaya konan din derslerinin ilmihal ve günlük hayata lazım olan dini bilgiler 

olduğunu belirlemiĢtir.
292

 1949 yılında din dersi kitaplarını diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca 

hazırlanmıĢtır.  
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13.8.1956 tarih ve 4–7805 sayılı Ġcra Vekilleri Heyeti‘nin kararı ve Milli Eğitim 

Bakanlığı‘nın 17.9.1956 tarih ve 921 sayılı genelgesi ile Orta Okullar ve diğer dengi okulların 

1. ve 2. sınıflarına ―Din Bilgisi‖ dersleri konuĢmuĢtur. Bu derslere velilerinden dilekçe getiren 

öğrenciler giremeyebiliyordu.
293

  

Liselere Din Derslerinin konma süreci 1967 yılında 271 milletvekilinin meclise önerge 

vermeleri ile baĢlamıĢtır. Bunun üzerine kamuoyunda yoğun tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Aynı yıl 

kabul edilen önerge gereğince Talim ve Terbiye Dairesi 23 Ekim 1967 tarihli kararı ile Lise 

ve dengi okulların 1. ve 2. sınıflarında din dersinin okutulmasını kabul etmiĢtir.  

Bu hususta son geliĢme 23.9.1976 tarih ve 345 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile 

Din Bilgisi dersleri Ġlköğretimin ikinci kademesinin ortaokul üçüncü sınıfı ile Liselerin 

üçüncü sınıfına konulma kararı alınmıĢtır. Böylece Ġlköğretim 4. sınıftan itibaren Lise son 

sınıfa kadar örgün öğretim çatısı altında din dersleri öğretimi girmiĢtir.
294

   

12 Eylül 1980 Din Öğretiminde yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Ġhtilalden sonra 

dönemin devlet baĢkanı Kenan EVREN‘in talimatı ile Genel Kurmay Eğitim Dairesi BaĢkanı 

Osman Feyzioğlu baĢkanlığında ―Din Eğitimi DanıĢma Kurulu‖ oluĢturulmuĢtur. Bu kurul 28 

Mayıs 1981 yılından itibaren çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Müzakereler sonucunda Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretiminin Ġlk ve Ortaöğretimde zorunlu olarak okutulması kararı üyelerden 

ikisi hariç katılan diğer üyelerin tümünün olumlu görüĢleri ile uygun bulunmuĢtur. Özellikle 

A. Ü. Ġlahiyat Fakültesi dekanı olan Hüseyin ATAY ve öğretim üyesi Beyza BĠLGĠN‘in 

çabaları önemli bir etken olmuĢtur.
295

 KarĢı çıkan üyelerin gerekçesi ise Laiklik ilkesi ve 

Müslüman olmayan vatandaĢlar açısından sakıncalı olması hususudur.  

Talim Terbiye Kurulunun 8.12.1981 gün ve 213 sayılı kararı ile Temel Eğitim ve Orta 

Öğretimde Din Bilgisi ve Ahlak Bilgisi dersleri birleĢtirilerek ―Din ve ahlak Kültürü‖ adı 

altında birleĢtirilmiĢtir. Buna göre hazırlanan programlar 28 Mart 1982 tarihli Tebliğler 

Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
296

 

Din Kültürü Derslerinin temel ilkeleri 30 Ekim 1986 tarihinde yeniden düzenlenerek 

2219 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandı. 1992 yılında yeniden değiĢiklikler yapıldı ve 13 

Nisan 1992 tarih ve 2356 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

Ancak tartıĢmalar bitmek bilmemiĢtir. Dini kültür olarak okunmasını ve öğrenilmesini 

hazmedemeyen birçok aydınlar Din Kültürü derslerinde ―Hanefi Mezhebi‖ görüĢleri 

okutulduğu ve Alevilik, Yezidilik ve Süryanilik gibi inançlara yer verilmediği hususlarını 

bahane etmiĢlerdir. Bununla da dinin kendisi değil de dini anlayanların kültürleri din 

öğretiminde esas alınması istenmiĢtir.
297

  

 

4.2 Din Öğretiminde yeni YaklaĢımların Ortaya Çıkması: 

Din öğretiminde yeni yaklaĢımlar Ankara‘da 1988 yılında toplanan  ―Din Öğretimi ve 

Din Hizmetleri Semineri‖nden itibarendir. 8–10 Nisan 1988 yılında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 

A. Ü. Ġlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaĢa düzenlenmiĢtir.  

Bu seminerde ―Federal Almanya‘daki Müslüman Çocukları Ġçin din Eğitiminin 

Öğrenim Amaçları ve Metotları‖ isimli tebliği sunan Johannes Lahnemann, ―Ġslam ve Din 

Eğitimi (Mezhebe Dayalı Olmayan YaklaĢım) isimli tebliği sunan John Shepherd, Türkiye‘de 

din öğretiminde kültürlerarası bir açılım geliĢtirmesinde ilk adımları atmıĢlardır.
298

 Ġngiliz 
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eğitimci Shepherd‘in sunduğu mezhebe dayalı olmayan din eğitimi önerisi bilhassa Beyza 

BĠLGĠN‘i çok etkilemiĢtir. Bu etki Bilgin‘in hazırlamıĢ olduğu ―Din Eğitimi‖ isimli 

çalıĢmasına ―Türkiye‘deki eğitim politikası ve Ġslam Dininin bütünlüğü açısından din dersleri, 

devletin okullarında mezhepler üstü olarak öğretim yapmak durumundadır‖ ifadeleri ile 

yansımıĢtır.
299

   

Bundan sonra Beyza BĠLGĠN‘in ―Ġslam‘da Eğitimin Temeli Olan Sevgi‖ isimli doktora 

çalıĢmasından itibaren A. Ü. Ġlahiyat Fakültesinin önderlik ettiği çalıĢmalar, Türkiye‘de din 

eğitiminde yeni yöneliĢlerin ortaya çıkmasının yolunu açmıĢtır.  Ayrıca ―Kültürlerarası 

Eğitim‖  tezi ile ―Çok Kültürlü Din Eğitimi‖ din eğitiminin yeni alanlarını oluĢturmuĢtur. Bu 

yaklaĢıma göre farklılıklar üzerinde çalıĢmalar yapılarak bunlar üzerinde din kültürü verilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu paradigma ―Ankara Modeli‖ni ortaya çıkarmıĢtır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 1998 yılından itibaren Ġmam-

Hatip Liselerinin programlarını geliĢtirmek için bir komisyon kurmuĢtur. Bu komisyonun 

çalıĢmaları sonunda yaptıkları programlar 10.05.1999 tarih ve 39 sayılı Talim Terbiye Kurulu 

Kararlarıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuĢtur. Aynı komisyon Ġlköğretim Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Derslerinin programlarını da hazırlamıĢtır. Ankara, Sivas ve Çorum Ġlahiyat 

Fakültelerinin öğretim görevlileri de bu programda görev almıĢlardır. Bunların hazırladıkları 

program Talim Terbiye Kurulu‘nun 19.09.2000 tarih ve 373 sayılı karar sayısı ile kabul 

edilmiĢtir.  

Bu model program 2000–2001 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Ġlköğretim Okullarında 

uygulamaya baĢlanmıĢtır. Bu programın özelliği yeni yaklaĢım ve yöneliĢleri hayata geçirmiĢ 

olmasıdır. Buna göre din kültürünün amacı ―Dinin evrensel barıĢ kültürünün yaratılmasında 

ve hoĢgörü ortamının oluĢmasında katkıda bulunması‖dır. Ġnancın akılla bütünleĢmesi ve 

insanların kendi din, örf ve adetleri olduğu kadar, diğer milletlerin din, örf ve adetlerini de 

saygı ve hoĢgörü çerçevesinde değerlendirebilmesi amaçlanmıĢtır.  

Ayrıca ―her Ģeye karĢı sevgi ile olumlu yaklaĢım bilincinin verilmesi‖ Akılcı ve eleĢtirel 

yaklaĢım sergilenmesi‖ ―Dinin hukukun üstünlüğünü esas aldığının ortaya konması‖ 

―Mezheplerin ayrımcılık değil, dinin anlayıĢ biçimlerini çağlara göre ortaya koyan bir 

zenginlik olduğunun vurgulanması‖ esas alınmıĢtır.
300

  

Bu bağlamda baĢkalarının inanç ve yaĢayıĢlarına hoĢgörülü yaklaĢabilme yeteneğini 

kazandırabilmek için ―Ġlahi dinler ve Ġlahi olmayan dinler‖ ―BozulmuĢ (Muharref) dinler ve 

Muharref olmayan dinler ―diye ayıran anlayıĢı ortadan kaldırmayı da hedeflemiĢtir.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu olması ile baĢlayan tartıĢma bu dersin 

mezhep öğretisi ile mi verileceği, yoksa farklı dini anlayıĢları bir araya getiren bir hoĢgörü 

anlayıĢı ile mi verileceği noktasına gelmiĢtir. HoĢgörü ve dinler arası diyalog ile sevgi 

ağırlıklı bir din anlayıĢı verilmek istenmesi din eğitiminin yeni aĢamasını oluĢturmuĢtur. 

Ancak bu gerçekten bir din eğitimi ve öğretimi midir, yoksa din üzerinde felsefe yapmak veya 

sosyolojik çalıĢmalar üretmek midir? Bu konu tartıĢılmaya devam edecektir.  

Gerçekte ise ―Din Eğitimi‖ demek ―Ġman Eğitimi‖ demektir. Dinin temeli ve özü olan 

iman eğitimi verilmeden din eğitimi olmaz. Daha sonra Ġbadet ve Ahlak Eğitimi verilmelidir. 

Ülkemizde ise iman eğitimi dıĢlanarak din eğitimi ahlak ve sevgi temeline dayandırılmaya 

çalıĢıldığı için iĢin içinden çıkılmamaktadır. ĠĢe tersinden baĢlandığı için elbette iĢin içinden 

çıkılmayacaktır.    

   

4.3 Çok Kültürlü Din Eğitimi: 

Osmanlı bir ulus devlet değildi. Çok dinli, çok kültürlü ve hoĢgörüye dayanan bir devlet 

idare sistemi vardı. Osmanlının yıkılması ile ulus kavramının ortaya çıktığı devlet modelleri 

ortaya çıktı. Ancak bu milletlere huzur getirmedi. Gerek etnik ve gerekse dini farklılıklardan 
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kaynaklanan çatıĢmalar ortaya çıktı. Ülkeleri parçalayarak, etnik kökenlere ayırarak bir arada 

huzurlu Ģekilde yaĢayabilecekleri tezi fiilen çürümüĢ oldu.  

Ġnsanların barıĢ, uzlaĢma, hoĢgörü ve yardımlaĢma kültürü ile bir arada yaĢatacak olan 

yeni modellere ihtiyaç daha da artarak devam etmektedir. Teknolojik üstünlük ve askeri 

yönden güçlü olmak barıĢ ve huzur içinde yaĢamak için yeterli olmadığı her gün yaĢanan 

olaylarla daha da netlik kazanmaktadır. Dünyanın gözü önünde yaĢanan 11 Eylül Ġkiz kulelere 

yapılan saldırı ile küresel terörü önlemek için ABD‘nin yaptığı askeri yaptırımlar anarĢi ve 

terörü artırmaktan baĢka bir iĢe yaramadığı daha iyi görülmektedir.  

Bundan sonra insanlık savaĢ ve çatıĢma istememektedir. 1945‘li yılların Irkçı 

politikaları dünyada insanlığa baskı, zulüm ve savaĢtan baĢka bir Ģey vermedi. Bundan sonra 

1980‘li yıllara kadar yaĢanan Ġdeolojik soğuk savaĢların da insanlığa bir faydası görülmedi. 

Bilgisayar ve Ġnternet‘in keĢfinden sonra insanlık yeni bir dönem olan ―Bilgi toplumu‖ ile 

tanıĢmaya ve ―Bilgi Toplumu‖na doğru ilerlemeye hızla devam etmektedir.  

Bilgi toplumunun temelini yine din belirleyecektir. Ġnsanın manevi duygularına hitap 

etmeyen ve manevi yönden insanı doyuramayan bir bilgi insana huzur ve saadet 

getirememektedir. Dinler arası Diyalog çalıĢmalarını da yürüten bir din bilimi uzmanı olan 

Hans Küng ―Kalıcı uzlaĢmalar, ancak onlara derin dini boyutlar da katıldığında sağlanabilir‖ 

demektedir ki bu gerçekten doğru bir yaklaĢımdır.  

Çok kültürlü bir eğitim günümüz dünyasının kaçınılmaz bir sonucudur. Kültürü 

Ģekillendiren din olunca din eğitiminin de çok kültürlü olması akademisyenlerin tezleri 

arasına girmiĢ durumdadır.  

Eğitim bir etkileĢim sürecidir. Bu devam eden uzun bir süreçtir. Eğitim basit bir sınıf 

aktivitesi değil, sınırları çok geniĢ olan sosyal ve kültürel bir aktivitedir. Günümüz 

dünyasında okulun eğitim ve bilgi üzerinde etkisi maalesef sınırlı kalmaktadır. Okul dıĢı 

etkiler öğrenciler üzerinde daha etkin olmaktadır. Ancak eğitim bir kavram olarak ele 

alındığında bilim, hizmet ve kazanımların tümünü ifade etmektedir.  

Din eğitimi ister okullarda verilsin ister verilmesin insanı etkileyen en önemli bir 

eğitimdir. Doğru öğretilmezse insan üzerinde etkisi daha fazladır. Ġnsanın daha fazla ilgi 

alanını kapsamaktadır. Dinin temelinde Allah kavramı vardır. Allah kavramı ise dinler ve 

mezhepler sayısınca farklılık arz etmektedir. Zaten farklı din ve mezhepler Allah inancının 

doğru anlaĢılamamasından kaynaklanmaktadır. Bunun için din eğitiminin doğru ve sahih bir 

Allah inancı üzerine oturması gerekir.   

Allah inancını insanların düĢünceleri ve kültürlerini incelemekle doğru bir Ģekilde 

anlamak mümkün değildir. Sosyolojik araĢtırmalar ve psikolojik yaklaĢımlar Allah inancını 

tarif etmez; insanların anlayıĢlarını yansıtır. Allah inancını doğrudan kutsal metinlere inmekle 

ve peygamberlerin öğretilerine bakmakla öğrenebiliriz. ÇatıĢmaları ve kavgaları önlemenin, 

hoĢgörü ve huzurlu olarak bir arada yaĢamanın formülü doğru Allah inancından geçmektedir. 

Çünkü Allah birdir ve tüm insanların rabbidir. Bu bilindiği zaman mesele daha aydınlanır. 

 

4.4 Niçin Din Eğitimi: 

Yüce Allah her insanın kalbine inanma duygusunu koymuĢtur. Bunun için her insanın 

bir inancı vardır. Din ise insan kalbinde doğruyu ve hakkı arama arzusudur. Her insan fıtraten 

Hakkı arar. Hakkı bulamazsa bâtıl eline geçer, hak diye onu koynunda saklar. Yüce Allah 

bunun için ilk insandan itibaren peygamber göndermiĢtir. Onlar yüce Allah‘ın dinini yani 

doğru yolu, sırat-ı müstakimi insanlara göstermiĢlerdir. Bu Ģekilde 124.000 peygamber 

gönderilerek insanlara hidayet yolu öğretilmiĢtir. Binaenaleyh din eğitimi doğru olarak 

verilmesi insan fıtratının gereğidir. Gerek fertler, gerekse devlet bu eğitimi vermek 

durumundadır.   



 

 

68 

Prof. Aleksi Carrel: ―Ġnsanın havaya, suya ihtiyacı olduğu gibi, Allah‘a da ihtiyacı 

vardır‖
301

 diyor. Ünlü Sosyolog Kessler : ―Dinin ortadan kalktığı cemiyetler buhrana 

sürüklenir.‖
302

 Ġngiliz tarihçi A. Toynbee, ―Din olmadan insan hayatta yolunu bulamaz‖
303

 

demiĢtir. Cramer ve Brown gibi eğitim uzmanları: ―Eğitim üzerinde dinden daha tesirli bir Ģey 

yoktur‖
304

 derler.  

Her insan kendisine ister-istemez Ģu soruları sorar. Bundan kendisini de alamaz. ―Ben 

kimim? Vazifem, gayem nedir? Beni ve varlıkları kim yaratmıĢtır? Ölüm nedir? Ölümden 

sonra hayat var mıdır? Neye inanmalıyım ve neye bağlanmalıyım?‖ Bu sorular ister-istemez 

herkesi meĢgul eder. Bunun için Hz. Ali (ra): ―Önce doğruyu öğreniniz, yanlıĢ kendiliğinden 

ortaya çıkar; Ama önce yanlıĢı öğrenirseniz doğruyu bulmanız çok zor olur‖ demektedir. 

Din Eğitimi, sorumluluk duygusunu geliĢtirir, helal ve haram duygusunu verir. 

Büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi geliĢtirir, inananlar arasında kardeĢlik te‘sis eder, bu da 

sevgiyi artırır. Allah sevgisi ve korkusunu kalplerde hâkim kılar. Ġnsan sevgisi, vatan sevgisi, 

devlete bağlılık, bayrak ve millet sevgisini geliĢtirir. Birlik ve beraberliği temin eder.  

Toplumda hürmet, merhamet, sevgiyi artırır; asayiĢi korur. Toplumda iyiyi tavsiye ve 

kötülükten vazgeçirme ve murakabe duygusunu geliĢtirir.  

 Bediüzzaman Said Nursi, vatanın ve milletin hayat-ı içtimaiyesini anarĢiden büyük 

tehlikelerden kurtarmak için ―merhamet, hürmet, emniyet, haram-helal duygusu ve itaatin‖
305

 

ancak din ve iman ile sağlanacağını ifade etmektedir.  

 

 

 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

 

ĠKTĠSAT 

 

 

1. Ġktisadın Tarifi ve Mahiyeti: 

Ġktisat, Arapça ―k-s-t‖ kökünden gelen bir kelime olup anlamı itidal üzere hareket 

etmek, tutumlu olmak ve orta yolu tutmak demektir. Ġstikamet olan ―Sırat-ı Müstakimi‖ esas 

alan ve her nevi aĢırılıktan uzak durmayı emreden Ġslamiyet‘in insanın ihtiyaçları ve bu 

ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda orta yolu emretmesi istikametinin ve hakkaniyetinin 

gereğidir. Peygamberimiz (sav) ―ĠĢlerin hayırlısı orta vasatı ve orta yolda olanıdır‖
306

 buyurur.  

Ġslamiyet yeme-içme, giyim-kuĢam ve her türlü harcamalarda aĢırılıktan ve israftan 

kaçınmayı ve orta yolu tutmayı emretmiĢtir. Her türlü israfı ve cimriliği yasaklamıĢtır.  

Kur‘ân-ı Kerim iktisadı sadece maddi imkânlarla ve ekonomik sahayla sınırlamamıĢ 

hayatın her sahasına Ģamil olacak Ģekilde kapsamını geniĢlemiĢtir. ―YürüyüĢünde ölçülü ol; 

sesini kıs‖
307

 buyurarak yemede ve konuĢmada iktisadı emrederken, ―elini boynuna 

bağlayarak cimrileĢme, büsbütün açarak saçıp savurma. Yoksa piĢman olursun‖
308

 buyurarak 

malda iktisadı emretmiĢtir. 

Ġktisadın karĢıtı israftır. Ġsraf ise gereğinden fazla harcamak ve malını saçıp savurmaktır. 

Kur‘ân-ı Kerim ―Ġsrafla malını saçanlar Ģeytanın kardeĢleridir‖
309

 buyurur. Tutumlu olanlar 
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ise peygamberimizin (sav) hadisi ile ―fakirlik yüzü görmezler.‖
310

 Malda israf haram yolda 

harcamak olduğu gibi, sözde israf ise yalan, gıybet ve dedikodu yapmaktır. Gerekli olan ve 

helal yolda harcanan para israf sayılmadığı gibi, gerektiği zaman çok konuĢmak da israf 

sayılmaz. Bunun için Ġmam-ı Azam (ra) ―Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur‖ 

demiĢtir. 

Ġnsan fıtraten medenidir.  Allah insanı kâinattaki bütün varlıklara muhtaç olarak cami 

bir fıtratta yaratmıĢtır. Bundan dolayı her insan bir baĢkasının yardımına ihtiyaç duyar. 

BaĢkasının emeğinin karĢılığını vererek ürettiği malı alırsa bu ―alıĢ-veriĢ‖ olur. ĠĢ ve 

hizmetler ya sözleĢme ile veya bir ücret karĢılığı alınır. Mal ve hizmetlerin üretiminden 

tüketimine kadar geçen tüm faaliyetler iktisadın konusuna girer.  

Ġktisadi hayatın düzgün yürümesi dinin emirlerine göre hareket etmeye, hak ve hukuka 

riayet etmeye ve çalıĢmaya ve emeğe değer vermeye bağlıdır. Din, haram-helal duygusu, 

emeğe saygı ve çalıĢmaya değer verir. Kur‘anın bu konudaki emir ve tavsiyeleri Ģöyledir:  

―Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin; ancak karĢılıklı rıza ile 

yaptığınız ticaret baĢkadır.‖
311

 Bu ve buna benzer ayetler Müslümanların aralarındaki iktisadi 

iliĢkilerini tazim eder. Hak ederek yemek emeğe değer vermek ve ücretini ödemek Ģartı iledir. 

Bunun için yüce Allah ―alıĢ-veriĢi helal, faizi haram kılmıĢtır.‖
312

 AlıĢ-veriĢ gibi faizin de 

ticari bir faaliyet olarak değerlendirilmesini yüce Allah kabul etmemektedir. Çünkü faiz 

borçtan elde edilen bir gelirdir. Borçtan gelir elde etmek ayrı, mal alıp satmak ayrıdır.  

Faizin yasaklanması iktisadi iliĢkilerde önemli bir açılım sağlar. Ticari hayatı 

canlandırır. Sermayenin belli ellerde toplanmasını engeller. Faizin alternatifi ise ticaret ve 

yardımlaĢmanın kolaylaĢtırılmasını sağlayan zekâttır. Ġktisadi sistemler de faizli sistem ile 

sermayenin ortak kullanımını sağlayan ortaklık sistemi olarak iki ana temele dayanır. Böylece 

kredi sistemi ile ortaklık sistemi ortaya çıkmıĢtır. 

Ġslamiyet servetin ve refahın tabana yayılması istemiĢtir. Servetin çoğunluğun aleyhine 

azınlığın elinde toplanmasının çoğunluğu mahrumiyete iteceğinden buna imkân verilmemesi 

istenmektedir. Yüce Allah ―Servet içinizde zenginler arasında dönüp dolaĢan bir devlet 

olmasın‖
313

 buyurur. Servetin tabana yayılmasını önleyen en önemli amil israftır. Gereksiz 

harcamalar servet dağılımındaki dengeyi bozar. Servetin belli ellerde toplanmasını sağlar.  

Ġslâmiyet özel mülkiyeti korur ve teĢvik eder. Emeğe büyük değer verir. ―Ġnsan için 

çalıĢtığının karĢılığı vardır‖
314

 buyurur. Peygamberimiz (sav) en kutsal kazancın el emeği 

olduğunu
315

 belirtmiĢtir. Tembellik ve baĢkalarının sırtından geçinmeyi ve buna sebep olan 

faizi yasaklamıĢtır.
316

 Faize alternatif olarak da ticaretin meĢru olduğunu belirtmiĢ ve ticareti 

teĢvik etmiĢtir.  

Ġnsanların dünya hayatında geçinmeleri için fıtrî ve meĢru ve her zaman geçerli olan yol 

ziraat, ticaret ve sanattır.
317

 Bunlar insanın temel ihtiyaçlarından kaynaklanır. Ġsraf yüzünden 

tüketiciler çoğalır, üreticiler azalır. Herkes gözünü hükümetin kapısına diker. O vakit sosyal 

hayatın düzenli akıĢını sağlayan sanat, ziraat ve ticaret zarar görür. O millet de geri kalarak 

fakir düĢer.
318

 

Ġktisat bütün bu anlatılan hususları tanzim eden ve kalkınmanın temini için gereken 

çalıĢmaları yapan ve çalıĢma hayatını düzenleyen bilim ve sosyal hayatın en önemli 

bölümüdür.  
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2. Ġnsan ve Ġktisat 

Ġnsan fıtratında akıl, öfke ve Ģehvet duygularının insan hayatındaki etkilerini 

bilmeyenimiz yoktur. Menfaatleri celp etme duygusu olan Ģehvetin yeme, içme, uyuma ve 

konuĢma gibi teferruatı iktisadi hayatı etkileyen önemli bir amil olduğu bir gerçektir. Ġnsanın 

organik yani bedensel yönünü ilgilendiren bütün ihtiyaçların bir disiplin içinde ele alınması 

iktisat ilminin sahasına girer. Bu ihtiyaçların mevcut imkânlarla dengelenmesi bireysel 

iktisadın temelidir. Ġnsanın sonsuz arzuları ve ihtiyaçları ile mevcut imkânlar ve Ģartlar 

arasında denge kurarak ihtiyaçları karĢılamak iktisadî faaliyetlerle mümkün olur.    

2.1 Hırs: Ġnsan istidat ve hissiyat ciheti ile sınırsızdır. Bu durumdaki insan eğitimle 

istidat ve kabiliyetleri geliĢtirirken, aklı ve bilgisi ile de hissiyatına sınır koymasını bilmelidir. 

Çünkü insanın ihtiyaçları sınırsız olduğu gibi, hissiyatı da sonsuzdur. Öfke ve Ģehvet gibi 

hissiyatına din, akıl ve ilimle sınır koymadığı zaman ―hırs‖ ortaya çıkar. Maddi hayatın dar 

sınırları ve imkânları içinde sonsuz hissiyat ve büyük ihtiraslarla donanmıĢ bulunan insanın 

acizliği ve her arzusunu karĢılayamaması çatıĢmaları meydana getirmektedir. Bu durumda 

insanı saadete ulaĢtıracak olan ve dengeli bir hayatı temin eden iktisattır. 

