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ÖNSÖZ 

Dünyamız, savaşlar, açlık, adaletsizlik, hoşgörüsüzlük ve sevgisizlikle 

kuşatılmış durumdadır. İnsanlar mutsuz, güvensiz ve gelecek kaygısıyla 

yaşamaktadırlar. Bilim ve teknolojinin gelişmesi insan ilişkilerini bozmuş, insanlar 

kendilerine ve birbirlerine yabancılaşmışlardır. Dünyanın yaşanılabilir bir hale 

gelmesi, insanların fıtratlarında da zaten bulunan ahlâk ilkelerine uymalarıyla 

mümkün olacaktır. 

Yüce Allah’ın Hz. Adem’den Hz.Muhammed’e kadar gönderdiği dinlerin 

özü aynıdır. Tüm peygamberlerin çeşitli zamanlarda insanlara bildirdikleri dinin 

esasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Fakat Allah Teâla farklı zamanlarda 

gönderdiği bu ilahi mesajı o zamanın kültürel özelliklerini göz önüne alarak farklı 

üsluplarla muhatabın mesajı en iyi anlayacağı şekilde göndermiştir. Hz. Musa ve Hz. 

İsa’nın insanlara tebliğ ettiği ahlâk ilkelerinin, Kur’an’ı Kerim’de ufak uslûp farkıyla 

aynen zikredildiğini görmekteyiz. 

Fakat yıllarca gerek İslam gerek Hıristiyanlıkta dinin hukuki ve kurumsal 

yanı gerektiğinden fazla bir şekilde vurgulanmıştır. Din, ibadet, ukubat ve muamelat 

ile ilgili bazı sayılı emir ve yasaklara indirgenmiş bir şeriat ile sınırlandırılmıştır. 

Ahlâka gereken önem verilmemiştir. Bu nedenle, dindar insanlar samimiyetsiz, 

inançları sadece şekilde kalan kendine yabancılaşmış mutsuz kişiler haline gelmiştir. 

İnsanlığı içine düştüğü bu mutsuzluktan kurtarmanın diğer dinlerce de 

kabul gören evrensel ahlâk ilkelerine uymakla mümkün olacağına inanıyoruz. Çeşitli 

dinlerin ilahiyatçıları, inanç konusundaki tartışmaları bırakıp asgari müşterekler 

üzerinde birleşmeli ve inananları bu ortak ahlâk ilkelerine davet etmelidirler. 



İnsanlara cevap verebilecek yaşanılabilir bir din anlayışı ortaya 

koymalıdırlar. Bu anlayışta ahlâk’ın gereken yere oturtulması çok önemlidir. Çünkü 

insanlar ancak fıtratlarında da bulunan bu ahlâki değerleri yaşamakla anlam 

arayışlarına cevap bulacaklar ve mutlu olacaklarıdır. 

Çalışmam esnasında engin hoşgörü, sabır ve katkılarını esirgemeyen, 

danışman hocam Prof. Dr.Mehmet Paçacı’ya, Prof. Dr. Salih Akdemir’e Yrd. Doç. 

Dr. Öznur Özdoğan’a ve eşim Hacı Ali Koyuncu’ya şükranlarımı sunarım. 

            

                                                                                 Gaziantep - 2006 
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GİRİŞ 

I.Tezin Konusu ve Önemi 
Tezimizin konusu, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de ortak olan 

ahlâki ilkelerdir. Şüphesiz din inananlarına bir hayat tarzı sunar. Kutsal kitaplar da 

Yüce Allah tarafından insanlara yol göstermek ve onların dünya ve ahirette huzur ve 

mutluluklarını sağlamak için gönderilmiştir. İnsanlar bu ilahi emirlere uyarlarsa 

kendilerini gerçekleştirecekler ve mutlu olacaklardır. İnsanın kendi saadeti ve 

toplumun saadeti ahlâki emirlere uymakla mümkün olacaktır. 

Dünyada yaşayan yüzmilyonlarca insan; insana yakışmayan adaletsizlik, 

savaş, rüşvet, hırsızlık vb. ahlâk dışı davranışlar yüzünden acı çekmektedir. Ülkeler 

sürekli birbirlerini tehdit etmekte, insanlar savaş ve ölüm korkusu içinde 

yaşamaktadırlar. Fakirlik, açlık ve ekonomik dengesizlik yüzünden birçok insan 

mutsuzlaşmaktadır. Adalet göz ardı edilmekte terörün önüne geçilememektedir. Bir 

çok masum insan ve çocuk hiç acınmadan öldürülmektedirler.İşte insanlarda insana 

yakışmayan tüm davranışlar görülmekte, kendine yabancılaşan insan tüm 

ahlâksızlıkları sergilemektedir. 

Yirminci yüzyıl insanlık tarihine savaşların, soykırımların, çatışmaların 

yüzyılı olarak geçti. Dünya tarihi boyunca en fazla kanın akıtıldığı bu yüzyılda, 

milyonlarca insan sebepsiz yere hayatını yitirdi, milyonlarcası evinden yurdundan 

oldu, sakat kaldı, yakınlarını kaybetti. Dünya tarihinde çok önemli etkileri olan, yeni 

ülkelerin kurulması ve pek çoğunun da yıkılmasıyla sonuçlanan iki büyük dünya 

savaşı bu yüzyılda yaşandı. Daha önceki dönemlerde yaşanan savaşlar sadece birkaç 

ülke arasında, cephelerde gerçekleşirken, bu savaşlar dünyanın dört bir tarafındaki 

ülkeleri içine aldı. Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda 9 milyon kişi öldü, 20 milyona 

yakın kişi yaralandı.Bu yüzyıldaki savaşların bir başka özelliği de sivillerin doğrudan 

bombalanması, çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesi oldu. Soykırım kavramı 

da gerçek anlamıyla 20. yüzyılda insan hayatına girdi. Vietnam'da, Filistin'de, 

Keşmir'de, Ruanda'da, Bosna ve Kosova'da, Çeçenistan'da Irak’da yüz binlerce 

silahsız insan hayatını kaybetti, kadınlar tecavüze uğradı, işkenceler yapıldı, insanlar 

hayatlarını kamplarda devam ettirmeye çalıştılar. 1 

                                                
1 http://www.harunyahya.org/sosyal/cozum/cozum03.html 
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‘’Yirminci yüzyılda bu kadar büyük ölçekte kan dökülmesinin sebebi bu 

çağı tanımlayan ve damgasını vuran politik mücadelelerin bir sonucudur. Bu 

mücadeleler birbirine eklenerek çağımızın en büyük iki zulmünü ortaya çıkarmış ve 

umutlarla başlayan bir yüzyılı örgütlü bir deliliğe dönüştürmüştür. Bu zulümlerden 

birincisi, iki adet uzun, kanlı ve son derece yıkıcı geçmiş dünya savaşı ve bunlarla 

bağlantılı olan ve ölü sayılarının onbinlerle ifade edildiği otuz civarında yerel ve iç 

savaşlardır. Bu savaşlarda alnızca askeri hedefler tahrip edilmekle kalmamış, aynı 

yoğunlukta sivil hedefler ve insanlar da tahrip edilmiştir. İkinci tür zulüm ise 

‘’zorlayıcı ütopyalar’’ tanımlayabileceğimiz diktatörlük girişimleridir. Bu totoliter 

rejimlerde doktriner olarak, ırksal ya da toplumsal olarak ‘’topluma uyum 

gösteremiyenlerin’’ yok edilmesi amaçlanmıştır.’’2 

Dünya bu yüzyılda en vahşi ve yırtıcı hayvanların bile yapamayacağı, 

yapmayacağı vahşilikleri şahit oldu. Bu vahşiliklerin sonuncusu Hiroşima ve 

Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarıdır. İhaneti hileyi, çıkarcılığı ilke edinen, 

hiçbir dine inanmayan ve hiçbir ahlâkı kendisi için makbul addetmeyen medeniyet; 

insanlığın başına büyük felaketler getirmiştir. İşte bu acıklı manzaradan sonradır ki 

insanlar iğrenç bencillikten ve mide bulandırıcı kavmiyetçilikten, ırkçılıktan doğan 

tüm tecellileri hayat sahasından sürüp çıkarmalıdırlar.3 

Gerçekten de bugün insanlık her bakımdan müthiş bir adaletsizlik içinde 

yaşamaktadır. Bugün yeryüzünün tabii kaynaklarının % 80’i, nüfusunun % 20’si 

tarafından tüketilmekte ve kontrol edilmektedir. Dünyanın bu bozukluğu, kötü 

beslenme veya açlıkla her sene çoğunluğu çocuk olan milyonlarca ölüyü beraberinde 

getrimektedir. Bu demektir ki, en imtiyazlıların ‘’büyüme modeli’’, en fakirlere çok 

pahalıya mal olmaktadır. 

‘’Toplumların geneline bakıldığında, insanların, dünya kaynaklarından eşit 

ölçülerde yararlanamadıkları görülür. Örneğin yetişkin bir insanın günlük enerji 

ihtiyacı yaklaşık 2800 kalori olarak kabul edilir. Dünya genelinde mevcut olan besin 

maddeleri de her insanın bu günlük ihtiyacını karşılaşabilecek düzeydedir. Ama buna 

rağmen dünyada halen 800 milyondan fazla insan açlık çekmektedir. Dünya 

nüfusunun yaklaşık %75'inin (1991'de 4.03 milyar kişi) aldığı günlük kalori bu 

miktarın altındadır ve ülkeden ülkeye bu oranlar değişiklik gösterir. Bunun nedeni 
                                                
2 Brezezinski, Zbıgniew, Kontrolden Çıkmış Dünya, çev. Haluk Menemencioğlu, İst 96, s.6 
3Bkz. Kutup, Seyyid, İslam’ın Dünya Görüşü, çev.Ali Arslan, İst 93, s.237 
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yiyecek maddelerinin ülkeler üzerinde eşit olmayan dağılımıdır. Yine başka bir 

istatistiğe göre gelişmekte olan ülkelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak (yiyecek, 

içecek su, sağlık önlemleri, sağlık bakımı ve eğitim) yılda yaklaşık olarak 40 milyar 

dolara mal olmaktadır ki, bu da dünyanın en zengin 225 insanının toplam mal 

varlığının %4'ü anlamına gelmektedir.’’ 4 

Dünyamıza baktığımızda, zulüm gören, işkenceyle öldürülen insanlar, 

masum bebekler, bir ekmek alacak parası dahi olmayanlar, soğuk havada, bezden 

çadırlarda neredeyse sokakta yatanlar, hastalıklarını tedavi ettirecek para 

bulamayanlar veya ihtiyar ve güçsüz olmalarına rağmen hastane kapılarında saatlerce 

hatta günlerce tedavi sırası bekleyenler, sadece belli bir kabileye mensup oldukları 

için katledilenler, dinlerinden dolayı evlerinden, yurtlarından çıkartılan kadınlar, 

çocuklar ve yaşlılar, bir tarafta ardı arkası gelmeyen israf, diğer tarafta ise açlıktan ve 

bakımsızlıktan yok olan, ölüme terk edilen zavallı insanlar, sokağa atılan, kendi 

başının çaresine bakamayacak kadar küçük ve savunmasız çocuklar, ailesini 

geçindirebilmek için küçük yaşta okula gitmeyip, oyun oynamayıp çalışan veya 

dilenen çocuklar, her an hasımları tarafından öldürülme korkusuyla yaşayan insanlar 

görmekteyiz. 

Dünya acılar içinde kıvranıyor, adeta can çekişiyor. Barış tehlikede, 

gezegenimiz mahvoluyor, komşular birbirlerinin korkusu ile yaşıyor, insanlar 

mutsuz, kadınlar erkekler birbirlerine ve kendine yabancılaşmışlar. Her gün açlıktan 

binlerce insan ölürken bazı insanlar lüks içinde yaşıyor. Ekosistem kötüye 

kullanılıyor. Ekonomik dengesizlik almış başını gidiyor. Hepimizin iyiliği herkesin 

iyi olmasına bağlıdır. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz de onlara öyle 

davranmalıyız. Kalplerimizi birbirine açmalı, aynı yerde yaşadığımızı unutmamalı, 

dargörüşlü kavgalarımızı bırakmalıyız ve böylece dayanışmaya, sevgi, saygı ve 

karşılıklı anlayışa dayalı bir kültürü geliştirmeliyiz. 

Gezegenimizde yaşayan yüzmilyonlarca insan, giderek artan işsizlik, 

fakirlik, açlık ve aile dağılmalarından acı çekmektedir. Halklar arasında kalıcı barış 

ümidi giderek kayboluyor. Erkek, kadın ve nesiller arasındaki uçurum ürkütücü 

boyutlara ulaşmıştır. Dünyamızda suç işleme oranı hızla artmaktadır. Çocuklar 

ölüyor, öldürülüyor ve öldürüyor. Terör sebebi ile barış içinde birlikte yaşama 

                                                
4 http://www.harunyahya.org/sosyal/cozum/cozum03.html,(01/07/2006) 
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gittikçe daha çok zorlaşıyor. Komşular dahi çoğu zaman birbirinden korkarak 

yaşamaktadır. Gezegenimiz, her zaman olduğu gibi, saygısızca yağmalanmaya 

devam ediliyor. Ekosistemleri çökme tehlikesi ile karşı karşıya.5 

‘’Çağımız insanı doğadan kopup bir mal durumuna gelmiştir. Güçlü olan 

bulunduğu pazarın şartlarına göre onları bir yatırım olarak kullanır. İnsan ilişkileri 

birbirinden habersiz robotların ilişkileridir. Bu robotlar güvenliği robot sürüsüne 

bağlı kalmakla bulur. Duygu, düşünce ve eylem bakımından diğerlerinden farklı 

olmamalıdır. Her insan birbirine yaklaşmaya çalışırken aslında umutsuz bir yalnızlık 

içindedir. Bu yalnızlığın farkına varmaması için oyalayıcı sayısız şey vardır. 

Mekanik iş düzeni bu insanları birbirinden acımasızca koparır. İnsan bu yalnızlıktan 

eğlenceye ve eğlence sanayinin kendisine sunduğu filimlerle ve seslerle kurtulmaya 

çalışır. Durmadan yeni şeyler arayıp, durmadan değiştirir. Günümüz insanı 

Huxley’in ‘’gözü pek yeni dünya’’sında çizdiği insana çok yakındır. ‘’Bugünün 

eğlencesini yarına burakma’’ veya ‘’Bu günlerde herkes mutlu’’. Çağımız 

insanlarının mutluluğu ‘’Eğlenmekir.’’ Eğlenmek ise güzel yerler, güzel şeyler, 

kitaplar, filimler, sigara, içki, konferanslar demektir. Dünya bizim için yutulacak 

kocaman bir elmadır. Emilecek kocaman bir memedir. Biz emeriz hiç durmadan bir 

şeyler bekleriz. Bu insanın karnı tok sırtı pektir ama kişiliği gelişmemiş, diğer 

insanlarla çok yüzeysel ilişkiler kurmuştur. Hiç durmadan hayal kırıklığına uğrar. 

Kişiliği almak, yutmak, değiş tokuş etmek üzerine kurulmuştur. Her şey onun için 

değiştirilebilen bir nesnedir.’’6 

Dünyamız büyük sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Küreselleşme hem 

büyük fırsatları, hem de problemleri içinde barındıran bir süreçtir. Geçmişte mümkün 

olmayan yeni iletişim kanalları, farklı kültür ve dini gelenekleri birbirine 

yaklaştırmaktadır. Özellikle son asırda meydana gelen büyük çaptaki göçler, 

sığınmacılar, öğrenciler, göçmen işçiler neticesinde değişik ülke, farklı inanç ve 

ideolojilere sahip insanlar bir arada yaşamak zorunda kalmıştır. Huzurlu bir hayat 

için din ve milliyet ne olursa olsun birbirimize ihtiyacımız vardır.Farklı kültürlerden 

ve dinlerden olan insanların bir arada huzur ve mutluluk içinde yaşamaları ahlâk 

ilkelerine uymakla mümkün olacaktır. 

                                                
5Bkz , Küng, Hans, Kuschel, Karl-Josef, Evrensel Bir Ahlâka Doğru, çev. Cemal Tosun, Ank 95, s.12 
6 Fromm, Erich, Sevme Sanatı, İst 95, s.100 
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Bu ahlâk ilkeleri, aynı zamanda evrensel insani değerlerdir. Adalet, barış, 

eşitlik, ötekine saygı, hukukun üstünlüğü, hoşgörü, dürüstlük vb ahlâki değerler, 

bütün insanlığın paylaştığı değerlerdir. İnsanlığın geleceği, bu ortak değerler 

üzerinde yükselecektir. İnsani değerlere kayıtsız bir dünya, ilerlemenin ve 

medeniliğin temsilcisi olamaz. Bu değerlerin yön vermediği bir dünya kaosun, 

mutsuzluğun, terörün, adaletsizliğin dünyası olacaktır. 

Evrensel insani değerlerin yol gösterdiği huzurlu ve mutlu bir dünyanın 

inşası için bütün dünya toplumlarının el ele vermesi gerekmektedir. Farklı kültür ve 

medeniyetler arasındaki dini, tarihi ve siyasi farklılıklar, çatışmanın zemini 

olmamalıdır. Demokratik bir dünya, herkesin aynı şekilde düşündüğü ve yaşadığı bir 

dünya değildir. Demokrasi, farklı düşüncelerin bir arada yaşaması rejimidir. Adil ve 

eşitlikçi bir dünya düzeni, farklı toplum ve kültürlerin bir arada yaşama iradesi ve 

hoşgörü göstermesiyle mümkün olabilir. Biz, ortak ahlâki değerler sayesinde, 

farklılıkları koruyarak bir arada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamanın mümkün 

olduğuna inanıyoruz. 

Dünyayı bu çıkmazdan kurtarmak, halihazırdaki bağlayıcı değerler, 

değiştirilemez ölçütler ve şahsi tutumlar alanında temel bir uzlaşmanın sağlanmasıyla 

olacaktır. Tüm insanlığın dünya da üç ilahi kökenli dinin ortak ahlâk ilkelerine -bu 

ilkeler genel geçerliliği olan evrensel ilkelerdir- davet edilmesiyle mümkün olacaktır. 

‘’Bu gezegenin bütün sakinlerine çağrıda bulunuyoruz ki; Yerküremiz, 

fertlerin bilinçleri değişmedikçe daha iyiye doğru değişemez. Bizim manevi 

güçlerimizin, tefekkür, teemmül, dua ve kanıtlı düşünme yolu ile uyanması için, 

kalplerin değişmesi için, bireysel ve kolektif bir bilinç değişimini savunuyoruz. 