Hırs, insanda ve insanı acele karar vermeye zorlayan ve aĢırıya kaçan sahip olma 

arzusudur. Ġnsanı alıĢ-veriĢte aĢırı kâra, iĢine ve malına hile katmaya, zararlı rekabete ve 

baĢkalarına zarar vermeye iten hep bu duygudur. Hırs, insandaki acelecilik duygusunu da 

kamçılar. Bu da teĢebbüsünde akıl ve ilmin gerektirdiği silsileye ve baĢarıya götüren 

prensiplere kulak asmamaya ve gereken altyapı çalıĢmalarını atlayarak bir an önce sonuç 

almaya sevk ettiği için çoğu zaman insanı mahrumiyete ve baĢarısızlığa mahkûm eder.
319

  

MüteĢebbis bu durumda teĢebbüsünün baĢarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı büyük bir 

zarara girer ve büyük bir hayal kırıklığı yaĢar. Bu da müteĢebbis olan insanın çalıĢma Ģevkini 

kırar ve ümitsizliğe iter. Aza kanaatsizlik ve acelecilik sonuçta insanı tembelliğe atar. 

Ġnsanları canlandıran ümit, çalıĢma hayatını öldüren en büyük amil ise ümitsizliktir. 

Geleceğinden ümidini kesen birisini harekete geçirmek gerçekten çok zordur.    

2.2 Kanaat:  

Hırsın zıddı ve çaresi olan kanaat, helal kazanç ile yetinme, haram ve gayr-i meĢru 

yollara girmeme meziyetidir. Kanaat izzetli yaĢamak demektir. ÇalıĢmaya değil, sonuca 

kanaat asıl ve esas olduğu için tembellik demek değildir. SadeleĢtirerek aldığımız 

Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―ÇalıĢmanın sonucuna ve kısmetine rıza kanaattir. Bu çalıĢma 

azmini artırır. Mevcut ile yetinmek himmetsizlik, gayretsizlik ve idealsizliktir.‖
320

  

MeĢru kazancı ile yetinmeyen bir insanda hırs var demektir. Hırs kanaatsizliği, 

kanaatsizlik ise israfı körükler. Ġktisat, kanaati, kanaat izzetle yaĢamayı netice verir. Bunun 

için ―Kanaat izzetli yaĢamayı netice verir‖ denilmiĢtir.  

Kanaat ayrıca çalıĢma Ģevkini de artırır. Çünkü çalıĢmasına ve ücretine kanaat eden her 

gün çalıĢır. ĠĢi ve çalıĢması istikrarlıdır. ĠĢinde devamlılık ve kararlılık devamlı kazancı ve o 

iĢte maharet kazanmayı sağlar. ĠĢin baĢında az kazansa da daha sonraları iĢin inceliklerini 

bilerek ve o konuda uzmanlaĢarak daha çok kazancı netice verir. ĠĢini iyi ve düzgün yapan o 

iĢle tanınır ve ustalaĢan da o konuda Ģöhret bulur ve herkes gelir onu bulur. Böylece çok ama 

meĢru ve helal kazanmanın yolu açılır.  

Hırslı ve müsrif iĢin baĢında kazancını beğenmediği için bir gün çalıĢır bir gün çalıĢmaz. 

Devamlı iĢ değiĢtirir. Bir konuda uzmanlaĢamaz. Her iĢi Ģevksiz ve isteksiz yapar. O zaman 

da hiçbir iĢte uzmanlaĢamaz ve usta olamaz. Çünkü iĢi sevmeyen ve iĢine ruhunu katamayan 

sanatkâr olamaz. Bunun için atalarımız ―Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz‖ demiĢlerdir. 
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Bütün bu sebeplerden dolayı emellerine ve arzularına ulaĢmak isteyenler hırsla değil, 

mevcut imkânlarını değerlendirerek hareket etmesi gerekir. Bediüzzaman ―Eğer malı çok 

seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin‖
321

 demektedir.      

2.3 Ġsraf 
Ferdin maddi imkânlarını ihtiyaçlarına uygun dengeli bir Ģekilde kullanmaması ve 

aĢırıya kaçması israftır. Kâinata baktığımız zaman yaratılıĢta hiçbir israf görmediğimiz gibi, 

faydasızlık ve gereksizlik de göremeyiz. Her Ģey yerli yerinde ve bir amaca hizmet edecek 

Ģekilde yaratılmıĢtır. Bunun için Bediüzzaman ―Ġsraf, abesiyet, faidesizlik fıtratta yoktur. 

Bütün kâinatın en esaslı düsturu iktisattır‖
322

 der.  

Dinimizde israf yasaklanmıĢtır. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Yiyiniz, içiniz ama israf 

etmeyiniz‖
323

 emreder. Ġslâmiyet‘in yasakları genellikle insanı israfa sürükleyen, malına ve 

sıhhatine zarar veren Ģeylerdir. BaĢta içki ve kumarın yasaklanması
324

 buna en güzel örnektir. 

Bunlar hem insanın sıhhatine, hem de malına zarar vermektedir. Sigara gibi Ġslam 

bilginlerinin çoğuna göre mekruh olan Ģeylerin yasaklanması da yine iktisadi bir yönünün 

olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda dinin yasakladığı tüm kötü alıĢkanlıklar gerçekte insanı 

israfa sürükleyen gereksiz harcamalardır.  

Ġktisadî hayatta ortaya çıkan israfın daha çok zengin çevrelerde görülmesi doğru ve 

faydalı bir harcama kültürünün oluĢmamasından kaynaklanmaktadır. Bir önemli husus da 

zenginlerin fakir ve muhtaçları düĢünmemeleridir. Dünyada bilhassa Ġslam ülkelerinde 

zenginlik artmaktadır; ancak dengeli bir ekonomik yapı oluĢmadığı ve gelirlerin adil 

paylaĢımı yapılamadığı için servetler belli ellerde ve belli sektörlerde toplanmaktadır. Çok 

kazanan zenginler eğlenceye ve israfa yönelmektedir. Bundan da çok gereksiz eğlence 

sektörleri oluĢmakta ve büyük israflar yaĢanmaktadır. Toplum zenginleĢtikçe bireylerin 

ihtiyaçları çoğalmakta ve fertler fakirleĢmektedir.  

Bu hususları dikkate alan Bediüzzaman Müslüman zenginleri uyararak Ģöyle 

demektedir: ―Eskiden ekser Ġslam aç değildi. Tereffühe bir derece ihtiyar vardı. ġimdi açtır, 

telezzüze ihtiyar yoktur.‖
325

 Gerçekten de eskiden ziraat, sanat ve bunların mübadelesini 

sağlayan ticarette dengeli bir iktisadî hayat vardı. Maddi sıkıntıdan günümüzdeki gibi 

bahsedilmesi mümkün değildi. Bundan dolayı da dengeli bir iktisadî politika kolayca 

kurulabilirdi. Zengin ile fakir arasında bu derece uçurum söz konusu değildi. Bu zamanda ise 

nüfus artıĢı ile beraber teknolojinin geliĢmesi ve ĢehirleĢmenin artması insanların ihtiyaçlarını 

çoğaltmıĢtır. Ġslam ülkelerinin uzun süre sömürgecilerin elinde kalması da maddi ve yeraltı 

kaynaklarının çoğunu kaybetmiĢlerdir. Bu durumda Ġslam dünyasında büyük bir fakirlik ve 

sefalet yaĢanmaktadır. Bundan dolayı zenginlerin maddi imkânlarını toplumun yararını 

düĢünerek kullanmaları gerekmektedir. Çok lüks ve refah içinde yaĢamaları ve paralarını 

oyun ve eğlenceye harcamaları gerçekten israf ve büyük bir vebaldir.  

Bütün bu gerekçelerden dolayı batılılar lükse, oyun ve eğlence sektörüne büyük 

harcamalar yaparak birer tüketim toplumu olsalar da Ġslam ülkeleri ve bu ülkelerin zenginleri 

aĢırı tüketime gitmemelidirler. Malın bu Ģekilde israfı ve fakirlerin de düĢünülerek temel 

ihtiyaçlara harcanmaması sefaletin artması ile sonuçlanır.  

Ġsrafı önlemek bütün toplumların ve devletlerin önemli bir meselesi olmuĢtur. 

Siyasilerin de en önemli gündemlerini teĢkil etmekte ve buna göre çözüm önerileri ortaya 

koymaktadırlar. Her siyasi sistem kendi prensiplerine uygun bir metotla israfa karĢı tedbirler 

aramaktadır. Sosyalizm zecrî tedbirlerle ve tüketimi kısarak tedbir almaya çalıĢırken 
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kapitalizm israfı daha da körüklemektedir. Ġnsanın yapısı harcamaya, lükse ve eğlenceye daha 

meyyal olduğu için hükümetlerin aldıkları tedbirler de istenen sonucu verememektedir.  

Bu konuda yapılacak en güzel uygulama iktisadi bilgileri ve tedbirleri bireylere kadar 

indirmek, onları bu konuda bilgilendirmek ve aklına, vicdanına hitap edebilmektir. Ferdin 

vicdanına tesir etmeyen hiçbir tedbir hukûkî müeyyidelere dayansa da tesirli olmaz. Birey 

israfın zararını bizzat idrak etmeli, toplumu ve ötekini de düĢünebilecek bir sorumluluk 

duygusuna sahip olmalıdır. Ancak bu Ģekilde ferdin hürriyetini de kısmayacak Ģekilde 

gerçekçi bir yol takip edilebilir. Üretimi ve tüketimi yapan bizzat bireyin kendisidir. Öyle ise 

bunların dengeli kullanımını da bireyin kendisi yapacaktır. Hükümetler politikalarını buna 

göre düzenlemeleri gerekir.    

 

3. Emek ve Sermaye 

Ġktisadın temelinde, emek, sermaye, toprak, ihtiyaç, üretim ve tüketim gibi kavramlar 

vardır. Bütün bunların bir araya gelmesi iktisâdî bir mekanizmayı oluĢturur. Bütün iktisat 

teorileri bu temel kavramlar üzerinde fikir yürütmüĢlerdir. Emek çalıĢmayı, sermaye ise 

çalıĢma alan ve imkânlarını ifade eder. Bu ikisi arasında olmazsa olmaz sıkı bir iliĢki vardır. 

Ġktisadî hayat bireylerin emeği ve mal sahiplerinin sermayesi üzerinde cereyan eder. Burada 

esas olan emektir. Çünkü emeğin iyi değerlendirilmesi sonuçta sermayeyi de oluĢturur. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah tüm insanlara bol rızık vermiĢ olsaydı yeryüzünde 

azgınlık ve taĢkınlık olurdu. Fakat Allah hikmeti gereği dilediği kadar ve ölçülü olarak rızkı 

indirir‖
326

 buyurarak emek ve sermaye dengesine dikkatimizi çekmiĢtir. Burada ölçülü olarak 

rızkın indirilmesi emeğe göre rızkın geniĢlemesi ve daralmasını ifade etmektedir. Nitekim 

yüce Allah yine ―Ġnsan için ancak çalıĢtığının karĢılığı vardır. ġüphesiz çalıĢmasının karĢılığı 

ileride görülecektir‖
327

 buyurarak emeğin Allah katında zayi olmayacağı ifade edilmiĢtir.  

Sermaye emeksiz bir üretim sağlamaz. Üretim için mutlaka sermaye de gereklidir. Yüce 

Allah insanoğlunu yaratmadan önce insanın yaĢamasını sağlayacak olan sermayeyi dünyaya 

yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynakları olarak koymuĢtur. Bunlar toprak, hava, su, güneĢ, 

diğer canlılar, madenler ve ormanlardır. Ġnsana da sermaye olarak akıl, göz, kulak ve azalar 

ile beraber bir de ömür sermayesi vermiĢtir. Ġnsanın görevi kendisine ait olmayan bu 

sermayeleri akıllıca kullanarak kendisini ve çevresini mutlu edecek olan her türlü kazanımı 

edinmektir. ĠĢte insana ait olan ve üzerinde istediği gibi tasarruf edebileceği kendi kazanımı 

olan Ģeylerdir.   

Maddi sermaye sahibi olan zenginlerin de çalıĢmadan kazanmaları Ġslam dinine göre 

yasaktır. Servet bir emeğin karĢılığıdır. Emeğin karĢılığı verildikçe servet çoğalır. Bunun için 

zenginlerin yanlarında çalıĢtırdıkları emek sahiplerini hafife almaları büyük hatadır. Hz. Ali 

(ra) ―Ey zenginler güruhu, fakirleri seviniz. Çünkü sizler fakirleriniz sayesinde zengin 

olusunuz‖ demiĢtir. Ġbn-i Haldun gibi bir kısım sosyologlar da ―Serveti emeğin kıymeti‖ 

olarak görürler. Ancak üretilen mal tek baĢına emeğin karĢılığı olamaz. Zira üretim için ham 

madde, sermaye ve emek olmak üzere üç temel unsura ihtiyaç vardır.  

Sermaye ve emek iki arkadaĢtırlar; ama sermaye sahipleri daha fazla yükümlülüğe ve 

sorumluluğa sahiptirler. Bu da sermayelerini hayırlı yolda ve insanlara faydalı Ģekilde 

kullanmalarıdır. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Mallarınızı Allah yolunda harcayın. 

Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ġyilik yapın. Allah iyilik ve ihsanda bulunanları 

sever‖
328

 buyurmaktadır. Bu ayette geçen Allah yolunda harcamak‖ ifadesi karĢılık 

beklemeden ve hiçbir beklenti içinde olmadan malı milletin menfaatine harcamaktır. Yine 

―Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik yapın‖ ayeti de bize mal ve sermaye 

                                                           
326

 ġura, 42:27 
327

 Necm, 53:39–40 
328

 Bakara, 2:195 



 

 

73 

sahipleri iyilik yapmak ve milletin menfaatine harcamayarak cimrilik yapmakla kendilerini 

tehlikeye atmakta olduklarını ifade ederek bu durumdan sakındırmaktadır. 

3.1 Emeğin Değerlendirilmesi 
Kur‘ân-ı Kerim ―Herkese çalıĢtığının karĢılığı vardır‖

329
 ayeti ile insanları çalıĢmaya ve 

―teĢebbüs-ü Ģahsiyeye‖ teĢvik etmektedir.
330

 Sosyal hayatın hareketli ve iĢ gücünün verimli 

olması toplumun emek potansiyelinin değerlendirilmesine bağlıdır. Bu bakımdan emeğin 

değerlendirilmesi iktisadın en önemli problemidir. Bediüzzaman insanlığın saadetinin iktisada 

ve çalıĢmaya bağlı olduğunu, emeğin değerlendirilmesi ile sermaye sahipleri ile emekçiler 

arasında barıĢın sağlanabileceğini ifade etmektedir.
331

 Sermaye sahipleri daha fazla kazanma 

hırsı ile emekçilerin ücretlerinde kısıntıya gider ve emeğin hakkını vermezse o zaman arada 

çatıĢmaların olacağı, iĢin yavaĢlayacağı ve verimin düĢeceği açıktır. Bu sebepten emekçiye 

hak ettiği ücret verilmelidir ki, iĢ verimi artırılsın ve sermaye sahipleri ile çalıĢanlar arasında 

saygı ve sevgiye dayanan birliktelik ve uyum sağlansın.  

ĠĢçi ve iĢveren münasebetlerinin sağlıklı ve dengeli yürümesi, iĢ veriminin artması 

tamamen emeğin hakkının verilmesine bağlıdır. Ġnsanları gayrete getirmek ve çalıĢma Ģevkini 

artırmak için mutlaka emeğe gereken değeri vermek lazımdır. Bunun için peygamberimiz 

(sav) ―ĠĢçiye iĢini gösterin, önce ücretini belirleyin sonra da alnının teri kurumadan ücretini 

ödeyiniz‖
332

 buyurmuĢlardır.  

Toplumun kalkınması ve bireyin kazanması için ―Sa‘y, yani çalıĢmak asıl ve esastır.‖
333

 

―En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı iĢsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir. Sa‘y, 

vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır‖
334

 diyen Bediüzzaman hayat belirtisinin çalıĢma ve 

gayret olduğunu, tembelliğin ölüm ile eĢdeğer olduğunu ve sefalete insanları ittiğini ifade 

etmektedir. Bununla beraber insana çalıĢma Ģevki veren ve iĢ verimini artıran emek sahibinin 

hak ettiği ücreti almasıdır. 

Ġnsanları ne derece üretime katar istihdam ederseniz kalkınmayı da o derce artırırsınız. 

Yoksa ―Atalet ve tembellik sefahati, sefahat ise fakirliği ve bedbahtlığı doğurur.‖
335

 ĠĢsiz 

insanların hayatta mutlu olmaları da imkânsızdır. ĠĢsizler daima hayattan Ģikâyet ederler ve 

eğlencelerle çabuk geçmesini isterler. ÇalıĢan ise Ģükreder ve hayatından memnundur, 

zamanın çabuk geçmesini istemezler. Bunun için rahat zahmette ve zahmet rahattadır.
336

 

Emek iki Ģekilde insanı mutlu eder. Birinci mutluluk ruhîdir. Bu iĢ memnuniyeti ve ruhî 

tatmindir. Ġkincisi de ücret memnuniyetidir. Fert olarak da devlet olarak da kalkınmanın ve 

zengin olmanın yolu çalıĢma, emeğin değerlendirilmesi ve hakkının verilmesi ve sermayenin 

akıllıca kullanımıdır.     

3.2 ġirketleĢme 
ġirket bir çeĢit ortaklıktır. Ġki ve daha fazla kiĢinin ortak iĢ ve ticaret yaparak elde 

edecekleri ve ortaya çıkacakları kârı ve zararı paylaĢmaları Ģartı ile kurdukları ortaklığa Ģirket 

denir. ġirketler genellikle mal, iĢ ve kredi ortaklığı olmak üzere üçe ayrılır. Mallarını ortaya 

koyarak kurdukları ortaklığa ―mâlî Ģirket‖, iĢ ve sanatlarını ortaya koyarak kurdukları 

ortaklığa ―iĢ ortaklığı‖, sermayeleri olmadığı halde kredi kullanarak veya veresiye mal alarak 

elde ettikleri kârı paylaĢmak üzere ―itibârî Ģirket‖ denir. Peygamberimiz (sav) ―Vadeli satıĢ ve 
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ortaklıkta bereket vardır‖
337

 buyurmuĢlardır. ġirketlerde kâr ortakların serbestçe belirledikleri 

Ģartlara göre paylaĢılır.
338

 Zararların tazmini ise sermaye oranlarına göredir.  

Ġslamiyet iktisadî hayatın canlanması için ticaret yanında ĢirketleĢmeye ve ticarî 

ortaklıklara büyük değer vermiĢtir. Resülullah (sav) bir kutsi hadisinde yüce Allah‘ın ―Biri 

diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaĢına ihanet 

etti mi ben aralarından çekilirim‖
339

 buyurduğunu ifade eder. Bu hadis Müslümanların 

ortaklık kurmalarını teĢvik etmektedir. Ama ne yazık ki Müslümanlarda ortaklık kültürü 

henüz tam olarak geliĢmiĢ değildir. 

Günümüzde emeğin değerlendirilmesi ve üretimin artırılmasında en yaygın uygulama 

ĢirketleĢme olarak görülmektedir. Batıda ve geliĢmiĢ ülkelerde yüz yıllık Ģirketler dünya 

çapında iĢ yaparak dünya ülkelerinde Ģubelerini kurarken Müslümanların bu konudaki 

birbirlerine olan itimatsızlığını anlamak mümkün değildir.  

ġirketler teĢebbüsü en iyi Ģekilde değerlendirerek nemalandırdıkları ve üretimi çok fazla 

artırdıkları için büyük bir ihtiyaçtır. Ġktisadi hayatta yardımlaĢmanın en güzel Ģeklidir. Bu 

yardımlaĢma hem birliği güçlendirir, hem de ortaklık ortaya çıkan eserin faydasını çok 

büyütür ve faydayı da çoğaltır. Bediüzzaman, iktisadî hayatta ferdî ve bireysel teĢebbüste 

büyük zorlukların bulunduğuna, bireysel kazancın ve büyümenin zorluğuna dikkatleri çeker. 

Bunun için müteĢebbislerin sınâî ve ticari hayatta birlikler ve Ģirketler kurarak sermaye ve iĢ 

gücünü birleĢtirerek güçlendiklerini ifade eder ve ―Suhulet ve kolaylık olsun diye Ģirketler 

teĢkil ederler‖
340

 der.  

Bediüzzaman ĢirketleĢmenin ne kadar değerli olduğunu anlatmak için ―Ġhlâs Risalesi‖ 

gibi dinin en önemli meselesinin anlatıldığı ve her on beĢ günde bir okunmasını istediği bir 

risalesinde ĢirketleĢmenin önemine dikkat çekerek Ģöyle der: ―Ehl-i dünya, büyük bir servet 

ve Ģiddetli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i 

beĢeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iĢtirak-i emval düsturunu kendilerine rehber 

etmiĢler. Bütün sû-i istimâlât ve zararlarıyla beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde 

ediyorlar.‖ Bu ifadeler ĢirketleĢmenin ne derece faydalı olduğunu açıkça anlatmaktadır.  

Ayrıca sanayide iĢ bölümüne dayalı bir ortaklığın ne derece üretime katkıda 

bulunduğunu anlatmak için de Ģöyle der: ―Ehl-i san'at, netice-i san'atı ziyade kazanmak için, 

iĢtirak-i san'at cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiĢ iğneleri yapan on adam, 

ayrı ayrı yapmaya çalıĢmıĢlar. O ferdî çalıĢmanın, her günde yalnız üç iğne, o ferdî san'atın 

meyvesi olmuĢ. Sonra, teĢrikü'l-mesâi düsturuyla on adam birleĢmiĢler. Biri demir getirip, biri 

ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir, ve hâkezâ... Her birisi iğne 

yapmak san'atında yalnız cüz'î bir iĢle meĢgul olup, iĢtigal ettiği hizmet basit olduğundan 

vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak, gayet sür'atle iĢini görmüĢ. Sonra, o teĢrik-i 

mesâi ve taksim-i a'mâl düsturuyla olan san'atın semeresini taksim etmiĢler. Her birisine bir 

günde üç iğneye bedel üç yüz iğne düĢtüğünü görmüĢler. Bu hadise, ehl-i dünyanın 

san'atkârları arasında, onları teĢrik-i mesâiye sevk etmek için dillerinde destan olmuĢtur‖
341

 

diyerek bu hususa dikkatlerimizi çekmiĢ ve bir cihette mesailerin tanzimi ve iĢ bölümü ile 

ortaklıkların kurulması gerektiği dersini de vermiĢtir. 

ġirketleĢme ile ilgili iktisadî hayatı ilgilendiren bu örneklerin Ġhlâs Risalesinde 

zikredilmesi de dikkate Ģayandır. Kurumsallığın, ortak akıl ve amaç birliğinin Allah rızasına 

daha uygun olduğunu bundan daha güzel ifade edilemez.  

Müslümanlar bir fabrikanın çarklarına benzetir. Birbirleri ile rekabet etmek ve birbirinin 

çalıĢmasına engel olmak yerine herkesin vazifesini yaparak birbirlerine yardımcı olmaları ve 
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fabrika gibi uyumlu çalıĢmaları gerekir. Nasıl ki üç adet bir rakamı ayrı ayrı olsa sayısal 

olarak üç değerinde olurlar. Bir çizgide araya gelerek birbirine destek olsalar yüz on bir 

değerinde ve kıymetinde olurlar. Bu büyük bir sinerjidir. Dört rakam bir araya gelse bin yüz 

on bir değerinde olur. Bu bireysel birlikteliğin sinerjisidir.  

Bir de kurumsal sinerji vardır ki bu da kurumların bir araya gelmesi ile kazanılan güçtür. 

Dört kere dört ayrı ayrı olsa on altı kıymeti vardır. Eğer bir araya gelerek görev bölümü ve iĢ 

bölümü yaparak aynı amaca hizmet etseler o zaman dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve 

kıymetinde olur.  

Samimi birlikteliklerde bir araya gelenler birbirine güç verirler. On hakiki müttehit 

adamın her biri yirmi gözle bakar, on akılla düĢünür, yirmi elle çalıĢır, yirmi kulakla iĢitir.
342

 

Elbette böyle bir birlikteliğin gücü inkâr edilemez.  

Bütün bu hususları ―Ġhlâs Risalesi‖nde ders veren Bediüzzaman bununla iktisadî hayatta 

güçlü olabilmenin yolunun da bir araya gelerek Ģirketler kurmanın ve güç birliği yapmanın 

gereğini anlatmaktadır.  

 

4. Ġktisadî Kalkınma: 

Osmanlının idare etmiĢ olduğu Ġslam dünyasının XVIII. Asırdan sonra geri kalmasının 

çeĢitli sebepleri vardır. Bunda batının sömürgeci politikalarının büyük payı vardır.
343

 Bir diğer 

önemli sebep de Müslümanların Ġslam dinin gereklerini yapmaktan uzaklaĢmıĢ olmalarıdır. 

Bediüzzaman Said Nursi ―Hakikat-i Ġslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete 

göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i Ġslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. 

Ve ehl-i Ġslâm‘ın hakikat-i Ġslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuĢ ettiklerini, vahĢete ve 

tedennîye düĢtüklerini ve hercü-merc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düĢtüklerini tarih 

gösteriyor‖
344

 buyurarak geri kalmıĢlığımızın önemli sebeplerinden birine dikkatimizi 

çekmiĢtir. 

Müslümanların geri kalmasının sebeplerinin temel iki sebebi vardır. Birincisi 

Avrupalıların sömürgeciliği, ikincisi ise, Müslümanların Ġslam hakikatlerinden uzaklaĢmıĢ 

olmasıdır. Bununla beraber geri kalmıĢlığın sebebini Ġslâm‘da aramak çok yanlıĢtır. 

Müslüman olmayan ve baĢka dinlere mensup olan bizden daha fakir ve muhtaç durumda olan 

Hıristiyan, Mecusi ve Hinduizme mensup olanların bulunması bu tezi çürütmektedir.  

Geri kalmıĢlığın dinden kaynaklanmayan pek çok sebepleri vardır. Mistisizm ise hak 

dinlerin kabul etmediği ve bilhassa islamiyetin hiçbir zaman kabul etmediği peygamberimizin 

(sav) ―Ġslamiyet‘te ruhbanlık yoktur‖
345

 hadisi ile sabittir. Peygamberimiz (sav) dünya için 

ahireti, ahiret için dünyayı terk etmemeyi tavsiye etmiĢtir. Sahabeler dönemi dâhil 

Müslümanlar bilhassa ilk beĢ asırda manen olduğu gibi iktisadî yönden de büyük bir 

medeniyet kurmuĢlardır. Haçlı seferlerinin sebebinin Ġslam ülkelerindeki zenginlik olduğu 

bilinen bir gerçektir. Endülüs Medeniyetinin ne derece göz kamaĢtırıcı bir terakkiyi sağladığı 

günümüzde da tarihi bir gerçektir. 

Bir milletin kalkınma arzusunun uyanması için her Ģeyden önce iktisâdî, içtimâî ve zihnî 

yapılardaki derin değiĢime bağlıdır. Kalkınma tek yönlü basit ve politik bir hadise değildir. 

Toplumun her kesimine yansıyan bütün müessese ve değerleri ile çok yönlü bir değiĢimi 

gerektirir. Kalınmanın temelinde dini, toplumsal, iktisâdî, siyâsî ve zihnî yapıların tümüne bir 

gaye ve hedef kazandırma vardır. Peygamberimizin (sav) yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda 

yaptığı köklü değiĢimdir ki bedevî Arap toplumunu elli sene gibi kısa bir zamanda dünyanın 

en güçlü devleti haline getirmiĢtir. Bunu sadece askeri baĢarılarla izah etmek çok yanlıĢtır. Bu 

geliĢmelerin temelinde inanç yanında köklü bir zihnî ve ahlâkî değiĢimin varlığı yatmaktadır.   
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4.1 Geri KalmıĢlığın Sebepleri: 

―Ben zannederim ki bu milletin periĢaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-u kalp ile 

müterakıb olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiĢtir‖
346

 diyen Bediüzzaman ―Sünûhat‖ 

isimli eserinde Müslümanların geri kalıĢ sebepleri üzerinde de durmaktadır. 

Bediüzzaman‘ın yukarıdaki veciz ifadesine göre, Müslümanlar cehaletten dolayı geri 

kalmıĢ değillerdir. Geri zekâlı da değillerdir. Bilakis fazla zekidirler. Ancak zekâları ile kalb 

nurunun beraberliğini yakalayamamıĢlardır. Asıl problem budur. Yani ―Aklın nuru olan fen 

ilimleri ile kalbin ziyası olan din ilimlerini imtizaç ettirememenin‖ sıkıntısını yaĢamaktadır.   

ĠĢte Müslümanlar bu akıl ve kalp beraberliğini tam olarak sağlayamadığı için geri 

kalmıĢlardır. Batı aklı esas almıĢ teknik ve teknolojide bir hayli mesafe kat etmiĢler, ancak 

kalb nurundan mahrum olduğu için yeryüzünü cehenneme çevirmiĢlerdir. Ġnsanlığın huzurunu 

bozmuĢlardır.  

Ġslam dünyasında geliĢen ilimlerin baĢında ―Edebiyat‖ gelmektedir. Kendini çok aĢırı 

derecede övmeye, kendini beğenmiĢlikten kaynaklanan hiciv fikri ve hakaret arzusu inkiĢaf 

etmiĢtir. Bu ise Kur‘anın edebine aykırı bir edebiyat olup, gerçekte hakiki edebiyata karĢı bir 

edepsizliktir. ―Birbirinizi gıybet etmeyin‖
347

 ayetine karĢı hürmetsizliktir. Bu durum bizim 

siyasi hayatımızı da etkilediği açıktır. Siyasi hayatta da bu ifratkar tutumumuzdur ki bizi 

birbirimize yaklaĢmaktan alıkoymuĢtur. 

―Ehl-i Ġslam‘ın temeddünü, hakikat-ı Ġslamiyeye ittibaları nispetindedir; baĢkaların 

temeddünü ise dinleriyle makûsen mütenasiptir‖
348

 diyen Bediüzzaman önemli bir gerçeğe 

parmak basmaktadır. Ġnsanlara gerçekleri öğreten ve hakikatten haber veren hak din olan 

Ġslam hakikatlerine yapıĢması terakkiyi netice verir. Hakikatten uzaklaĢmanın ve doğrudan 

ayrılmanın sonucu ise tedennidir. Haktan ayrılmıĢ, batıl bir dinden uzaklaĢmak demek 

hakikate, doğruya yaklaĢmak demektir. Bunun için baĢka dinlerden uzaklaĢmak terakkiyi 

netice vermektedir. 

Ġslam, her alanda hak ve doğru olanı, akla, fıtrata ve gerçeğe uygun olan Ģey demektir. 

Müslümanlar ilk dönemlerde her noktada terakkide iken daha sonra geri kalmalarının 

sebepleri üzerinde ciddiyetle duran Bediüzzaman bunun iki mühim sebebi olduğunu ifade 

eder.  

Birincisi: ―Ġnsana çalıĢmasının karĢılığı vardır‖
349

 ayetinden kaynaklanan çalıĢma meyli 

ve ―Allah çalıĢıp helalinden kazananı sever‖
350

 hadisinden kaynaklanan çalıĢma Ģevkinin bazı 

telkinatla kırılmasının geri kalmamızda önemli bir yeri olduğunu ifade eder. 
 

Ġkincisi: Zamanımızın ihtiyaçları ve hükmü ile geçmiĢ zamanın ilcaatını birbirinden 

ayıramamak da önemli bir sebep teĢkil etmektedir. Eski zamanda insanlar çok Ģeye muhtaç 

değillerdi. Peygamberimiz (sav) ―Bir zaman gelecek insanın dinini koruması için paraya 

muhtaç olacak‖ buyurduğu bir zaman dilimi ile paranın hiç bir değer ifade etmediği zaman 

dilimi arasında elbette çok büyük fark vardır. Zamanımızda Allah‘ın adını yüceltmek ancak 

maddi ve ekonomik geliĢmeler ile mümkündür. Bu durumun henüz farkına varmamıĢ olmak 

elbette geri kalmamızın en büyük sebeplerinden biridir.   

Diğer sebepleri de sıralayan Bediüzzaman özetle: 

 ―Dünyaya ahiretin tarlası olarak‖ değer vermek gerekir. Dünya olmasa ahiret 

kazanılamaz. Öyle ise ahiret namına dünyayı sevmek gerekirken bunun tersini 

yapmak geri kalmamızda önemli bir sebep teĢkil etmiĢtir.  
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 ÇalıĢmaya kanaat ile neticeye kanaati birbirinden ayıramamak da önemli bir 

sebeptir. Kanaat çalıĢmaya değil neticeye olmalıdır. ÇalıĢmaya kanaat 

tembelliktir. Neticeye kanaat tevekküldür. Kanaati çalıĢmaya kanaat olarak 

algılamak elbette geri kalmamızın önemli bir sebebidir.  

 Peygamberimiz (sav)  in ―Ümmetî, ümmetî‖ buyurarak toplum ve insanlık için 

her Ģeyini feda eden o mükemmel fedakarlığını anlayamamak ve kendi nefsini 

kurtarmaya çalıĢmak gibi kiĢinin himmet ve gayretinin basitleĢtirilmesi de geri 

kalmamızın önemli bir sebebidir. ―Kimin himmeti milleti ise o tek baĢına bir 

millettir‖ gerçeğinden hareketle peygamberimiz (sav) ümmeti olan tüm insanlık 

için kendini feda etmesindeki fedakârlıktır ki ―Sen olmasaydın kâinatı 

yaratmazdım‖ ilahi hitabına muhatap etmiĢtir.  Peygamberimizin bu 

fedakârlığını örnek almamamız elbette geri kalmamızda önemli bir sebep teĢkil 

etmiĢtir.  

 ―Ġnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır‖ hadisindeki hikmeti anlamamız da 

bir sebeptir. Kimseye faydası olmayan insan elbette hayırlı biri olamaz.  

 ―Kavmin efendisi kavme hizmet edendir‖ hakikatini kavrayan ecdadımız hayırlı 

hizmetleri ile milletlerin efendisi olurken, hizmeti bir tarafa bırakınca 

efendiliğini de elinden kaçırmıĢ oldu. Bu da geri kalmamızda önemli bir 

husustur. 

 

4.2 Kalkınmanın ġartları: 

18. asırdan itibaren Avrupa‘nın Rönesans ve Reform çabaları, madenleri iĢlemeleri, yeni 

kıtalar keĢfetmeleri, mazlum milletlerin servetlerini yağmalamaları, Osmanlının gerilemesi ve 

ona bağlı olarak Müslümanların kendilerini geliĢtirecek yeni atılımlar yapmaması sonucu 

Avrupa ilerledi, Müslümanlar ise geri kaldılar.  

Avrupa‘nın ilerlemesinin maddi sebeplerinden bazıları Ģunlardır: 

1. Avrupa‘nın geliĢmeye müsait fıtri vaziyetidir. Bunlar da yüzölçümü itibariyle dar 

olması nüfusun yoğunluğunu netice verir. Güzeldir, insanları kendine çeker. Medeniyetin 

temeli olan demir ve kömür madeninin çoklukla bulunması, denizin karalara girmesi 

limanların ve deniz yollarının çok olmasını netice vermiĢtir. Nehirlerin kıtanın içlerine kadar 

girerek gemilerin içinde dolaĢmasına müsait olacak kadar hacimli olması da ticaretin 

artmasına sebep olmuĢtur.  

2. Avrupa‘nın yüzölçümü tüm kıtalara nispeten beĢte bir iken dünya nüfusunun dörtte 

birini barındırması ve nüfus yoğunluğunun çok olması da geliĢmesini sağlayan en büyük 

etkendir. Nüfus yoğunluğu ihtiyacın artmasını sağlar. Adet ve görenek de ihtiyaçların 

yaygınlaĢmasına hizmet eder. Bu ihtiyaçlar ziraat ile giderilemediği için bu durum sanat, yani 

sanayinin geliĢmesine hizmet etmiĢtir. Merak ilme, sıkıntı da sefahate hocalık ederek ilmin 

çoğalmasını ve eğlence sektörünün canlanmasını sağlamıĢtır.  

3. Ġlim ve sanata yönelme nüfus yoğunluğundan kaynaklanır. Ġnsanların kabiliyetleri de 

kalabalık toplumlarda, Ģehirlerde geliĢir. Avrupa bu yönüyle de fenni ilimlerin geliĢmesine 

müsait bir zemin oluĢturmuĢtur. Deniz ve nehirlerin karaların içine girmesi de ĢehirleĢmeyi, 

seyahati ve ticareti artırmıĢtır. Seyahat ve ticaret ise tanıĢmayı, insanların birbirlerinin 

fikirlerinden, sanatlarından etkilenmeyi, bu da rekabeti ve yarıĢı doğurmuĢtur. 

4. Bir de iĢin psikolojik, sosyal ve siyasal boyutu vardır. Her Ģeyi geç almak ve geç 

bırakmayı sağlayan normal soğuk iklimi de insanların çalıĢmalarına sebat ve metanet vererek 

medeniyetlerinin devamını sağlamıĢtır. Kilise taassubundan kaynaklanan baskıcı idareler 

yerine ilme ve akla dayanan devletlerin ortaya çıkması ve ilmi geliĢmelere destek olmaları 

Avrupalıların kabiliyetlerini geliĢtirmiĢtir.  

Manevi sebeplere gelince: 
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1. En büyük manevi sebep ―Nokta-i istinaddır.‖ Ġnsanı en ağır ve büyük iĢlerin 

üstesinden gelmesini sağlayacak en önemli Ģey dayandığı manevi güç ve destektir. 

Avrupalıların desteği ise kendi dindaĢlarına her yerde hayat verme amacına dönük olan, 

engizisyon taassubu ve maddiyyun dinsizliği ile yoğrulmuĢ medeniyetidir. Ġngilizler 

medeniyetlerinden aldıkları güçle ―Hürriyet‖ maskesi altında nerede bir Hıristiyan bulsa sahip 

çıkarak hakkını korumaya ve onu canlandırmaya çalıĢmaktadır.  

2. Onları canlandıran diğer önemli manevi sebep ise ―Emel‖dir. Bizi öldüren en mühim 

sebep ise yeistir. Medeniyetleri ile gururlanarak birbirlerine sahip çıkan ve geleceğe ümitle 

bakan Avrupa ilerlerken, ümitsizliğe düĢen ve din kardeĢine sahip çıkmayan Müslümanlar 

geri kalmıĢlardır.
351

  

Ġlerlemeleri de geri kalma sebeplerini ortadan kaldırmalarına ve Avrupa‘nın ilerleme 

sebeplerini kendi bünyelerine uygulamalarına bağlıdır. Bu da Müslümanların ―Muhabbet ile 

ittihadı; marifet ile imtizac-ı efkârı; uhuvvet ile teavünü emreden‖
352

 Ġslam dininin gereklerini 

yerine getirmelerine bağlıdır. 

4.3 Kalkınmada Ġdarecinin Rolü 

Ġktisâdî kalkınmanın en önemli Ģartlarından birisi de idarî ve siyasî mekanizmanın 

verimliliğidir. Ġdarecilerin ideal bir ruh yapısı ve çalıĢma disiplinine sahip olması da ülkenin 

iktisâdi kalkınmasında önemlidir.  

Bediüzzaman‘ın bu konudaki fikirleri gerçekten dikkate değerdir. Bediüzzaman özetle 

Ģöyle der: ―Her milletin, o milletin milli menfaatlerine sarf edeceği bir miktar malı ve 

cömertliği vardır. Bu milletin ortak hazinesinde bulunur. Bu hazineden o milletin ortak 

menfaatine hizmet edecek olan ilme ve eğitime gereken yatırımlar yapılır. Bunun su-i istimal 

edilmesi veya geri dönüĢü olmayacak Ģekilde çöle akması kalkınmanın önündeki en büyük 

engeldir. Bu hazinenin milletin gözü önünde milletin hayrına harcanması ve yatırımlara 

yönlendirilmesi hürriyet ve demokrasinin Ģeffaf yönetimi ile mümkündür. Bunun için 

demokrasinin iĢlemesi çok önemlidir.  

Demokrasinin Ģeffaf yönetimi ve hürriyetin aydınlığı olmazsa bir kısım reisler bilerek 

veya bilmeyerek o havuzun etrafında delikler açarlar ve hazineyi boĢaltırlar. Nasıl ki bir 

buharlı trenin buhar kazanı veya bir arabanın benzin deposu delinse hareketi durur. Aynı 

Ģekilde bir Ģahs-ı mânevi ve kurumsal yapı olan devletin ve devleti meydana getiren bir 

milletin kuvvet ve havuzu ve hazinesini boĢaltan baĢlar o milleti serseri, periĢan ederek 

ümitsizliğe düĢmesine sebep olur ve parçalanmasına sebep olurlar.‖
353

  

Bu özet ifadelerden anlaĢılacağı gibi, bir ülkenin kalkınmasında ve periĢan olmasında 

idarecilerin büyük etkisi vardır. ġayet idareciler mesuliyet duyguları ile hareket ederek devleti 

israftan kurtaracak ve milletin menfaatini dikkate alarak projeler üretirse elbette iktisadi 

kalınmanın motorunu ateĢlemiĢ olurlar.     

 

5. ÇalıĢma Hayatı:  

Allah yerleri ve gökleri insanlar için yaratmıĢtır. Yüce Allah ―Yeryüzünü size boyun 

eğdiren Allah‘tır. O halde yeryüzünde dolaĢın ve Allah‘ın size rızk olarak hazırladığı 

Ģeylerden faydalanın‖
354

 buyurur. Bu bakımdan Ġslamiyet dilenciliğe izin vermez.  

Peygamberimiz (sav) ―Herhangi birinizin ipini sırtına alarak odun satması insanlara 

ihtiyaçlarını arz etmekten daha hayırlıdır‖
355

 buyurur. Veren el olmak alan el olmaktan 
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hayırlıdır.
356

 ―Ġhtiyacı olmadığı halde malını çoğaltmak amacı ile dilenmek cehennem ateĢini 

çoğaltmak‖
357

 anlamına gelmektedir.  

Fakirlik bir fazilet ve övünç sebebi değildir. Peygamberimiz (sav) ―Fakirliğimle 

övünürüm‖ demiĢtir ama bu dünya malının azlığı anlamında değil, insanın acizliği ve 

fakirliğini anlayarak Allah‘a olan ihtiyacını bilmesi anlamındadır. Yüce Allah Kur‘ân-ı 

Kerimde ―Sizin mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, size bahçeler verir ve aralarında nehirler 

akıtır‖
358

 buyurarak dünya malının verilmesinin insanlara mükâfatı ve ihsanı olduğunu 

bildirmektedir. Peygamberimiz (sav) Hz. Enes b. Mâlike (ra) malının artması için dua etmiĢ 

ve Hz. Ebubekir‘in (ra) malından faydalandığı için dua etmiĢtir.
 359

 Bu ayet ve hadisler dünya 

malının hayır ve bereket olduğunu göstermektedir.  

Fakirlik kader değil, tembellik ve akılsızlığın ürünüdür. Ancak fakir olanları ayıplamak 

da doğru değildir. Sonuçta kendi hata ve günahlarının ürünü olan fakirleri çalıĢmaya teĢvik 

yanında teselli etmek de gerekir. GeçmiĢe kader dendiği için, fakirlik kaderdir. Geleceğe ise 

teklif noktasından bakılacağı için fakirliği yenmeye ve kazanç peĢinde koĢmaya çalıĢmak 

gerekir. O zaman da zenginlik kaderimiz olur. Kader bir sonuçtur; insanı zorlamaz. ÇalıĢmak 

ve çalıĢmamak arasındaki tercihe göre hükmünü verir. Bunun için Bediüzzaman‘ın ifadesi ile 

―Sa‘yin semeresi servettir. Tembelliğin cezası ise sefalettir.‖
360

 

 

5.1 ÇalıĢma Hayatının Geleceği: 

Milattan sonra iki bin yılı geride bırakarak üçüncü bin yıla girmiĢ bulunmaktayız. 

1900‘lü yıllar tüm dünyada yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Sanayi Devrimi devrini 

tamamlamıĢtır. Artık Bilgisayar ve ĠletiĢim çağına gelinmiĢtir. Her zamanın bir hükmü olduğu 

gibi önümüzdeki ―Bilgi Çağı‖nın da bir hükmü olacaktır. Dünyanın en geliĢmiĢ ülkeleri bir 

araya gelerek üst düzeyde toplantılar yapmakta ve toplantı sonunda yaptıkları açıklamalarında 

―Bilgi alıĢ veriĢi yaptık‖ ve ―Bilgi vermek için anlaĢtık‖ gibi basit görünen ama içeriği çok 

derin ve sonuçları çok mühim olan açıklamalar yapmaktadırlar. Bu göstermektedir ki 

geleceğin iktisadî politikaları ve çalıĢma hayatı ―Bilgi Üretimi‖ ve ―Bilgi AlıĢveriĢi‖ Ģeklinde 

ortaya çıkacak ve bilgiye dayalı politikalar ve bilgi paylaĢımını netice veren iktisadî 

teĢekküller ortaya çıkacaktır. Ġstihdam alanları da daha ziyade bilgi sektöründe sağlanacaktır. 

Ekonomik anlamda bakıldığında ülkeler arasındaki mal, hizmet, sermaye ve teknik bilgi 

dolaĢımı büyüyen bir hızla artıyor. Bu hızlı akımın sonucunda ulusal ekonomiler arasındaki 

bağımlılık yoğunlaĢmaktadır. Bu durumu ta asrın baĢında gören Bediüzzaman ―Bizim 

düĢmanımız cehâlet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düĢmana karĢı sanat, marifet ve ittifak silahı 

ile cihat edeceğiz‖
361

 buyurarak bizlere yol göstermiĢtir.  

Yeni bin yıl sürekli bilgi akıĢının tüm yeryüzünde bir anda dağıldığı ve herkesin bilgiye 

bir tuĢa dokunmakla ulaĢabileceği duruma gelmiĢtir. Bunun sonucu ise sürekli etkileĢim, 

değiĢim ve dönüĢümdür. GeçmiĢin bilgi birikimi ve tecrübesi bize göstermektedir ki, 

değiĢime direnmek imkânsızdır ve bunu yapanlar gelecek kuĢakların ayakları altında kalmaya 

mahkûmdur. Bu bir bakıma isyan ve kaos gibi görünse de sonuçları itibariyle geliĢmeyi 

sağlamaktadır. Buna karĢı direnmek yerine bu değiĢimi ve bilgi geliĢimini lehimizde 

kullanmak için bütün birikimlerimizi ve zekâlarımızı kullanmamız gerekir. Yoksa medenî 

milletlerin ve gelecek kuĢakların ayakları altında kalmaya mahkûm oluruz.  

ÇalıĢma hayatına bu açıdan bakmakta büyük yarar vardır.  
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5.2 ÇalıĢma Hayatının Unsurları:     

ÇalıĢma hayatı hayatın en önemli parçasıdır. Ġnsanlar günlük yirmi dört saatin en az 

sekiz saatini çalıĢmakla geçirmektedir. Tüm insanların geçinmeleri ve iktisadi yönden ferdî 

kalkınma yanında ülke kalkınmasına katkı sağlamaları çalıĢma hayatının düzenine, akıĢına ve 

düzenlenmesine bağlıdır.  

ÇalıĢma hayatının en önemli unsurları çalıĢan, iĢveren ve iĢtir. Klasik ifadesi ile emek, 

sermaye ve hammaddedir. Bu üç öğenin amacı ve sonucu da ―Üretim‖dir. Bu üçü de insan 

unsurunun ayrılmaz parçalarıdır. Üretim, insan unsurunun çalıĢması ile meydana gelir. Bunun 

için de insanın psikolojik ve sosyolojik konumunu dikkate almak gerekir. Bu iki unsur 

üretimin kalitesi ve verimi için gereklidir. Yine mekân ve zaman da önemli unsurlardandır. 

Ġnsanlık geçmiĢte insanın hayatını devam ettirmesi ve dünya hâkimiyeti için üretime 

değer vermiĢtir. Günümüzde ulusal sınırlar görüntüden ibaret kaldığı ve haberleĢme, bilgi 

edinme ve etkileĢim sınırları kalmadığı ve üretimini bütün dünyaya ve tüm insanlığa hitap 

edecek Ģekilde geliĢtirdi ve ulaĢtırabilme imkânına sahip olduğu için çalıĢma hayatının da 

buna göre düzenlenmesi Ģart olmuĢtur. 

Ġnsan kendini merkeze alan (Ben Merkezli ve Faydacı) bir yapıya sahip olduğu için 

çalıĢanı memnun ve tatmin etmeyen hiçbir istihdam alanı baĢarıya ulaĢarak sürekli üretimi 

sağlayamaz. Bunun için kurum kendi amaçlarını gerçekleĢtirmek için çalıĢanlarının 

memnuniyetini ve mutluluğunu dikkate almalıdır. Bireylerin mutluluklarının ve geleceklerini 

kurumlarına bağlı olduğu onlara hissettirmelidir. Mutlu ve tatmin olmayan birey verimli 

olmaz. Geleceğini kurumunda görmeyen bir çalıĢan da kurumun amaçlarına hizmet etmez. 

Günümüzde tüm dünyayı dikkate alan ve yarıĢmaya/rekabete dayalı bir üretim biçimi 

vardır. Ġnsanın ihtiyaçları sonsuz ama imkânlar çok sınırlıdır. ÇatıĢma ve sıkıntı da burada 

ortaya çıkmaktadır.  

Dünyanın geldiği aĢamada sermayenin uluslararası olma özelliğini de dikkate alarak 

uluslar arası organizasyonlar da çalıĢma hayatının dikkate alması gereken en önemli hususlar 

olarak karĢımızda durmaktadır. Ülkelerin üretimdeki güç dengeleri, uluslar arası örgütlerin 

kabul ettiği kurallar, küçülen dünyanın imkânları ve geliĢmemiĢ ülkelere dayatmaları ve 

dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen en küçük bir dalganın dünyanın diğer ucunda 

kasırgaya dönüĢmesini de dikkate alarak çalıĢma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 

vardır. 

Uluslar arası düzeyde üretim, uluslar arası değere sahip verimli iĢgücünü öngörmekte, 

bu nitelikleri taĢımayan iĢletmeler ve verimli olmayan emek üretimin dıĢına itilmektedir. 

Uluslar arası değerde insan yetiĢtirilmesi klasik öğrenimi hızla dıĢlamaktadır. Birden çok dil 

bilmek, aynı dil ve kültürü paylaĢmak ve uluslar arası değer oluĢturmak giderek önem 

kazanıyor. Uluslar arası üretime dönük eğitim de bu açıdan büyük önem kazanmaktadır. 

Destekle yürüyen, kaynakları zorlayan yapılar artık düĢünülmüyor. Sağlam esaslı ve 

insanı amaç alan, insanın geliĢmesine ve dünyaya gelme felsefesine uygun yapılar 

öngörülmektedir. Sosyal güvenlikten, çalıĢma saatlerine, çocukların çalıĢmalarından, çalıĢma 

hayatında korumanın getirdiği olumsuzluklara kadar pek çok değer yeniden ele alınmalıdır.  

Geçtiğimiz yüzyıl Avrupa merkezli çokça değiĢime sahne oldu. SavaĢlar, toplumsal 

değiĢimler, yeni devletler, ideolojik duvarlar ve bunların yıkılması neredeyse bir insan 

hayatına sığacak kadar kısa sürede gerçekleĢti. Bugün aynı Avrupa siyasi birliğe gitme yolunu 

arıyor. Bizim açımızdan bu birliğe girebilmek ise modern bir toplum oluĢturma çabaları ile 

eĢdeğer. Bu çabalar sonucunda, eriĢmek istediklerimiz mutlaka gerçekleĢecektir.  