Birlikte dağları yerinden oynatabiliriz! Risk almadan ve fedakarlığa katlanmadan 

durumumuzda esaslı bir değişiklik olamaz! Bu sebebten ortak bir dünya ahlâkı için 

taahütte bulunuyoruz; yani daha iyi bir karşılıklı anlayışı, toplumsal uzlaşmadan 

yana, barışçı ve tabiata zarar vermeyecek bir yaşama şeklini.’’7 

Dünyadaki bütün dinlerin mensupları, insanlığın gelecekteki saadetini 

sağlamak için birlikte çalışmalıdırlar. Ayrılıklara ve farklılıklara rağmen asgari 

müşterekler üzerinde anlaşmalı, herkese insanca yaşam sağlayacak, adalet, sevgi, 

saygı ve hoşgörünün hakim olduğu yeni bir dünya için elele vermelidirler. 

                                                
7 Küng, Hans, Kuschel, Karl-Josef, a.g.e, s.30 
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İnsanlar, Allah ‘a inanma ve ibadet konusundaki farklılıklarını birbirleriyle 

tartışmamalı; farklılıkları, birbirlerine karşı kullanmamalıdırlar. Bu konularda 

anlaşmak çok zordur. İnsanlar çıkmazları ve tartışmaları bırakıp hayırda 

yarışmalıdırlar. 

‘’Başkaları hakkında karar verme mevkiinde, üreticilik, yöneticilik vb. her 

türlü alanlarda, en yüksek mevkilerde de bulunulsa; gerçekte, insanlara hizmet 

mevkiinde bulunulduğunun bilinci ile adaletten ayrılmamak; herkesin, sadece 

Allah‘a ait olduğu gibi yeterli bir sebeple, insanca muameleyi hak ettiğini 

unutmamak; onlarla didişmek yerine, nereden gelmiş isek orada tekrar bir araya gelip 

yüzyüze bakacağımızı hatırda tutarak; kimseyi yalanla kandırmamak, dolandırıp 

hakkını yememek; kimsenin canına kıymamak; kendimize nasıl davranılmasını 

istiyorsak, başkalarına öyle davranmak, bu davranışları gelenekleştirecek kurumları 

desteklemek, insanlar olarak ortak görevimizdir.’’8 

Tüm insanlığın bir aile olduğu unutulmamalıdır. Ve ailecek evimiz olan 

dünyada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, sadece kendimiz için değil, 

başka insanlar için de çalışmalıyız. ‘’Hz. Muhammed’in (s.a.s) insanların en hayırlısı 

insanlara en faydalı olanıdır’’ hadisi şeriflerini kendimize ilke edinmeliyiz. Tüm 

insanların eşit olduğunu ve sevmeye, saygı duyulmaya, değer verilmeye layık 

olduğunu unutmamalıyız. Şunu unutmamalıyız ki insanlığın karşı karşıya bulunduğu 

sorunları çözmek için din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlığın ortak bir çaba 

içinde bulunması gerekmektedir. İnsanlığın ortak değerleri, ortak iyide yarışan 

toplumların katkılarıyla hayat bulacaktır. Kur’an’ın bizden istediği de budur 

yeryüzünde ahlâka dayalı sosyo-politik bir düzen kurmak. 

‘’Kur’an’da ki derin Allah inancı, yeryüzünde ahlâka dayalı soysa-politik 

bir düzen kurmakla da, çok yakından ve dinamik bir şekilde ilgilidir. Hz. 

Muhammed’i mağradaki inzivai yaşamından toplum içine çıkaran da bu şuurlu Allah 

inancıdır. Bu mağaradaki yaşantısından doğan, sadece şirk inancını yok etme değil, 

aynı zamanda sosyo-ekonomik adaleti gerçekleştirmek için kararlı ve azimli bir 

gayret idi. Allah inancının hakim olduğu ‘’ahlâka dayalı sosyo-politik bir düzen’’9 

Bu düzenin kurulması için her insana birtakım görevler düşmektedir. İnsan 

düşen hırsın yerine kanaati, bencilliğin yerine fedakarlığı, haksızlığın yerine adaleti 
                                                
8 Küng, Hans, Kuschel, Karl-Josef, a.g.e, s.121 
9 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, çev. Alparslan Açıkgenç, M.Hayri Kırbaşoğlu, Ank 96, s.78 



 7 

ve kötülüğün yerine iyiliği koymaktır. Ahlâki ilkelere gereken önemi verdiği zaman 

insanlık gerçek mutluluğu yakalayacaktır. 

‘’ Yalnız tekniğin ilerlemesi, buna karşılık manevi alanda gerileme insana 

mutluluk getirmemiştir. Manevi değerlere daha az önem verdikçe, teknik araç ve 

silahlar insanların başına bela olabilirler. Fakat sanayileşme ilerlerken manevi 

kalkınmaya da aynı derecede önem verilirse o zaman toplumun gücüne güçler 

katılacaktır.’’10 

İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’den son Peygamber Hz. 

Muhammed’e kadar bütün peygamberler hep aynı gerçeği bildirmişlerdir. Bütün 

peygamberler birbirlerini yalanlamak için değil aksine doğrulamak için 

gönderilmişlerdir. Tüm peygamberlerin çeşitli zamanlarda insanlara bildirdikleri 

dinin esasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Fakat Allah Teala farklı 

zamanlarda gönderdiği bu ilahi mesajı o zamanın kültürel özelliklerini göz önüne 

alarak farklı usluplarla muhatabın mesajı en iyi anlayacağı şekilde göndermiştir. 

Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden ve tüm zamanlar için geçerli bir 

İlahi kitaptır. Aynı zamanda O’nun önceki kitapları koruma altına alma özelliği 

vardır. Ancak Kitab-ı Mukaddes’e önyargılı olarak bakılıp‘’tahrif edilmiştir’’ 

düşüncesiyle incelenmeye alınmamasının yanlış bir tutum olduğu düşüncesindeyiz. 

Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen iki kutsal kitaptır. Ortak 

emir ve yasaklar ihtiva etmektedirler. 

‘’Kitab-ı Mukaddes metni büyük değişikliklere maruz kalmamakla birlikte 

onun etrafında geliştirilen yorum çok büyük sapmalar göstermektedir. Böylece, her 

ne kadar Kitab-ı Mukaddes metninde, onu okuyanı Tevhid’e ulaştıracak ifadeler 

bulunsa bile, onu saran yorumlar buna büyük ölçüde engel olmaktadır. Tevrat ve 

İncil’den uzak olan yorumlar, kitaplarına karşı içtenliklerini yitirmiş olan Ehl-i Kitap 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çoğunlukla Kitab-ı Mukaddes’te büyük oranda 

Vahiy Geleneği’ne ait bir siyak ve sibak içinde bulunan kavramların, buradan 

çıkarılarak başka bir ortama yerleştirilmesi ve kavramların içeriğinin değiştirilmesi 

sonucunda meydana çıkmıştır. “Baba”, “Oğul” gibi mecazi kullanımlar; daha sonraki 

yorumlar ile İsa’nın ilahlığını ifade eden kavramlar haline getirilmiştir.’’ .11 

                                                
10 Çubukçu, İ.Ağah, İslamda Ahlâk ve Mutluluk Felsefesi, Ank 90, s.103 
11 Paçacı, Mehmet, Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? Ank 2002, s.126-127 
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Kur’an kendinden önceki kitapları tasdik etmektedir. Aynı zamanda O 

kendinden önceki kitapları koruma altına almıştır. O’nun bu durumu Kur’an’da 

‘’müheymin’’kelimesi ile ifade edilmiştir. 

Kur’an’ı Kerim’in kendinden önceki kitaplara sıkı bir şekilde bağlanmaya 

ve zamanla solmaya yüz tutan nurlarını tekrar canlandırmaya büyük önem verdiğini 

görmekteyiz. Hakikat ilmi gibi, temel vecibeler de Kur’an’ı Kerim tarafından daha 

önce eski milletlere tebliğ edilmiş olarak gösterilmektedir. Allah‘ın bütün elçileri 

adalet terazisini beraberlerinde getirmişler, hepside helal kazanmak, Allah’a ibadet 

etmek ve iyi işler yapmakla emrolunmuşlardır. Namaz ve zekat daha çok önceleri 

Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz Yakup, Hz. İsmail, Hz. Musa, Hz. İsa’ya da farz 

kılınmıştır. Aynı şekilde oruç da önceki milletlere emredilmiştir. Hacc ibadeti ise Hz. 

İbrahim ile başlamıştır. Her kavmin kendine has mukaddes menasiki olmuştur. 

Maddecilik aşırı dünya sevgisi, düşmanlık ve ahlâksızlık Hz. Hud ve Hz. Salih 

tarafından da kınanmıştır. Hz. Lut halkının ahlâksızlığına, Hz. Şuayb ise halkının 

ticarette hile yapmasına karşı çıkmıştır. Lokman Hekim de oğlunu terbiye ederken 

insanları iyiliğe teşvik etmesini, kötülükten menetmesini ve bu şerefli yolda 

karşılaşabileceği meşakkatlere katlanmasını kendisine sıkı bir şekilde tavsiye etmiş 

ve daima halim ve mütevazi olmasını emretmiştir. 

Hz. Muhammed’in kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarını aynen 

tebliğ etmiş olması, bir tesadüf sonucu değildir. Kur’an’ı Kerim bu konuda 

Müslümanlara şöyle hitap eder’’ Allah size sınırlarını bildirmeyi ve sizi sizden evvel 

geçenlerin yollarına hidayet etmeyi ister.’’(4/26) Kendinden önceki peygamberleri 

zikrettikten sonra Muhammed’e de şu şekilde hitapta bulunur; ‘’Onlar Allah’ın 

hidayet ettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların gittikleri yola tabi ol’’ Gerçekten 

Kur’an’ı Kerim’in bir ayetinde bir peygamber veya bir hakim tarafından tebliğ 

edilmiş olan ahlâki bir kaidenin, başka bir ayette, İslam cemaati için de bir vecibe 

olarak kabul edildiğini müşahade ederiz.12 

Hristiyanlık ve İslamiyet dünyamızda bir çok insanın tercihi olan dinlerdir. 

Bu sebeple dünyamızı bu çıkmazdan kurtarmak için bu dinlerin bilim adamlarının 

dayanışma içinde olması, inanç farklılıklarını bırakıp asgari müşterekte birleşmeleri, 

                                                
12 Draz, Abdullah, Kur’an’a Giriş, çev. Salih Akdemir, Ank 2000, s.70 
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ortak ahlâk ilkelerine, evrensel ahlâki değerlere tüm insanlığı davet etmeleri 

gerekmektedir. 

‘’Kur’an aynı zamanda aynı zihniyette olan toplumlar arasında 

yardımlaşmayı tasarlamış; veya en azından yardımlaşmaya çağırmıştır; ‘’Ey Ehl’i 

Kitap! Bizim ve sizin için aynı olan bir kelimeye gelin (ve birleşin). Allah‘tan başka 

şeye tapmayalım’’ (3/Al-i İmran,64). Burada belirtmemiz gerekir ki ‘’Allah‘tan 

başka şeye tapmayalım’’ önermesi yeryüzünde yapılması gereken görev değil bir 

‘’platform’’ ifadesidir ve bunun detaylarının ise bu platformda veya tek Allah‘a 

‘’kulluk’’ etme formülünden çıkması gerekir. Yine şunu belirtmemiz gerkir ki bu 

davet, birbirlerine verebildikleri kadar sevgi ve ‘’kurtuluş’’ iletmek şeklinde olan ve 

birbirleriyle iyi geçinmeleri ümit edilen çeşitli dini toplumların ‘’ tek bir kilise 

altında toplanmaları” anlamında olan çağdaş birleşme şekilleri mahiyetinde değil de, 

belli bir ahlâki toplumsal dünya düzeni kurmakta yardımlaşma içindir.’’13 

İnsan içinde İlahi nefes taşıyan yaratılmışların en şereflisi olan varlıktır. 

Onun özünde fıtratında her şeyin en iyisi en güzeli Yaradan tarafından 

yerleştirilmiştir. İnsan bu özüne dönebilirse kendini gerçekleştirebilirse ancak gerçek 

mutluluğa ulaşacak dünya yaşanabilir bir yer olacaktır. 

‘’İnsanın aşkın boyutunu, insanın mutlak değerlere imanını yok sayan ve 

inkar eden bir kültür, bireyleri mutsuzluğa ve toplumları çözülüp parçalanmaya 

sürükler. Çünkü bu boyut kaybedilince, geriye artık sadece bireylerin, zümrelerin ve 

milletlerin büyüme hırsları ile hakimiyet ihtirasları arasında bitip tükenmek bilmeyen 

çatışmalar kalır. 

Bu son vahiy’ (Kur’an’ı Kerim)de aşkınlığı (Allah’ın yüceliğini) haber 

veren bütün mesajlar özetlenmiştir. Yani, tabiatın bütün determinizmlerine oranla, 

insanın aşkınlığını ve insanların bütün düşüncelerine, bütün aşklarına, bütün 

tasarılarına ve eylemlerine oranla da Allah’ın aşkınlığını ilan eden bütün 

mesajlar…’’14 

Kur’an doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen keskin bir ahlâki idrake sahip 

bir insan oluşturmayı amaçlar. Çünkü, insandaki en büyük sorun, küçüklüğü ve dar 

görüşlülüğü yüzünden, hüsnü kuruntularını nesnel hakikat yerine koyması ve yine 

kendisinin kısa vadeli hedeflerini gerçek ahlâki iyilikle bir tutmasıdır. Onu amellerini 
                                                
13 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, Ank 93, s.140-141 
14 Garaudy, Roger, İslam ve İnsanlığın Geleceği, İst 1990, s.153 
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doğru bir şekilde değerlendirmekten alıkoyan işte bu kendini aldatma eğilimidir. 

Ahiret Gününe imanın Kur’an’i öğretide merkezi konuma sahip olması bu yüzdendir. 

‘’Ameller tartıldığında’’ ve gerçek değerleri belirlendiğinde dar bir bakış açısı ile 

hareket edip, günlük ya da anlık yaşayanlar, amellerinden ayrılmak zorunda 

kalınacaktır. Böylece Kur’an, yeryüzünde sağlam ve gerçek bir ahlâki temele dayalı 

bir sosyal düzenin kurulmasını öngörmektedir. O, böyle bir yapılanmada ırk, dil, 

renk, bölge farklılıklarını geçerli bir temel olarak kabul etmez ve şüphesiz tüm insan 

ırkının aynı kökten geldiğini ilan eder. İnsanın kıymeti hususunda gerçek muteber 

ilke fazilettir. Bu amaçla Kur’an, üyeleri bu çeşit bir faziletle donanmış olmaları 

istenen bir Müslüman toplumu ve kardeşliği kurmuştur. Bu toplumun görevi bir 

‘’orta ümmet’’ olmak -yani ifrat ve tefritten kaçınmak- ve hepsinin ötesinde, 

‘’yeryüzünü düzeltmek ve oradan -ahlâki, toplumsal, siyasi ve ekonomik- bozulmayı 

kaldırmak’’ için ‘’iyiliği emredip kötülüğü menetmek’’tir.15 

Kitab-ı Mukaddes’e baktığımızda Hz. Musa ve Hz. İsa tarafından tebliğ 

edilmiş olan ahlâki kaidelerin hepsinin de Kur’an’ı Kerim’de ufak uslüp farkı 

dışında, aynen zikredildiğini görmekteyiz. Ancak, gerek Hz. Musa’nın ‘’On Emir’’ 

inde, gerekse Hz. İsa’nın ‘’Dağdaki Vaaz’’ında olduğu gibi, bu ahlâki kaideler, 

Kur’an’ı Kerim’de bir bütün olarak verilmemiş, Mekki ve Medeni surelerde dağınık 

bir şekilde verilmiştir. 

‘’İnsanlık tarihi bir insanın hayat sürecine benzetilebilir; bir insan, nasıl ki 

çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerini yaşarsa insanlık tarihi de gelişim 

sürecinde benzer dönemlerden geçer. İnsan çocukluk döneminde ben bilincini 

öğrenir ve yaşar. İnsanların, ben bilincini öğrendiği ve yaşadığı dönemde, Hz. Musa, 

bu eğitimi desteklemiş ve beslemiştir. Sürecin ilerleyen dönemlerinde ben bilinci, 

ırksal bir ben bilincine kadar ulaşmıştır. 

İnsanlık tarihi gelişim sürecinde, gençlik dönemi diyebileceğimiz, sevgiyi 

öğrendiği, yani kendisinin ötesine geçip, sen bilincine geçtiği dönemde tanışır Hz. 

İsa’yla. 

İnsanlığı, yetişkinlik döneminin olgun değerleriyle besleyen İslam, biz 

bilincini öğretmiştir. İlk insanın varlığından yola çıkarak, tarihsel boyutuyla da 

insanlık ailesinin bir bütün olduğunu ve bütün öğretilerin birbirini tamamladığını 

                                                
15 Fazlurrahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, çev. Adil Çiftçi, Ank 97.s.46 
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bildiren Kur’an’ı Kerim’in, kendinden önceki kitaplara sıkı bir şekilde bağlanmaya 

ve zamanla solmaya yüz tutan nurlarını tekrar canlandırmaya büyük önem verdiğini 

görmekteyiz.16 

Yahudi ahlâkının en bariz özelliklerinden biri, onların Yahudilerle Yahudi 

olmayanlar arasında aşılmaz bir engel dikmiş olmalarıdır. Bir Yahudinin yapmakla 

sorumlu olduğu iyilik milliyetiyle sınırlı olmasa bile, hiçbir şekilde memleketlerin 

sınırlarını aşmaz. (Hatta, Yahudi topraklarında ikamet eden bir yabancı ile 

münasebetlerinde bile, aynı husus geçerlidir) 

‘’Yabancıya faizle ödünç verebilirsin fakat kardeşine faizle ödünç 

vermeyeceksin’’(Tensiye,23;20) 

‘’Yabancıyı sıkıştırabilirsin, fakat kardeşinde olan her şeyi ilim ibra 

edeceksin’’ (110 Tensiye,15;3) 

Hiristiyan ahlâkı ise, bir insanı diğer insandan ayıran bu engeli kaldırma 

gibi çok büyük bir şerefe mazhar olmuştur; ‘’Eğer sizi sevenleri severseniz, ne 

karşılığınız olur?...Ve yalnız kardeşlerinizi selamlarsanız, fazla ne yapmış 

olursunuz?’’ 