Toplumumuzun yeniliklere açık olması, yeni teknolojileri büyüklerden önce çocukların 

sahiplenerek uygulaması geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Çocukların ve gençlerin 

önünü açmak ve onlara yardımcı olmak değiĢimi hızlandıracak ve geleceğimizi 

aydınlatacaktır.
362
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Yeni bir yüzyıl, yeni hedefler ve yeni oluĢumlar için umut ıĢıkları demek. Bu ıĢıkları 

daha mutlu yaĢayan insanların bulunduğu bir sistem için bir araya getirmenin yollarını 

bulmak zorundayız. Hareket noktamız ise çalıĢma hayatının bu hedef doğrultusunda ortak 

noktalarda buluĢması ve aynı dili konuĢması olmalıdır. 

 

5.3 ÇalıĢanın Hakları:  

ÇalıĢma hayatının önceliklerinden birisi de iĢ güvenliği ve çalıĢanların sağlıklarının 

korunmasıdır. Sağlık denince Ruh ve beden sağlığını birbirinden ayırmamak gerekir. Ruh ve 

beden sağlığı yerinde olmayan bir kimsenin kendisine, ailesine, çalıĢtığı kuruma ve ülkesine 

faydalı olması mümkün değildir.  

Toplumun tüm bireylerinin yararlandığı sanayileĢme ve teknolojik geliĢmenin bedelini 

çalıĢanlara ödetmeme çağdaĢ toplumların baĢlıca amacı olmalıdır. Bu nedenle iĢ hukukunun 

önemli amacı her Ģeyden önce çalıĢan iĢçinin sağlığını korumaktır. ĠĢ güvenliği her Ģeyden 

daha önemlidir. Bu bakımdan iĢ yerlerinde güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınması 

önemlidir. Dünyada yüz binlerce iĢ kazası yaĢanmakta ve bu kazalarda binlerce kiĢi ya 

ölmekte veya sakat kalmaktadır. Dolayısıyla çalıĢanların hakları ve sağlığı büyük önem 

kazanmaktadır. ĠĢ kazalarını önlemenin en güzel yolu iĢ yerinde koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin alınması ve çalıĢanların bu konuda eğitilmeleridir. Böylece ―iĢ güvenliği 

bilincinin‖ verilmesi Ģarttır. ―Kaza geliyorum demez‖ sözü gerilerde kalmıĢtır. Tedbir 

alınmadığı zaman kazalar ―geliyorum‖ demektedir. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Musa‘nın (as) ücret karĢılığında Medyen‘de ġuayb‘a (as) 

çobanlık yaptığını
363

 ve bir duvarın tamir eden Hızır‘a (as) Hz. Musa‘nın ―bunun için ücret 

alabilirdin‖
364

 dediğini bize anlatmaktadır. Necm Suresinde ise ―Ġnsana çalıĢtığının karĢılığı 

vardır‖
365

 buyurmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) ―Sizden birinizin ipini omzuna alarak dağdan odun toplaması, 

sonra da onu sırtlanarak pazara götürüp satmak suretiyle geçinmesi, herhangi bir kimseye 

gidip de ondan bir Ģey istemesinden daha hayırlıdır.‖
366

 ―Allah Teâlâ, çalıĢtırdığı iĢçiden 

azami verim aldığı halde, onun ücretini tam ödemeyenin öteki hayatta hasmı olacaktır!‖
367

 

buyurmuĢ ve bir kutsi hadiste de Ģu ilahi tehdidi seslendirmiĢtir: ―Üç kimse, kıyamet gününde 

Beni karĢısında bulacaktır: Benim adımı kullanarak haksızlık eden; hür bir insanı satıp 

parasını yiyen; bir iĢçiyi çalıĢtırıp da ona ücretini vermeyen!‖
368

 buyurarak çalıĢanların 

haklarının korunmasını istemiĢtir. 

 

5.4 ÇalıĢma Hayatının Düzenlenmesi: 

―Hiç ölmeyecekmiĢ gibi dünyaya ve yarın ölecekmiĢ gibi ahirete çalıĢmak‖ dinimizin 

emridir. Ancak bu dengeyi korurken amaçlarını iyi belirlemek gerekir. Amacından sapan her 

Ģey zararlı ve faydasız hale gelir. Dinin amacı olan ―Allah rızası ve uhrevi saadet‖ dünyada 

kazanılacaktır. Peygamberimizin ifadesi ile ―Dünya ahiretin tarlasıdır.‖ Ahiretin hayır ve Ģer 

bütün kazanımları dünyadadır. Bu açıdan dünyanın çok büyük önemi vardır. Dünyayı terk 

etmek değil, dünyaya ahiret hesabına bakarak ekip biçmek gerekmektedir. ―ÇalıĢmanın ibadet 

olması‖ bu amaca hizmet etme Ģartına bağlıdır. Kur‘an ve sünnetin ortaya koyduğu sosyal ve 

ekonomik hayata iliĢkin kuralların tümü dünya hayatından kaçmayı değil, bilakis dünyaya 

ahiret hesabına önem vermeyi gerekli kılmaktadır. 
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Müslümanlar ahiret hesabına dünyaya bakmıĢlar ve iktisadi olarak da çok ileri 

gitmiĢlerdir. Sosyal ve ekonomik hayatın anarĢiden kurtulması ve geliĢimi için ―emniyet ve 

asayiĢin‖ temini Ģarttır. Bu da ancak dinin ferdî ve sosyal hayata sağladığı Allah korkusu ve 

ahiret duygusunun çok büyük rolü vardır.  

Sosyal hayatta emniyet ve asayiĢin temini yanında ―mesailerin tanzimi, emniyetin tesisi 

ve teavünün teshili gereklidir.
369

 Dinin ve imanın sosyal hayata sağladığı en önemli katkılar 

bunlardır. Her Ģeyden önce insanlarda dünyaya karĢı züht ve Allah‘a karĢı takva olacaktır ki 

idareciler de hak ve adaletle hükmedebilsinler. Halkta züht ve takva ne derece müessir olursa 

hak ve adalet de o kadar mükemmel olur.  

Bütün bunlarla beraber idarecilerin çalıĢma hayatını düzenlerken taksimu‘l-amal denilen 

iĢ bölümünü yapmaları, teĢrik-i mesai denilen görev dağılımını iyi düzenlemeleri gerekir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ta 1900‘lü yılların baĢında ―Kızıl Ġ‘câz‖ isimli eserinde 

―Tasimu‘l-MeĢarib tarzındaki kabiliyet ve istidada göre iĢlerin taksiminin‖ gereği üzerinde 

durur. ―Kömürcü fırıncının iĢini bilmez. Karınca devenin yükünü kaldıramaz. Müezzin 

müftünün iĢini bilemez. Yoksa taksimat yapılmazsa kaziye terakkiyata değil, tedenniyata 

müncer olur‖ demektedir. Yine ―Taksimu‘l amele riayet etmek gerekir. Adamlara iĢ değil, 

bilakis iĢlere adamlar intihab edilsin. Maalesef bu taksime riayet edilmediği içindir ki, 

seleflerimizden daha çok ektiğimiz halde, onlardan daha az mahsül almaktayız‖ diyerek 

ihtisasa önem vermemiz gerektiği üzerinde durur.
370

  

Bediüzzaman yine ―Muhakemat‖ isimli eserinde ―Taksimu‘l-A‘mâl‖ dediği iĢ bölümü 

ile ilgili olarak özetle Ģöyle der: ―Yüce Allah kâinatın yaratılıĢında terakki ve tekâmülü 

taksimu‘l-a‘mâl kanununa bağlamıĢtır. Rızası da, dünyada baĢarı imkânı da buna bağlıdır. Bu 

sebeple iĢ hayatında bu kurala uymak farzdır. Ne var ki bu kurala uyulmamaktadır. 

BaĢarısızlığın sebebi de budur. Yine yüce Allah bu kurala insanların uymaları için her bir 

insana bir istidat ve kabiliyet vermiĢtir. YaratılıĢ kanununa göre istidat ve kabiliyetleri kendi 

sahalarında çalıĢtırarak fen ve sanatta ilerlemek bu bakımdan Ģeriat-ı fıtriyeye göre farzdır. Ne 

var ki bizler bu kurala uymadığımız gibi yalancı ve aldatıcı hırsımızla, riyanın ve riyakârlığın 

baĢı olan meylu‘t-tefevvuk dediğimiz üstünlük elde etme meyli ile kabiliyetlerimizi zayi edip 

söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme layık olur. Biz de Ģeriat-ı fıtriyenin bu kanununa 

uymadığımız için cehalet ve geri kalmıĢlık cehennemi ile cezalandırıldık. Bizi kurtaracak olan 

yine ―taksimu‘l-a‘mâl kanunu ile amel etmektir. Zira seleflerimiz taksimu‘l-a‘malin ameli ile 

ilim cennetine girmiĢlerdir.‖
371

  

ÇalıĢma hayatının düzenlenmesinde fıtrî, tabii ve meĢru olan yolun ―Ziraat, Sanat ve 

Ticaret‖ olduğunu ve insanların temel ihtiyaçlarını karĢılayan bu üç temel mesleğin asla terk 

edilmemesi gerektiğine dikkatimizi çeken Bediüzzaman ―Bizler bu temel üç mesleğe önem 

vermeyerek ve iĢ hayatımızı buna göre düzenlemeyerek, tabii olmayan ve tembelliğe müsait 

ve gururu okĢayan memuriyet ve idareciliğe el atarak belamızı bulduk‖ demektedir.
372

 

Devamında da ―Memuriyetin ve askerlik mesleğinin tamamen bizde olmasının servetin ve 

neslin etrafa saçılarak zayi olmasına ve sanat ve ticaretin elimizden çıkmasına sebep 

olduğunu‖ da izah eder. 

Bir ülkenin geliĢmesi ve kalkınmasında en önemli rolü oynayan elbette ki ticaret ve 

sanatın geliĢmiĢ Ģekli olan sanayidir. Askerlik ülkede emniyetin sağlanması ve memuriyet de 

bu mesleklerde çalıĢanların iĢlerinin görülmesi içindir. Bu bakımdan ülkenin kalkınması için 

çalıĢma hayatının düzenlenmesi ve çalıĢacak elemanların yetiĢmesi ziraat, sanayi ve ticaret 

için gerekli çalıĢmaların yapılmasına bağlıdır.  
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5.4.1 Mesailerin Tanzimi: ĠĢ hayatının intizamlı cereyanının temini gerekir. Zaman, 

mekân ve sermaye israfını önlemek ancak mesailerin düzenlenmesi ile sağlanabilir. 

Mesailerin tanzimi ―taksimu‘l-a‘mâl‖ yani, iĢ bölümünün de gereğidir. Kim, neyi, nasıl ve 

hangi metotlarla yapacağı ancak mesailerin tanzimi ile yapılabilir. ĠĢ hayatının sür‘ati ve 

verimliliği geliĢmenin ilk Ģartıdır.  

5.4.2 Emniyetin Tesisi: Ġktisadî geliĢmenin ahlâkî ve manevi temelinde emniyet, itimat 

ve güven ortamı vardır. Emniyetin olmadığı bir sosyal hayatta müteĢebbislerin teĢebbüs Ģevki 

kalmaz. Mevcut müteĢebbislerin teĢebbüsleri beklenen sonucu alması da mümkün olmaz. 

Fertlerdeki güven duygusu ve iĢ ahlâkı iktisadî geliĢmenin Ģartlarından birisidir. Ġktisadî 

geliĢme için güven ortamının oluĢması gerekir.   

5.4.3 Teavünün Teshili: Sosyal münasebetlerin, ticarî ve iktisadî hayatın canlılığı 

yardımlaĢma ile sağlanır. YardımlaĢma prensibi ile insanlar birbirlerine yaklaĢır, sıkıntılarını 

giderir. YardımlaĢmanın olmadığı bir sosyal hayatı düĢünmek imkânsızdır. YardımlaĢma ne 

derece kolaylaĢtırılır ve ne kadar çoğalırsa geliĢme de o derece hızlı olur.  

Kâinattaki yardımlaĢmanın ne derece mükemmel olduğunu herkes görmektedir. 

Ġnsanların da bu kanuna uymalarını sağlamak için yüce Allah ―Zekâtı‖ emretmiĢtir. Yine 

insanların birbirlerine borç vererek yardım etmelerini engelleyen ―Faiz‖i de yasaklamıĢtır. 

Faizin yaygın olduğu yerlerde yardımlaĢma azalır. Ġnsanlar birbirlerine borç yerine faizli para 

verme yoluna giderler. Bunun ekonomiye ne derece zarar verdiği yaĢanarak görülmektedir.  

Mesailerin tanzimi her ne kadar idareciler tarafından yapılsa ve kanunlara bağlansa da 

―Emniyetin tesisi‖ ve ―Teavünün Teshili‖ sadece kanun ve kurallarla sağlanamaz. Bu ancak 

―Dinin kutsî emirleri, takva denen Allah korkusu ve rızası ve Dine olan bağlılıkla‖ doğru 

orantılıdır.
373

     

 

6. Kalkınmanın Temel Dinamikleri:  

Dünya hayatının amacı uhrevi hayatı ve ebedi saadeti kazanmak olunca bu amaç ve 

hedeften insanı alıkoyan her Ģey dinimize göre insana zarar vermektedir. Bu bakımdan yüce 

Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah‘ın zikrinden alıkoymasın. Mal 

ve evlat sizin için bir imtihandır. Sizin için en hayırlı kazanç ve mükâfat Allah katındadır‖
374

 

buyurur. Mal insanın kendisini muhtaç görmemesini ve Allah‘a karĢı isyana sürüklemesi onun 

fitnesidir.
375

 Peygamberimiz (sav) mal ve Ģöhretin insana sürüye giren bir kurdun hayvanlara 

verdiği zarardan fazla zarar verdiğini ifade eder.
376

 Gafil ve dünyaperest insanlarda durum 

böyledir. Ama imanlı ve uyanık mü‘minleri Ģeytan ve dünya aldatamaz. Onun malının ve 

Ģöhretinin olması dine ve imana güç verir ve ahiret sermayesini artırır. Takva sahibi müttaki 

kulun malının ve evladının çokluğu zarar vermez. Onun malının çok olması geminin suyunun 

çok olmasına benzer. Bu durumda gemi daha rahat yüzer. Ancak gemi delik olmamalı ve suyu 

içine almamalıdır. Bunun için peygamberimiz (sav) ―Takva sahibinin elindeki maldan övgü 

ile bahseder.‖
377

  

Ġnsanların dünya ve mal hırsı ile çalıĢmaları sonucu sosyal hayatta zenginler ve fakirler 

olmak üzere temelde iki tabaka oluĢur. Sosyal sınıflar arasında aĢırı uçurumların meydana 

gelmesi ideolojik geliĢmelerin, sosyal tabakalar arasındaki çatıĢmaların ve sosyal 

problemlerin kaynağını teĢkil etmiĢtir. Bu o dereceye varmıĢtır ki ihtilallere sebep olmuĢtur. 

Bu sebepten dolayıdır ki, XVIII. Yüzyıl Fransız filozofu J. J. Rousseau 1789 Fransız Ġhtilali 

öncesi idarecilere Ģöyle diyordu. ―Devleti sağlamlaĢtırmak istiyorsanız iki uç tabakayı 

elinizden geldiği kadar bir birine yaklaĢtırmaya ve aradaki uçurumu kapatmaya çalıĢınız. Ne 
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çok varlıklılar bulunsun, ne de çok yoksullar bulunsun. Bu durumda birinden zorbalar çıkar, 

diğeri de insanları zorbalığa sürükler‖
378

  

Bediüzzaman Said Nursi de ―BeĢerin hayat-ı içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve 

ihtilallerin kaynağı iki kelimedir. Birisi ‗Ben tok olduktan sonra baĢkası açlıktan ölürse ölsün 

bana ne!‘ ikincisi ise ‗Sen çalıĢ, ben yiyeyim.‘ Bu iki cereyanı devam ettiren faiz cereyanı ve 

zekâtın terk edilmesidir. Bu iki sosyal hastalığı tedavi edecek olan ise, zekâtın umumî bir 

prensip olarak kabul edilerek icra edilmesi ve faizin yasaklanmasıdır.‖
379

 

 

6.1 Zekât Emri  

Arapça bir kelime olup, temizlik ve üreme/artma anlamına gelir.
380

 Ġbn-i Âbidin, 

bereket, anlamlarında da kullanmıĢtır. Zekât sahibini günahlardan ve cimrilik kirlerinden 

temizlediği gibi, malı da haram ve Ģüpheli Ģeylerden temizler.  

Ġslam ıstılahında ise zekât, ―HâĢimî soyundan olmayan bir mü‘min fakire, ondan hiçbir 

menfaat beklemeden sırf Allah rızası için malının bir kısmını temliken vermektir.‖
381

 Fıkıh 

kitaplarında bu ıstılahî tarif verildiği için ―Zekât fakirin hakkıdır ve fakire verilir‖ düĢüncesi 

yaygın hâle gelmiĢtir. Hâlbuki Kur‘ân-ı Kerimde zekâtın verileceği yerler sekiz sınıf olarak 

sayılmaktadır.
382

 Fakirler ve miskinler bunlardan sadece iki sınıftır. Diğerleri ise borçlular, 

Allah yolundakiler, mükâtep köleler, yolcular, kalpleri Ġslam‘a ısındırılmak istenenler ve 

zekât toplama memurlarıdır.   

Kur‘an-ı Kerim ―Namazı kılın ve zekâtı verin‖
383

 emreder. Bu emir Kur‘an-ı Kerimde 

32 ayette zikredilmiĢtir. Peygamberimiz (sav) de ―Ġslam beĢ Ģey üzerine bina edilmiĢtir. 

Kelime-i ġahadet, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve Ramazan-ı ġerif orucunu 

tutmaktır‖
384

 buyurarak zekâtı Ġslam‘ın olmazsa olmaz beĢ temel Ģartından birisi olarak 

saymıĢtır. 

Peygamberimizin (sav) vefatından sonra Arap kabilelerinden bazıları zekât vermemek 

isteyince halife Hz. Ebubekir (ra) onlarla savaĢma kararı aldı. ―Vallahi her kim namazla zekâtı 

birbirinden ayırırsa mutlaka onunla savaĢırım. Çünkü zekât malın hakkıdır. Allah‘a yemin 

ederim ki, Resulullah‘a (sav) verdikleri bir oğlağı benden esirgerlerse, bundan dolayı ben 

onların boynunu vururum‖
 385

  buyurdu.  Hz. Ömer (ra) da rivayet ettiği bir hadis-i Ģerife göre 

Müslümanlar ―Ġnsanlarla ‗Lâ-Ġlâhe illallah, Muhammed Resulullah‘ diyerek namaz kılıp zekât 

verene kadar cihad etmekle memur kılınmıĢlardır.‖
386

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Altını ve gümüĢü biriktirerek Allah yolunda 

harcamayanlara Allah‘ın pek acıklı azabını haber ver. O gün onlar kızdırılan cehennemde 

alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır da ‗ĠĢte kendiniz için toplayıp biriktirdikleriniz 

bunlardır‘ denilir.‖
387

 Hz. Ömer (ra) ayet-i kerimede geçen ―Kenz‖ (Stok-Ġstif ve biriktirme) 

ifadesinden zekâtı verilmeyen mallar olduğunu söyler. Zekâtı verilen mal ―Kenz‖ yani stok 

sayılmaz. Abn-i Abbas (ra) da ―Malları stoklayıp Allah yolunda harcamayanlar‖dan kastın 

―Zekâtı verilmeyen mallar ve o malın sahiplerin durumunun‖ ifade edildiğini belirtmiĢtir.
388

 

Yüce Allah‘ın ―kendileri cimrilik yapıp, insanlara da cimriliği emredenler, bir de 

Allah‘ın kendilerine verdiği nimetleri gizleyenler yok mu? Biz o nankörlere hor ve hakir edici 
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bir azabı hazırlamıĢızdır. Allah‘a ve ahirete inanmadıkları halde mallarını gösteriĢ için 

harcayanları da Allah sevmez. Onlar Ģeytanın arkadaĢlarıdır. O Ģeytan ne kötü arkadaĢtır‖
389

 

hükmünü beyan buyurmuĢtur. 

Molla Hüsrev ―Zekâtın ihlâsla, Allah için verilmesinin esas olduğunu ‗Onlar ancak 

Allah‘a ihlâsla ibadet etmekle emr olunmuĢlardır‘ ayetinin zekâtı da kapsadığını ifade eder.
390

 

Zekât ―Fakirlere, miskinlere, zekât âmillerine, müellefet-i kuluba, mükatep kölelere, gârim 

olan boçlulara, Allah yolunda sarf edilmek üzere ve yolda kalmıĢlara‖
391

 verilir. Nisap miktarı 

malı olmayanlara fakir, hiçbir Ģey, bulunmayanlara da miskin denir. Felâkete maruz kalanlara 

da ―Gârimîn‖ denilmektedir.  

Zekâtın, zekât niyetiyle verilmesi, yani verirken zekât verdiğini bilerek vermesi Ģarttır. 

Zekâtın düĢmesi için hilelere baĢvurmak haramdır. Namaz dinin direği, zekât da 

köprüsüdür.
392

 Ġslam‘ın beĢ ana temelinden ikincisi zekâttır. Peygamberimiz Ġslâm‘ı anlatmak 

için gönderdiği davetçilere: ―Önce Allah'tan baĢka bir ilâh olmadığını anlatın, kabul ederlerse, 

benim Allah'ın kulu ve elçisi olduğumu söyleyin, onu da kabul ederlerse, günde beĢ defa 

namaz kılmalarının farz olduğunu ve zenginlerinin malında fakirlerin hakkı bulunduğunu 

anlatın‖
393

 buyurdu. 

Zekât Kur'ân-ı Kerim‘de kırka yakın yerde namazın hemen yanı baĢında zikredilmiĢ ve 

namazdan sonra en önemli temel olduğu vurgulanmıĢtır. Çünkü zekât Ġslâm ülkesini düzene 

koyan, vatandaĢlarının sosyal güvenliğini sağlayan en etkili güçtür. Zenginlerin varlığından 

fakirlere doğru sürekli bir akıĢtır. Böylece fakir çok fakir olmaktan kurtulur, zenginin çok 

zengin olması önlenir. Fakirle zengin arasında sevgi bağları oluĢturur. Zenginin hem 

günahlarını, hem de malını temizler. Toplumu anarĢi ortamından kurtarır. Dünyayı düzene 

koyar, böylece âhirete yol açılır. 

Zekât zenginlerin lütfen verdikleri bir yardım değil, fakirlerin, onların mallarındaki bir 

haklarıdır. Bu yüzden veren minnet bekleyerek vermez, alan da minnet ederek almaz. Zekâtı, 

devlet zorla da olsa alır ve yerine ulaĢtırır. Vergiler zekât yerine geçmez, çünkü zekâtın 

alınmasının ve verilmesinin bir takım Ģartları vardır. Yerini bulmayacağı bilinen zekât geçerli 

değildir.  

Asrımızın ilim ve maneviyat doktoru olan Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Zekât‖ 

gibi önemli yardım kaynağının milletin menfaatine sarf edilmesi lazım olduğunu belirtir. Bu 

zamana kadar sû-i istimal edilerek çöle giden ve geri dönüĢü olmadığı gibi, gittiği yeri çöl 

olmaktan da kurtarmayacak Ģekilde zayi edilen zekâtın bundan böyle insanlığı kemâlata sevk 

edecek olan maarife ve eğitime gitmesi gerektiğini belirtir. Bu durumda zekâtlar bir takım 

aciz ve dilenci insanların üremesini engellemiĢ olacaktır. Zekâtın sadece maldan olmadığını 

da ―Zekiler zekâlarının zekâtını, zenginler velev zekâtlarının zekâtını bu yolda sarf etmeleri 

gerektiğini de belirler.
394

 Çünkü Ģartlar değiĢmiĢ ve asır baĢkalaĢmıĢtır. Artık zekât verilecek 

fakir sayısı eski zamanlara nispeten azalmıĢ, mal ve zenginler çoğalmıĢtır.  

Zamanımızda çalıĢma ve iĢ imkânı çoğaldığı için insanları üretime katmak ve istihdamı 

artırmakla hem ―el emeği helal kazanç‖ kapıları çoğaltılır hem de ülke kalkınmasına hizmet 

edilmiĢ olur. Küçük ölçekli iĢletmeler yanında (KOBĠ) her eve iĢ götürme imkânı verilerek 

her evin bir atölye haline gelmesi sağlanabilir.  

Bu bakımdan devlet istihdam alanları açmalıdır. Her türlü imkânı fakirin önüne sererek 

çalıĢmadan yaĢamasını teĢvik etmek Bediüzzaman‘ın ―aceze ve seele‖ tabir ettiği iĢsiz ve 

tembel sayısını artırmaya hizmet etmiĢ olur. Bu da ülke ekonomisine büyük bir yük getirir. 
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Sadaka kavramı hadislerde ―iyilik‖ olarak ifadesini bulmaktadır. Ġyilik bir baĢka ifade 

ile ―Ġhsan‖ bir diğer anlamda ise ―ma‘ruf‖ kelimesi ile de ifade edilmektedir. Bu da sadece 

mala ve paraya ait olmayan geniĢ bir kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. Hatta o derece ki 

―güler yüz göstermek‖
395

 sadaka olarak nitelendirilmiĢtir. Emr-i bil-ma‘ruf denen iyiliği 

tavsiye etmek dahi sadaka olarak nitelendirilmiĢtir.
396

  

Ġki nevi sadakadan söz edilebilir. Birincisi ―Farz olan sadakadır‖ ki buna ―Zekât‖ 

denmektedir. Zekât, Ġslam‘ın beĢ temel esasından birisidir.
397

 Ġkincisi ise tatavvu ve nafile 

olan sadakadır. Ġslam fıkhında ıstılah olarak anlamı ―nisap miktarı mala sahip olan ve dinen 

zengin sayılan insanların yardıma muhtaç olanlara Allah rızası için verdikleri mal ve para 

cinsinden Ģeylerdir.‖  

Sadaka geniĢ bir kavramdır. Bu durumda ―malı olan malından ilmi olan ilminden 

tasadduk etmelidir.‖ Bir de ―Sadaka-i Câriye‖ vardır ki bu da ―devamlı gelir getiren ve sevabı 

kiĢinin ölümünden sonra da devam eden sadakadır ki peygamberimiz bunu insanların 

faydalanacağı bir kurum ve müessese, bilgi alacağı kitap ve talebe, faydalanacağı hayırlı 

evlat‖
398

 olarak belirlemiĢtir.  