Hıristiyan kültüründe erdem, toplumsal olmaktan çok bireyler arası nitelik 

taşımaktadır. Sınırları dışına yayılarak bütün insanlığı kucaklamak isteyen Hıristiyan 

aşkı, bu ırkçı anlayışı kaldırıp yerine evrensel kardeşlik anlayışını getirmiştir.17 

Hz. Musa, kavmini harekete geçirebilmek için, Allah’ın onları, vaat edilmiş 

ülkelerine ulaştıracağını, düşmanlarına galip kılacağını, her türlü dünya nimetine 

ulaştıracağını söylüyordu. Hz. İsa ile, dini tebliğde yeni bir dönem başlamıştır. İncil 

‘e göre, vaat edilen saadet artık bu dünyada değildir. Hz. İsa insanlara göklerin 

melekutunu vaat etmiştir. Kur’an’ı Kerim ise, bu iki vaadi korumakla birlikte, onu, 

ferdin amelinin gayesi olmaktan çıkarmıştır. Faziletli bir insanın amacı, ne dünyada 

ne de ahirette hakimiyet değil mutlak iyiliği, yani her işte sadece Allah ‘ın rızasını 

aramaktır. 

‘’Kur’an’ın gayesinin aslı şudur; ‘’Sapık yollara düşerek’’, ‘’yeryüzünde 

fitne ve bozgunculuk yapmaktan’’ insanları alıkoymak. Bu yüzden imalı olarak 

cezaya çarptırmakla tehdit ettiği Yahudiler hakkında şöyle der; ‘’Alimleri ve 

hahamları, onların günah söz söylemelerine, haram yemelerine engel olmaları 
                                                
16 Özdoğan, Öznur, İsimsiz Hayatlar, Ank 2005, s.242 
17 Draz, Abdullah, Kur’an’a Giriş, s.77-78 
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gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür!’’ (5/Maide,63). Böyle ihmal yüzünden 

işlenen günahlar, kebairi işlemek kadar kötüdür. Bunun içindir ki, Muhammed (s.a.s) 

hem kendi toplumlunu hem de insanlık toplumlarını uyarmak için gelmiştir. Çünkü 

Allah‘ın elçisi her ne kadar kendi toplumuna doğrudan doğruya hitap ediyor ise de, 

tebliğini yaptığı andan itibaren hitabı evrenselleşir. Bunun için Kur’an, 

‘’Peygamberliğin bölünemeyeceği’’ konusunda ısrar etmiştir. Kötülüğe engel olma, 

veya artık yerleşmiş olan ahlâksızlıkları tedavi etmeye çalışma, her peygamber 

tarafından kendi ümmetlerine yüklenen görev idi. Muhammed (s.a.s) ile bu görev 

Müslüman topluma geçmiştir. Bu toplumun görevi şöyle dile getirilmektedir; 

‘’İnsanlık için şahit olmak’’ ve ‘’iyiliği davet edip kötülüğü 

yasaklamak’’(2/Bakara,143;3/Al-i İmran,104-110)’’18 

Hz. Muhammed güzel ahlâk konusunda bizlerin modelidir. Hz. Ayşe’ye 

Peygamberimizin ahlâkı sorulduğunda ‘’Siz hiç Kur’an okumazmısınız? O’nun 

ahlâkı Kur’an’dı’’ demiştir. Evet Yüce Peygamber  Kur’an’ı hem sözleriyle hem de 

fiilleriyle tefsir etmiştir. Yani Kur’an’ı hayata geçirmiş her konuda inananlara örnek 

olmuştur. Diğer peygamberlerde Hz. Muhammed’in kardeşleridir ve hepsi aynı 

misyonun temsilcileri olmuşlardır. İnsanları; Allah’a iman etmeye, Tevhide, ahiret 

gününe imana ve ahlâklı olmaya çağırmışlardır. 

‘’Kur’an’ın gelmesiyle zirveye ulaşan, insanı ‘’kemale yürüyüşünde’’ 

zirveye eriştiren, bütün fıtri imkanlarını gerçekleştirmede son noktaya vardıran bir 

mu’ciz içeriği daha vardır. Kur’an’ın bu muhtevası, hem uslüp hem de anlam 

bakımından mucizedir. Daha önce hiçbir vahiyde gelmeyen, ilk defa kendisinin 

söylediği vahiylerdir. Bunlar tek kelimeyle, insanın anlam arayışına cevap veren, 

insanın varoluşuna gerçekleştirmesinde bütün fıtri imkanları ile örtüşen ve onları 

harekete geçiren ayetlerdir. İnsan bu ayetlerle hayatını anlamlandırırsa, ‘’kendine 

erme’’noktasında kilitlenip kalmaz, ‘’kemal’’e yürüyerek Allah ‘a yaklaşır. Bu 

sayede dünya-ahiret bütünlüğünü, yani hayatın sırrını bir tarafından yakalamış 

olur.’’19 

Tüm İlahi dinlerin amacı genel anlamda toplumu Allah’a inanan ve ahlâklı 

olan insanlar topluluğu kılmak ve onların iki dünya saadetini sağlamaktır. Aslında 

insanın fıtratında da Allah ‘a inanmak, kul olmak ve ahlâklı olmak olduğu için insan 
                                                
18 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.126 
19 Serinsu, A.Nedim, Kur’an Nedir? İst 96, s.95 
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bunları gerçekleştirmedikçe mutlu olmayacak ve kendine yabancılaşacaktır. 

İslamiyet ve Hiristiyanlık dünyamızın büyük bir çoğunun tercihi olan dinlerdir. Fakat 

dünyabir çok ahlâksızlığın sergilendiği mutsuz insanlarla dolu yaşanamaz bir yer 

haline gelmiştir. 

İşte tezimizde bu iki ilahi dindeki ortak ahlâk ilkelerini ortaya koymaya 

çalıştık. Çünkü insanların mutluluğu maddi kalkınma yanında manevi değerlere de 

bağlıdır. İnsanlar manevi değerler üzerine daha çok eğilmelidirler ve bu alandaki 

bunalımı çözmek için içtenlikle çaba göstermelidirler.İşte insanlığı içine düştüğü bu 

çıkmazdan kurtarmak için insan olmada ve insanca yaşamada genel geçerliliği olan 

ortak değerlere ihtiyaç vardır.Dinler arasındaki ortak ahlâk ilkeleri tespit edilip 

insanlar bu evrensel ortak ahlâk ilkelere davet edilmelidirler. 

II.Metot ve Kaynaklar 

Kitab-ı Mukaddes’e ‘’ tahrif edilmiştir’’, ‘’ hükmü kalmamıştır’’vb 

önyargılarla bakılmasının yanlış olduğuna inanıyoruz. Dünyamızda birlikte 

yaşadığımız yüzbinlerce insan bu kutsal kitaba inanmaktadır. Dinlerde inanç 

konusundaki tartışmaların insanlığa bir fayda sağlayamayacağı görülmektedir. 

Çünkü inançlarda uzlaşmak çok zor bir iştir. Fakat farklı dinler asğari müştereklerde 

uzlaşıp insanlığı çıkmazdan kurtarabilirler. 

Tezimizde önyargılardan uzak bir şekilde aynı kaynaktan gelen iki kutsal 

kitap olan Kur’an’ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’i titizlikle inceleyerek ortak ahlâk 

ilkelerini tespit etmeye çalıştık. Araştırmamızda asıl kaynağımız Kur’an’ı Kerim ve 

Kitab-ı Mukaddes’dir.  

Tezimizde kaynak taraması yöntemi kullanılarak, konu ile ilgili bilgiler 

çeşitli kitap, dergi, tez ve makaleler taranarak tespit edildi. Tespit edilen bilgiler 

fişlendi ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Yeri geldiğinde hadis ve tefsir kitaplarından 

istifade edildi. İslam Ahlâkı kitaplarından yararlanıldı. Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı 

Kerim’in ahlâki öğretisini anlamamız için indikleri dönemin kültürel özelliklerini iyi 

anlamamız gerektiğinden tezimizde dinler tarihi ve İslam tarihi kitaplarından 

faydalanıldı. İlgili konularda internetten yararlanıldı, Hırıistiyan siteleri incelendi 

gerekli alıntılar yapıldı.  

Şüphesiz Kur’an’ı en güzel yaşayan ve bizlere model olan Hz. 

Muhammed’dir. O bir peygamber ve rehber olması dolayısıyla insanı ve toplumu 
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tahlil etmiş ve onların ruhi hastalıklarının tedavisi konusunda önemli yol 

göstermelerde bulunmuştur. 

Çalışmamızda konularla ilgili hadislerden de yararlandık. Zira hadislerde de 

Kur’an’da olduğu gibi insanın tabiatı, karakteri eğilim ve tutumları, toplumun ahlâki 

yapısı ve eğitimi konusunda önemli bilgiler bulunmaktadır. 

Elde ettiğimiz bilgilere bazen orjinal metin olarak bazende özet bilgi 

şeklinde araştırmamız içerisinde yer verdik. Bu arada kendi yorumlarımızı da yer yer 

ifade ettik.  

Çalışmamızın I.Bölümünde; Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı kerim hakkında 

tarihi kültürel şartlarda göz önüne alınarak bilği verildi. II.Bölümde ise Ahlâk’ın 

tanımı ve çeşitleri, ahlâkın kişi ve toplum üzerindeki etkileri tartışıldı. III.Bölüm de 

ise bu iki Kutsal Kitap da olan ortak ahlâk ilkeleri tespit edildi. 

Biz imkanımız nispetinde konuyu derinlemesine araştırmaya çalıştık. 

Ancak yine de eksik kalan noktalar olabilir. Buna rağmen bu konuda araştırma 

yapmak isteyenlere bir ışık olabileceğimize inanıyoruz.  

III.Kavramsal Çerçeve 

Tezimizin konusu ortak ahlâk ilkeleri olduğundan ‘’ahlâk’’kavramını 

açmamız gerkmektedir. 

Ahlâk Arapça’da ‘’seciye, tabiat, huy’’ gibi manalara gelen hulk veya huluk 

kelimesinin çoğuludur. Ahlâk sadece  iyi huylar ve kabiliyetler manasına gelmez. 

Kelimenin asıl manası ile iyi ve kötü huyların hepsine birden ahlâk denir. Buna göre 

ahlâksız insan yoktur, iyi veya kötü ahlâklı insan vardır.  

Ahlâk, insanda gelip geçici bir hal olmayıp onun manevi yapısında 

yerleşen, bir meleke halini alan yatkınlık ve kabiliyetler bütünüdür. 

Ahlâk’ı, ‘’bireylerin iradi hareketleriyle ilgilenen bir alan’’ olarak 

tanımlamak da mümkündür. İnsan irade sahibi olduğu için ve fiillerini kendi 

seçimiyle yaptığı için ahlâki bir değerlendirmeye tabi tutulur ve ahlâklı veya ahlâksız 

diye isimlendirilir. İnsanın akıl sahibi olması, hür olması, egoist olması ve bir arada 

yaşama mecburiyetinde olması ahlâkın sadece insanlar için olduğunun göstergesidir. 

Bu nedenledir ki ahlâk, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları 

düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını belirlerler. İnsanların bir arada huzur 

içinde yaşamalarını sağlarlar. 
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‘’İslam Ahlâkı’’ ve ‘’Hırıstiyan Ahlâkı’’ terimleri ise İslamiyetin ve 

Hristiyanlığın sunmuş olduğu hayat tarzlarını anlatmak için kullanılır. İlahi kaynaklı 

tüm dinler insanlığa bir hayat tarzı sunarlar. İnsanların nasıl yaşamaları gerektiğini, 

nasıl bir hayat sürdürürlerse mutlu olacaklarını öğretirler. 

İyi ve güzel ahlâkın temeli, ilahi vahye dayanan dindir. Ancak dine dayanan 

ahlâk müessesesi insanların ruhlarını tatmin eder, huzura kavuşturur ve maddi- 

manevi yükselmelerini sağlar.  

İslamda ahlâki hükümler manevi müeyyidelere bağlanmıştır, Ahlâkın 

vicdani, akli, hukuki ve ictimai müeyyidesinden ayrı olarak başta gelen müeyyidesi 

Allah korkusu ve sevgisidir.  

İnsanı yaratan ve onu en iyi tanıyan Yüce Allah, onun fıtratına her şeyin en 

iyisini ve en güzelini yerleştirmiştir. Bu tertemiz yaratılışta, insanın özünde güzel 

ahlak da vardır. Bu nedenledir ki insan iyi ve güzel şeyler yaptığı zaman mutlu, kötü 

ve çirkin şeyler yaptığı zaman mutsuzdur. Gerek Hırıstiyanlık gerekse İslamiyet 

güzel ahlâka büyük önem vermişlerdir. 

Ne yazık ki yıllarca dinin ahlâki boyutu bu ilahi dinlerdi geri plana atılmış 

din şekilselleşmiştir. Bu durum sonucunda ahlâka gereken değerin verilmeyişi 

insanlığı mutsuzluğa ve bu çıkmaza sürüklemiştir. İnsanlığın kurtuluşu tekrar bu 

ortak ahlâk ilkelerine dönmekle mümkün olacaktır. "Güzel ahlâkın başı, kişinin, 

başkalarına eziyet verecek tutumlardan kaçınmasıdır. Bu, Hz. Rasulullah (s.a.v.)'in, 

"Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir" 

şeklindeki kapsayıcı sözüyle öğrettiği bir haslettir. Başkasının eziyet görmesine 

sebebiyet veren her tutum "kötü ahlâk" kapsamındadır; bu tutumun, insanların "güzel 

ahlâk" olarak isimlendirdiği "hizmet", "edep" ve "ta'zim" görüntüsü altında vuku 

bulması birşeyi değiştirmez. Çünkü "güzel ahlâk"ın gerçeği, "başkasını rahat 

ettirme"dir ve bu, "hizmet"ten önce gelir. Zira rahat ettirme olmadan hizmet, özsüz 

kabuk gibidir. Şu bir gerçek ki, "adab-ı muaşeret" her ne kadar akaid ve ibadetlerden 

-bunların "din'in şeairi" olması bakımından- sonra gelirse de, bir başka açıdan 

onlardan önce gelir. O da şudur: Akaid ve ibadetlerdeki bir ihlal insanın sadece 

kendisine zarar verir; adab-ı muaşerette bir ihlal ise başkasına zarar vermek anlamına 

gelir. Kişinin başkasına zarar vermesi ise, kendisine zarar vermesinden daha büyük 

bir yanlıştır.  
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‘’…Dinin hukiki ve kurumsal yanı gerektiğinden fazla bir şekilde 

vurgulanmıştır. Bu anlayış, temel olarak İsa (a.s) dönemi Yahudileri ile paylaştığımız 

bir anlayıştır. Bu anlayışta din, ibadet, ukubat ve muamelat ile ilgili bazı sayılı emir 

ve yasaklara indirgenmiş bir şeriat ile sınırlanmakta ve tanımlanmaktadır. Bu 

durumda din, bu kuralları insanlara yaşatmak için vardır. Dindarlık ise bu kuralları 

uygulamaktan ibaret olarak görülmektedir. Bu anlayışta şeriata temel teşkil etmesi 

gereken ahlâk alanı son derecede daraltılmış; yok sayılmasa da görmezlikten 

gelinmiştir. Bu ise dini yaşantıya dar bir alana sıkıştırmanın da ötesinde, bu yaşantıyı 

ahlâki temelden yoksun bırakmıştır. Böylece ibadetlerin iflası ve hukukun işleyişi, 

matematik ya da mantık kadar mekanik hale gelmektedir. Bu anlayış doğrultusunda 

dindarın yaşantısı ise içtenlikten ve gönüllülükten yoksun bir durum almaktadır. Bu 

anlayış doğrultusunda dindarın dini yaşantısı rahatlıkla sevaplar için artıların, 

günahlar için eksilerin atıldığı bir cetvel halinde, metrik uzunluk veya ölçü birimleri 

ile ifade edilebilir bir tabiata indirgenmiştir.’’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Paçacı, Mehmet, a.g.e, s.17 
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I.BÖLÜM 

KİTAB-I MUKADDES VE KUR’AN-I KERİM 

I.KİTAB-I MUKADDES 

A.  Eski Ahit 

Eski Ahit’e Yahudiler Tanah adı verirler. Yahudilerin kutsal kitabıdır. 

Tanah üç bölümden oluşur; Tora (Tevrat), Nevim ve Ketuvim. Tanah adı bu üç 

bölümün İbranice baş harflerinin birleştirilmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. 

Tanah’ın ihtiva ettiği kitapların sayısı konusunda sadece Yahudilerle Hiristiyanlar 

arasında değil, Hiristiyanların, kendi aralarında da ihtilaf vardır.21 

Eski Ahit, otuzdokuz kitapdan oluşur. Bunlar ; 

1. Tekvin 

2. Çıkış 

3. Levililer 

4. Sayılar 

5. Tensiye 

6. Yeşu 

7. Hakimler 

8. Rut 

9. I.Samuel 

10. II.Samuel 

11. I.Krallar 

12. II.Krallar 

13. I.Tarihler 

14. II.Tarihler 

15. Ezra 

16. Nehemya 

17. Ester 

18. Eyub 

19. Mezmurlar 

20. Süleymanın Meselleri 

21. Vaiz 

                                                
21 Günay, Tümer, Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ank 93, s.193 
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22. Neşideler Neşidesi 

23. İşaya 

24. Yeremya 

25. Yeremyanın Meselleri 

26. Hezekiel 

27. Daniel 

28. Hoşea 

29. Yoel 

30. Amos 

31. Obadya 

32. Yunus 

33. Mika 

34. Nahum 

35. Habakkuk 

36. Tsefanya 

37. Haggay 

38. Zekarya 

39. Malaki 

Eski Ahidi ve getirdiği ahlâki emirleri daha iyi anlayabilmek için o devrin     

kültürel ortamını anlamamız gereklidir.Bu dönem hakkında bilgilerimizi Kitab-ı 

Mukaddes’ten alıyoruz. 

İsrail Oğulları Hz. Yusuf zamanında Mısır’a gitmişler ve orada Firavun’un 

zulmüne uğramak suretiyle uzun bir esaret hayatı yaşamışlardır. Firavun yeni doğan 

çocukları öldürtmüş, erkeklere işkence yapmış, kadınlara ise ancak kötülük yapmak 

için dokunmamıştır. Allah, İsrail Oğullarını bu esaret hayatından, Mısır’daki bela ve 

felaketten kurtarmıştır. Denizi yarıp onları kurtarmış ve firavun, ordusu ile birlikte 

boğularak can vermiştir.22 

Yüce Allah’ın İsrail Oğullarına yaptığı bunca iyiliğe rağmen onlar Allah’a 

verdikleri sözü tutmamışlardır. Allah’ın emirlerine uymamışlardır. Allah ‘a kulluktan 

ve güzel ahlâktan uzaklaşmışlardır. 

                                                
22 Kahraman, Ahmed, Mukayeseli Dinler Tarihi, İst 1999, s.187 
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Musa’dan önceki İbranilerde de Animizme rastlanmaktadır. Bazı ağaçlar 

ruhların meskeni halindedir; göçebeler için değeri çok büyük olan vahalardaki bazı 

pınarlarla bazı dağlar, özellikle Sina dağı da öyledir. Sina dağına, Malenezyalıların 

mana’sına kıyaslanabilecek bir kuvvet sinmiştir. Nitekim Musa oturduğu yerin 

çevresine bir sınır çekmek zorunda kalmıştı. İnsan olsun hayvan olsun bu sınırı aşan 

canlı bir varlık, taşıdığı- dışkutsal (profane) varlıklar için öldürücü olan- kutsal 

akızı(seyyaleyi) başkalarına geçirmesin diye, uzaktan taşla veya okla öldürmek 

gerekti.23 

‘’İsrail oğullarının devlet kurmadan önce, bir Amphiktyonia kurmuş 

oldukları, artık hemen hemen herkesçe kabul edilmektedir. Bu kelimenin anlamı; 

‘’Tanrılar arasından birini kendilerine koruyucu olarak seçen, onun hizmetinde ve 

onu korumak için birleşen halklar’’dır ki, bunlar birbirlerine politik bakımdan da 

bağlanırlardı. Bu kelime Yunancadır; örneği de eski Yunan’da Delphi’deki Apollon 

tapınağını kutsal merkez sayan şehirlerdir. Bir dini merkeze bağlı kabilelerden altılı 

ya da on ikili birlikleri Samilerde de, Hint-Avrupa kavimlerinde de görmekteyiz. 

Bunlar, tapınağın bakımını birer ya da ikişer ay süreyle üzerlerine alırlardı. Doğu 

Ürdün’deki Arami şehirleri önce böyle on ikili bir dini birlik iken, sonradan Ammon, 

Maob ve Edom krallıkları haline gelmişlerdi. Tevrat’ın Tekvin kitabında sık sık 

Aramilerin, İsmaililerin, Edomilerin ve Horilerin böyle on ikili ya da altılı 

birliklerinin sözü geçer. İşte İsrail’in on iki kabilesi ya da evi böyle bir birlikti. 

Cahiliye devri dediğimiz, İslam’dan önceki zamanlarda Hicaz’daki Arap kabile ve 

klanları da sadece , Kabe’yi kutsal merkez olarak tanımakta birleşmekteydiler.24 

On Emir’in ilk dördü, Yahve’den başka Tanrılara tapılmamamsı, onlar için 

putlar yapılmaması, Tanrı’nın adının lüzumsuz yere anılmaması ve Şabbat gününde 

hiçbir iş yapılmaması yolundadır. Bunların yasaklanmasına bakılırsa, daha önce var 

oldukları kolayca düşünülebilir. 

‘’Karşımda başka tanrıların olmayacaktır!’’ buyruğunu kolayca 

anlayabiliriz; çünkü Yahve, İsrailoğullarının ‘’Melek’’ yani meliki, hükümdarıdır, 

ikinci, ortak bir hükümdara elbette tahammül edemezdi. Onlar varsın başka halkların 

tanrısı olsunlar, İsrailoğulları onları saymamalıdır. Görülüyor ki, henüz tek, eşitsiz ve 

evrende ortaksız bir tanrı tasarımı doğmamıştı. 
                                                
23 Cholleye, Felicien, Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, İst 1966, s.130  
24 Örs, Hayrullah, Musa ve Yahudilik, İst 2000, s.92 



 20 

İkinci emir ‘’Kendin için oyma put yapmayacaksın’’dır. O devirde 

insanların tapınmak için oyma put yaptıklarını ve bunun yasaklandığını görmekteyiz. 

‘’Üçüncü Emir, yani ‘’Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın; çünkü 

Tanrı kendi adını boş yere ağza alanı suçsuz tutmayacaktır’’ emri, ilk bakışta 

önemsiz, hatta anlamsız gibi gelebilir. Ama iş aslında öyle değildir. Bundaki amaç, 

Yahve adının herhangi bir sihir, bir büyü için kullanılmasını önlemektir. O 

çağlardaki öteki halklarda din, sihirle iç içeydi. Aynı zamanda sihirbaz olan rahipler 

ya da büyücüler, işin gereğine göre bir tanrıyı, esrarlı bir takım ayinlerde, adlarıyla 

çağırırlardı ve o tanrının da bu çağrışa mutlaka geleceğine inanılırdı. Bunun 

kalıntıları, yakın zamanlara kadar bizde de süren cin davetleri, hatta biraz da 

ispiritizma toplantılarıdır. İşte On Emir’in üçüncüsü bunu önlemektedir. Bu emirleri 

açıklayan ve genişleten yasada bunu daha açık bir madde halinde görüyoruz. 

‘’Afsuncu kadını yaşatmayacaksın’’25 

Puta tapmakta eski ahitte yasaklanmış kötü bir davranıştır. İsrailoğulları Hz. 

Musa döneminde bile buzağı heykelini yapmışlar ve ona tapmışlardı. Zaman zaman 

Allah ‘ unutup putlara tapmışlardır bu durum Eski Ahid’de eleştirilmiştir. 

‘’Şimdi git gide suçu artırıyorlar ve gümüşlerinden kendilerine dökme 

putlar, kendi anlayışlarına göre putlar yaptılar. Hepsi usta işleridir. Onlar hakkında 

diyorlar; kurban kesenler buzağıları öpsünler. Bundan ötürü sabah bulutu gibi ve 

erken uçup giden çiy gibi, harman yerinden kasırga ile sürülen saman ufağı gibi, ve 

pencereden tüten duman gibi olsunlar.’’26 

Eski  Ahid’de dikkatimizi çeken diğer bir konu da köleliktir. Bu da bize 

köleliğin var olduğunu göstermektedir. Kölelerin azad edilmesi ve onlara iyi 

davranılması buyrulmuştur. 

‘’ İbrani bir köle satın alırsan, altı yıl kölelik edecek, ama yedinci yıl 

karşılık ödemeden özgür olacak. Bekâr geldiyse, yalnız kendisi özgür olacak; evli 

geldiyse, karısı da özgür olacak. Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından 

çocukları olursa, kadın ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidecek. Ama 

köle açıkça, `Ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak 

istemiyorum` derse, efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı 

                                                
25 Örs, Hayrullah, a.g.e, s.96 
26 Hoşea 13;2-3 
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sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine 

hizmet edecek.’’27 

‘’Bir adam erkek ya da kadın kölesini gözüne vurarak kör ederse, gözüne 

karşılık onu özgür bırakacaktır. Eğer erkek ya da kadın kölesinin dişini kırarsa, 

dişine karşılık onu özgür bırakacaktır.”28 

‘’ Eğer İbrani kardeşlerinizden bir erkek ya da kadın size satılırsa, altı yıl 

size kölelik edecek, yedinci yıl onu özgür bırakacaksınız. Onu özgür bırakırken, eli 

boş göndermeyin.Ona davarlarınızdan, tahılınızdan, şarabınızdan bol bol verin. 

Tanrınız RAB`bin sizi kutsadığı oranda ona vereceksiniz. Mısır`da köle olduğunuzu, 

Tanrınız RAB`bin sizi kurtardığını anımsayın. Bu buyruğu bugün size bunun için 

veriyorum.’’29 

‘’ Efendisinden kaçıp size sığınan köleyi efendisine teslim 

etmeyeceksiniz.Bırakın kendi seçeceği yerde, beğendiği bir kentte aranızda yaşasın. 

Ona baskı yapmayacaksınız.’’30 

Yine aşağıdaki ayetlerde İsrailoğullarının o zamanki ahlâki duurmlarını 

görmekteyiz. 

‘’ Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. 

Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar 

kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. Karın yaşadığı sürece onun 

kızkardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.Âdet 

gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın.Komşunun karısıyla 

cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin. İlah Molek`e ateşte kurban edilmek 

üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrın`ın adına leke getirmeyeceksin. 

RAB benim. Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir. Bir hayvanla cinsel 

ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak 

amacıyla bir hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu. Bu davranışların hiçbiriyle 

kendinizi kirletmeyin. Çünkü önünüzden kovacağım uluslar böyle kirlendiler. 

Onların yüzünden ülke bile kirlendi. Günahından ötürü ülkeyi cezalandırdım. Ülke, 

                                                
27 Çıkış 21;2-6 
28 Çıkış 21;26-27 
29 Tensiye 15;12-15 
30 Tensiye 23;15-16 
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üzerinde yaşayan halkı kusuyor. İster yerli olsun, ister aranızda yaşayan yabancılar 

olsun kurallarıma ve ilkelerime göre yaşayacaksınız. Bu iğrençliklerin hiçbirini 

yapmayacaksınız. Sizden önce bu ülkede yaşayan insanlar bütün bu iğrençlikleri 

yaparak ülkeyi kirlettiler. Eğer siz de ülkeyi kirletirseniz, ülke sizden önceki uluslara 

yaptığı gibi sizi de kusar. Kim bu iğrençliklerden birini yaparsa halkın arasından 

atılacaktır. Buyruklarımı yerine getirin, sizden önceki insanların iğrenç törelerine 

uyarak kendinizi kirletmeyin. Tanrınız RAB benim.”31 

Eski Ahid’de komşuya, garibe, öksüze iyi davranmak emredilmiştir. 

Hırsızlık, zina ve adam öldürme yasaklanımıştır. İsrailoğulları  kendilerine gelen bir 

çok peygambere ve Yüce Allah’ın kendilerine yaptığı bir çok rahmete karşın 

peygamberlerden  sonra hep nankör olmuşlar Allah’ın öfkesini kazanmışlardır. 

Putlara tapmışlar birçok ahlâksızlıkları yapmışlarıdır. 

Hz. Süleyman’dan sonra da İsrailoğullarının Allah’ın emirlerini unuttuğunu 

görmekteyiz. 

‘’ Dinden dönüldü, putlara, komşu kavimlerin ilahlarına tapılmaya başlandı. 

Beyt’ül- Makdis bir çok defa soyuldu, yağmalandı ve yıkıldı. Beyt’ül Makdis’in 

avlusuna, putlara kurban kesmek için mezbah bina edildi. Ne Tevrat’tan ne de 

Tevrat’a ilişkin hiçbir şeyden bahsedilmedi. İsrail Devleti yıkıldıktan sonra Yahuda 

Devleti çeşitli sıkıntı ve güçlüklere düçar oldu. Onun faaliyeti, ekseriya zındıklara ve 

kafirlere karşıydı. Bu devlet yıklımazdan önce saltanata Yuşa İbn Amon (M.Ö. 629-

598civarı) geçti. Yuşa b. Amon, memleketini, içine düştüğü sıkıntı ve güçlüklerden 

kurtarmak umuduyla imana dönmeye ve Tevrat’a tabi olmaya gayret etti.’’32 

B. Yeni Ahit 

Hiristiyanlığın kutsal metinlerinin bir araya getirildiği mecmuaya ‘’Yeni 

Ahit’’denir. Yeni Ahit, dört İncil dışında yirmi üç risaleden oluşur. İnciller ve 

risaleler şu sıraya göre dizilirler; 

1. Matta 

2. Markos 

3. Luka 

4. Yuhanna 

5. Resullerin İşleri 
                                                
31 Levililer,18;17-30 
32 Çelebi, Ahmet, Yahudilik, İst 1978, s.261   
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6. Romalılara Mektup 

7. Korintoslulara Birinci Mektup 

8. Korintoslulara İkinci  Mektup 

9. Galatyalılara  Mektup 

10. Efesoslulara Mektup 

11. Filipililere Mektup 

12. Koloselilere Mektup 

13. Selaniklilere Birinci Mektup 

14. Selaniklilere İkinci Mektup 

15. Timoteosa Birinci Mektup 

16. Timoteosa İkinci Mektup 

17. Titusa Mektup 

18. Filimona Mektup 

19. İbranilere Mektup 

20. Yakubun Mektubu 

21. Petrusun Birinci Mektubu 

22. Petrusun İkinci Mektubu 

23. Yuhannanın Birinci Mektubu 

24. Yuhannanın İkinci Mektubu 

25. Yuhannanın Üçüncü Mektubu 

26. Yahudanın Mektubu 

27. Vahiy 

Kilisenin öğretisine göre, İnciller, Hz. İsa’nın Havarilerinden olan Matta ve 

Yuhanna ile onların arkadaşları Luka ve Markos tarafından milattan sonra ilk 

yüzyılda yazılmıştır. İncilleri oluşturan ilk dört kitapçıkda, Hz.İsa’nın hayatı ve 

ögretileri anlatılır. İncilleri izleyen ‘’Elçilerin İşleri’’nde ise, Hz.İsa tarafından 

seçilen havarilerin (elçilerin), Hiristiyanlığı yaymak için gösterdiği faaliyetlerden söz 

edilir. ‘’Elçilerin İşleri’’ üçüncü İncil ‘in yazarı Luka tarafından kaleme alınmıştır. 

Yeni Ahid’de yer alan mektuplara gelince, bunların on dördü, Pavlus tarafından, 

Hristiyanlığın esaslarını özellikle, Yahudi cemaatin dışındaki Hırıstiyanlara 

açıklamak amacıyla yazılmıştır. Diğer yedi mektup Havariler tarafından yazılmıştır. 

Bu mektuplar da, inançla ilgili bazı konuları açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. 
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İncilin son risalesi ise Yuhanna tarafından kaleme alınan ‘’Esin’’ (Vahy) dir. 

Yuhanna bu risalesinde, üstü kapalı ve esrarengiz bir uslupla istikbalde 

gerçekleşecek olaylardan söz etmektedir. 33 

Yeni Ahit’i ve getirdiği ahlâki ilkeleri daha iyi anlayabilmemiz için o 

dönemin kültürel özelliklerini anlamamız gereklidir. 

Hz. İsa’nın geldiği dönemde Filistin bölgesinde belli başlı üç eyalet 

bulunuyordu. Bunlar; Yahuda, Samariye, Galile eyaletleridir. 

Filistin, tarih boyunca durmadan istilalara maruz kalmış, bir bölgedir. 

Tarihte meşhur Babil sürgünü olarak geçen Buhtunnasr’ın Filistin’i işgali ve 

Yahudileri Babile sürgünü olayı gibi olaylar, bu bölgede sık sık vuku bulmuştur.34 

‘’İsa’nın mesajına başladığı günlerde bu bölgede Yahudi inançları halkın 

arasında yaygındı. Yani Yahudiliğin monoteist Tanrı karakteri halk içinde belirgindi. 

Yahudiler kendilerini Allah’la ahit yapmış bir millet olarak görüyordu. Bunun için 

Yahudiler, kendilerini imtiyazlı  bir millet olduklarına inandırmışlardı. Bu inanılan 

Allah, Tanrı Yehova sadece Yahudi toplumunun Tanrısı gibi bir özelliğe sahipti.’’35 

‘’Yahudi dininde de ‘’Din Adamı’’ çok önemli bir fonksiyon icra 

etmekteydi. Kutsal kitabı, din adamları izah ediyor ve halkın ibadetlerini onlar ifa 

ettiriyorlardı. Yahudilerde en önemli ibadet yeri şüphesiz Kudüs Mabedi idi. İsa 

zamanında bu mabed oldukça  önem taşıyordu. Mabed hizmetleri, baş rahibin emri 

altındaki rahipler tarafından icra ediliyordu. Bunlar da ‘’Levililere’’ mensuptu. 

Levililere mensup olmayan rahiplerde vardı. Bunların görevleri, dini merasimleri 

tanzim etmek, kutsal kitabın  yorumunu yapmak, dini  eğitim ve öğretimi yerine 

getirmekti. Din hizmetlerini  ifa için sahneye  M.Ö. 2. asırda birde ‘’Yazıcılar’’ 

çıkmıştı. Yazıcılar din bilğinlerini meydana getiriyordu.’’36 

‘’Hz. İsa’nın risaletinin muhatabı olan insanların yaşadıkları Filistin, ecnebi 

istilası ile tahrip edilip Yahudi ahalisinin işkencelere uğratılmaları sebebiyle, hiç 

adam yerine koymadıkları öteki müşrik milletler tarafından zulme maruz kalma 

sebebiyle, Yahudiler, kalplerinde her an alevlenmeye hazır bir kin taşıyorlar, Mesih 

olacak yeni bir Hz. Musa bekliyorlardı.’’37 

                                                
33 Akdemir, Salih, Hıristiyan KaynaklaraVe Kur’an’ı Kerim’e Göre Hz.İsa, Ank 92, s.19 
34 Aydın, Mehmet, Hristiyan Kaynaklara Göre Hırıstiyanlık, Ank 95, s.3  
35 Aydın, Mehmet, a.g.e, s.5 
36 Aydın, Mehmet, a.g.e, s.7 
37 Yıldırım, Suat, Mevcut Kaynaklara Göre Hiristiyanlık, İzmir 96, s.23 
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Kitab-ı Mukaddes’e baktığımızda Hz. İsa gönderildiği sırada Yahudi 

toplumunun,  ruhi bir çöküntü içinde bulunduğunu görmekteyiz. Din, maneviyattan 

tamamen uzak kuru bir şekilciliğin altında gerçek anlamını yitirmişti. Dinin 

insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesinin sebebi din bilğinleri idi. Hz. 

İsa’nın verdiği büyük mücadele işte dini tek eli altına almış, çıkarlarına alet etmiş bu 

din bilğinlerine karşı olmuşdur. Bu din bilğinleri Sadukiler ve Ferisilerdir. 

‘’ Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere 

İsa şu benzetmeyi anlattı: “Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere 

tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti: `Tanrım, öbür insanlara -

soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere- ya da şu vergi görevlisine benzemediğim 

için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını 

veriyorum.` Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile 

istemiyordu, ancak göğsünü döverek, `Tanrım, ben günahkâra merhamet et` diyordu. 

Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü 

kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.’’38 

Gerçekten da Ferisiler, kendilerini diğer insanlardan üstün görüyorlardı. 