Yardımın bir diğer Ģekli ―karz-ı hasen‖dir. Karz-ı hasen ise, sevabını Allah‘tan 

bekleyerek faizsiz borç vermektir. Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah için borç verenin 

karĢılığını Allah kat kat verir. Rızkı daraltan da bollaĢtıran da Allah‘tır‖
399

 buyurur. 

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de servetin belli ellerde toplanması ve adil 

dağılım dengesinin bozulmuĢ olmasıdır. Servetin adil dağılımı için ―Zekât Kurumu‖nun 

çalıĢması gerekir. 

  

6.2 Faiz Yasağı 
Faizin yasaklanmasının en önemli hikmeti insanların arasındaki yardımlaĢmayı 

engellemesidir. Faiz gelirlerinin çoğalması, zekâtın azalması sosyal dengeleri bozar. Faiz 

gelirleri ile aĢırı kazanç elde edenler bunu eğlence ve lükse harcayarak israf ederler. Üretim 

kaynakları da onların taleplerini karĢılamaya yönelir. Bu da oyun ve eğlence sektörünü 

canlandırır. Bunun ise ülke ekonomisini üretime değil tüketime yönlendirir. Üretim olmadığı 

için mallarda aĢırı fiyat artıĢları gözlenir. Bu da ithalatın artmasını ve enflasyonu körükler. 

Faizin alternatifi üretim ve ticarettir. Üretim ise ziraat ve sanatta olur. Üretilen malların 

nakli ve mübadelesi ise ticari hayatı canlandırır. Faiz emeksiz kazanç yoludur. ―Sen çalıĢ ben 

yiyeyim‖ felsefesinin ürünüdür. Sermaye sahiplerinin çalıĢmasına gerek kalmadan para 

satarak çok yüksek paralar kazanılır. Bu durumda bankalar ve sermaye sahipleri rahat bir 

Ģekilde çok büyük karlar elde ederken, onlardan para alanların bütün çalıĢmaları onlar içindir.  

Faizin alternatifi olan ticarette ise kâr ekonomisi söz konusudur. Üretimden sağlanan 

gelir çalıĢanlara adil bir Ģekilde dağıtılır ve faiz yerine kâr ortaklığı sistemi çalıĢmıĢ olur. Kar 

ortaklığı ve ticaret sistemi devlet güvencesi altına alınırsa yatırımlar artar, istihdam alanları 

açılır ve insanlar çalıĢarak emeklerinin karĢılığını alırlar. Bu durumda ülkede üretim ve bunun 

dağıtımından kaynaklanan ticari hayat canlanır ve ülke insanları ve devlet zengin olur. 

Sermaye de belli ellerde birikmez ve tabakalar arasında derin uçurumlar meydana gelmez. 

Zengin ile fakir arasında dayanıĢma ve karĢılıklı iĢ iliĢkileri, sevgi ve saygı köprüleri 

kurularak aralarında büyük bir dayanıĢma sağlanır. Bunun ekonomiye katkısı inkâr edilemez.  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Allah faizi haram, ticareti helal kılmıĢtır‖
400

 buyurarak 

hem emeksiz kazanç olan, hem insanlar arasında yardımlaĢmayı engelleyen faizi yasaklamıĢ, 
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yardımlaĢmanın aracı olan zekâtı emretmiĢ ve ticarî hayatı teĢvik etmiĢtir. Yardım vasıtası 

olan zekât ile ilgili olarak peygamberimiz (sav) ―Zekât Ġslam‘ın köprüsüdür‖
401

 

buyurmuĢlardır. Bu hadis ile peygamberimiz (sav) zengin ile fakir arasında birliği sağlayacak 

olan zekâta dikkatimizi çekmiĢtir.  

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

DĠN VE DEVLET 

 

1. DEVLET 

 

Devletin varlık sebebi; adalet ve siyasettir; amacı; üyelerinin korunması ve refahıdır.  

Bu gün, devletin her zamankinden daha geliĢmiĢ olduğu bir dönemdir. Tarihte hiçbir 

zaman devletin bu derece müesseseleĢtiği, insan hayatına her yönüyle karıĢtığı görülmemiĢtir.  

AnarĢist ve Marksist görüĢe göre devlet çok kötü bir Ģey... Onun için onlar devleti 

ortadan kaldırmayı amaçlamıĢlardır. Onlara göre, özgürlüklerin önünde en büyük engel 

devlettir. Ama ne var ki, devleti ortadan kaldırmıĢ hiçbir anarĢist akım yoktur. Devlet; 

(iktidarda kim olursa olsun) her yerde gücünü göstermiĢtir. Liberaller de devleti pek çok 

özgürlüklerin önünde bir engel olarak görürler. Muhafazakârların da devletin katı tutumlarını 

onayladığı söylenemez. Sosyal demokratlar ise, devleti sosyal bir devlet haline getirme çabası 

güderler. Devlete devlet olarak değer veren tek siyasi akım ise faĢizmdir. Kapitalizmin taĢkın 

geliĢmesi, liberal devletin kurulmasını önlemiĢtir. Bunun sebebi, tekelci kapitalizmin ortaya 

çıkıĢı ve iĢçi sınıfının geliĢmesidir. 

Ancak tasavvur edilebilecek ve kurulmuĢ hiçbir devlet biçimi, yenidünyanın 

ihtiyaçlarını karĢılayacak yetenekte değildir. Dünya yeni geliĢmelere gebe... Öyle ise ―devlet‖ 

konusuna temelden eğilmek lazımdır. Devlet nedir? Devlete niçin ihtiyaç vardır? Devlet nasıl 

olmalıdır? Bu sorulara çoğunluğa uygun cevaplar vermeliyiz. Devletin teknik iĢleyiĢi, 

kurumsallaĢması, yapısal ve iĢlevsel özelliklerini ortaya koymak, büyük bir ihtiyaç haline 

gelmiĢtir.          

Çağımızda Marksist devlet sistemleri çökmüĢ, kapitalist ve liberal devlet sistemleri de 

topluma huzur ve sükûn getirmemiĢlerdir. Bireyin temel hak ve hürriyetlerinin ön plana 

çıktığı günümüzde, devletin yeniden yapılanması, idari sistemi olan demokrasinin, ―hukuk 

devleti‖ prensipleri üzerine oturtulması ve izah edilmesi gerekir.  

Hayat-ı içtimaiyenin iĢleyiĢini temin eden ferdî gayrettir. ġahs-ı manevinin motorunu 

teĢkil eden enerji, aslında ferdî enerjiden baĢka bir Ģey değildir. Fertlerin oluĢturduğu iliĢkiler 

ağı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan roller, içtimai yapıları meydana getirirler. Bunlar 

ihtiyaçlardan doğan ve toplumun iĢleyiĢini sağlayan temel dinamiklerdir. Ġhtiyaçlar 

fonksiyonları, onlar da toplumsal eylemleri meydana getirirler. Bu ihtiyaçtan kaynaklanan 

iliĢkileri doğuran ise, yardımlaĢma kanunudur. Hayat bu yardımlaĢmanın neticesi olduğu gibi, 

hayat-ı içtimaiye böyle bir yardımlaĢma neticesi ortaya çıkar. Böylece ―Ġktisadi-Ġdari-Ġlmi-

Ahlaki‖ müesseseler oluĢur. Bunun sonucunda felsefe, iktisat ve siyaset ortaya çıkmıĢtır.  

Toplumda zengin-fakir ve idare eden-idare edilen olmak üzere iki yapı vardır. Devlet, 

üst yapının ürünüdür. Altyapının isteklerine göre Ģekillenir veya üstyapıdakilerin emirleri 

doğrultusunda Ģekil alıp altyapıyı örgütler, idare eder. Ve tarihi insanların kendileri yazarlar. 

Altyapının davranıĢlarını sadece ekonomik iĢlemler ve ihtiyaçlar değil, tüm insani ihtiyaçlar 

belirler. Bu da üstyapıyı etkiler. Ve öyle olması gerekir. 
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KiĢi ne yaparsa odur ve... Devletin yaptığı her iĢe ―siyaset‖ denir.  Siyaset de Ġbn-i 

Kayyum el-Cevzi‘ye göre ―Ġnsanları hayra ve hidayete ulaĢtırmak, fesattan kurtarmak için 

takip edilecek en güzel yollar ve usullerdir.‖ Bu da teknik bir meseledir. Çünkü insan fıtratını 

değiĢtiremediğimize göre yapılacak olan Ģey fıtrata uygun cereyan vermektir.  

Her bilim bir tanımla iĢe baĢlamak zorundadır. Dolayısıyla siyaset de, devlet de iyi, 

sağlam ve doğru bir tanıma muhtaçtır.  

Siyaset, farklı Ģekil ve yapıdaki toplumu belli bir amaç etrafında bir araya getirip, birlik 

ve beraberlik içinde ortak bir amaca yönlendirmektir. Siyasetin birinci görevi, ―Toplumun 

ortak çıkarlarına hizmet‖tir. Ġkinci görevi, ―Egemen güçlerin halk üzerindeki istibdadını 

önlemek, fertlerin temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını temin etmektir.‖  

1.1 Devletin vazifesi:  
Devletin görevi, fertlerin haklarını aramak, (Hukuku korumak) can, mal, din, akıl ve 

namusu muhafaza etmek, adaleti temin etmek, ―mesaileri tanzim, emniyeti tesis, teavünü 

teshil etmek‖tir. Devlet görevlerini yerine getirmek için toplum hayatının her yanına girer, 

üretimde, yönetimde, savunmada, eğitimde, yardımlaĢmada kendi tebasının hayrına olan her 

Ģeyi yapar.   

Ancak devlet bir tüzel kiĢiliktir. Devleti Ģekillendiren halktır. Halkın dini, kültürü ve 

örfü devleti Ģekillendirir, yönlendirir. Devlet taraf olamaz, ırkçı da olmamalıdır, olamaz. 

Devlet hakkın ve adaletin tarafındadır. Devlet ülkedeki ırklara, dinlere, mezheplere eĢit 

mesafede olmalıdır. Ta ki adaleti sağlayabilsin. Yoksa devlet olur; ama adil devlet olmaz. 

Nitekim toplumu idare anlamında devlet her yerde vardır; ama istenen bireylerin hakkın 

arayan adil devlettir.  

Devlet, müesseseler bütünüdür. Toplum içinden çıkmıĢtır; ama toplumdan ayrıdır. 

Amacı adalettir, topluma hizmet için vardır ve siyasetle iĢ görür. Toplumun yönlendirmesiyle 

yönünü tayin eder, halkın isteğine göre Ģekillenir. Bu bakımdan devlet, herkesin devleti 

olmalıdır. 

 

1.2 Toplumun Ortak Çıkarları: 

Toplumun varlık sebebi yardımlaĢmadır. Çünkü ―Ġnsan fıtraten medenidir ve hayat-ı 

içtimaiye ile hayat-ı Ģahsiyesi devam edebilir.‖ Zira insan cami istidadı ile her Ģeye muhtaçtır, 

fakirdir, icat cihetinde eli kısadır. Bunun için yardımlaĢmaya ihtiyaç duyar. Bu da toplumu 

oluĢturur. Yoksa Marksist felsefenin iddia ettiği gibi ―üretim ve mücadele‖ değildir. Hayat, 

bir yardımlaĢmanın neticesi oluĢmuĢtur, devamı da yardımlaĢmaya bağlıdır. YardımlaĢma 

olmadan hayat devam edemez.  

Ġnsanın tarihinde bir yalnızlık dönemi yoktur. Hz. Âdem‘den (as) günümüze insanlık 

beraber yaĢamıĢtır. Dolayısıyla ilk insandan bu tarafa ―aile‖ ve ona dayalı ―yardımlaĢma‖ söz 

konusudur. Çünkü ―Ģefkat‖ ve ―merhamet‖ insan fıtratının gereğidir. Bir anne çocuğunu 

Ģefkati ile büyütür, yoksa doğanın Ģefkati ile insan büyümüĢ değildir.  

Çiftçilik, insanlık tarihinin ilk mesleğidir. Bu da bitki, hayvan ve insanın ortaklaĢa bir 

faaliyetidir. Bu yardımlaĢma da tesadüfen ortaya çıkmıĢ değildir. Ġnsanlığın en önemli 

ihtiyaçları olan giyinme, korunma ve barınma da doğanın ve tesadüfün değil, akıl, zekâ ve 

ilmin neticesi, peygamberlerin bizlere mirasıdır. Peygamberlerin ilahi vahye mazhar oldukları 

gerçeği asla göz ardı edilemez. Bediüzzaman‘a göre ―Ġnsanlık dört devir geçirmiĢ, bir beĢinci 

devrin hazırlıklarını tamamlamıĢtır. Bu dönemler: VahĢet ve bedeviyet,  memlukiyet, esaret 

ve kölelik, Ecir dönemi, Hürriyet ve serbestlik dönemidir.‖ Günümüzde insanlık hürriyetin 

tadını almıĢtır, değil esarete ücretle çalıĢmaya dahi razı değildir. Her yönü ile hür olmak ve 

çalıĢtığı yerde de mal sahibi olmak istemektedir. Ücretle çalıĢmaya razı değildir. Bu 

bakımdan devlet kurumlarının dahi özelleĢmesini istemektedir. Bu bakımdan özelleĢtirme tüm 

dünyada önemini korumaktadır.  
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Devlet kavramını ele alanlar üç noktaya dikkat çekmiĢlerdir. Toplumun oluĢması, 

toplumun egemen güçlerinin etkisine girmesi, devletin kendi çıkarını gözetmesi ve bütün 

bunlara göre devletin Ģekillenmesi.    

Devlet, toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak için kural koymuĢken, halk üzerindeki 

egemen güçlerin eline geçerek, bu hâkim güçlere hizmet etmeye baĢlar. Bunun için kendisini 

kuran halkı ezer. Daha sonra da bunları düzeltmek isteyenleri kendine düĢman görerek, 

―devletin kendini koruması‖ ilkesine sarılarak yine egemen güçlere hizmete devam eder. 

Böylece toplum üzerinde hâkim güç olarak yerleĢen devlet, bir baskı aracı oluĢturur. Artık 

devletin siyaseti kendini koruma üzerine kurulmuĢtur. Bu ise devlete hâkim egemen güçlerin 

iĢine daha iyi hizmet eder. Devlet kendisini daha fazla güçlendirir, daha fazla baskı yapar. 

Devlet yine de gücünü ―topluma ve halka hizmet‖ prensiplerinden alır. Devlete hâkim güçler, 

toplumun huzur ve güveni için devlete daha büyük yetkiler vermeyi amaçlar. Alt gruplar ise 

bu durumda güçlü bir devletin kanatlar altına sığınmaya çalıĢırlar. Yöneticilere verilen geniĢ 

yetkiler ve halk nazarındaki itibarları da yöneticilerde büyük bir iktidar hırsına sebep olur. 

―Kutsal devlet, kutsal hükümdar‖ bu iĢlevin ürünüdür.  

Devleti ayakta tutan ―vergi‖dir. Vergi devletin halkını koruması ve kendi memurlarına 

maaĢ vermesi için gereklidir. Böyle olunca vergi aldığı halkına memurları ile hizmet ile 

mükelleftir. Devlet memurları bir yönden devleti temsil ederken diğer yönden halka hizmeti 

esas almalı ve devlet de memurlarını bunun için eğitmelidir. Aksi olan memuriyetin bir baskı 

aracı ve devletin gücünü gösteren ağalık sistemi haline gelmesinin zararı en çok devlete olur. 

Devleti yıkan ve halkın gözünden düĢüren yine memur ve bürokratlarıdır.   

 

1.3 Devletin Doğası: 

Devletin doğası Ģefkattir. ġefkatin gereği ise ―iyi ve güzeli olanı tavsiye etmek ve 

kötülüğe engel‖ olmaktır. Dolayısıyla devlet yanlıĢ yapmamalıdır. Marksist teori ise, devletin 

doğasının baskı olduğunu söyler. Gerçek hürriyetin devletsiz olabileceğini anlatmaya çalıĢır. 

Hâlbuki baskı devletten kaynaklanmaz. Devleti idare edenlerin zihniyetlerinden ve yanlıĢ 

tutumlarından kaynaklanır.  

Devletin amacı ise, ―Ģeriat âleme gelmiĢ, ta ki her nevi zulmü ve istibdadı mahvetsin. 

Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekât-i meĢruada Ģahane serbest olsun...‖ 

kaidesince hukuku korumak ve hürriyetleri sağlamaktır. Ferdi ve toplumu daima iyiye 

yönlendirmektir.  

Devlet fertlerin yaptığını yapmaz. Ticaret, ziraat gibi... Bu, halka ve tebaaya zarar verir. 

Çünkü hiç kimse devlet ile yarıĢamaz. Devlet halkına hizmet eder, hürriyet ve adaleti sağlarsa 

büyük destek alır ve hiç kimse bu nitelikte bir devleti yıkmak için uğraĢmaz. Böyle devletin 

düĢmanı da olmaz. Çünkü bu durumda Marksist düĢüncelerin aksine devlet egemen güçlerin 

çıkarı için değil, halkın tümünün çıkarı için çalıĢmıĢ olur.  

Bu vasıflarda bir devlet gücünü egemen sınıflardan değil, doğrudan halktan alır. 

Dolayısıyla halka karĢı sorumlu olur. Böylece, devletin çıkarı halkın çıkarı olur. Devlet halkı 

korudukça, halk da devleti korumayı vazife bilir. Aristoteles, Locke, Montesguieu ve siyasal 

bilimcilerin ortaya koyduğu devletin üç temel dinamiği olan ―yasama-yürütme-yargı‖ o 

zaman halkın çıkarına yönelir.  

Devletin ―teknik yapısı‖ halkın hürriyet ve istirahatına, fertlerin irade ve kabiliyetlerinin 

geliĢtirilmesine yardımcı olma niteliğine bürünür. Çünkü siyasi ve iktisadi hususlar fertler 

içindir. Bunlarla fertler uğraĢır, fertlere lazımdır. Fertler yapar, devlet yardımcı olur. Devletin 

amacı onlara yardım etmektir. Memuriyet ve hiyerarĢi bu amaca yönelik olmalı. Çünkü 

―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ kaidesince, hizmet asıl esastır. Hizmet ise 

yardımlaĢmayı kolaylaĢtırma ile olur. Bunun kuralı ise, ―kolaylaĢtırın, güçleĢtirmeyin...‖ 

prensibidir.  
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Devletin amacı üretim değildir. O, fertlerin yaptığı iĢtir. Devletin amacı bu iĢlemleri 

yapanlara ―yardım‖dır. Bu yardım ise, ―kredi sağlamak‖ değildir. Bürokratik iĢlemlerine 

yardım etmektir. Bu açıdan devletin iĢ ve iĢlevleri sağlık hizmetleri, eğitim, teknik örgütleme, 

(bürokrasi) savunma, tabiat kaynaklarının kullanımı, halkın yapamadığı altyapı tesisleri ve 

devletlerarası iliĢkilerdir. Ekonomik olarak da; üretimde önceliklerin belirlenmesi, iĢ 

iliĢkilerinin düzenlenmesi, bölüĢümün adil dağılımından ibarettir. 

Tüm devletler belli davranıĢ kuralları içinde hareket eden, çeĢitli binalarda iĢ                                

gören, türlü araçlar kullanan birtakım insanlardan oluĢur. ġurası bir gerçektir ki, devlet, 

çalıĢtırdığı insanlara belli bir statü verir. Bu insanların en üst tepeden en alttaki bir görevliye 

kadar devlet içinde gücü yokken, sivil toplum içerisinde önemli güce sahiptirler. Devlet bu 

maddi öğelerini kaybederse bile, yıkılmaz, yaĢayabilir. Bunlar ancak devletin iĢ ve iĢlemlerini 

kolaylaĢtırmak içindir.  

Devletin temel ögesi emreden ve itaat edenlerin bulunmasıdır. Bu, amir-memur, 

padiĢah-tebaa, devlet-halk arasındaki itaat iliĢkisidir. Diğer meseleler iĢin teknik yönüdür. 

Önemli olan, devlete yön veren felsefesidir. Bu itaati sağlayan ise, siyasal sistemdir. Devlet 

ise bu siyasi düĢüncenin bir parçası ve icra organıdır.  

Siyasal sistemin ögeleri ise devletin varlığı, siyasi partiler ve baskı grupları, bunları 

iĢleten fikirler ve yasalardır.  Siyasal sistemde soyutlanan devlet, bir iskeletten ibarettir. Siyasi 

fikirler fertlere aittir. Fikir üretimi filozofların iĢidir. Devlet bunların konu ve fikirlerini ele 

alır ama ideolojik olamaz! Olursa, artık o devlet baskıcı bir devlet olmaya mahkûmdur. Bunun 

için devlete dönüĢen eden ve etki altına alan ideolojik sistemler, halka huzur ve refah 

sağlayamamıĢlardır. Bunlar, Kapitalizm, (Liberalizm) Sosyalizm gibi tüm izmlerdir. 

Devlette asıl olan hukuktur. Hukukun üstünlüğünü esas alan parlamenter demokrasi, 

ancak çoğunluğun rızasına dayanır.  

Yapılar, kullanıldığı sürece iĢlev görürler. Bu ise yapıyı tanımaya bağlıdır. Görevliler 

vazife Ģuuru içinde olmalı. Bu ise, görevin kutsallığını bilmeye bağlıdır. Kurallar, bilindiği 

ölçüde müessir olurlar. Ve araçlar kullanıldığı, iĢlevi bilindiği ve kullanım imkânı oldukça 

faydalı neticelere sebep olurlar. Tüm bunlar kutsal bir kaynaktan beslenmedikçe faydalı 

olamazlar. Çünkü ferdi harekete geçiren ya sevgi veya korku veyahut da idealleridir. Bu temel 

esas üzerine ―Demokratik Hukuk Devleti‖ oturtturulabilir. Bu, ―hürriyetin en geniĢ Ģeklini‖ 

temin eden tam bir cumhuriyettir. Ġsim ve resimden ibaret kalmaz. Ve toplumu geliĢtirme 

aĢamalarından beĢincisi olan ―malikiyet ve serbestiyet‖ devrinin insanlarını memnun edebilir. 

Çünkü günümüzde her türlü baskı rejimi çökmüĢtür. ―Halk için halka rağmen‖ diyerek, 

baskı uygulayan, ―halkın rahatı‖ diyerek kendisini güçlendiren ve ―devleti güçlendirme‖ adı 

altında kendi statülerini daha güçlü kılmayı amaçlayanlar, geliĢen haberleĢme ağı ve bilgi 

kaynakları ile toplumun gözünden ve bilgisinden kaçmamaktadır. 

Halkı üretime zorlayan ve itaate teĢvik edip tüketimi arttırmayı hedefleyen ve insanı 

―düĢünen sosyal hayvan‖ gören, ―ekonomik insan‖ kabul eden felsefeler iflas etmiĢtir. Artık 

insan, birey olarak ―insan‖ olmalı ve insana layık yaĢamalıdır. ―Ġnsana değer veren devlet 

yapıları‖ ön plana çıkmaktadır. Bu, baskıcı olmayan devlet demektir. Ġnsana, insan olduğu 

için saygı duyan devlet demektir. Ġnsani değerlere önem veren devlet demektir.  

Bu, Marksist düĢüncenin aksine devleti ortadan kaldıran sınıfsız bir dünya düzeni değil, 

insana değer veren ve devleti insanın hizmetine sokan ―Temel Hak ve Hürriyetleri teminat 

altına alan bir ―Hukuk Devleti‖dir. Bu da ancak kâmil manada bir ―Demokratik Cumhuriyet‖ 

ile mümkündür. 

 

2. TEOKRASĠ, DĠN VE DEVLET 

 

2.1 Demokrasi ve Teokrasi: 
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Demokrasi halkın yönetimi olarak algılanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Demokraside halkın 

iradesi hâkim ve hükümrandır. Ġdarecisini halk biat veya sandık yolu ile belirler ve seçer. 

SeçilmiĢler de kendilerine göre değil, halkı/seçmeni temsilen, seçmenin/halkın iradesine göre 

ülkeyi yönetir.  

Teokraside ise halk yoktur. Ġmtiyazlılar din ve Allah adına kendilerini yetkili görenler 

halkı belli kural ve kanunlara uymaya zorlar. Teokrasi dinin/kilisenin siyasallaĢması ve 

hükümetin kilisenin emrine girmesidir. Bu anlayıĢ Ġslam‘da yok, Hıristiyanlıkta vardır.  

Ġslam‘ın amacı insanları ve bireyi her nevi baskı ve zulümden, kölelik ve esaretten 

kurtarmaktır. Din adına insanları baskı altına almak ayrı, insanlara hürriyet tanımak, bireyin 

temel haklarını savunmak tamamen ayrı Ģeydir. Birincisine istibdat, ikincisine ise hürriyet 

denir. 

2.2 Din ve Vicdan Hürriyeti: 

Dinin sosyal hayata bakan amaçlarından birisi de inançlara baskıyı ortadan kaldırmaktır. 

Ġlâhî dinler inançlara baskı yapmayı kesinlikle kabul etmezler. Hak dinler baskıyı ortadan 

kaldırarak tam bir ―Ġnanç ve Fikir Hürriyeti‖ sağlamak için mücadele verirler. Peygamberlerin 

mücadelesi hep böyle geçmiĢtir.  

Kur‘an-ı Kerim insanın insana köle olmasını değil hür olmasını ister. Bunun yolu ise 

Allah‘a kul olmaktan geçmektedir ki bu husus Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘tan baĢkasından 

yardım istememek, Allah‘tan baĢkasına ibadet etmemek‖ Ģeklinde özetlenmiĢtir. Bu durumda 

din insana ve topluma bir baskı aracı olabilir mi?  

Teokrasi, dinin Allah adına halka ve hükümete baskı kurması, devletin de kilisenin 

emrine girmesi demektir. Dini kurumsal bir yapı haline getiren kilise, devleti yönetme ve 

Allah adına hükmetme yetkisini ruhbanlarına ve din adamlarına vermektedirler. Böylece 

dinden dünyevî faydalar amaçlamaktadırlar. Ayrıca kilise Allah adına hareket ederek insanları 

dine sokmakta ve dinden çıkarmakta, günah affetmekte ve insanları cennete ve cehenneme 

göndermektedirler. Bunlar bütün sorumluluğu Allah‘a atarak kendilerini sorumsuz bir 

mevkiye oturtmuĢlardır. Devletin bütün nimetlerinden faydalanmıĢlar ama halka verdikleri 

sıkıntı ve çektirdikleri zulmün sorumluluğunu Allah‘a yıkmıĢlardır. Allah‘a hesap 

sorulamayacağına göre kendileri de sorumluluktan kurtulmuĢlardır.  

Bu muharref Hıristiyanlığın ve Katolik kilisenin Teokratik idari anlayıĢıdır. Laiklik iĢte 

böyle bir anlayıĢın alternatifi olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Din ve Vicdan Hürriyeti ile ilgili hususlar ―Hürriyet‖ bölümünde gerekli açıklamalarını 

bulduğu için burada ayrıca ele almaya gerek yoktur.  

2.3 Kur’an-ı Kerime Göre Devlet: 

Devlet bir kurumsal yapının adıdır. Kurumların dini yoktur. Din ve dini sorumluluk 

fertlere ve bireylere aittir. Devlet dini vazifelerle mükellef değildir. Devleti idare edenler birer 

fert ve Allah‘ın kulu olarak sorumluluk alır ve dini görevleri yapmakla mükellef olurlar. 

Ġdarecilerin inançlarını ve fikirlerini kuruma yansıtmaları da tabii bir durumdur. Müslüman 

ülkelerin idarelerine Ġslam devleti, Hıristiyanların hâkim olduğu devletlere de Hıristiyan 

devleti denmesinin sebebi budur. Tabii olmayan husus idarecilerin halkı kendi inançlarına 

uymaya ve kendileri gibi inanmaya zorlamalarıdır. Zulüm burada baĢlar. Çünkü inançlar zorla 

değiĢtirilemez.  

Dinin özü ve esası imandır. Ġman ise kalp ile tasdiktir. Hiç kimsenin kalbine zorla 

hükmetmek mümkün değildir. En baskıcı rejimler dahi insanların kalbine hükmedemezler. 

Ġnsanlar köle bile olsalar iç dünyalarında tamamen hürdürler. Bu sebepten dolayı yüce Allah 

buyurur ―Dinde zorlama yoktur.‖
402

 Ġslam devletleri hiçbir zaman dini halk üzerinde baskı 

aracı yapmamıĢlardır. Devleti hukukî bir kurum ve teknik bir mesele olarak görmüĢlerdir.  

Bu durumda Ġslam devletleri teokratik bir devlet olabilir mi?  

                                                           
402

 Bakara, 2:256 
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Müslüman idareciler halkı Allah adına değil, kendi adlarına yönetirler ve halkı 

yönetirken de ―ĠstiĢare‖ mekanizmasını iĢleterek halkı da yönetime katar ve adaleti sağlamayı 

amaç edinirler. Devleti adil yöneten bundan dolayı sevap aldıklarına inanırlar ve zulmün de 

günah olduğunu bilir ve sorumluluğunu kabul eder ve üstlenirler.  

Ġslam‘da ―Hürriyet‖in teminatı doğrudan Allah‘ın kitabı olan Kur‘an-ı Kerimdir. Yüce 

Allah insanların hür olduklarını Ģöyle ifade eder: ―Rabbin dileseydi yeryüzündeki tüm 

insanlar inanırlardı. Hal böyle iken sen insanları inanmaya zorlayacak mısın?‖
403

 buyurarak 

zorlamayı yasaklar. Ġnsanlar nasıl iç dünyalarında hür iseler, dıĢ dünyada da öylece hür 

olmaları gerekir. Nitekim hürriyet hiç kimseye kul ve köle olmamaktır. Bu da ancak Allah‘a 

kul olmaktan ve Allah‘tan baĢkasına boyun eğmemekten kaynaklanır. Müslüman ―Allah‘tan 

baĢkasına ibadet etmez ve Allah‘tan baĢkasından yardım istemez.‖
404

 

Kur‘ana göre devlet ile birey arasındaki iliĢki dini ve ideolojik değil ―Adalet‖ ve 

―Hakkaniyet‖ boyutundadır. Devlet görevi gereği, inanç farkı gözetmeksizin tüm insanları 

adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre idare eder. Devletin görevi, adalet, savunma ve 

güvenliktir. Ayrıca vatandaĢlarının ayırım gözetmeksizin ―Temel Hak ve Hürriyetlerini‖ 

teminat altına almaktır. 

 

2.4 Ġnanmaya Zorlamak Nifaka Götürür:  

Devlet baskısı ile inanmaya zorlanan insanlar kalplerinden inanmadıkları için inanmıĢ 

gözükürler. Bu ise insanı ikiyüzlülüğe ve kalbî hastalıklara götürür. Bu da insanın insanlık 

cevherini yok eder. Bütün fitne ve fesadın kaynağı bu nevi nifaktır. Yüce Allah bu durumu 

―kalplerinde hastalık vardır‖
405

 ifadesi ile ―kalp hastalığı‖ olarak niteler. Bütün kötülüklerin 

kaynağı bu kalp hastalığıdır. Bu, bünyeye giren kanser mikrobuna benzer, zamanla tüm 

bünyeyi tahrip eder ve insanı ölüme götürür.  

Osmanlı döneminde azınlık olan Yahudi ve Hıristiyanlar kendilerini azınlık değil 

devletin Ģerefli birer üyesi olarak görüyorlardı. Hala da öyledir. Devlet güneĢe benzer. 

Herkesin üzerine ıĢığını esirgemeden verir ve vatandaĢına karĢı eĢit mesafededir. 

Ġslam‘da bir ruhban sınıfı olmadığı gibi, devleti hâkimiyeti altına alacak olan kilise gibi 

bir kurum da yoktur. Hiç bir Müslüman dini insanlar üzerinde nüfuz sağlama aracı olarak 

kullanamaz. Ġslamiyet diğer inançlara da baskı yapılmasını asla kabul etmez. Müslümanlık bir 

kurumun töreni ile (vaftiz gibi) değil, imanın kalp ile kabulü sonucu gerçekleĢir. Bundan 

dolayı kimse dini bir inancı kabule ve inkâra zorlanamaz. 

 

2.5 Din ve Eğitim:  
―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ dini öğrenme, öğretme, inandığı gibi yaĢama ve ibadet etme 

hürriyetini de içine alır. Din Eğitimi, iman eğitimi, ibadet eğitimi ve Ahlak Eğitimini de 

kapsar. Ġman eğitimi doğru inancın öğretilmesini gerektirir. Ġnsanlara doğru imanı 

öğretmezseniz hurafecilerin ve istismarcıların elinde oyuncak olabilir. KiĢi her ne kadar ilim 

adamı, bürokrat ve sanayici olsa da dini konularda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmazsa o 

zaman dinde cahil sayılır. Hurafecilerin ve istismarcıların elinden kurtulamaz.  

Doğru inanç, doğru düĢünceyi, doğru düĢünce de doğru davranıĢı netice verir. ―Kim hak 

yola girerse kendi lehine, yolunu yitirirse kendi aleyhinedir. Hiçbir günahkâr baĢkasının 

günahını çekmez.‖
406

  

Doğru inanç ve ibadet ancak doğru bilgi ve eğitimden geçer. Bu gün maalesef bilhassa 

gençlerimiz doğru inançtan, ibadet ve ahlak bilgisinden mahrumdur. Bunun için ibadet ve 

ahlak konusunda büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktayız. Liseli gençler kelime-i Ģahadet 

                                                           
403

 Yunus, 10:99 
404

 Fatiha, 1:4 
405

 Bakara, 2:10 
406

 Ġsra, 17:15 



 

 

93 

getirmeyi bile bilmemektedir. Bu durum onları dini liderleri, dini kullananları yeryüzünde 

Allah‘ın temsilcileri Ģekline görme eğilimine yöneltir. Bunun hem dine, hem de devlete zarar 

verdiği açıktır. Bunun için devlet okullarında din eğitimini doğru olarak vermesi gerekir.   

 

2.6 Din Evrenseldir ve Dinin Prensipleri DeğiĢmez:  

Dinin zamana ve mekâna bağlı olmayan değiĢmez kuralları vardır. Dine yapılacak 

müdahaleyi hiçbir imanlı insan kabul edemez. Devletin kanun ve kuralları ise zamanla 

ihtiyaca göre değiĢir. Din değiĢtirilemeyeceğine göre devletin yapacağı Ģey ―Din ve Vicdan 

Hürriyetini‖ esas alarak kanun ve kurallarını ona göre düzenlemektir.  

Dinin değiĢmez kurallarından birisi de Nur Suresi 31. ayette emredildiği Ģekilde 

kadınların örtünmesi ve baĢörtüsünü takmasıdır. Bu sadece ibadet ederken giyilecek bir elbise 

değildir. Akıl ve buluğ çağına gelmiĢ tüm kadınlar için emredilen bir husustur. Dinin 

tebliğcisi ve tatbikçisi olan Hz. peygamber bunu böyle uygulamıĢ ve baĢta sahabeler olmak 

üzere bin beĢ yüz senedir Müslümanlar böyle uygulamaktadır. Kur‘anın yorumunu yapan 

binlerce müfessirler ve dinden hüküm çıkaran binlerce müçtehitler tesettürün ve baĢörtüsünün 

kadınlar için farz bir ibadet olduğu hususunda ittifak etmiĢlerdir. Devletin bunu baskı yaparak 

ve dinin bu hükmünü değiĢtirmeyi amaçlayan yanlıĢ bilgileri öğreterek değiĢtirmesi mümkün 

değildir. Yapacağı Ģey inananların istedikleri ve rahat edebilecekleri Ģekilde giyinmelerine ve 

örtünmelerine müsaade etmeye, kılık ve kıyafete müdahale edenleri de engellemeye yönelik 

olmalıdır. Aksi takdirde devlet dinle ve millet ile çatıĢma içinde olacaktır. Bu durum halka 

hizmet etmesi, dini ve vicdanı baskıdan koruması gereken devletin kendisini baskıyı 

uygulayan ve halkına zulmeden bir devlet konumuna sokar.  

Devlet inançlara baskı yapan bir konuma sokulursa ülkede devlet ile millet arasında 

çatıĢma çıkar. O zaman dini istismar eden ve halka din ve vicdan hürriyetini 

uygulayacaklarını savunanlar da çıkar, devlet ile çatıĢan örgütler de türer, ―Devlet dini yanlıĢ 

öğretiyor ben doğrusunu öğreteceğim‖ diyen yeraltı örgütleri de ortaya çıkar. Bu durumda da 

akl-ı selim susar ve toplum duygularıyla hareket eden bir toplum haline gelir. Yine bunun 

sonucu olarak dürüst politikacılar meclis dıĢında kalır ve milletin meclisi ırkçı, bölücü ve 

istismarcı parti ve politikacılara kalır.  

 

 

ONUNCU BÖLÜM 

 

SĠYASET VE SĠYASĠ PARTĠLER 

 

1. SĠYASET 

Toplumu oluĢturan sosyal sınıfların (iĢçi, köylü, iĢveren, memur, esnaf vb.) 

aralarındaki iliĢkilerden doğan problemleri ―Sosyal Adalet‖ ilkesine göre çözümleyerek 

mevcut hukuk düzenini ayakta tutmaya yönelik politikaların bütününe siyaset denir.  

Devletin dayandığı temel hukuk kuralları toplumu oluĢturan sosyal sınıflar arasındaki 

çekiĢmelerden zarar gördüğü için devletler bu geliĢmelere karĢı kayıtsız kalmamıĢlardır. Bu 

konuda aktif bir rol almayı tercih eden devletler sosyal sınıfları lehinde kullanabilmek için 

elinden geleni yapmak istemiĢlerdir. Bu da sosyal sınıfları rahatlatmamıĢ, bilakis daha da 

huzursuz etmiĢtir. Devlet ile muhatap olabilmek için ―Sivil Toplum KuruluĢları‖ oluĢturmak 

durumunda kalan sosyal sınıflar ve toplum giderek devlet karĢısında güçlü konuma 

yükselmektedir. Bu da devlet kavramını tartıĢma zeminine taĢımıĢtır. Bu da ―Kutsal devlet 

mi?‖ yoksa ―Halka hizmet eden bir devlet mi?‖ tartıĢmalarına zemin hazırlamıĢtır.  

Siyasetin amacı toplumdaki sosyal bütünlüğü sağlamaktır. Toplumun bütün kesimleri 

arasındaki çeliĢki ve çekiĢmeleri ortadan kaldırmak ve ahenkli bir bütün haline getirmenin 

yollarını aramak siyasetin iĢidir.   
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Devletin sosyal iliĢkileri düzenleme iĢlevi II. Dünya savaĢından sonra daha da büyük 

bir önem kazanmıĢtır. Devletin klasik fonksiyonları yanında ekonomik gücü zayıf olanları 

himaye etmesi, iĢçileri koruması, ―Sosyal Devlet‖ kavramını doğurmuĢtur. Bu da ―Sosyal 

Politikaların‖ geliĢmesini sağlamıĢtır. Ġstihdam, gelir garantisi, memurların ve iĢçilerin sosyal 

haklarının güvence altına alınması, modern devletin sosyal politikalarının vazgeçilmez 

unsurlarını teĢkil etmektedir. Devletler emeği ile çalıĢanlara daha iyi imkânlar sağlamak, 

sosyal gerilimi gidermek ve siyasal rejimi güvence altına almak için sosyal içerikli yasalar 

çıkarmıĢlardır. Bu bağlamda siyasetin önemli araçları sendikalar ve sivil toplum 

kuruluĢlarıdır.  

 

1.1 Sivil Toplum:   

Toplum bilinçli bireylerden oluĢan ve aralarında örgütleĢerek karĢılıklı görev 

dağılımı yapan kiĢilerden oluĢan bir yapıdır. Dar anlamda ise doğal eğilimlere göre değil, belli 

amaçlara hizmet eden ve sözleĢmeye dayalı ve belli ilkeler üzerine kurulmuĢ olan topluluk 

anlamındadır. Bu toplumu oluĢturan en küçük öğe ―birey‖dir. Etik anlamda kiĢi olan insan 

siyasi alanda bireydir.  

Devlet toplumsal en büyük örgüttür, ama toplumla aynı anlamda değildir. Devlet 

toplum karĢısında toplum ile arasında yaptığı sözleĢme sonucu egemenliği elinde bulunduran, 

toplum üzeride bir ölçüde özerk bir kurumdur. Devletin bu özerk konumu da devlet örgütünü 

yöneten idarecilerin toplumsal çıkar adına toplumu baskı altına alma gibi bir tehlikeyi de 

beraberinde getirir. Devlet gücünün meĢru kabul edilmesi bu tehlikeyi daha da artırmaktadır. 

Bir de ―Kutsal devlet‖ söylemi devlet adamlarını daha da güçlü ve topluma baskı yapma 

konusunda haklı bir konuma getirmektedir.  

ĠĢte bu sebeplerden dolayı ilk çağdan günümüze filozoflar devlet gücünün 

sınırlandırılması konusunda fikirler yürütmüĢlerdir. Devlet gücünün kazanılması ve 

kullanılmasında toplumun ve halkın etkin olması üzerinde birleĢmiĢlerdir. Bunun yolunun da 

―Sivil Toplum‖un güçlenmesinde görmüĢlerdir. Bundan dolayı demokratik devleti ―Örgütlü 

toplum‖, örgütlerin de devletten bağımsız ―sivil toplum‖ olması konusunda çaba sarf 

etmiĢlerdir. Sivil Toplum örgütlerinin de devletten bağımsız ve devleti denetleyici özelliğinin 

olması konusunda yoğunlaĢmıĢlardır.  

 

1.2 Sivil Toplumun Güçlenmesi:  

Toplumun bireyleri üstün bir gücün uyruğu değil, eĢit haklara sahip birer 

yurttaĢtırlar. Yasalar devletin dayatması ile değil, halkın beklentilerin uygun, yurttaĢların 

özgür iradeleri ile belirledikleri temsilciler tarafından yapılır. Bu devlete bir sınırlama 

getirdiği gibi, toplumu da devlet karĢısında bağımsız bir konuma taĢır. Günümüz çoğulcu 

demokrasilerinin amacı budur. Siyasal sistem içerisinde devlet dıĢı örgütlenmeler sivil 

toplumun gücünü ortaya koyması bakımından önemlidir.  Gerek devletin, gerekse halkın 

kendilerine iktidar gücü verdiği iktidarın denetimi ve murakabesi böylece sağlanır. Birey tek 

baĢına iktidarla ve devletle karĢı karĢıya kalmıyor, kendi haklarını kendisi gibi düĢünenler ile 

beraber savunarak hakkını koruyabiliyor. Devlet ve iktidar da iĢlevini yerine getirirken 

toplum içindeki örgütlenmeleri hesaba katmak zorunda kalıyor. Böylece bireylerin hakları 

daha rahat korunabiliyor ve adaletin sağlanmasında önemli katkılar sağlayabiliyor. Bu durum 

devletin güçlendirerek, devletin önemli görevi olan adaletin sağlanmasında devlete de büyük 

katkı sağlayarak saygınlığını artırmaktadır. 

Sivil toplum kuruluĢlarının güçlü olması devlet ile bireyi karĢı karĢıya getirmeyerek 

toplumda devlet-birey iliĢkilerine de bir seviye ve saygınlık getirmektedir. Siyasi kararların 

oluĢmasında da devletin egemen rolü azalmakta ve devlet ile toplum arasında denge 

kurulmaktadır.  
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Sivil toplumda devlet kurumları hukuk devleti idealine göre kurulur. Yasama, 

yürütme ve yargının tek elde toplanması despotizmi netice verir. Devletin görevi bireyin 

temel haklarını güvence altına almaktır. Yasama halkın seçtiği meclisin ve yürütme de 

seçimle iĢ baĢına gelmiĢ olan hükümetin iĢidir. Yargı ise devletin güvencesi altında bağımsız 

yargı organlarına aittir. Devletin bu Ģekilde ayrılmasına güçler ayrılığı denir. Sivil toplum 

kuruluĢları ise bütün bunları denetleyen bir konumda halkın kurduğu bağımsız örgütlerdir.  

 

1.3 Birey ve Devlet ĠliĢkileri:  

Devletin toplumu bir arada yaĢatmak için gerekli olduğunda müttefik olan filozoflar, 

devlet ile bireyin arasındaki iliĢkilere de önem atfetmiĢlerdir. Devlet-toplum ve devlet-birey 

iliĢkilerinin ölçülerini belirlemeye ve sınırlarını çizmeye çalıĢmıĢlardır. Temel sorun Ģudur: 

―Devlet toplumun haklarını mı koruyacaktır, yoksa bireyin hakkını mı koruyacaktır?‖ ―Devlet 

mi kutsaldır, yoksa birey mi kutsaldır?‖ ―Birey devlete mi hizmet edecektir, devlet mi bireye 

hizmet edecektir?‖ ―Devlet mi korunacak, yoksa birey mi korunacaktır?‖ ―Devlet hakkı mı 

önemlidir yoksa birey hakkı mı?‖ ―Devlet için fertlerin feda edilmesi doğru mudur?‖ ―Devlet 

kendini korumak için mi vardır, yoksa fertleri ve bireyleri mi koruyacaktır?‖  

Konuya ―Devletin toplumsal iliĢkileri düzenleme amacı ne olmalıdır?‖ sorusuna 

cevap aramakla baĢlamalıyız. Bütün parçaların toplamından ibaret değildir, ondan fazla bir 

Ģeydir. Toplum da bireylerin toplamından ibaret değildir, daha fazla ve farklı bir bütündür. 

Toplumun bir Ģahs-ı manevisi vardır. Beraber yaĢamanın sağladığı avantajlar ve oluĢturduğu 

sinerjiyi inkâr edemeyiz. Ancak bütün bunların amacı bireyin mutluluğu mudur veya baĢka 

bir Ģey midir?  

Totaliter baskıcı yönetim biçimleri daima ―toplumun çıkarı‖ ve ―kamu düzeni‖  

ilkelerini öne çıkararak baskıcı tutumlarına dayanak haline getirmektedirler. Toplum için 

fertlerin feda edilebileceğini savunurlar. Bunun için diktatörler toplumun çıkarlarını öne 

çıkararak kendilerini meĢrulaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Kurdukları yönetim biçimleri ile devleti 

toplum ile özdeĢleĢtirir ve bütünün/toplumun iyiliği adına bireyi ve birey haklarını baskı 

altına alırlar. Çıkardıkları yasalarda hep ―kamu düzeni için‖ derler. Kamu düzenini bozma 

ihtimali daima kendilerini haklı çıkarmak için kullanılır. Kamu düzeni için bireylerin hak ve 

hürriyetleri baskı altına alınır ve yasaklar ile etrafları çevrilerek fertlerin hürriyetleri dar bir 

alana hapsedilir.   

Ortaçağda batı dünyasında devletlerin gücünün Ġlâhî kaynaktan aldığını söyleyen 

kiliseye bağlı kralların ve krallara hâkimiyetin kaynağını ilâhî otoriteye dayandırmak 

gerektiğini öğreten kilise mensuplarının ―Teokratik‖ yönetimlerinde birey yalnızca birer 

uyruktu. Amaçları Ġlâhî adaleti gerçekleĢtirmek olduğunu söylüyorlardı. Ama bunun 

dayanakları sadece kendi düĢünceleri idi. Kutsal kitaplarda bu konuda bir emir 

bulunmuyordu. Bu yönetim Ģeklinde birey yoktur; bireyin varlığı sadece bütünün bir parçası 

olmaktır.  

Bireyin hakları bütün adına ve kendini bütünle özdeĢleĢtiren devlet adına feda 

edilemez. Bireyin kendine has hakları vardır. Ancak bu haklar bireye topluma ve devlete karĢı 

da bir takım yükümlülükler ve görevler yükler. Devlet de bireyin temel hak ve özgürlüklerini 

güvence altına almak zorundadır. Birey de vergi vererek, askere giderek ve idarecilere itaat 

içinde bulunarak toplum kurallarına ve yasalara uygun davranarak devlete ve topluma karĢı 

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.   

Günümüzde birey-devlet iliĢkilerinin ortaya çıkardığı karĢılıklı hakların ve iliĢkilerin 

ortaya çıkardığı problemlerin çözümü ―Demokratik Hukuk Devleti‖ olarak orta yerde 

durmaktadır. Ġnsanlık asırların acı tecrübeleri ve akıl ve ilim sahibi bilgin filozofların ortaya 

koyduğu prensipler çerçevesinde Ģekillenmesi gerekmektedir.  
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Hukuk devletinde devlet kendi baĢına bütünle özdeĢleĢtiren ve kendi baĢına bir amaç 

haline gelen baĢ edilemez bir güç değildir. Aksine bireyi geliĢtiren ve bireyin haklarını 

koruyan, temel hak ve özgürlükleri kullanabilmelerine imkân sağlayan bir kurumdur.  

Bu konuda Ġslam filozoflarının ve bilginlerinin katkısını göz ardı etmemek gerekir. 

Ġslam Türk bilginlerinin eserleri ve devlet içinde etkinlikleri, güçlü ve âdil yönetimlerin 

oluĢmasına da kaynaklık etmiĢtir. Yusuf Has Hacip, ―Kutatgu Bilig‖ (Mutluluk Bilgisi) 

Farabi, ―Medinetu‘l-Fazıla‖, Gazali, ―Nasihatu‘l-Mülûk‖, Mâverdi, ―Ahkâm-ı Sultaniye‖, 

Ġbn-i Haldun, ―Mukaddime‖,  Ebu Yusuf,  ―Kitabu‘l-Harac‖ gibi eserlerle ―Âdil devlet‖ 

prensiplerini ortaya koymuĢlardır ve batı filozoflarına ilham kaynağı olmuĢlardır. Ġslam 

bilginlerinin konusu genellikle ―Bireyin hakkı‖ noktasında odaklanmıĢtır. Daha sonra 

demokratik hukuk devleti konusunda Ġslam bilginlerinin açılım yapmamaları batıdaki gibi hak 

ihlallerinin Ġslam dünyasında yaĢanmaması ve batıda kralların ve Ģövalyelerin uyguladığı 

baskıcı idarelerin doğuda olmaması ve âdil devlet yapısının kurulmuĢ olmasıdır.  

Batıda ise bu konuda önemli açılımlar yapan filozofların baĢında John Locke (Loke) 

gelir. Locke batıda yöneticilerin baskısından bireyi ve toplumu korumak için yönetim erkini 

ikiye ayırmayı düĢünür. ―Ġnsanların devlet kurmalarının amacının canlarını, mallarını ve 

özgürlüklerini korumaktır. Bunun için yasaları yapanların yürütme erkini de tekellerine 

almaları tehlikelidir. Kendileri yaptıkları yasaların üstünde görenler toplumu ve bireyleri 

tehlikeye atabilirler. Yasaları kendi çıkarları doğrultusunda yapabilirler. Bunun için yasama 

ile yürütmenin ayrılması gerekir. Buna ―güçler ayrılığı‖ denir‖ diyerek bunun gereğini 

savunmuĢtur. 