Aslında kendilerine verilen ‘’Ferisi’’ismi bu hususu doğrulamaktadır. Zira bu kelime 

‘’ayrılmış’’anlamına gelmektedir. Ferisileri diğerlerinden ayrıan başka bir özellikleri 

de yasal ayrıntılara fazlasıyla önem vermeleridir. Gereksiz ayrıntılara girmelerinin 

sonucu, dini buyrukların gerisinde yatan manaları ve gayeleri görmemişler ve 

böylece dini bir nevi kuru şekilciliğe dönüştürmekten kurtulamamışlardır. Oysa ki 

din, şeklin ötesinde bir derinlik taşıdığı zaman anlam ifade eder ve böylece hitap 

ettiği fertlerin üzerinde müsbet tesir icra eder. Kendilerini herkesten bilgili ve dindar 

gören Ferisilerin, Hz. İsa’ya herkesten önce tabi olacakları yerde O’na karşı 

çıkmalarının başlıca sebebi, halk nezdinde sahip oldukları itibarlarının 

kaybolmasından korkmalarıdır. Aslında bunların dindarlığı görünüşden ibaretti; zira 

iman kalplerine nüfus etmiş değildi. Bu yüzden Hz.İsa onları halkın ve öğrencilerinin 

huzurunda çok ağır bir şekilde eleştirmiştir. ‘’Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın 

kürsüsünde oturanların bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine 

getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri 
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yapmazlar. Ağır ve taşıması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar 

da kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler’’39 

‘’ Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin 

Egemenliği`nin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyor, ne 

de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz! Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, 

ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. 

Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör 

kılavuzlar! Diyorsunuz ki, Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki 

altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.` Budalalar, körler! 

Hangisi daha önemli, altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki, 

Sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, 

andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli, adak mı, adağı 

kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen, hem sunağın hem de 

sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak, 

hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen, 

Tanrı`nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din 

bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını 

verirsiniz de, Kutsal Yasa`nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- 

ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz 

gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız! Vay 

halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını 

temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi! Sen 

önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey 

din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri 

ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru 

görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din 

bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru 

kişilerin anıtlarını donatırsınız.Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla 

birlikte peygamberlerin kanına girmezdik` diyorsunuz. Böylece, peygamberleri 

öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın 
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başlattığı işi bitirin! Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl 

kaçacaksınız?’’40 

Yine din bilginlerinin gösteriş için bazı şeyleri yaptığını İncil’ de 

görmekteyiz. Bu durumları kınanmıştır. 

‘’Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, 

giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin 

yerlere kurulmaya bayılırlar.Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini 

`Rabbî  diye çağırmalarından zevk duyarlar.Kimse sizi `Rabbî` diye çağırmasın. 

Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye Baba 

demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Babadır. Kimse sizi `Önder` diye 

çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, O da Mesih`tir. Aranızda en üstün olan, 

ötekilerin hizmetkârı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan 

yüceltilecektir.’’41 

Yine bu dönemde Allah’ınemirlerinin unutulup gelenek ve göreneklerin din 

haline getirildiğini görüyoruz.  Din kalbe inip sevgiye dönüşmedikçe yapılan 

eylemler şekilden öteye geçemez. Bu dönemde de insanların dini şekli olarak 

yaşadıklarını görmekteyiz. 

‘’Bu sırada Yeruşalim`den bazı Ferisiler ve din bilginleri İsa`ya gelip, 

“Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?” diye sordular, “Yemekten önce 

ellerini yıkamıyorlar.” İsa onlara şu karşılığı verdi: “Ya siz, neden töreniz uğruna 

Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz?Çünkü Tanrı şöyle buyurdu: `Annene babana saygı 

göstereceksin` `Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, 

`Her kim anne ya da babasına, benden alacağın bütün yardım Tanrı`ya adanmıştır 

derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir` diyorsunuz. Böylelikle, 

töreniz uğruna Tanrı`nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! 

Yeşaya`nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir: `Bu halk 

dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü 

öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.’’42 

 

                                                
40 Matta 23;13-33 
41 Matta 23;5-12 
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II.KUR’AN-I KERİM 

Kur’an-ı Kerim açık delilleri ile insanlığı hidayete sevk, doğru yola irşad, 

gösterdiği iman esaslarına dayılı faziletli bir hayatı tesis etmek için, Yüce Allah 

tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed’e ilahi vahiy olarak yirmiüç senede 

indirilen kutsal kitapdır. Kur’an-ı Kerim’de 114 sure ve 6666 ayet vardır. 

Bu yüce kitap, inananlar için sadece mukaddes bir vahiy olmamış aynı 

zamanda, onların ruhlarının gıdası, ibadetlerinin esası, ahlâklarının temeli ve 

edebiyatlarının bir şaheseri; tek kelimeyle, hayatlarının bütün yönlerini düzenleyen 

bir rehber, bir esas olmuştur. Kur ‘an-ı Kerim’in muhatabı, bir kabile, bir millet veya 

belirli bir ırk değil, bütün insanlıktır. 

Hz. Muhammed kendisine zaman zaman ve parça parça inen ayetleri 

müminlerden sadece namazlarda okumak için sadece ezberlemelerini değil aynı 

zamanda yazıya geçirmelerini istiyordu. 

Kur’an, Hz. Peygamber’in sağlığında çoğu kimse tarafından bütünüyle 

ezberlenmiş ve namazlarda okunmuştur. Ayrıca yapraklara kemiklere, parşömenlere 

ve elde bulunan başka malzeme üzerinde yazılmıştır. Kur ‘an’ın tamamı, Hz. 

Ömer’in isteği üzerine, ilk halife Hz. Ebubekir tarafından bir araya toplanmıştır. Hz. 

Ebubekir zamanında Zeyd b. Sabit başkanlığındaki heyet tarafından bir araya 

getirilen Kur’an metinleri, Hz. Osman devrinde, yine aynı heyetin idaresinde, 

bugünkü tertibini almış ve çoğaltmıştır. Kur ‘an’ın tertibi kronolojik düzen üzerine 

değil, Hz. Peygamber’in yaptığı düzenlemeye göredir.43 

‘’İnsanlar için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in Hz.Peygambere 

indirilişinin asıl gayesi, insan aklını ve değerini yükseltmek, onu doğru yola 

sevketmek, maddi ve manevi yönden en iyi şekilde menfaatlendirmektedir. O, inancı 

ıslah ve ahlâkı güzelleştirmek ister. Sosyal hayat kaidelerini vazederken orta bir yol 

takip eder. Pek çok ayetlerinde insanları zulmetten nura sevkeden prensipleri 

koymuş, yapılan kötü işlerin neticesi ile korkutmuş, öbür alemde insanların amelleri 

karşılığı olan güzel veya dehşetli hayatı en güzel şekilde vasfetmiştir. Bütün bunlar 

insanoğlunun saadeti içindir. Böylece Kur’an-ı Kerim, gerek şahsi hastalıklara ve 
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gerekse cemiyetin ahlâki hastalıklarına ilaç olmuş, ferdi ve ictimai müşkilleri 

halletmiş, insanoğluna doğru ve temiz bir hayat yolu çizmiştir.’’44 

Kur’an-ı Kerim ihtiva ettiği uslup ve fikir sistemi ile, muhataplarını dehşete 

düşürmüş ve asrındaki belagat sahiplerinin seslerini de kesmiştir. Gönüllere hoş 

gelen uslubu, lafızlarının inceliği, manalarının çekiciliği ve güzelliği, mesellerinin 

latif oluşu, garip haberleri insanın madde ve ruhuna hitap edişi, sözlerinin yerli 

yerinde oluşu, tekrarlarının usandırmayışı, müşahede ve tefekküre davet edişi, son 

zamanlarda yapılmış hassas alaetler ve tesis edilen mükemmel laboratuarlar 

yardımıyla akılların ulaşabileceği ilmi sınırları ortaya koyan, fert ve cemiyet ahlâkını 

güzelleştiren ve aileyi ıslah eden ahlâk kaideleri, çekici kıssaları, geçmiş asırlarının 

tarihini aydınlatması, mebde ve mead hususundaki bilgileri, askeri talimatı, devletler 

arası hukuki prensipleri, bünyesinin diğer eserlerden farklı oluşu, tabii güzellikleri 

yanındaki bedii güzellikleri, delillerin kuvveti mantığın üstünlüğü, müstesna ikna 

sistemi, kısacası prensiplerin yüceliği ve insan oğlu için her iki alemin saadetini 

temin etme vazifesini üzerine alması, onun insanlığı aciz bırakan en mühim yönleri 

olmuştur.45 

Kur’an-ı Kerim’i ve öğretisini iyi anlayabilmemiz için O’nun geldiği 

dönemin coğrafi şartlarını, politik, sosyal, tarihi ve kültürel şartlarını iyi bilmemiz 

gerklidir. Bu dönemdeki Arapların inançlarını, ahlâki durumlarını kısacası tüm 

yaşantı yönlerini incelememiz gereklidir. 

III.İSLAM ÖNCESİNDE ARABİSTAN VE ARAPLARIN DURUMU 

A. Coğrafi Ve Ekonomik Durum 

Arapların ana yurdu ve İslam’ın beşiği olan Arabyarımadası veya 

Arabistan, Asya kıtasının güney-batısında bulunur. Doğu’dan Umman denizi ve 

Basra körfezi, batıdan Kızıldeniz, kuzeyden Suriye ve Irak, güneyden ise Aden 

körfezi ve Hind okyanusu ile çevrili bir yarımadadır. Bazı coğrafyacılara göre , geniş 

anlamda, Suriye ve Irak da Arapyarımadasından sayılır. Doğu Arapları bu bölgelerde 

yaşarlar. Arapların ana yurdu, Sami topluluğunun beşiği ise, bu günkü Suudi 

Arabistan ve Yemen sınırları içerisinde kalan bölgedir. 
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Sami ırkın ana yurdu sayılan Arapyarımadasının yüzey  durumu yerleşik 

yaşantıya elverişli deniz boyunca dar bir şerit halinde uzanan bölümü dışında 

genellikle çöldür. Bu yüzden tarıma ve yerleşik yaşantıya uygun değildir. 

Arabistan, genellikle sıcak ve kurak geçen çöl ikliminin etkisi altındadır. 

Kış ve ilkbaharda birazcık olsun rutubet olursa da, yazın şiddetli ‘’samyeli’’ bunu 

alır götürür. Ancak, ‘’Bahtiyar Arabistan’’  denilen Yemen’de bol yağmur yağar ve 

arazi münbittir. 

Mevcut iklim ve bitki örtüsü sebebiyle Arabistan çöl bir ülkedir; halkın 

önemli bir bölümü çölde yaşarki, bunlara ‘’bedevi’’ denir. ‘’hadari’’  denilen diğer 

halk ise  şehirde yaşar. Bedeviler tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, şehirliler 

özellikle ticaretle meşgul olurlar. Özellikle deve, at, koyun ve keçi gibi hayvan 

yetiştiriciliğine ve ziraata dayanan bedevi hayatı Arabistan Arablarının biyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik yapılarında olduğu kadar, dil, din ve ahlâki durumlarında da 

önemli etkisi vardır.46 

Daha büyük olan (yani karaların denizlerden daha fazla olduğu, ‘’eski 

dünya’’ adı verilen Avrupa-Asya-Afrika kıtalarının yer aldığı) yarımkürenin 

haritasına bakılacak olursa , Arabistan yarımadasının merkezi bir yerde bulunduğu 

görülür. Uçsuz bucaksız çöllerin uzandığı bu yarımadada, çogunlukla aynı kabilenin 

üyeleri olan, değişik yaşama tarzlarına rağmen akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı 

bulunan yerleşikler ile göçebelerden oluşmuş bir halk bulunuyordu. Çölle kaplı 

alanlar yüzünden geçim imkanları dardı. Ticaret, tarım veya endüstriden daha 

önemliydi. O yüzden çok seyehat ediliyordu. Arabistanın dışına bile gidildiği 

oluyordu; Suriye, Mısır, Etopya, Irak ve Hindistan  gibi.47 

Hindistan ve Bizans arasındaki kervan güzergahında yer alan Mekke, 

zengin bir ticaret şehri idi. Büyük ve güçlü Kureyş Kabilesi şehre hükmediyordu ve 

çöl kabileleri üzerinde de hatırı sayılır bir etkiye sahipti. Ticaretten elde edilen gelirin 

yanı sıra Kureyş Kabilesi bütün Arabistan’ın yıllık haccını gerçekleştirdiği kutsal 

mekan olan Kabe’den ve bu hac süresince kurulan özel ticaret fuarından da gelir elde 

ediyordu. Bütün bu zenginliğin yanı sıra, her ticaret toplumunda bulunabilecek ciddi 

problemler Mekke’de de mevcuttu; her türlü siyasi haktan yoksun büyük sayıda 

insan, aşağı bir topluluk oluşturan esirler ve uşaklar ve çok sayıda Etiyopyalı köle 
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işçiler. Kısacası burada son derece büyük oranda bir toplumsal eşitsizlik ve 

huzursuzluk mevcuttu.48 

B. Tarihi Ve Sosyal Durum 

Peygamberimiz Aleyhisselâm İslâm Dinini insanlara bildirmek vazifesiyle 

gelmezden önce, insanlık âlemi iki büyük devletin tesiri altında yaşıyordu. Bunlar 

Peygamberimizin memleketi olan Arapistan Yarımadasına komşu bulunan Bizans ve 

İran Devletleri idi. 

Arap yarımadası, M.S. 7. yüzyılda, İslam çağrısının başladığı sıralarda 

çeşitli kabilelerin ve politik güçlerin sosyal yapısına ve gücüne dayanan bir görünüm 

arzeder. Çeşitli ailelerden oluşan aşiretlerin meydana getirdiği kabileler, ya göçebe 

(bedevi) ya da (hadari) yerleşik hayatı sürerler. Bedevilik gelenek ve görenekleri, 

ahlâk ve inanç esasları göçebe arabın bireysel ve sosyal yaşantısını düzenleyip 

yönlendirirken, yerleşik Arapların  da, kabilecilik anlayışına göre icraatta bulunmak 

üzere kurdukları bir takım ‘’site devleti’’ veya ‘’eyaletçilik’’ düzenine benzer 

yönetim kurumları vardı. 

Araplar soylarını ve tarihlerini ‘’Kahtaniye’’ve ‘’Adnaniye’’ diye iki esasa 

dayandırırlar ve böyle bir bölümleme çerçevesinde incelerler. Yemen ve 

çevresindeki (Güney Arabistan) Arablarını Kahtan’a, Tihame, Hicaz, Necd, Şam ve 

Irak bölgeleri Araplarını da İsmail evladından Adnan’a dayandırılar. İbrahim 

peygamberin karısı Hacer ile yeni doğmuş oğlu İsmaili Mekke’ye getirip 

yerleştirmesinden sonra, İsmail yerli halktan Cürhüm kabilesi reisi Amr’ın kızı Rale 

ile evlendi ve ondan oniki oğlu dünyaya geldi. Cürhüm Irak’taki Arab-ı Aribe’nin 

yok olmasından sonra Arapyarımadasına göç eden Kahtan’ın soyundandır; Kahtan 

ise ,Yemen Arablarının atasıdır49 

C. Dini Ve Ahlâki Durum 

Bu dönemde insanların inandıkları, yolunda gittikleri dinler arasında 

Hıristiyanlık, Musevîlik mecusîlik ve putperestlik hüküm sürüyordu. Fakat 

Bizanslıların, Romalıların inandıkları din olan Hıristiyanlık, İncil'in eski devirlerden 

beri değiştirilip aslından uzaklaşılmasıyla İsa Aleyhisselâmın getirdiği şeriatla büyük 

ölçüde ilgisini kesmişti. Üstelik Roma medeniyetinin putperestliği, kötü ahlâkı, her 

türlü perişanlığı da dinî inançlara karıştırılmış, iş çığırından çıkmıştı. Papazların 
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şahsî düşüncelerine göre, din hükümleri çıkarttıkları, para ile Cennet sattıkları, 

günahkârları afvetme gibi hayâllere daldıkları Hıristiyanlığın bir de üçlü ilâh 

sapıklığına bulaşmasıyla da hak dinle uzaktan yakından hiç ilgisi kalmamıştı. 

      Yahudilerin sahip çıktığı Musevîlik ise, yine bu milletin kendi sapıklıklarını din 

içine sokmalarıyla, Musa Aleyhisselâmın getirdiği şeriattan uzaklaşmıştı. Yahudiler, 

kendi peygamberlerinden sonra yeni bir şeriatla gelen İsa Aleyhisselâma düşmanlık 

yapmakla da hak yoldan tamamiyle mahrum olmuşlardı. İranlılar da, Mecusîlik adı 

verilen ateşperestlik yani ateşe tapma gibi sapık bir dinin içindeydiler. Araplar ise 

putlara tapıyorlardı. Bu arada komşuları olan Hıristiyan ve yahudi milletlerin 

tesirinde kalarak bu dinlere girenleri de vardı. Ancak bunlar, putperest Araplara göre 

oldukça az, bir kısım kabilelerdi. Zaten putperest düşünce ve davranışlar, 

Hıristiyanlık ve yahudilik gibi diğer dinler içerisine de girmişti. Araplar içerisinde 

İbrahim Aleyhisselâmın şeriatı üzerine devam eden, Allahü Teâlâ'nın birliğine iman 

eden "Hanifler" de vardı. Ancak bunlar adetleri belli olacak kadar az bir 

sayıdaydılar.50 

Cahiliyye insanları Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber putlara 

taparlardı. Onlar putlarının Allah katında kendilerine şefaatçı olacaklarına inanırlar 

ve: Biz onlara ancak bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz"51 

derlerdi. 

Cahiliye dönemi aşiret insanının hayatta kalma mücadelesi herhalde onun 

en temel meşguliyetiydi; bu da büyük ölçüde kabilenin insan ve mal gücü yanında 

saygınlığına da bağlı bulunduğu için özellikle şeref, cesaret ve cömertlik cahiliye 

ahlâkında bütün erdemlerin en üstünde yer alıyordu; bu erdemlerde genellikle mürüe 

(mürüvvet) kavramıyla ifade ediliyordu. Mürüvvet geniş anlamıyla yiğitlik ve 

mertliğin en ileri düzeyi olarak alğılanıyordu. 