Locke göre bireylerin devlet ile yaptıkları sözleĢme gereği doğal hakların 

çiğnenmesi durumunda yargılama ve ceza verme hakkı devlete verilmiĢtir. Ama devredilen 

doğal haklar değildir. Bundan dolayı yönetim hakkı mutlak ve sınırsız değildir. Ġdareci, yani 

devlet bireyin temel doğal haklarını korumak için bu görevi üslenmiĢtir. Yoksa bireyler ve 

toplum üzerinde mutlak egemenliği söz konusu değildir. Yönetim görevini kötüye kullandığı 

takdirde halkın yönetime verdiği yasama, yürütme ve yargı hakkını geri alarak baĢkalarına 

verme hakkı doğar. 

 

2. SĠYASĠ PARTĠLER 

Ġnsanları idare etme sanatına siyaset denir. Ġnsanların bulunduğu her yerde problem 

vardır. Bu problemleri gidermek için sözü dinlenir bir idareciye ihtiyaç vardır. O da adalet ve 

insaf düsturlarına göre, insanların arasını bularak, fert ve toplumun memnun olacağı Ģekilde 

onları bir arada tutmasını bilmelidir. Bu hususta göstereceği maharet onun siyasetteki 

becerisini ve maharetini gösterir.  

Siyaset bir maharet ve sanattır. Çünkü bir toplumda her çeĢit düĢünceye mensup 

insanlar vardır. ÇeĢitli din, dil, fikir ve kültüre sahip insanlar toplumun kaçınılmaz 

unsurlarıdır. Bu insanın fıtratının gereğidir. Tek tip ve tek fikir düĢüncesi istibdadın amacıdır. 

Bu Ģekilde insanları daha kolay idare edeceklerini zannederler. Böylece insanlara hizmet 

yerine insanları kendilerine hizmet ettirmenin mümkün olacağı saplantısındadırlar. Bu 

düĢünce ve gayret tarih boyunca tüm müstebitlerce uygulamaya çalıĢıldığı ve bunun için pek 

çok kan döküldüğü halde amacına ulaĢamamıĢtır.   

2.1 Siyasetin Amacı:   

Siyasetin amacı toplumda bulunan çeĢitli din, fikir, mezhep ve kültüre mensup 

insanlarını ortak idealler ve projeler etrafında birleĢtirerek ülkeye hizmet ettirmektir. Ortak 

amaçlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, birlik ve dirliği temin etmek, huzur ve güven 

ortamı oluĢturmaktır. Siyasiler bunu yapabildikleri oranda baĢarılı olurlar ve siyaset de 

amacına uygun yapılır. 

Her Ģeyin bir amacı vardır ve her Ģey amacına uygun Ģekilde yapıldığı takdirde hayırlı 

bir neticeye ulaĢır. Siyaset de amacı doğrultusunda yapıldığı zaman hedefine ulaĢır. Siyaset 



 

 

97 

ülkeye hizmet için bir araçtır; ama en önemli araçlardan birisidir. Ancak siyasetin dıĢında pek 

çok hizmet alanları mevcuttur. Hizmetin tek adresi siyaset değildir. Ne var ki siyasi tercihler 

doğru yapılmadığı, ehline verilmediği ve amacı dıĢında kullanıldığı zaman diğer tüm 

hizmetlerin önünde en büyük engel olmaktadır. 

Bunun için devlet ve halk idaresi olan siyasetin ehil ellerde ve hizmet erbabının elinde 

olması lazımdır. Yoksa Peygamberimiz‘in (sav) buyurduğu gibi ―Emanet ehil ellere 

verilmezse, maddi ve manevi kıyametler kopar.‖ 

Siyasetin en mühim gayesi ise adaleti sağlamak, hak sahiplerine hakkını vermek ve 

haksızları cezalandırmaktır. Adalet de ancak hürriyet ortamında sağlanabilir. Hürriyetin 

olmadığı yerde adalet olmaz. Ġnsanların hak ve hürriyetlerini vermek, savunmak ve korumak 

ise siyasilerin en önemli vazifeleridir. Siyasetin en önemli amacı da budur. Ġnsan hak ve 

hürriyetlerinin verilmesi, korunması ve hürriyet içinde adaletin temini siyasetin amacıdır. 

Aksi, siyasi despotizm ve istibdattır. 

 

2.2 Siyasi Partilerin Yapısı:   

Parti, demokratik unsurlardan birisidir. Rejimin demokratik olması hür seçim ve 

siyasilerin parti programları ve kadrolarıyla millete hizmet için milletin önüne çıkmasıdır. 

Seçim neticesinde bir parti veya koalisyon iktidar olurken, bir kısmı da muhalefette kalır. 

Ġktidar her yerde vardır. Rejimi demokratik yapan hür muhalefetin bulunmasıdır.  

Bir siyasi partide Ģu hususların bulunması gerekir: 

2.2.1 Hürriyetçilik ve Demokratlık: Artık dünyada insan hak ve hürriyetleri öne 

çıkmıĢtır. Din ve vicdan özgürlüğü prensibi ile tüm dinler devletçe teminat altına alınmıĢtır. 

Dolayısıyla din için silahlı cihat ortadan kalkmıĢtır. Zaman onun neshine fetva vermiĢtir. 

Manevi cihat ise ilim, fikir ve akıl ile olacaktır. Asrımızda akıl-ilim ve fen hâkimdir. Öyle ise 

idarede de bunların temsil ettiği Ģûralar hükmünü icra etmelidir. Bu ise, hürriyet ve demokrasi 

ile olur, yoksa olmaz. Ġslam, istibdada asla müsaade etmez. Temel hak ve hürriyetleri 

―Medine SözleĢmesi‖ ve ―Veda Hutbesi‖ ile Ġslam ortaya koymuĢtur. Ġslam vazı-ı esaret 

değildir. ġeriat âleme gelmiĢ, ta istibdadı ve her nevi tahakkümü kaldırsın. Hürriyet ise iman 

ile parlar. Zira Sani-i âleme abd olan kimse, sadece ona ibadet eder. Hiç kimseye tahakküm 

etmediği gibi, hiçbir tahakküme de boyun eğmez. Seçim ise Hulefa-i RaĢidin metodu ve takip 

ettiği yoldur. Hilafet, seçimle iktidar olmaktır. Seçimsiz hilafet olmaz. Bu da hürriyet ve 

demokrasi ile olur.  

2.2.2 Bütün Kitlelere Hitap Etmek: Grup, mezhep, ideoloji, fikir ve din partileri tüm 

kitleleri kucaklayamaz. Kendi grubunu, ideolojisini ve fikrini empozeyi esas aldığı için, 

tarafsız davranıp adaletli hareket edemez. Din adına hareket eden bir parti de kendi dindaĢını 

tercih, değerini tasfiye edeceğinden veya baĢka din mensuplarınca dıĢlanacağından, kitlenin 

tamamına hitap edemez. Müsavat-ı hakikiyeyi sağlayamaz. Müsavatsız adalet de adalet 

olmaz. Ġdeoloji ve din, tüm insanları birleĢtiremez ve dolayısı ile birleĢtirici bir unsur olamaz. 

Herkesin birleĢeceği asgari temel müĢterekler, din ve milliyetçilik değil, temel haklar, 

hürriyetler ve müĢterek çıkarlar, menfaatlerdir. Bu da ancak demokratlıkla, hürriyetçilikle 

mümkündür.  Siyasi parti buna dikkat etmelidir.  

2.2.3 Devlet Ġdaresine Liyakat: ―Siyaset devleti idare etme sanatıdır‖  Parti de 

politikacıları toplayan bir müessesedir.  Ülke idaresinde maharet ve liyakat ön plana 

geçmelidir. Ġdareci dindar olmaktan çok, daha fazla idareyi, bürokrasiyi, kanunları ve devlet 

çarkını iyi iĢletecek maharet ve ehliyeti kendinde toplaması Ģarttır. Siyaset bir sanattır. Sanatta 

maharet ön plandadır. Hem diyanet hem de maharet olsa, o tercih sebebidir. Lakin bu çok 

azınlıktadır. Ancak, sahabelerde çoklukla bulunur. ġimdi ise terbiye-i Ġslamiye ve Ġslami 

gelenek tamamen bozulmuĢtur. Öyle ise salahattan ziyade maharet birinci derecededir. Bunun 

için Peygamberimiz (sav)  Kâbe‘nin anahtarını Osman b. Mazun‘dan almıĢ ve amcası 

Abbas‘a vermek istemiĢ, ama ―Emaneti ehline verin‖ ayeti nazil olunca yine ona vermiĢtir. 
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Yeni Müslüman olan Amr b. As‘ı komutan tayin etmiĢtir. Sahabeyi emrine vermiĢtir. Üsame 

b. Zeyd (ra) gibi genç birini komutan tayin etmiĢ, seçkin sahabeleri emrine vermiĢtir.  

2.2.4 Halka Hizmeti Esas Almak: Bediüzzaman ―Seyyidü‘l-kavme hâdimühüm‖ yani 

―kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ hadisini nazara vererek ―Demokratlık ve Hürriyet-i 

Vicdan bu kanun-u esasiye dayanabilir‖ demiĢtir. Siyasi kadro ülkeyi idare edecek ve 

halka/topluma hizmet edecektir. Faydası da tüm ülkeye olacaktır. ġahsi menfaat yerine 

―Vatan, Kur‘an ve Ġslamiyet‖ menfaati nazara alınmalıdır. Oy ona göre verilir. Kusursuz insan 

olmadığı gibi, insanlardan müteĢekkil partiler ve hükümet de kusursuz olmaz. Bu husustan 

sağlam ölçü iyiliği, hayrı kötülüğüne galip olmasıdır. Yoksa kusursuz hükümet muhal-i 

adidir. Zira masum hükümeti arayanlar hiçbir hükümeti beğenmeyip hep onları yıkma 

taraftarı olup anarĢiye zemin hazırlarlar. Yüce Allah ahirette mizanda hasenatı, seyyiatı 

galibiyeti-mağlubiyeti noktasında hükmeder. Adil ölçü budur. Bizim de bu ölçüye uymamız 

hakkaniyetin gereğidir.  

2.2.5 Otoritesini/Gücünü Halktan ve Kanundan Almak: MeĢrutiyetin kaynağı efkâr-ı 

ammedir. Kamuoyu ve halk hâkimdir. Öyle ise halkın üzerinde ve halkın seçtiği meclis 

üzerinde hiçbir güç ve otorite olmamalıdır. Siyasi parti halkın temsilcisi olmalı, herhangi bir 

ideolojinin veya baskı grubun temsilcisi olmamalı. Hürriyetçi ve demokrat çizgiyi takip 

etmelidir. 

          

3. ġahıs Odaklı Siyaset:  

―Zaman cemaat zamanıdır.‖ Bu 21. asrın genel kuralıdır. Bu zamanda cemaat, cemiyet, 

kurum öne çıkmıĢtır. Demokrasinin gereği de zaten kurumsallıktır. Takım çalıĢması ve 

istiĢare kurumsal baĢarının temelini teĢkil eder. Ferdi baĢarı yeterli değildir. Takım içinde 

uyumlu baĢarı ve takımın baĢarısı esastır.  

Geri kalmıĢlığın ölçüsü, insanların bir lider beklentisi içinde olmaları ve herkesin 

çalıĢması yerine liderin çalıĢmasını yeterli görmeleridir. Tembeller çalıĢkanları severler; ta ki 

iĢlerini onlara yaptırsınlar. Geri kalmıĢ toplumlar da liderleri aralarından çıkarırlar ve her Ģeyi 

onlardan beklerler.  

2000‘li yılların yükselen değeri kurumsallığın öne çıkmasıdır. Karizmatik liderler 

dönemi kapanmıĢtır. Bediüzzaman Said Nursi ta asrın baĢında 1922 yılında Ankara‘da 

TBMM de ―Zaman cemaat zamanıdır‖ diyerek bu husustaki sözünü söylemiĢtir. O din 

hizmetinde bile Ģahsa bağlı bir cemaat yerine kitaba ve kuruma bağlı bir cemaatin 

prensiplerini vazetmiĢtir. Bu da kurumsal yapılardır. Fertler ve bireyler bu kurumsal yapının 

elemanları olmalıdırlar. Cemaatin öne çıkması Ģahıslara bağlı gurupların oluĢması demek 

değildir. Ama ne var ki bu anlaĢılmaktadır.  

―Eski hal muhal‖ diyen de Bediüzzaman‘dır. Binaenaleyh siyasette de Ģahıs odaklı bir 

siyasi yapılanmanın çağdaĢ olmadığı ve çağdaĢ normlara uymadığı bir gerçek olarak 

önümüzde durmaktadır. Ama ne var ki, henüz toplum bu seviyeye çıkmamıĢtır. Topluma yön 

verenler de toplumu Ģahıs odaklı bir siyasete yönlendirmektedirler. Bir kurtarıcı lider gelecek, 

her Ģeyi düzeltecek, toplum ve halk ise hiçbir Ģey yapmadan her Ģeye sahip olacaktır.  

Bediüzzaman‘ın siyasi anlayıĢında Ģahıs yoktur. Sitem ve kurum vardır. Ne var ki 

herkes kendi beklentisine ve düĢüncesine göre risaleleri anladığı ve bu alıĢkanlığını terk 

etmediği içindir ki Bediüzzaman‘ın siyasi anlayıĢı maalesef tam anlaĢılamamıĢtır. Bundan 

dolayıdır ki falanca ve filanca lider hayranlığı; falan lider olursa olur, filan lider olmazsa 

olmaz gibi Ģahıs odaklı siyaset Türkiye‘nin önünü tıkamaya devam etmektedir.  

Siyasetin önünün açılması biraz da karizmatik liderlerin siyasetten çekilmesine bağlıdır. 

Bediüzzaman ―MeĢrutiyet hâkimiyet-i millettir‖ demektedir; ama o milletin de ―hak, marifet, 

muhabbet üzere hareket etmesi ve Ģahsa değil, kanuna bağlı‖ olmasını Ģart koĢar. Bu Ģartlara 

bağlı bir milletin ancak ―hâkim‖ olabileceğini söyler. Yoksa ―meĢrutiyet‖ dediği ―demokrasi‖ 

yerine yine istibdadın kaynağı olduğunu söylediği Ģahıs hâkimiyeti kaçınılmaz olacaktır.  
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―Hâkimiyet kayıtsız Ģartsız milletindir‖ ifadesi TBMM‘ye ancak 1928‘li yıllarda 

asılmıĢtır. TBMM‘nin açılıĢında ise ―Onların iĢleri aralarında istiĢâre iledir‖
407

 ayet-i 

kerimesinin Arapça aslı asılı idi. Harf inkılabı ile bu ayet TBMM‘den indirilmiĢ ve yerine 

―Hâkimiyet kayıtsız Ģartsız milletindir‖ ibaresi asılmıĢtır.   

Bu cümle ise 1908 yılında MeĢrutiyetin ilanında Sultanahmet Meydanındaki mitingde 

―Hürriyete Hitap‖ eden Bediüzzaman‘a aittir. Bediüzzaman‘ı iyi okuyanlar bilirler ki 

Bediüzzaman hiçbir zaman Ģahıs odaklı bir siyaseti tasvip etmemiĢtir. Bediüzzaman daima 

fikir odaklı bir siyasetin temel prensiplerini ortaya koymuĢtur.  

Bizler ne zaman ―fikir odaklı‖ siyasete odaklanırsak o zaman ―siyasetin müstakim 

mesleğini‖ bulmuĢ oluruz.  

 

4. Siyasette “Ehven-i ġer” Kuralı:  

Sosyal hayatta iyi ve kötü kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıĢ değildir. Ortada karmaĢık 

bir durum vardır. Kötü bildiğimiz hadiselerin ve olayların altından iyi sonuçlar çıktığı gibi, iyi 

olarak gördüğümüz ve bize iyi gözüken pek çok hadiselerin sonuçları kötü olabilmektedir. 

Sonucu önceden kestirmek güçtür. Bunun için sosyal hadiseleri değerlendirirken peĢin 

yargılar insanları çoğu zaman yanıltmaktadır. Ġki tam sayı arasında sonsuz sayı olduğu gibi, 

iki renk arasında bile sonsuza yakın farklı tonlar vardır.  Gerçekler detaylarda gizlidir. Sosyal 

hayatta ehven-i Ģer prensibini uygulamak sosyal hayatı ve bu hayatın girift yönlerini ve 

detayları iyi bilmeye bağlıdır. 

Ehven-i Ģer, bu imtihan dünyasında hayrı ve Ģerrin karıĢık olduğu bir âlemde ifrat ve 

tefrit ortasında maksada götüren vasat bir yoldur. Bilhassa hayırlı ve Ģerli insanların 

bulunduğu toplumu idare edenlerce, mutlak adalete yol açacak olan ve adaleti sağlayacak olan 

prensip ―Ehven-i ġer‖ prensibidir. Adalet-i mahzanın mümkün olmadığı bir vasatta idarecileri 

mutlak zulümden koruyacak olan prensip yine ―ehven-i Ģer‖ prensibidir. Ġyi bir idareci, iĢinde 

ve idaresinde ehven-i Ģer prensibi ile hareket eder. Bundan dolayıdır ki Hz. Ali (ra) ―Akıllı 

hayrı ve Ģerri bilen değil, ehven-i Ģerri bilendir‖ demiĢtir.  

ġer ikiye ayrılır: Birincisi mutlak Ģerdir. Buna sonuçta Ģer ile biten hayırlı gibi 

görünen iyi iĢler de dâhildir. ĠĢler sonuçları ile değerlendirilir. Yani Ģerre götüren ve sonu Ģer 

ile biten hayırlı iĢ de mutlak Ģerdir. Bütün kötülükler iyi niyetten ve iyi gibi görünen kötü 

fiillerden çıkar. Cehennemin yolunu yapan hep iyi niyet taĢlarıdır. ġeytanın hayırlı gibi 

görünerek ibadet etmesi onu hayırlı yapmadı, bilakis Ģerrinin çoğalmasına ve baĢkalarına 

sirayet etmesine yardımcı oldu. Kendisinin de enaniyetini ve kendine güvenini artırarak Ģer 

iĢlemeye cesaret verdi. Akıllı insan iĢin sonunu gören ve hayır gibi görünen iĢlerin sonucunu 

anlayarak ondan vazgeçendir. Bediüzzaman ―Nice iyiler var ki iyilik zannı ile kötülük 

yaparlar‖ dediği husus budur.  

Ġkincisi ise ―Ehven-i ġerdir.‖ Bu, görünüĢte Ģer gibi de olsa sonunda hayırla 

neticelenen ve baĢtaki zararı kat kat telafi edecek olan iyi sonuçlar doğuran Ģerdir. Rahatın 

zahmette ve meĢakkatte olması buna en güzel örnektir. Cihada asker sevk etmek ve kangren 

olmuĢ parmağı kesmek de sonu hayırla biten bir Ģerdir.  

Kâinatta genellikle ―ehven-i Ģer‖ kuralı hâkimdir. Her Ģeyde hayra ve Ģerre sebep 

olabilecek unsurlar vardır. Bu unsurlar genellikle izafi hakikatlerdir. Bunun için bir Ģey 

hakkında hayırdır veya Ģerdir diye kesin hüküm vermek yanlıĢtır. Neye göre ve kime göre 

Ģerdir veya hayırdır deme durumu söz konusudur. Bundan dolayı Bediüzzaman ―Ehven-i Ģer 

bir adalet-i izafiyedir‖ demiĢtir.  

Kur‘an-ı Kerimin nüzulü tedricilik kanunu ile olmuĢtur. Bunun hikmetlerinden birisi 

de insanların seciyelerine iĢlemiĢ olan kötü alıĢkanlıklardan ―ehven-i Ģer‖ metodu ile yavaĢ 

yavaĢ vazgeçirmektir. Peygamberimizin (sav) aĢamalı olarak içkiyi ve faizi yasakladığı, 
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köleliği aĢamalı olarak kaldırdığı bir gerçektir. Burada tamamen hayra giden yolda bir müddet 

―ehven-i Ģer‖ metodunu uyguladığını görmekteyiz.   

Ehven-i Ģer sosyal hayatta bir esneklik ve rahatlık sağlar. Az müsadekar olmak nisbî 

bir hakikattir. Ancak bu iyi niyetle hayra yol açmak için uygulanan bir prensiptir. Eğitimde 

öğretmen öğrenme ortamında öğrencilerin hatalarına göz yumar ve öğrenmeyi sağlamak için 

yapılan yanlıĢları müsamahakâr davranır. Ġbadet hayatında da mükemmele gitmek elbette ilk 

aĢamada yapılan yanlıĢları müsamaha ile karĢılamaktan geçer. Ġnsan yanlıĢ yapa yapa nihayet 

doğru yapmayı öğrenir. YanlıĢ yapma korkusu ile hareket edildiği takdirde hiçbir zaman iyiye 

ulaĢamayız. Öğrenme ortamında müsamahanın yeri çok mühimdir. ĠĢte bu aĢamada ―Ehven-i 

Ģer prensibi‖ ister istemez uygulanmaktadır.    

Siyasi hayat, toplumu iyiye veya kötüye yönlendirme, tüm toplumu ilgilendiren 

hususlarda kararlar alma ve kanunlar çıkarma mekanizmasıdır. Bundan dolayı gerçekte çok 

önemlidir. Alınan yanlıĢ bir karar ve çıkarılan bir kanun iyi olsun kötü olsun bireysel 

sonuçlardan çok ülkenin tüm insanlarını etkilemektedir. Ġnsanların arasında hukuk 

prensiplerinin adil uygulanması ve adil kanunların yapılması çok mühimdir. Toplumda nisbi 

hakikatler, mutlak hakikatlerden çok fazla olduğu için ―adalet-i mahza‖ dediğimiz mutlak 

adaleti sağlamak çok müĢküldür. Bundan dolayı çoğu zaman bir nevi ehven-i Ģer olan ―adalet-

i izafiye‖ düsturları uygulanmıĢ ve ―toplumun selameti için fert feda edilir, umumun 

maslahatı namına ferdin hukuku nazara alınmaz‖ denilmiĢtir. Bu prensibin su-i istimalinden 

pek büyük zulüm ve haksızlıkların kapısı açılmıĢtır. Ehven-i Ģer namına ―cemaatin selameti 

için fert feda edilir‖ denilerek pek çok cinayetler iĢlenmiĢtir.  

Saltanat ve monarĢinin kendini muhafazaya çalıĢması zamanla istibdadı netice 

vermiĢtir. Ġstibdat ise toplumda ahlakı bozmuĢ ve pek çok fesat Ģebekelerinin oluĢmasına, 

insanların istidat ve kabiliyetlerinin sönmesine sebep olmuĢ, insanlık cevherinin iĢleme ve 

kabiliyetlerini inkiĢaf ettirme ortamı olan hürriyet ortamını bulamamıĢ olması da terakki 

yerine tedenniyi netice vermiĢtir.  

Ġnsanlık zamanla monarĢinin istibdadından kurtulma çaresini bulmuĢ ve buna 

―Demokrasi‖ adını vermiĢtir. Demokrasi insanlık cevherinin iĢlemesine en müsait ortam olan 

hürriyet ortamını sağlayan bir idari sistemdir. Ġnsanlık için esas olan hürriyettir. Ġnsanlığı 

maddi ve manevi olarak mahveden ise her nevi ile istibdattır. Ġstibdadı netice veren, istibdadın 

devamını sağlayan dayanaklar ise ―birisinin hatası ile baĢkasını mesul eden‖ ve ―toplumun 

selameti için ferdi feda eden‖ zalimane prensiplerdir. Hâlbuki peygamberimizin Allah‘tan 

getirdiği ve insanın hürriyetine yol açan temel ölçü ise ―Hürriyet-i hakiki‖ ile ―Adalet-i 

mahza‖ olan ―Birisinin hatası ile baĢkası mesul olmaz‖ ―Bir ferdin hukuku bütün insanlık için 

bile olsa feda edilemez‖ prensipleridir.   

Bediüzzaman siyasilere yazdığı mektuplarında hep ―Birinin hatası ile bir baĢkası 

mesul olmaz‖ ―bir ferdin hukuku tüm insanlık için de olsa feda edilemez‖ prensiplerinin 

tatbikini ister. Demokrasinin temel felsefesi olan ―halka hizmet‖ düsturunu memuriyete kadar 

geniĢleterek peygamberimizin (sav) ―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖ hadisi 

çerçevesinde ―Memuriyet ağalık değil, halka hizmettir‖ Ģeklinde değerlendirerek bu Ģekilde 

uygulanmasını ve demokratlığın bu prensibe dayanması gerektiğini ders vermiĢtir. 

Zamanımızda ―Hürriyet-i hakikiye‖ giden yolun demokrasiden geçtiğini vurgulayan 

Bediüzzaman saltanatın zalimane düsturu olan ―cemaatin selameti için ferdin hukuku nazara 

alınmaz‖ prensibinin geçerliliğinin kalmadığını açıklar. Demokrasi döneminde saltanat 

döneminin ―ehven-i Ģer‖ kabul ettiği bu prensibin geçerliliğini yitirdiğini, zulüm ve 

haksızlılara sebep olduğunu vurgulayarak artık ehven-i Ģerrin bu prensip değil, demokratik 

prensipler olduğunu vurgulamıĢtır.  

Korkularımızla hareket etmemeliyiz. ―Mutlak maslahat mevhum mazarrata feda 

edilmez.‖ Söylemler ―Fikir Hürriyetinin‖ gereğidir. Devlet eyleme bakar; kalbe ve dile 

bakmaz, ele bakar. Ġhtimaller ile hareket etmek hayatı azaba çevirir. Bir delilden 
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kaynaklanmayan ihtimalin hiçbir değeri yoktur. Bu ve benzeri sebeplerle akıl ve mantığın 

rahatlıkla kabul edebileceği bir sistem dâhilinde devlet genelde hukuki hayata bir esneklik ve 

istikrar kazandırılmaya çalıĢmalı ve hürriyetçi demokrasiyi hayatın her sahasına ve 

kurumların tümüne uygulamaya çalıĢmalıdır.   