Kuşkusuz cahiliye insanlarının bir kısmı İbrahimi geleneğine büyük saygı 

duyuyor ve hayatın diğer alanlarında olduğu gibi ahlâk açısından da bu gelenekden 

bazı izler taşıyordu. Bu durum dikkate alındığında onların anlayışındaki mürüvvetin 

başta hilim olmak üzere sabır, bağışlama, misafirperverlik, yoksullara yardım, iyi 

komşuluk, zayıfları koruma gibi erdemleri kapsamasını; bu tür erdemleri taşıyan 

kimsenin de kavminin en saygın kişisi olarak kabul edilmesini yadırgamamak 
                                                
50 http://www.diyanettireegitim.gov.tr/default.asp?cat=siyer 
51 39 Zümer 3 
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gerekir. Hatta İbn Manzur’un  kaydettiğine göre Cahiliye Arapları mürüvveti, 

‘’açıktan yapıldığında utanç duyulan bir işi gizli olarak da yapmamak’’ diye 

adlandırırlardı. Ancak diğer bir çok kavramda olduğu gibi mürüvette de hayret verici 

bir anlam kayması veya sapması olmuş; bu kavram, Nicholson’un anlatımıyla 

‘’kandan başka hiç bir şeyin gideremiyeceği azap verici bir susuzluk’’ ve delilik diye 

anlatılabilecek bir şeref hastalığı’’ halini almıştı. Böylece mürüvvetin içeriği, gerçek 

anlamda ahlâka büsbütün aykırı bir mana kaymasına uğramıştı. 

İslam öncesi ahlâkının anahtar kavramlarından biri de asabiyettir. Araplarda 

yaygın bir ahiret inancının bulunmayışı da onları dini sorumluluktan ve ahiret 

kurtuluşu için çaba gösterme düşüncesinden uzaklaştırmıştı. 

Cahiliye döneminin bütün ahlâki  erdemlerinin arkasında kişinin veya 

kabilenin gururu (fahr), şeref (mecd) ve öfke (gazap, hamiye) duygularını tatmin 

etme; asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı gösterme, başka kabileler 

karşısında hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu yatmaktaydı.52 

Arabistan halkı, İslam öncesinde, yeterli bilği, kültür ve düşünceden 

yoksun, bireysel ve toplumsal yaşantısı bozuk, sapık inanışlar ve değerlere dayanan 

inanç yapısı ve ahlâk anlayışı kokuşmuş durumdaydı. Öyle ki, tüm kurum ve 

kuruluşları, bedevi ve yerlisi, şehirlisi ve köylüsü, aristokratı ve ortadireği ile tüm 

yarımada halkı tamamıyla kokuşmuş bir yaşayıştaydı; bu sebebledir ki  bu devreye 

tarihte ‘’Cahiliye Devri’’ adı verilmiştir. İnsanlar hemen her yönden ilkel bir yaşayış 

içerisindeydiler. Güçlü bir siyasi yönetimden uzak olmaları dini birlikten de mahrum 

olup çok tanrıcılık inancına sapmalarına sebeb olduğu gibi, uzun süre güçlü bir 

devlet kurmalarına da engel teşkil etmiştir.53 

Cehaletin getirdiği kötülükler içerisinde, kabileler arasında kan davaları 

sürüp gidiyordu. Sadece haram ay sayılan Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem 

denilen dört ayda harbi bırakıyorlardı. Kurulan panayırlarda, yaşayış şartlarından çok 

ileride edebiyat yarışmaları yapılıyor, şairler ve hatipler insanları hayli tesir altında 

tutuyordu. İnsan hakları ayak altına alınmış, güçlüler zayıfları eziyor, köleler ve 

esirler içler acısı bir halde yaşıyor, kadınlara önem verilmiyor, kız çocukları geçim 

sıkıntısı veya damat ayıbı korkusuyla diri diri toprağa gömülüyordu. Ahlâksızlık her 

tarafı kaplamıştı. 
                                                
52 Bkz. Çağırıcı, Mustafa,’’Kur’an ve Ahlâk’’, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, II, İst 2001, s.172-173 
53 Hizmetli, Sabri a.g.e, s.76 
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Kumar, içki, fuhuş alelâde şeylerden sayılırdı. Hakdan, adâletten 

uzaklaşmış bir cemiyette, kuvvetliler zayıflara, âcizlere saldırıyor, elinde nesi varsa 

alıyordu. Köleler, esirler, acınacak bir halde idi. Kadının cemiyette bir yeri yoktu. O, 

pazarlarda gezdirilen, para ile alınıp satılan basit bir eşya muâmelesi görüyordu. İçki, 

kumar gibi kötü alışkanlıklar  çok fazlaydı. Yüksek faiz oranlarıyla güçlüler zayıfları 

eziyordu. 

     Tefecilik almış yürümüştü. Para ve benzeri şeyleri birbirlerine borç 

verirler; kat kat faiz alırlardı. Borç veren kimse, borcun vadesi bitince borçluya gelir: 

"Borcunu ödeyecek misin, yoksa onu artırayım mı?" derdi. Onun da ödeme imkânı 

varsa öder, yoksa ikinci sene için iki katına, üçüncü sene için dört katına çıkarır ve 

artırma işlemi böylece kat kat devam ederdi. Tefecilik ve faizin her çeşidini haram 

kılan Allah, özellikle Araplar'ın bu kötü âdetlerine dikkati çekerek "Ey iman edenler! 

Kat kat faiz yemeyin."54 buyurmuştur. 

Cahiliyye Arapları'nın kötü adetlerinden biri de kız çocuklarını diri diri 

toprağa gömmeleriydi. Onlar bunu namuslarını korumak veya ar telakki ettikleri için, 

bazıları da sakat ve çirkin olarak doğduklarından yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerîm'de şu 

ayetlerde buna işaret edilir:  

"Onlardan birine Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlâd 

müjdelense içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi. "55 

" Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü 

sorulduğu zaman... "56 

"Ortak koştukları Şeyler müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü 

gösterirdi. "57 

Faizcilik Araplar arasında o kadar yerleşmişti ki ticaretle onun arasını 

ayıramıyorlar; "Faiz de tıpkı alış-veriş gibi" diyorlardı. Bunun üzerine inen ayette: 

"Allah alış-verişi helâl, faizi ise haram kılmıştır. "58 buyrulmuştur. 

Bedevi şeref düsturunun önemli bir unsuru ‘’öç alma’’ idi. Çünkü öldürülen 

kişinin kanı yerde kaldıkça, o kişinin -kuşa dönüşen- ruhunun, susuzluktan 

mezarında çığlık çığlık öttüğüne inanılırdı. Öç ilkesine göre, öç almak için 

                                                
54 3 Al-i İmran 130 
55 43 Zuhruf 17 
56 81 Tekvir 8-9 
57 6 Enam 137 
58 2 Bakara 275 
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öldürülecek kişinin mutlaka katil olması gerekmezdi. Katilin kabilesinden ölenin 

statüsüne uygun herhangi bir kişinin öldürülmesi de bunlar için kafi idi. Kur ‘an 

kısasa cevaz vermekle birlikte, bahsedilen uygulama daha sonra yasaklanmıştır.59 

Cahiliyye Araplar'ı arasında fuhuş da nadir şeylerden değildi. Cariyelerini 

zorla fuhuşa sürükleyenler vardı. Kur'an-ı Kerîm'de bu hususa işaretle: "İffetli olmak 

isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. " 60 buyurulur. 

Bütün dünyâ milletlerinin mânevî çöküntü ve yıkıntı içinde kaldıkları bu 

devirde Araplar, diğer milletlere göre soy ve nesebe dikkat eden, hakka daha saygılı 

ve mert bir milletti. Dünyâ milletlerinin her sâhada gerilediği bu devirde, 

Arabistan'da edebiyat çok gelişmiş ve ilerlemişti. Ümmî (okuma-yazma bilmeyen) 

oldukları halde içlerinde çok güzel şiir söyleyenler vardı. Araplarda, gerek şehirlerde 

oturanı, gerekse bedevîleri şiir yazmaz fakat söylerdi. Yazmayı bilenler azdı. Ama 

bilhâssa bedevîlerin şiirleri çok dokunaklı ve gerçekçi olurdu. Çünkü onlar, kırlarda 

gezerler, hissettiklerini yazarlardı. Her sene Mecenne, Zülmecaz ve bilhâssa Ukaz 

panayırlarında toplanan geniş halk huzurunda, edebî müsâbaka, şiir yarışmaları 

yapılırdı. Araplar inşad ettikleri şiirleri (kaidesine uygun, ahenk ile söyledikleri 

şiirleri), aralarında en şerefli kabile olan Kureyş'e arz ederler, Kureyş izin verirse 

birincilik alan şâir ve edipler, mükâfatlandırılırlar ve onların şiirleri şanına tazimen 

Kâbe'nin duvarına asılırdı. Fesâhat ve belâğat yönünden değer taşımayan şiirlere 

îtibar edilmez, hiçbir kıymet atfedilmezdi. Yıllarca yapılan bu müsâbakalarda ancak 

yedi kişinin şiiri birincilik alarak Kâbe duvarına asılmıştı. Târihte bu yedi şiire 

«Muallekât-ı Seb'a»  denilir. Bunlardan en güzel şiir, İmri-ül Kays'a âit olup, O'nun 

şiiri diğer şiirlerin en üstüne asılmıştı. Bu şiir, Peygamber Efendimiz'in doğuşuna 

kadar asılı kalmıştı. 

Câhiliyyet devrinde, Arapların belâğat ve fesâhata bu kadar ehemmiyet 

vermelerine dikkat edilecek olursa, bundan ibret almak gerekir. Çünkü dalâlet ve 

cehâletin derinliklerinde bulunmalarına rağmen, edebî yönlerinin artması, Arapça'nın 

kemâle ermesi, muhakkak ki Allâhü Teâlâ tarafından bu lisan üzere gönderilecek 

Kitâb'ı anlamaları için, onları hazırlamak ve teşvikten ibâretti.61 

 

                                                
59 Fazlurrahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.29 
60 24 Nur 33 
61 http://www.ihya.org/kitap/islamtarihi.php?t2=oku&t4=cord%20blood&an=10&sn=905#ihya-905 
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II. BÖLÜM 

AHLÂK 

I. AHLÂK 

Ahlâk Arapça’da ‘’seciye, tabiat, huy’’ gibi manalara gelen hulk veya huluk 

kelimesinin çoğuludur. Sözlüklerde çoğunlukla insanın fizik yapısı için halk, manevi 

yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı bildirilir. (Lisanü’l Arab, hlk md ) 

Başta hadisler olmak üzere İslami kaynaklarda hulk ve ahlâk terimleri 

genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri  ifade etmek üzere kullanılmış; 

özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar husnu’l huluk, mehasinü’l ahlâk, 

mekarüm’ı ahlâk, el- ahlâku’l- hamide, kötü huylar ve fena hareketler ise süü’l- 

huluk, el- ahlâku’z zemime, el ahlâku’s seyyie gibi terimlerle karşılanmıştır. Ayrıca 

ahlâk yanında yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeşitli alanlarıyla 

ilgili davranış ve görgü kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire değer davranış 

biçimlerine, bunlara dair öğüt verici kısa ve hikmetli sözlere ve bu sözlerin 

derlendiği eserlere edep veya adap da denilmiştir. İslami literatürde edep terimi ilk 

dönemlerden itibaren özel davranış alanları hakkında kullanılırken ahlâk, tutum ve 

davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhi ve manevi melekeleri, insanın ruhi 

kemalini sağlamaya yönelik bilği ve düşünce alanını ifade etmiştir.62 

Ahlâk sadece  iyi huylar ve kabiliyetler manasına gelmez. Kelimenin asıl 

manası ile iyi ve kötü huyların hepsine birden ahlâk denir. Buna göre ahlâksız insan 

yoktur, iyi veya kötü ahlâklı insan vardır. İslami kaynaklar da iyi huylara ‘’ahlâk-ı 

hasene’’, kötü huylara ise ‘’ahlâkı zemime’’denir. 

Ahlâk, insanda gelip geçici bir hal olmayıp onun manevi yapısında 

yerleşen, bir meleke halini alan yatkınlık ve kabiliyetler bütünüdür. 

Seciye ve huy denilen şey; insanda rusuh bulmuş, yani yerleşmiş bir 

melekedir. Diğer bir tabirle, huy; insan nefsinde meydana gelen, sabit ve sakin olan 

bir melekedir ki; o meleke sebebiyle nefisten fiiller kolayca ortaya çıkar, fikre ve 

iyice düşünmeye muhtaç olmaksızın, yani zihni yormaksızın, güçlük çekmeyerek 

kolaylıkla nefisten fiillerin çıkmasına sebeb olur. O halde huy; aslı ve kaynağı 

itibariyle melekelerden ve Batıni (iç) kuvvetlerden (melekat-ı nesaniyeden) dir. 

İnsanın nefsine ait durumlar, iki gurupta mütalaa edilirler; 

                                                
62Altıkulaç, Tayyar, V.diğ, İslam Ansiklopedisi, cilt II, İstanbul 89,  s.1 
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a) Nefsi hallerdirki, insanın yapılan yanlış bir hareketten dolayı utanarak 

kızarması veya korkudan benzinin sararması gibi geçici durumlardır. Bunlar devamlı 

olmazlar, olayla birlikte varolur, belli bir müddet sonra kaybolurlar. 

b) İnsanda yerleşmiş vaziyette bulunan nitelikler; Bunlar da, ferdin bütün 

hayatı boyunca gösterdiği cömertlik, cesaret, iffet gibi hususlardır. Bunlar hal değil, 

yerleşmiş melekelerdir. Ahlâk diye de işte bu yerleşmiş melekelere denir. 

Bu sebeple, ahlâki olan amel veya eylem, hiç bir zorlama olmaksızın 

yapılan davranıştır.63 

‘’Ahlâk’ı, ‘’fertlerin iradi hareketleriyle ilgilenen bir alan’’ olarak tarif 

etmek de mümkündür. Çünkü ahlâk; bütünüyle insanın kendi iradesiyle yaptığı 

eylemleriyle ilgilidir. İradesi dışında yapmaya zorlandığı hareketlerden dolayı insan; 

ne kendi içinde pişmanlık ne de sevinç duyar. Bu gibi eylemlerinden dolayı insan, 

başkaları tarafından övülüp yerilmeye de tabi tutulmaz. Kendini ele geçirenler 

tarafından bir yere sürüklenen insan böyledir.’’64 

İnsan irade sahibi olduğu için ve eylemlerini kendi seçimiyle yaptığı için 

ahlâki bir değerlendirmeye tabi tutulur ve ahlâklı veya ahlâksız diye isimlendirilir. 

İnsanın akıl sahibi olması, hür olması, egoist olması ve bir arada yaşama 

mecburiyetinde olması ahlâkın sadece insanlar için olduğunun göstergesidir. 

‘’İnsan bencillik duygusunun tatmini için, hürriyetini başkalarına zarar 

verecek şekilde kullanabilir. Başkalarının hakkını çiğneme, birlikte yaşamaya zarar 

verdiğinden, böyle bir halden kendisi de olumsuz yönde etkilenir. Öyle ise, fertlerin 

hürriyet haklarını kullanmada, bir nizam ve düzene ihtiyaç vardır’’65 

Bu nedenledir ki ahlâk, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları 

düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını belirlerler. İnsanların bir arada huzur 

içinde yaşamalarını sağlarlar. 

Ahlâklı olabilmek için görevleri rahatlıkla ve memnuniyetle yerine getirme 

zorunluluğu, ahlâkın gelişip güçlenmesinde alışkanlıkların ihmal edilemez bir önem 

taşıdığını göstermektedir. Bundan dolayı İslam ahlâkçıları ahlâki eğitime büyük 

önem vermişlerdir. Çünkü alışkanlıklar ancak eğitimle kazanılır. Burada eğitimden 

maksat, ahlâkın nazari bilgilerini tahsil etmek yanında, kişinin çocukluktan itibaren 

                                                
63 Altıntaş, Hayrani, a.g.e, s.12 
64 Kılıç, Recep, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, Ank 1995, s.2 
65 Öner, Necati, ’’Hürriyet ve Otorite’’, Felsefe Dünyası, Ank 1992,  sayı4, s.5 
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iyi örneklerle yaşaması, iyilik yapmaya alıştırılması, bencil ve gayri meşru arzu ve 

ihtiraslarına karşı koymak suretiyle kendi kendini eğitmesi, nefsini ıslah etmesidir. 

Bu ise bir irade eğitimidir.66 

Ahlâk kavramı farklı şekillerde kullanılır. 

a) Umumi bir hayat tarzını ifade etmek için; ‘’İslam Ahlâkı’’ veya 

‘’Hristiyan Ahlâkı’’ denilince; ahlâk ile, İslamiyet ve Hıristiyanlığın insanlığa 

sunduğu hayat tarzı dile getirilir. 

b) Bir grup davranış kurallarını ifade etmek için; ‘’meslek ahlâkı’’ veya 

‘’ticaret ahlâkı’’ derken, ahlâk kelimesi, ticari hayatta veya bir meslek dalında ‘’ 

uyulması gereken kurallar bütünü ‘’ anlamına gelir. 

c) Davranış kuralları veya hayat tarzları üzerinde yapılan zihinsel bir 

faaliyeti ifade eder. Bu durumda ahlâk ise felsefenin özel bir kolu olan ‘’ahlâk 

felsefesi’’ anlamına gelir. 

‘’İslam Ahlâkı’’ ve ‘’Hırıstiyan Ahlâkı’’ terimleri islamiyetin ve 

Hristiyanlığın sunmuş olduğu hayat tarzlarını anlatmak için kullanılır. İlahi kaynaklı 

tüm dinler insanlığa bir hayat tarzı sunarlar. İnsanların nasıl yaşamaları gerektiğini, 

nasıl bir hayat sürdürürlerse mutlu olacaklarını öğretirler. 

Ahlâk, dinin özü, esası ve ilâhi mesajın da en önemli bir öğesidir. Ahlâkı en 

güzel şekilde yaşayanlar ise şüphesiz peygamamberlerdir. Hakiki Müslüman olmanın 

en öneml, özelliği  ahlâklı olmaktır. Güzel ahlâk konusunda örneğimiz Hz. 

Muhammeddir. Doğruluk, adalet, sözünde durma, sabır, hoşgörü, başkalarına karşı 

saygı ve sevgi gösterme gibi davranışlar ahlâkın özü ve ruhun da temel 

dinamikleridirler. 

‘’İnsanın varoluşsal görünüşleri içinde Allah ile ilişkileri dinsel yaşama 

biçimini oluştururken; iyi ve kötü bir niyetle, ya da iyi veya kötü diye 

değerlendirilebilecek tarzda ortaya koyduğu her davranış da ahlâksal bir nitelik taşır. 

Kötü insanın varlık niteliklerinden biri olan ahlâksal davranışlar da daha duygu ve 

düşünce safhasından başlayarak dinsel bir anlamla belirebilirler. İlkel kabile 

dinlerinde, ulus dinlerinde olduğu kadar evrensel dinlerin bağlıları olan topluluklarda 

da ahlâksal davranışların tamamıyla dinsel anlamda anlaşıldıkları görülür. Bu doğal 

olarak, dinsel yaşama boyutunun, insanın diğer varlık niteliklerinden daha derin 
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oluşundan ileri gelmektedir. Ahlâklılık insanın evrensel boyutudur. İnsanlar hangi 

dinde olurlarsa olsunlar, yüksek değerler arasında daima dinsel değerler en başta yer 

almaktadır. Bu da dinin nüfuzunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir.’’67 

İyi ve güzel ahlâkın temeli, ilahi vahye dayanan dindir. Ancak dine dayanan 

ahlâk müessesesi insanların ruhlarını tatmin eder, huzura kavuşturur ve maddi- 

manevi yükselmelerini sağlar. Filozofların bir kısmı, ahlâk müesseselerini hazza, 

zevke, nefse, maddi bir menfaate dayandırmak istemişlerdir. Halbuki bunların hiç 

biri ahlâk için kafi bir dayanak ve insana huzur kaynağı olmamaktadır. 

‘’İslam, peygamberler aracılığıyla insanlara yapılmış ilahi bir vahiy 

inancını temel alır. İslam ‘ın kanunu ve ahlâkı, tıpkı imanı gibi, ilahi emirlere 

dayanır. Ahlâk konusunda insan aklının vahyedilmiş kanunla aynı sonuçlara varması 

mümkündür, fakat İslam’da önemli olan asıl itibariyle vahyedilmiş kanundur, yoksa 

bir filozofun, bir hukukçunun, bir ahlâkçının akıl yürütmesi değildir. Çeşitli 

bireylerin akıl yürütmeleri farklılık gösterebileceği ve tamamen zıt sonuçlara 

varılabileceği için bu husus son derece önem taşır. Nitekim bazen bir disiplin 

gerekçesi, dışardan bakıldığında lüzumsuz görülen bir ödevin, bir uygulamanın 

temelini oluşturabilir.’’68 

İslamda ahlâki hükümler manevi müeyyidelere bağlanmış, sadece 

cemiyetin kınama ve kötülemesi veya bir takım cezai tedbirler alınması ile 

yetinilmemiştir. Ahlâkın vicdani, akli, hukuki ve ictimai müeyyidesinden ayrı olarak 

başta gelen müeyyidesi Allah korkusu ve sevgisidir. Önce insan mevlasını sevdiği 

için emirlerine itaat ederek yasaklarından kaçınır. Bu suretle O’nun rızasını kazanır. 

Bunun için İslam ahlâkının temeli Allah sevgisi ve Allah aşkıdır. Sonra insan 

Allah’ın gazabından korktuğu için ahlâki hükümlere uyar. Uymadığı zaman Allah ‘ın 

gazabına uğrayacağını bilir. Her yerde ilahi murakebenin altında bulunduğuna 

inandığından, hiç bir yerde ahlâk dışı hareket etmez, kimsenin bulunmadığı ve 

görmediği mahallerde ahlâki kaidelere uyar. Demek ki, dini ahlâkın diğer bir 

müeyyidesi de Allah korkusudur.69 

Kur’an ahlâkının en önemli niteliği, Allah ile beraberlik şuuruna 

ulaşmaktır. İnsanın varoluş gayesi, başka bir deyimle varoluş budur. Bu Kur’an 
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gerçeği, yine Hz Peygamber tarafından ünlü Cibril hadisinde şu şekilde ifadeye 

konmuştur; ‘’ Her an Allah’ı görüyormuşsun gibi hareket et. Her ne kadar sen O’nu 

görmüyorsan da O seni görmektedir.’’ Çünkü ‘’O insana şah damarından daha 

yakındır.’’ (Kaf suresi,7) Ve O; ‘’Her nerede olursak olalım, bizimle beraberdir.’’ 

(Hadid suresi,4) 

Kur’an; dinin ve ahlâkın ve insan tekamülünün hem hareket noktası hem de 

varış noktası olarak, işte bu ‘’Allah ile beraberlik’’ şuurunu gösterir. Bu insanın ‘’ 

ilahlaşması’’  değildir ama ‘’ilahileşme’’ sidir.70 

Her işini, Allah’ın rızasını düşünerek yapan bireylerin oluşturduğu bir 

toplumda şahsi arzular, şahsî hırslar ve kaygılar olmaz. Toplumda huzur ve mutluluk 

olur. Her birey topluma daha faydalı olmak için hayırda yarışır. 

Kur’an ahlâkının diğer bir temel özelliğide, hayırda yarışmadır. Kur ‘an ve 

peygamberimizin öğretisi; bir şeyin şerde pasivite çizgisine gelmiş olmasını yeterli 

görmez. Peygamberimiz ‘’Müslüman elinden ve dilinden herkesin emin olduğu 

kişidir’’diyerek şerde pasiviteyi bir aşama olarak göstermiştir. Fakat bununla 

yetinilmemesi gerektiğini de başka bir hadisinde dile getirerek şöyle demiştir; 

‘’İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır’’ Mü’min benim kimseye 

zararım yoktur diyerek oturmamalı benim herkese hizmetim var diyebilmelidir. 

İnsanlığa faydalı olmalı her gün biraz daha kendini geliştirmelidir. 

‘’Kur’an ahlâkının bir diğer niteliği de, hürriyet ve niyettir. Hürriyete ve 

serbest niyete oturmayan davranışlar, Kur’an’ın anladığı manada, ne ahlâk olabilirler 

ne de ibadet. Kur ‘an’ın değer verdiği hareket, insan benliğinin bir aşk alakasıyla 

kucaklayabileceği ve ‘’işte bu benimdir’’ diyebileceği davranıştır. Belirli kalıpların 

gizli veya açık baskılarla, şuursuzca icra edilişi veya ettirilişi, Kur’an’ın kutsadığı 

şeyler değil, tiksindiği şeylerdir. Prensip, evrensel ve ölümsüz bir güzellikte 

konmuştur; ‘’Dinde zorlama yoktur’’(Bakara,256)’’ 71 

Ahlâk ilmi, insanı olğunluğa sevk eden ilke ve esaslardan bahseden ilimdir. 

Bu özelliği itibariyle çeşitli adlarda almıştır. Bu adlar ahlâk ilminin temin ettiği 

husularla ilgili olarak verilmiştir. Ahlâklı olmak, kendisine verilen görevi iyi yapmak 

olduğundan yani ahlâkın görevin yapılmasını en iyi bir şekilde gerçekleştirdiğinden 

bu ilme’’görev ilmi’’denilmiştir. Diğer taraftan, ahlâkın insanları olgunluğa sevk 
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etmiş, böylece insanlar arası münasebetleri düzenlemiş ve insanı kendi iç dünyası ve 

dış dünyası ile uyumlu hale getirmiş olmasından, dolayısıyla da onun mutluluğunu 

temin etmiş olmasından ötürü ona ‘’saadet ilmi’’ de denilmiştir. Yani, 

değerlendirmelere uygun olarak ahlâk ilmine yakışan adlar verilmiştir. Hatta ahlâk 

ilmi, insana bedeni ve ruhi yönlerini düşündürterek bunların sağlığını koruma duygu 

ve düşünsesini vermiş olmasından dolayı insan nefsinin ve ruhunun yaratılışa uygun 

olarak ‘’sağlığın korunması’’ adı da bu ilme verilen isimler arasında kaydedilebilir.72 

Ahlâk ilmi bir kurallar ilmidir; insanların dini, şahsi, ailevi ve toplumsal 

yaşayışlarında uymaları gereken kaide ve kanunları belirler. Ahlâk bir değerler 

ilmidir ve dolayısıyla ahlâki failin davranışlarına atfedilen değerlerin mahiyetini, 

ölçüsünü ve kaynağını araştırır; iyi fiilleri yapmayı ve kötü fiilleri terk etmeyi  

emreder. Böylece insanların mükellef bulundukları görevleri sıralar ve bunları ifa 

veya ihmal etmenin sonuçlarını araştırır ve gösterir. 

Hz. Peygamber, ‘’Ben ahlâk güzelliklerini tamamlamak için gönderildim’’ 

buyurmuştur. Bu hadis, bir bakıma ahlâk ilminin gayesini göstermektedir. Buna göre 

ahlâk ilminin gayesi, Resulullahın yalın ifadesiyle, insanlara ‘’ahlâk güzellikler’’ 

yani iyi huylar ve yüksek nitelikler kazandırmaktır. 

Ahlâk temelde bir davranış bilimidir; bu da onun hem teorik hem de pratik 

bilgiler vermesini gerekli kılar. Bu bilgilerin oluşturduğu bölümlere de nazari 

(teorik,kuramsal) ve ameli (pratik, uygulamalı) ahlâk denilmektedir. Nazari ahlâkta 

ahlâk problemleri tahlil edilerek insanın ahlâki yaşayışına temel oluşturacak genel 

prensipler, kaide ve kanunlar tespit edilir. Bununla birlikte ahlâk ilmi uygulamalı bir 

ilimdir; yani bu ilim sadece ‘’bilmek’’ için değil, fakat asıl ‘’yapmak’’için vardır. Bu 

sebepledir ki insanın ahlâklı olabilmesi için nasıl yaşaması gerektiğini, görev ve 

sorumluluklarının nelerden ibaret olduğunu bildirmek üzere ameli (pratik) ahlâk 

geliştirilmiştir.73 

II. AHLÂK’IN ÇEŞİTLERİ 

A. Fıtrii ve Tabi Ahlâk 

Yaratılıştan insanda bulunan iç kuvvetlerin hepsine birden fıtri veya tabii 

ahlâk denir. Bunlar bireyin tabi halleridir. Bunlara hukiki hükümler gerekmez, bu 

gibi hallere sahip olmalarından dolayı insanlar sorumlu tutulamazlar. Bu haller 
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sorumluluğun dışındadır. Hiç bir kimse yaratılıştan kendinde bulunan öfke ve 

hiddetinden sorumlu değildir. Fakat bunların dışında ortaya çıkan davranışlarından 

sorumludur. 

Fıtri ve tabi ahlâk, insan hilkatinde aslen mevcut olan, doğuştan yerleşmiş 

ve gizlenmiş hasletler ve kuvvetler demektir. Bunlar bir çocuğun ruhi gelişim 

devrelerinde de mevcuttur. İnsanın tabi ve fıtri hallerini meydana getiren bu nefsani 

melekeler ve batini hasletler, hiçbir sorumluluğun uygulama alanı değildir, bunlara 

şer’i hükümler gerekmez. Hiçbir fert, fıtratında mevcut olan gazap, yani hiddet ve 

öfke kuvvetinden, var olan şehvet kuvvetinden mes’ul değildir. Çünkü mes’uliyet 

(sorumluluk), bu kuvvetlere uyarak yapılan fiillerden dolayıdır. Terbiye ve eğitimle 

değişmeyen işte ahlâkın bu nev’idir.74 

B. Kazanılmış Ahlâk (Ahlâk-ı Müktesibe) 

Çevrenin etkisiyle kazanılan huylara ‘’Kazanılmış Ahlâk’’ denir. Bu çeşit 

ahlâkta insan iradesinin ve ihtiyarının rolü vardır. Çevre insana daima etkide bulunur 

ve kendi değerlerini kabul etmesini ister. İnsan da istekle ve seçerek bunları kabul 

eder. Böylece çevrenin değer ve hükümleri kabul görerek ahlâki kaideler haline gelir. 

Nefsani melekeleri bir de beşikten itibaren terbiye, telkin ve tabiatla 

uyuşarak husule gelen dıştaki eserleri itibariyle ahlâk, ‘’ef’al’i ihtiyariye’’ (ihtiyari 

fiiller) olacağı cihetle, bu tesirlerden sonra kazanılan huylara ‘’Ahlâk-ı Müktesibe’’ 

denir. Bu esas, ahlâk olan nefsani melekelerin çevre ve dış tesirler ile alınmış olduğu 

şekil demektir. Bunda irade ve ihtiyarın rolü ve tesiri vardır. Bunun için mes’uliyetin 

tatbik mahalli, sorumluluğun uygulama yeridir.75 

Adetle ahlâk karıştırılmamalıdır. Adet, alışkanlıklar sonucu meydana gelen 

çoğu kere değer hükmü ifade etmeyen, etse bile ahlâk olarak değerlendirilmeyecek 

davranışlardır. Ahlâk ise değer hükmü ihtiva eden kaideler bütünüdür. Ahlâk 

kaidelerin zorlayıcı özelliği olduğu halde, adetin böyle bir hususiyeti yoktur. 

C. Güzel Ahlâk (Ahlâk-ı Hasane), Kötü Ahlâk (Ahlâk-ı Seyyie) 

İslam Dininin emir ve tavsiye ettiği güzel olarak kabul edilen eğilimlerin 

teşkil ettiği ahlâka güzel ahlâk; dinin kötülemiş olduğu eğilimlere, çirkinliklere de 

kötü ahlâk denilir. 
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İnsanın ailesine, topluma ve Tanrıya karşı görevleri vardır. Yüce Allah 

Kur’an’da iyilik yapmanın ödül olacağını, kötülük yapmanın da cezalandırılacağını 

bildirmiştir. O halde İslam ahlâkında iyi davranışlarda bulunmak mutluluğa götürür. 

Kötü davranışlar ise mutsuzluğun kaynağı olur. İslamda ahlâk o kadar önemlidir ki 

Hz. Muhammed ‘’güzel ahlâk insanı mutluluğa götürür’’ demiştir. Kur’an’da 

peygamberimiz şöyle öğülmüştür; ‘’Gerçekten sen büyük bir ahlâk üzerindesin’’ 

Ahlâk konusunda şu ayetlerde dikkat çekicidir. İyilik ediniz. Çünkü Allah iyilik 

edenleri sever’’, ‘’İyilik yapan kendisine yapar, kötülük eden kendisine eder. Allah 

kullarına zulmetmez’’ 

İslam ahlâkı iyi sayılan şeylerin yapılmasını, kötü sayılan şeylerden de 

kaçınılmasını salık vermektedir. Dinimize göre iyilik insanı mutluluğa kötülük ise 

mutsuzluğa götürür. 76 

Güzel ahlâk, insanı temizler, arındırır. Onun için, iyi bir davranışta bulunan 

kişi, kendini rahat hisseder, manen kötülüklerden arındığına inanaır. Tıpkı, maddi 

hayatta temizlenmeye ihtiyaç hissettiği gibi, manevi hayatta da kötülüklerden 

korunmaya ihtiyacı vardır. Sadece kötülükleri terk etmek yeterli değildir; yerlerine 

iyilikleri koymak lazımdır. Ahlâki her iyi davranış kötülükten korunmanın yoludur. 

Bu sebeble, Sevgili Peygamberimiz, ‘’Bir fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, 

fena işi silip götürsün’’demiştir. 

Böylece iyilik, bir temizlenme veya arınma vasıtasıdır. Esasen, bu hukuki 

bir arınma vasıtasıdır. Esasen, bu ahlâki bir arınma anlayışı, insanın yaratılışına 

uygun gelen psikolojik tedavi yöntemidir.77 

III. AHLÂK’IN KAYNAĞI 

Ahlâk’ın kaynağının ne olduğu konusunda insanlık tarihi boyunca ortaya 

konan üç temel tezin olduğu görülmektedir. Bu tezlerden ilki, ahlâkı insanın hem 

yaratılışı, tabiatı veya fıtrat kanunları anlamında hem de peygamberler aracılığıyla 

gönderilen vahiy kaynaklı ilkeler, kurallar anlamında kabul eden dinlerin tezleridir. 

İkinci tez ise ahlâkı akıl referanslı olarak ele alan, onu hem bir metafizik hem de 

pratik bir insani olgu olarak gören farklı felsefe doktrinlerinin tezleridir. Üçüncü tez 
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ise, ahlâkın toplumsal yönü üzerine geliştirilen antropolojik ve sosyolojik 

teorilerdir.78 

 Ahlâki yükümlülüğün derin analizinde Fransız filozofu Henri Bergson, iki 

ana kaynak keşfetmiş bulunmaktadır. Biri toplumsal baskı gücü, diğeri daha geniş 

olarak beşeri veya daha doğrusu ilahi cazibe gücü. 

O, toplumun bize verdiği rolü oynamak, onun bize çizdiği yolu izlemek; bal 

arısı veya karıncanın içgüdüsünü taklid eden, pek az düşünülmüş bir çeşit 

alışkanlıkla günlük olarak kendimizi ona vermek, işte alışılmış olarak ödevini yerine 

getirmek denilen şey budur, diye açıklamaktadır. Bir an için ona mukavemet edilse 

ve onun yörüngesi değiştirilmeye çalışılsa bile, kolektif hayatın bu emredici gücü 

sayesinde, ister istemez oraya geri dönülecektir. İkinci görüş altında durum tamamen 

farklıdır. Kalabalığın ahlâkı kolektif bir baskının sonucu olduğu halde, 

imtiyazlılarınki ideale doğru bir istektir. Sadece kişinin gidişatını mükemmel bir 

yöne doğru sevketmek değil, fakat aynı şekilde toplum tarafından yönetilmek yerine 

onunla birlikte toplumu sürüklemek ve onu yönetmek eğiliminde olan şey, yaratıcı 

bir aşk hezeyanıdır. 

Bergson’un bu açıklaması, pek çok temel hususları ortaya koymayı ihmal 

etmemiştir; fakat ahlâki yükümlülük nazariyesi olarak bu analiz, Kur’an’i görüş 

açısına nisbetle bazı güçlükleri ve bazı sapmaları ibraz etmektedir. 

Kur’an’ı Kerim’in ahlâk düşüncesinin şu iki düşmanına karşı daima 

muhalefet ettiğini görmekteyiz; düşüncesiz arzunun izlenmesi ve körükörüne 

bağlılık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin geleneği sürdürmek isteyenler bunu ‘’babaları 

cehalet ve hata içerisinde yürümüş idiyseler dahi’’ yapacaklar mıdır?79 

İlk çağlardan günümüze kadar filozoflar ahlâkın kaynağını tartışmışlar ve 

çeşitli görüşlerde bulunmuşlardır.Filozofların bir kısmı ahlâkın temelinin insan 

tabiatı, kimileri akıl, bazıları da din olduğunu söylemişlerdir. Ahlâkı din dışı 

temellere dayandıranlar olduğu gibi onu dinle temellendirenlerde olmuştur. 