 

 

 

ON BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

ÖLÜM VE EBEDĠYET 

 

 

1. Dünyanın Faniliği:  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Dünya hayatı sizleri aldatmasın‖
408

 buyurur. 

Peygamberimiz (sav) bir gün Ebu Hureyre‘yi (ra) yanına alarak Ģöyle buyurdu: ―Ya Ebâ 

Hureyre! Sana dünyayı bütün varlığı ile göstereyim mi?‖ buyurdu. ―Göster ya Resulallah!‖ 

demesi üzerine Ebu Hureyre‘yi yanına alarak Medine çöplüğüne ve mezarlığına götürdü. 

Orada insanların baĢı ve iskeletleri ve çöplükler vardı. Bunları gösterdikten sonra Ģöyle 

buyurdular: 

―Gördüğün bu baĢlar aynı sizin gibi ihtiras ve uzun emeller besleyen kimselerdi. ġimdi 

etsiz ve kemiksiz kaldılar. Nihayet çürüyerek toz haline geleceklerdir. Bu pislikler de onların 

yedikleri lezzetli yemeklerdi. ġu kemikler onların hayvanları idi. ġimdi herkes onlardan 

kaçmaktadır. ĠĢte dünyanın sonu budur. ġimdi dünyalık için ağlamak isteyenler ağlasın‖ 

buyurdular.
409

  

Rivayetlere göre her gün bir melek dünyaya iner ve Ģöyle bağırır: ―Ölmek için tevellüt 

edip dünyaya gelirsiniz, harap olması için binalar yaparsınız.‖
410

 Ġbn-i Mesut (ra) bir gün 

peygamberimizin odasına girer. Kendisini bir hasırın üzerinde uyuduğunu ve hasırın izlerinin 

de yüzünde çıktığını görerek ―Ey Allah‘ın Resulü! Sana bir yaygı ve yatak yaptırsak da yerin 

sertliğinden sizi korusa olmaz mı?‖ der. Peygamberimiz (sav) ―Ben dünyayı ne yapayım! 

Dünya ile benim misalim, uzun bir yolculuğa çıkan ve bir ağacın altında gölgelenen sonra da 

yoluna devam edecek olan yolcunun misali gibidir‖
411

 buyurdular.   

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Ey iman edenler, sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah‘ı 

anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar, hüsrana uğrayacaklardır‖
412

 buyurarak ikaz etmektedir. 

Kur‘ân-ı Kerim ―Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl yaĢanılacak yer ahiret 

hayatıdır. KeĢke insanlar bunu bilmiĢ olsalardı.
413

 Dünyada mallar ve evlatlar bir imtihan 

vesilesidir. Bu imtihanda baĢarılı olursanız Allah katında büyük bir mükâfatınız olacaktır‖
414

 

buyurarak insanları uyarmaktadır. 

Kutsal kitapların ve peygamberlerin gönderilmesinin en önemli amaçlarından birisi 

dünya hayatının fani olduğunu hatırlatmak ve dünyanın insanı aldatmaması için uyarmaktır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―Sizler ey insanlar! Ahiret daha hayırlı ve devamlı olduğu 

halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz‖
415

 buyurmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) ümmeti olan tüm insanları sahabelerin Ģahsında uyararak Ģöyle 

buyurmuĢlardır: ―Sizin için en çok korktuğum Ģeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin 
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sizlere açılmasıdır.‖ Bu söz üzerine dinleyenlerden birisi sordu: ―Ya Resulallah! Yani, bizim 

nâil olacağımız hayır bize Ģer mi getirecek?‖ Peygamberimiz (sav) soruyu sorana dönerek 

buyurdular: ―ġurası bir gerektir ki hayır Ģer getirmez. Ama ne var ki ekmiĢ olduğunuz 

ekinlerin arasında size zarar veren ve yendiği zaman sizi ölüme götüren bitkiler de vardır. 

Ancak ot yiyen hayvanlar hariç. Onlar yediklerini hazmetmek için güneĢe karĢı yatarak geviĢ 

getirirler, semizlerler ve sonra devamlı yemekle meĢgul olurlar. ĠĢleri budur Sizin onlar gibi 

olmanız doğru değildir. ġüphesiz dünya malı hoĢtur, tatlıdır. Kazandığınız mallardan fakir, 

yetim ve yolcuların da hakkı vardır. Bu hakkı veren insan ne iyi insandır, bu hakka riayet 

eden Müslüman ne güzel müslümandır. Hak etmediği halde alan da yediği halde doymayan 

canlılar gibidir. O mal kıyamette aleyhine Ģahitlik eder.‖
416

 ―Dünya tatlıdır, hoĢtur. Allah size 

dünyayı verecek, sizi yeryüzüne vâris kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. O 

dünyadan en hoĢ olan da kadınlardır. Öyle ise dünyadan ve bilhassa kadınlardan sakının. Bilin 

ki, Benî Ġsrâil‘in ilk fitnesi de kadınlar yüzünden çıkmıĢtır.‖
417

 ―Dünya sevgisi bütün hataların 

baĢıdır.‖
418

 Yüce Allah Ģayet dünyaya bir sinek kanadı kadar değer vermiĢ olsaydı, kâfirlere 

bir yudum su içirmezdi‖
419

  

Yine peygamberimiz (sav) ―Dünya ve içindekiler lânetlenmiĢtir. Ancak dünyada sizin 

kazancınız olan Allah‘ın zikri ve buna yardım eden ilim ve bunu veren âlim ve öğrenen 

müteallim size Allah rızasını kazandıracaktır.‖
420

 Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki ―Dünya 

mü‘mine zindan; kâfire cennettir.‖
421

 Bunun için peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Allah bir 

kulu sevdiği zaman doktorun hastasını sudan koruduğu gibi onu dünyadan korur‖
422

 

buyurdular.   

Hz. Ali (ra) ―Dünya arkasını dönmüĢ gidiyor, ahiret ise yönelmiĢ geliyor. Bunların her 

ikisinin de kendilerine has evlatları vardır. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünya adamı 

olmayın. Zira bu gün amel var, hesap yok; yarın ise hesap olacak ama amel olmayacaktır‖ 

demiĢtir.  

 

2. Ahiret Dünyada Kazanılır:  

Dünya fani olmasına rağmen çok önemlidir. Dünyanın önemi insan ölünce bilinecektir. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ahirette cezaya çarptırılanların ―Ey Rabbimiz! Bizi 

cehennemden çıkar tekrar dünyaya gönder salih ameller iĢleyelim de cennetliklerden 

olalım‖
423

 diyeceklerini haber verir. 

Tabii ki melekler kendilerine ―Size dünyada uyarıcı peygamber ve kitap gelmedi mi?‖ 

diye sorarlar. Onlar da ―Evet, bize bir uyarıcı gelmiĢti. Fakat biz onu yalanlamıĢ ve ‗Allah 

hiçbir Ģey indirmemiĢtir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz‘ demiĢtik. KeĢke onlara kulak 

verseydik ve aklımızı kullansaydık bu alevli ateĢe girmezdik‖ derler. Böylece suçlarını itiraf 

ederler.
424

  

Bediüzzaman hazretleri bu konuda en güzel sözü söylemiĢtir. ġöyle der: ―Madem dünya 

fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem 

hayat ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem Ģu 

misafirhane i dünyanın gayet Hakim ve Kerim bir Müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne 

fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem ‗Allah kimseye gücünün üstünde bir Ģey teklif 
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etmez‘
425

 sırrınca takat getirilemeyecek bir mükellefiyet yükletilmez. Hem madem zararsız 

yol zararlı yola tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. 

Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın ahiretini dünyaya feda etmesin Ebedi 

hayatını dünya hayatı için bozmasın. Malayani Ģeylerle ömrünü telef etmesin Kendini misafir 

telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin selametle kabir kapısını açıp 

ebedi saadete girsin.‖
426

 

 

3. Ölümün Mahiyeti: 

Ölüm hayat gibi mükemmel bir yaratılıĢla bir baĢka âleme doğmaktır. Kabir ise ebediyet 

yurdu olan ahirete giriĢ kapısıdır. Nasıl ki insanın doğumu mükemmel bir hadise olup 

Allah‘ın kudreti ile gerçekleĢir. Ölüm de öyledir. Bunun için Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde 

―Hanginiz daha güzel amellerde bulunacak diye hayatı ve ölümü yaratan Allah‘tır‖
427

 

buyurarak ölümün de hayat gibi mükemmel bir olay olduğunu bize bildirmiĢtir. Bediüzzaman 

hazretleri bu ayetin yorumunu Ģöyle yapmaktadır: ―Mevt dahi hayat gibi bir mahlûktur. Hem 

bir nimettir; vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır. Bir tahvil-i 

vücuttur. Hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebde‘dir. Bir hayat-ı bakiyenin 

mukaddimesidir.‖
428

        

Her insanın dünyada yaĢayacağı belli bir zamanı vardır. Bunlar Allah tarafından 

planlanmıĢ ve kader dediğimiz plan ve programa göre belirlenmiĢtir. Biz buna “ömür” 

diyoruz. Her insanın ömrü planlanan süre içerisinde devam eder. Ömrü ve rızkı bittiği, sayılı 

dakikaları tükendiği zaman ruhu bedeninden ayrılır. Ġnsan ömrünün bitmesine “Ecel” adını 

veriyoruz.  

Eceli gelmeyen ve sayılı dakikaları tükenmeyen hiçbir canlı ölmez. Ölüm için hastalık, 

yaĢlılık ve kaza gibi sebepler gerekmez. Ancak genellikle yüce Allah ölümü bu sebeplerden 

birine bağlamıĢtır ki ölümün gerçek yüzünü bilmeyen ve göremeyen gafil insanlar itirazlarını 

bu sebeplere yönlendirerek Azrail‘i (as) ve yüce Allah‘ı suçlamasınlar.  

Diğer bir hikmeti ise, hastalıklar, musibetler ve kazalar insanları tedbir almaya, akıllı 

davranmaya sevk eder. Ayrıca insanların aralarında çeĢitli meslekler ve çare bulucular ile 

karĢılıklı saygı ve sevgi içerisinde ihtiyaçlarını giderirler ve geçim vasıtası yaparlar. Sosyal 

hayat uyum içinde böylece devam eder gider.  

Ölüm, yok olmak, hiçliğe, fenaya gitmek değildir. Hayatın sönmesi de değildir. Hayat 

ruha bağlı olduğu için, ruh ölmedikçe hayat devam eder. Ölüm, fani dünyadan baki ve ebedi 

olan ahiret hayatına baĢlamaktır. Yeni bir doğumdur. Dünyanın ağır ve sıkıntılı hayatından 

kurtularak hiçbir sıkıntı ve hastalığın olmadığı cennete gitmektir. 

Ölüm, dünyadan ayrılmıĢ tüm dostlara ve sevgililere kavuĢmaktır. Yüzde doksan dokuz 

ahbabın toplandığı kabir âlemine geçmektir. Bu sebeplerden dolayıdır ki ölüm tesadüfî bir 

olay olmayıp Allah‘ın kudreti ve iradesi ile vuku bulan önemli bir hadisedir. Doğum nasıl ki 

mükemmel bir hadisedir. Bir çocuğun dünya hayatına baĢlamasıdır. Aynı Ģekilde ölüm de 

ahiret hayatına, ebedi bir hayata baĢlamaktır ve yeni bir doğumdur. Dolayısıyla Allah‘ın 

takdiri, kaderine yazması ve kudreti ile vukua gelen önemli ve mucizevî bir olaydır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı Allah eceli ve ölümü kader olarak yazmıĢtır. ġayet kader 

olarak yazıp planlamamıĢ olsaydı kimin ne zaman doğacağı, kiminle evleneceği, ne kadar 

çocuklarının olacağı, onlarının tümünün rızıkları bilinemez ve dünya hayatı karmaĢa içinde 

kalırdı. Allah her Ģeyi planlayarak bu karmaĢanın önünü almıĢ, rahmetini, hikmetini ve 

adaletini göstermiĢtir. En basitinden insanların tümünün üzerinde bir düzenleyici ve planlayıcı 
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olmazsa canlılar arasında erkek-diĢi dengesi korunamazdı. Doğumların çoğunun erkek veya 

diĢi olduğunu düĢünürsek iĢin içinden çıkamayız.  

Hayatı veren yüce Allah olduğu gibi, hayatın bitmesi demek olan ölümü veren de yüce 

Allah‘tır. Hayatı vermek yeterli değildir. Hayatın devamı için hayata lazım olan bütün 

ihtiyaçları da karĢılaması gerekir ki hayat devam etsin. Bu ise ancak Allah‘ın kudreti ile olur. 

Yüce Allah bunun için Kur‘an-ı Kerimde ―Hanginiz daha hayırlı amel iĢleyecek diye sizi 

denemek için hayatı ve ölümü yaratan Allah‘tır‖
429

 buyurarak ölümün de hayat gibi Allah‘ın 

kudreti ile olduğunu ifade eder.  

En basit hayat olan bitkilerin toprak altında ölümleri, yeni bir sümbül hayatının 

baĢlangıcı olduğu bilinen bir husustur. Tohumlar, çekirdekler toprak altına atıldıkları zaman 

önce çürür ve kokuĢurlar; ama bu onların yeni ve daha mükemmel bir hayata baĢlamaları için 

gereklidir. Aynen bunun gibi, insanın toprak altında çürümesi ahirette yeniden dirilmesi için 

yeni bir ameliyeden geçmesi demektir. En basit bir hayata mazhar olan bitkilerin ölümü yok 

olmak değilse, en yüksek tabakadaki insanın ölümü elbette yok olmak olmamalıdır ve 

değildir. Ama ne var ki, bitkilerin yeniden canlanması için kıĢın üzerinden geçmesi gerektiği 

gibi, insanın da yeniden dirilmesi için kıyamet kıĢının geçmesi gerekmektedir. 

Bütün bunlardan dolayı ölüm yok olmak değildir. Geçici ve sıkıntılı olan dünya 

hayatından sonsuz ve sıkıntısız olan ahiret hayatına geçiĢtir. Allah‘a karĢı görevini yapanlar 

için ölüm, daha mükemmel bir hayata kavuĢmak için bir vasıtadır ve kabir de o nurânî âleme 

açılan bir kapıdır.
430

          

 

4. Ġnsanın Ebediyet Arzusu: 

Ġnsanın en büyük arzusu ölümsüzlüktür. En küçük bir kaleminin dahi kırılmasını ve 

kaybolmasını istemez. Güzel hatıralarını resimlerle ve kamera ile kayıt altına alarak 

saklamaya çalıĢır. Mevlâna hazretlerinin dediği gibi, ―Allah vermek istemeseydi istemek 

vermezdi.‖ Madem insana isteme duygusunu vermiĢtir, elbette bir hayat-ı ebediye ve saadet-i 

ebediye vardır.  

Yüce Allah midenin açlık arzusunu ve doyum ihtiyacını karĢılamak için binlerce 

yiyecekler ve nimetler yaratarak bu arzusuna cevap vermektedir. Elbette en sevdiği varlık 

olan insanın en büyük arzusu olan ölümsüzlük ve ebediyet arzu ve ihtiyacı için ebedî bir âlem 

yaratacaktır. Ġnsanın ebedî olan arzuları bu küçücük dünyaya sığmamaktadır. Elbette bu 

arzularını gerçekleĢtirecek olan ahireti yaratacak ve insanı oraya gönderecektir.  

ĠĢte bütün bu hakikatlerden dolayıdır ki Kur‘ân-ı Kerimin üç binden fazla ayeti ölümün 

bir son olmadığını ve ahiret âleminin varlığını ve insanların oraya mutlaka gideceğini 

anlatmaktadır. Ġnsan ruhunu ölümsüz yaratan ve bundan dolayı insanı sonsuzluğa meftun 

olarak yaratmıĢ olan Allah bütün mukaddes kitapları ve gönderdiği bütün peygamberleri 

vasıtası ile ebedî bir hayatın müjdesini vererek insanların yüzünü fani dünyadan ebedî ahiret 

âlemlerine çevirmek istediği anlaĢılmaktadır. 

Ġnsanda hayata ve ebedi olarak yaĢamaya karĢı öyle büyük bir arzu vardır ki, hayaline 

sorsa ―Bir milyon sene mutlu bir dünya hayatını ve sonra yokluğu mu istersin, yoksa 

meĢakkatli ve sıkıntılı ebedî bir hayatı mı arzu edersin. Birincisinden ah edip, sıkıntılı da olsa 

ebedi bir hayatı tercih edecektir. Ġdama mahkûm olan bir tutuklunun müebbet hapse sevinmesi 

bunun en güzel delilidir. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Demek en büyük fani, en küçük bir alet 

ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. ĠĢte bu istidattandır ki, insanın ebede uzanmıĢ emelleri 

ve kâinatı ihata etmiĢ efkârı ve ebedî saadetlerin envaına yayılmıĢ arzuları gösterir ki, bu 

insan ebed için halk edilmiĢ ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine 

bir bekleme salonudur.‖
431
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Dünyanın hakikati bu olmakla beraber çekici ve geçici güzelliği ve insanın bedenine, 

yani nefsine verdiği zevkleri insanı aldatmaktadır. Peygamberler de insanları fani dünyanın 

fani hayatına ve cazibedar geçici güzelliklerine kapılmamaları için insanları uyarmaktadır. 

 

5. Ahiretin Varlığı ve Ebediyet: 

Ġnsan için ölümünden sonra, dünya için ise kıyametten sonra baĢlayacak olan yeni ve 

sonsuz hayata “ahiret hayatı” denir. Allah‘tan baĢka bütün varlıkların bedenleri yok 

olacaktır. Bu husus Kur‘an-ı Kerimde ―Allah‘ın zatından baĢka her Ģey yok olacaktır. Hüküm 

yalnız O‘nundur ve kesinlikle O‘na döndürüleceksiniz‖
432

 ayeti ile sabittir.  

Ahiret gününe, cesetlerin yeniden diriltilmesine ve tüm varlıkların hesaba çekilerek 

Allah‘ın adaletinin tam olarak tecelli etmesine inanmak iman esaslarının en 

mühimlerindendir.  

Ġman iki temel esas üzerine bina edilir. Allah‘a iman ve ahirete iman. Kur‘ân-ı Kerim 

Allah‘a imandan sonra ahirete iman üzerinde o derece durmuĢtur ki, ahiretten bahsetmeyen 

hiçbir sure yoktur. Üç binden fazla ayet ahiretten bahseder. 

Âhiretin varlığı yüce Allah‘ın bin bir isminin gereğidir. Madem Allah bakidir, zatı ile 

kaim olan esma ve sıfatı dahi bakidirler. Bu isimler elbette ebedi tecelli isterler. Bu dahi ebedi 

bir hayatın devamını ister. Bu bakımdan ahiretin varlığının delilleri Allah‘ın isimleri kadar 

çoktur.  

Allah‘ın bütün isimleri ahiretin varlığını gerekli kılar. Çünkü ebedi olan Allah‘ın zatı ile 

kâim olan sıfatları ve isimleri elbette ebedi hayatı ister. Bu dünya ve kâinat ebediyete müsait 

değildir. Bunun için Allah ebedi bir ahireti sonsuz kudreti ile yaratacaktır.  Bu isimlerinin 

dıĢında ahiretin varlığını ispat eden diğer delillerden bazılarını Ģöyle sayabiliriz.  

1. Allah‘ın sonsuz kudreti, rahmeti, adaleti, va‘di ve vaidi. Allah peygamberlerine itaat 

eden kullarına mükâfat vaat etmiĢ, peygamberlerine isyan eden kulları için de 

cehennem azabını vaid etmiĢtir. Vaat mükâfat, vaid ise ceza demektir.   

2. Kâinattaki Ģuunât-ı ilâhiyenin bütün eserleri.  

3. Kur‘ân-ı Kerimin bu konudaki ısrarlı beyanları, 

4. Peygamberimizin (sav) tebliği ve iddiası.  

Bütün bunlar ahiretin varlığına binlerce delillerden bazı temel delillerdir.  

Peygamberimiz (sav) Tevhit davası ile peygamberliğini ilan etmiĢtir. Ġnsanları Allah‘ın 

birliğine davet etmiĢtir. Bu davayı kabul edenlere yüce Allah‘ın cennetini vaat etmiĢtir. Kabul 

etmeyerek Ģirk ve küfür ile mukabele eden ve peygamberin davasına karĢı çıkarak isyan 

edenlere de cehennemi vaid etmiĢtir.  

Bunun üzerine bir kısım insanlar inkâr amacı ile bir kısmı da akıllarına sığmadığı için 

izah amacı ile öldükten sonra dirilmenin nasıl vuku bulacağını sormuĢlardır. Peygamberimiz 

(sav) de kendisine vahiyle gelen Kur‘an ayetleri ile bu sorulara cevap vermiĢtir. Bu ayetlerden 

bir kısmı Ģöyledir: 

―Allah sizi yaratan, rızkınızı veren, sizi öldüren ve sonra tekrar diriltecek olandır.
433

 

Allah‘ın sizi ölümünüzden sonra nasıl dirilteceğini anlamak için bahar mevsiminde yarattığı 

rahmet eseri olan bitkilere ve canlılara bakın. Allah yeryüzünü kıĢın ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? ġüphesiz ölülerin dirilmesi de böyle olacaktır. Allah‘ın her Ģeye gücü yeter.‖
434

 Bu 

ayette yüce Allah insanlara bahar mevsimini örnek göstererek anlayacağımız dilde ölülerin 

nasıl dirileceğini anlatmaktadır. Her sene tekrarlanan ölme ve dirilme olayını örnek 

vermektedir.  

Mekke müĢrikleri öldükten sonra dirilmeyi akıllarına sığdıramıyorlardı. Hatta As b. Vâil 

çürümüĢ bir kemik parçasını alarak peygamberimize gelmiĢ ve ―Bu çürümüĢ kemikleri kim 

                                                           
432

 Kasas, 28:88 
433

 Rum, 30:40 
434

 Rum, 30:50  



 

 

106 

diriltecek?‖ diye sormuĢtu. Bunun üzerine Yasin Suresinin son ayetleri nazil oldu. Yüce Allah 

bu ayetlerde Ģöyle buyurdu: 

―O inkârcı adam kendi yaratılıĢını unuttu da dedi ki: ‗ÇürümüĢ kemikleri kim 

diriltecek?‘ Sen ey Resulüm de: ‗Kim o kemiği ve sahibini yoktan yaratmıĢ ise o diriltecek. 

Yoktan ve hiçten en mükemmel Ģekilde yaratan Allah her Ģeyi bilerek yapar ve yaratır.‖
435

  

Bu ayette de yüce Allah insanın yoktan ve hiçten, örneksiz yaratılıĢına dikkatlerimizi 

çekerek, ikinci yaratılıĢ olan dirilmenin daha kolay olduğunu anlatmaktadır. 

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde ―insanların diriltilerek kıyamette hesap için haĢir 

meydanında toplanmalarının göz açıp kapayana kadar kısa sürede gerçekleĢeceğini‖
436

 

belirtmektedir. 

Bediüzzaman Said Nursi bu ayeti izah etmektedir. Bediüzzaman‘ın izahına göre, 

Cesetlerin yeniden dirilmesinde aklın kabul edebileceği üç merhale vardır. Birincisi, 

cesetlerin topraktan çıkarak dirilmesi. Ġkincisi, cesetlere hayat verilmesi, üçüncüsü ise, 

cesetlere ruhların gelmesidir. Cesetlerin dirilmesi bahar mevsiminde birkaç gün ve hafta 

içinde insanların tümünden fazla olan tohumların, otların, ağaçların ve hayvanların geçmiĢ 

bahar gibi aniden dirilmelerini örnek verir. Cesetlerin canlanması ise büyük bir Ģehirde 

milyonlar elektrik lambalarının bir anda bir Ģartelin inmesi ile ıĢıklanmaları ve her tarafı 

aydınlatmaları misali ile açıklar. Ruhların cesetlere gelmesi ise, istirahat için dağılan bir 

ordunun bir boru sesi ile toplanarak içtimada yerlerini almaları örneği ile açıklar.
437

  

Yüce Allah Kur‘ân-ı Kerimde Hac Suresinde Ģöyle buyurur: ―Ey Ġnsanlar! Ölümden 

sonra dirilme konusunda Ģüpheniz varsa bilin ki, biz sizi hiçbir örneğiniz yokken topraktan 

yarattık. Ġnsan suretini verdik. Sonra sizin neslinizi de bir damla sudan yaratmaya devam 

ediyoruz. Biz o damla suyu bir kan pıhtısı yaparız, kan pıhtısını bir çiğdem et parçasına 

çeviririz. Belli bir süreye kadar bunu rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir çocuk olarak 

dünyaya göndeririz. Sonra size akıl vererek sizi kemâle erdiriyoruz. Ġçinizde eceli gelenlerin 

canlarını alırız. Bir kısmınızı da ömrün en düĢkün çağı olan ihtiyarlığa erdiririz. Bilirken 

hiçbir Ģey bilmez hâle getiririz. ġunu da bilin ki, yeryüzü ölü ve kuru iken biz onun üzerine 

yağmur yağdırırız da kıpırdar, kabarır ve ona yeniden hayat veririz de her türden çiftler 

bitiririz.‖
438

 

Ġkinci yaratılıĢın ve ölülerin dirilmesinin ilk yaratılıĢtan daha kolay olduğunu belirten 

yüce Allah Rum Suresinde Ģöyle buyurur: ―Allah baĢlangıçta hiç yoktan yaratandır. Sonradan 

yaratacak olan da O‘dur. Bu ikinci yaratılıĢ birincisinden daha kolaydır. Göklerde ve yerde ne 

varsa tümü onundur. Allah güç, kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.‖
439

 Bu ayette yüce Allah 

ikinci yaratıĢın daha kolay olduğunu belirtmektedir ki akla uygun olan da budur. Zira örneksiz 

yoktan bir Ģeyi yapan, ikincisini daha kolay yapar.  
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