Ahlâkı din dışı temellerden biri üzarine temellendiren filozoflar arasında, 

ahlâk ilkelerinin evrensel olması gerektiğini ısrarla ilk defa vurgulayan filozof 

Kant’tır. Hatta W.G.De Burgh ile beraber ‘’ahlâk kanunu’nun evrensel olması 
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gerektiğininin, aşikar olarak felsefi dille ortaya konması için dünya Kant’ı beklemek 

zorunda kalmıştır’’diyebiliriz. Ancak pratik akıl ile temellendirdiği ahlâk ilkelerinin 

Kant’ın iddia ettiği anlamda evrensel karakter taşımasının mümkün olmadığını da, 

hemen burada, belirtmeliyiz. Çünkü Kant’a göre ahlâki değerlerin nihai kaynağı 

insandır. İnsan ise, sadece akıl sahibi bir varlık değil , ama duyguları, tutkuları, 

ihtiras ve eğilimleri yanında akıl yetisine de sahip olan bir varlıktır. Böyle bir 

varlığın her zaman rasyonel olarak hareket etmesini beklemek, insanı bütünlüğü 

içinde değerlendirmemek demektir. 

Tabiatı gereği hem ruhi hem de fiziki şartlardan etkilenen bir varlığın 

koyduğu değerlerin, mutlak olmayacağı aşikardır. Değerlerin mutlak olması ancak 

mutlak bir varlığın koymasıyla mümkün olacaktır. Ahlâki değerler mutlak olmadığı 

zaman ise, ahlâk ilkeleri evrensel karakterde olmayacak, zaman ve mekana göre 

değişken olacaktır80 

Din ile temellenen ahlâk teorisinde ahlâk ilkeleri ile sadece bir şeyler 

buyrulmakla kalınmamakta, aynı zamanda bu ilkelere uygun hareket edenlere sevap 

va’d edilmekte; uygun hareket etmeyenlere ise ceza (ikab) ile korkutulmaktadır. 

Dolayasıyla ahlâken iyi olan bir şey dinen sevap; kötü olan da dinen günah 

olmaktadır. Bir başka ifadeyle din ile temellenen teoride ‘’yapılmasın’’ buyruğu, 

sadece ahlâki bir yükümlülüğü değil, aynı zamanda dini bir vecibeyi de ifade 

etmektedir. 

Dini temel, ahlâki sahaya din-dışı hiçbir temelin sağlayamayacağı bir boyut 

getirmektedir. Bu boyut hürmet duyulan, hem sevgi hem de korku objesi olan, bütün 

bunların yanında, emirlerine tapınmak sayesinde saygı duyulup itaat edilen 

mükemmel sıfatların hepsini kendinde toplayan ve varlığı zorunlu olan Aşkın bir 

Zat’a, Allah’a inanç boyutudur. Adı geçen inanç boyutu, akılla değerlendirilip 

sevgiyle kabul edilen Mutlak ve Aşkın Varlık olan Allah’ın otoritesini ön plana 

çıkarır. Bu ise, ahlâki tabloyu tamamen değiştiren bir durumdur. Bu konuda 

Warnock’un şu ifadelerine katılmamak mümkün değildir. ‘’ Eğer otorite yoksa 

gerçekte buyruk da yok demektir. Eğer Allah yoksa, her şey mübahtır demek de 

doğrudur. Elbette bu, Allah yoksa ahlâken hiçbir şey ne doğru ne de yanlıştır demek 
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anlamında değil, fakat hiçbir şey emredilmemiş, hiçbir şey de yasaklanmamıştır, 

manasındadır.81 

Dinle ahlâk ilişkisi bütün filozofları, din bilginlerini meşgul etmiş bir 

konudur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Ahlâkın yegane kaynağı din değildir. Öyle 

bir iddia sahibi olmak ileri derecede bir abartıdır. Ancak şunu biliyoruz ki her dindar, 

ahlâklı olmak zorundadır. Çünkü din, bize bu dünyada ahlâklı davranmayı öğretir ve 

bir bakıma dinin mesajı da bu dünyada ahlâk ekseninde bir dünya hayatı sürmemiz 

içindir. 

İslam ahlâkının kaynağını Kur’an , sünnet, icma ve kıyas  oluşturur. 

Kendisine Hz.Peygamberin ahlâkı sorulduğunda Hz. Aişe onun ahlâkının “Kur’an 

Ahlâkı” olduğunu belirtmiştir. İnsanı en güzel bir surette yaratan ve ona kendi 

ruhundan üfleyen Allah, ona iyilik ve kötülüğün kaynakları olacak kabiliyetleri 

birlikte vermiş ve nefsini temiz tutanların kurtuluşa ereceklerini ancak onu 

kirletenlerin zarar edeceklerini haber vermiştir. 

İnsanın ahlâki mahiyetini dengeli bir şekilde ele alan Kur’an-ı Kerim, onun 

hüküm ve tercihlerine de aynı şekilde yaklaşmıştır. Buna göre hakkında nas bulunan 

konularda kişiler dini anlamda sorumludurlar. Zira Allah ve Rasulü bir şeye 

hükmederse mü’minlere seçme hakkı kalmaz. Fakat Allah’ın hükümlerine aykırı 

olmamak kaydıyla anaya-babaya ve devlete itaat edilmesi de gerekir. Helalin de 

haramın da belli olduğunu, bunların arasında şüphelilerin bulunduğunu, 

şüphelilerden sakınan kişinin dinini ve şerefini koruyacağını haber veren Hz. 

Peygamber, helalleri haram, haramları ise helal saymanın anlaşmanın geçersiz 

olduğunu bildirmiştir ki, bunların arasında ahlâki hükümlerde vardır. 

İcma, inanaların, iyi olarak üzerinde ittifak ettiği davranış şekli, ahlâkın bir 

kaynağı olmaktadır. İlahi emirlere aykırı olmayan örf, adet ve an’anelerin bu çerçeve 

içinde mütalaa edilmeleri uygun olur. 

Daha ziyade, hukuki konularda gerçekleşen bu müşterekliğin ahlâki 

hususlar için de geçerli olduğu muhakkaktır. Esasen hukuk kurallarıyla ilgili olan 

kısas, duruma göre ahlâk için de kaynak olabilir.82 

Zaman ve mekan kaydı olmaksızın insanın bütün hayatını kuşatan İslam 

ahlâkı, merkezine insanı yerleştirerek çevresindeki her şeyi kapsamına alır. Bu 
                                                
81 Kılıç, Recep, Ahlâkın Dini Temeli, Ank 1996, s.163 
82 Altıntaş, Hayrani, a.g.e, s.9 
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genişliği ifade buyururken Hz. Peygamber, mü’minin durumunun hayret edilecek bir 

şey olduğunu, yaptığı her şeyin onun hayrına olduğunu bildirir. Çünkü o, bir şeye 

sevinirse şükreder, bu onun hayrına olur. Felakete uğrarsa bu da onun için hayır olur. 

Ve bu meziyet sadece mü’mine hastır. 

Kur’an’da ahlâkın önemine vurgu yapmak için, imandan hemen sonra iyi 

davranışta bulunmak da hatırlatılır. Mesela, “İman edin ve iyi amelde bulunun” emri 

Kur’an’da en az elli defa tekrar edilir. Bazı ayetlerde belirtildiği gibi, güzel bir ahlâki 

davranış aynı zamanda, dini bağlılığı ve imanı da gösterir: “Sevdiğiniz şeylerden 

infak etmedikçe, iman etmiş olmazsınız.” 

Böyle bir bakış açısıyla, iman, ibadet ve ahlâk olguları birbirinden kopmaz 

ve sürekli iç içe olmaları gereken birer insani tutum ve ruh halleridir. Yani ahlâk 

ilkeleri sadece insanların uymaları beklenen ve uymadıkları takdirde 

cezalandırılmakla tehdit edildikleri soyut emirler ve kurallar olmaktan çok daha fazla 

bir anlama sahiptir. Bu anlamda sadece insanların davranış ve duyuşlarını 

sınırlandıran dışarıdan, zorla tatbik edilen emirler değil, onların kamil, erdemli bir 

insan olmalarının yolunu gösteren deruni, vicdani ve canlı hayat ilkeleridir. Ayrıca 

bunlara uymak da bir tür ibadettir. İbadet de insanın ruhunu yücelten, istidatlarını 

inkişaf ettiren, meyillerini temizleyen, emellerini gerçekleştiren, fikirlerini genişleten 

ve sistemleştiren, şehevi ve gadabi duygularını sınırlayan bir hal üzerinde olmaktır. 

IV. AHLÂK’IN ETKİLERİ 

A. Ahlâk’ın Kişi Üzerindeki Etkileri 

Ahlâk sistemi, emirler, değerler ve hükümler ihtiva eder. Bu sistem içinde 

ahlâki kaideler insanı iyi davranışlarda bulunmaya çağırır ve bizi yaptığı bu çağrıya 

cevap vermeye zorlar. 

Eğer ahlâki kaide ile görev kastediliyor ve insanlara kendi şuur halleri 

hakkında uyarıda bulunma anlatılmak isteniyorsa o zaman  bu kaide veya kanun 

ruhlarda acı ve zevk hallerini ortaya çıkarır. Böylece, kaideyi yerine getiren insan, 

neşeli, yerine getirmeyen üzüntülüdür. Bu demektir ki, din sahasında bulunulduğu ve 

ahlâki kaidelerden söz edildiği sürece iyi veya kötü her davranış, kendine uygun 

düşen bir iç halin doğmasına sebep olur. Davranışın bizde uyandırdığı hislere bağlı 
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olarak, bu davranıştan çıkan memnuniyet, başarma, acı kaybetmektir. Din sahasından 

çıkmış  biri bu hisleri duymuyorsa ve iyi ve kötü hissini tamamen kaybetmişse ahlâki 

kaide onun için  bir mana ifade etmez veya mevcut değildir.83 

Hakikat şudur ki, Allah Teâla yüce hikmeti ve güzel yaratışı gereği, 

kullarını imtihana tabi tutmuş, onlardan büyük şeyler istemiş, bunların anahtarını ise 

küçük şeyler (ameller) karar kılmıştır. Bu ulaştırıcı şeyleri küçük sayıp da gevşeklik 

gösteren kimseler kendilerinden istenilen amaca ulaşmaktan geri kalırlar. Bu ise 

onlar için en büyük acılardan biri olur. Fakat bu küçük vasıtalara sarılan kimseler o 

büyük ve sevilen genel amaca da ulaşırlar. Bu ise, onlar için büyük bir saadet vesilesi 

olur. 

Kur’an’a göre inanma, sadece taklit yoluyla aktarılan vaya mantiki olarak 

çıkarılan  bir sonuç, bir görüş, kanaat, düşünce, kabul değildir. İnanma dini anlamda 

iman objeleri olan Allah ve ahiret hayatına karşı duygusal yaşantı dediğimiz ahlâki 

varoluşsal bir durumdur. Böyle bir iman, Allah ‘ın sıfatlarının varoluştaki, (tabiat) 

zengin tezahürlerini doğru değerlendirme ve O’na tapınma anlamındaki ibadetlerle 

gerçekleştirilir ve korunur. Bunlar gerçekleştirilemediği sürece Allah ve ahiret 

inancını taşıyanlar bu inançları taşımayanlar karşısında insani ilişkilerinde ahlâki bir 

avantaja sahip olamazlar.84 

Güzel ahlâk olmaksızın kıyamet ve dünya işlerinden hiç biri herhangi bir 

düzene giremez ve hayatta bir huzur sağlanamaz. O halde ahlâkını düzeltip güzel 

temeller üzerine oturtmadan fazla amelin bir yarar sağlayabileceğini sanmak hatadır. 

Aksine kötü huy, hayır ameli, aynen sirkenin balı bozduğu gibi, bozup fasid eder. 

Sonu fesat olan bir şeyin ne gibi bir yararı olabilir ki? Ahlâkı ıslah etmeksizin fazla 

ilim sahibi olmanın bir yarar sağlayacağını da sanmayınız. 

Güzel ahlâklı insan, anne ve babasına karşı saygı duyar. Kendisiyle 

barışıktır diğer insanlarla güzel iletişim kurar, onlara karşı son derece saygılı bir tavır 

gösterilir. Her zaman müjdeli ve sevinçli bir ortamda yaşar. 

                                                
83 Altıntaş, Hayrani, a.g.e, s.146 
84 Güler, İlhami, İman Ahlâk İlişkisi, Ank 2003, s.133 
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Ahlâklı kişiler, inançlı, kendisine ve toplumuna faydalı kişiler olurlar. 

Allah'tan korkanlar da yalan, dedikodu, gıybet, iftira, kibir, haset, fesat, zulüm, öfke 

gibi kötülüklerden korunurlar. Ahlâklı kişiler doğru, dürüst sabırlı olurlar. 

Yardımsever olup yoksullara öksüzlere şefkat gösterirler, çalışkan olurlar. 

Vazifelerini bilirler, din vatan ve milletini severler, bu uğurda her çeşit fedakarlığa 

katlanmasını bilirler. Temizliğe dikkat ederler, hem bedenleri hem de ruhları, kalpleri 

tertemiz olur. Hiç kimse hakkında kötü kanaat taşımazlar. Edepli olurlar, kendilerini 

küçültecek davranışlardan kaçınırlar. 

Güzel ahlâkın önemini anlatan bir hadis-i şeriflerinde ise Hz. Peygamber, 

“Kıyamet gününde mü’minin terazisinde hiçbir şey güzel ahlâktan daha ağır değildir. 

Muhakkak ki Allah, kaba ve ağzı bozuk kişiyi asla sevmez.” buyurur. Güzel ahlâk, 

İslam’daki ibadetlerin meyvesidir. Mü’min güzel ahlâklı olmazsa yaptığı ibadetler, 

hiçbir kıymeti ve faydası olmayan hareket ve ayinlerden ibaret kalırlar. Bunu ifade 

için Allah Teala namazın faydalarını öğretirken “Namazı da kıl. Çünkü namaz, insanı 

kötü ve iğrenç şeylerden alıkoyar.” buyurur. Hz. Peygamber de bu konuda “Kimin 

namazı, onu kötü ve iğrenç şeylerden alıkoymazsa, onun Allah’tan uzaklaşması 

artar.” Buyururken aynı gayeye yönelik olarak oruç hakkında ise “Sizden biriniz 

oruçlu bulunduğu gün, kötü söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet birisi 

kendisine söver veya çatarsa, ben oruçluyum desin.” tavsiyesinde bulunur. Hacc 

hakkında ise “Bir kimse hacceder ve hac esnasında kadına yaklaşmaz, kötü sözler 

söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse o 

kimse, günahlarından arınarak annesinden doğduğu günkü gibi hacdan döner.” 

müjdesini verir.85 

B. Ahlâk’ın Toplum Üzerindeki Etkileri 

Ahlâklı toplumlarda birlik ve bütünlük vardır. Haksızlık yapılmaz, herkes 

vazifesini ve hakkını bilir. Böyle bir toplumun fertleri sorumluluk duygusuna 

sahiptirler. Aileden başlayarak bütün bir toplumda karşılıklı güven, sevgi ve saygı 

hâkimdir. Huzur ve manevi bir yüceliş vardır. Böyle bir toplumda halk çalışkandır. 

                                                
85htpp://www.hadis .ihya.org/ksitte 
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Bu durum maddi zenginliği artırır, devlet güçlenir, medeniyet yükselir. Maddî ve 

manevî bakımdan güçlenen toplum kendisinde düşmanlarına karşı koyacak kuvvet 

hisseder, millet ve devlet bütünlüğü sağlanır. 

Din, güzel ahlâkın, derin, maneviyatlı, huzur ve güven dolu ortamını 

meydana getirir. Ahlâklı insanlardan oluşan toplumda, devlete ve millete büyük 

zararlar veren anarşi belası kesinlikle son bulur. Çünkü insanlar Allah' tan korkar, 

itaatsizlikten, bozgunculuktan şiddetle kaçınırlar. Ayrıca manevi değerlere sahip 

kişiler devlete ve millete sahip çıkarlar ve bu değerler için her türlü fedakarlığı 

yapmaktan çekinmezler. Bu ahlâktaki insanlar daima ülkenin refahı ve huzuru için 

çalışırlar. 

Ahlâklı insanlardan oluşan bir toplumda insanlar, birbirlerine karşı son 

derece saygılı olur ve herkes birbirinin rahatını ve güvenliğini kollar. Çünkü İslam 

ahlâkında dayanışma, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Her insan kendinden önce 

diğer insanların rahatını ve çıkarını düşünmelidir. Kuran'da müminlerin bu ahlâkı 

şöyle bildirilmektedir: 

‘’Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) 

yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı 

içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile 

(kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil 

tutkularından' korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.’’86 

Allah korkusu ile hareket edilen böyle bir ortamda herkes toplumun refahı 

için çalışır, israf yapılmaz, dayanışma, işbirliği ve karşılıklı birbirinin menfaatini 

gözetme olur ve bu sayede de refah seviyesi yüksek, zengin bir toplum oluşur. 

Böyle bir toplumda maddi yönden zenginliğin yanında, manevi yönden de 

bir zenginlik yaşanır. İnsanların olaylar karşısında oluşturdukları, kargaşa hali, 

isyankar tavırlar tamamen ortadan kalkar. Herkes tevekküllü davranır ve her soruna 

akılcı çözümler getirilir, her olay sükunetle halledilir. Daima huzur ortamı içinde 

olan bir hayat sürdürülür. 
                                                
86 59 Haşr 9 



 51 

Ahlâklı bir insan  kesinlikle devletine karşı itaatli ve saygılı olur. Böyle 

toplumlarda herkes devletin ve milletin refahı için çalışır, devlete karşı gelmez 

aksine maddi manevi destek sağlar. 

Allah'tan korkan insanların oluşturduğu toplumlarda adli olaylar hemen 

hemen hiç kalmaz. Şu anki toplumlarda yaşanan olayların binde biri dahi yaşanmaz. 

Devlet yönetimi çok rahatlar. Anarşi, terör, bozgunculuk, cinayet gibi 

olaylarla uğraşmak zorunda kalmayacağı için devletin bütün gücü ülkenin içte ve 

dışta kalkınması ve güçlenmesi için harcanır. Bunun sonucunda da çok güçlü bir 

devlet oluşur. 

Kuran ahlâkına uyan insanlar birbirlerine değer verir ve birbirlerini her 

yönden güzel ve estetik bir ortamda yaşatmaya çalışırlar. Cennete duyulan özlemden 

dolayı dünya şartları maksimum kullanılarak en güzel, en temiz, göze, kulağa ve tüm 

duyulara en güzel şekilde hitap eden ortamlar oluşturulur. Bu nedenle sanat ve estetik 

her yönden çok gelişir. 

Dindar bir insanın vicdanı da temizdir ve bu sebeple aklının üzerinde 

herhangi bir baskı olmaz, çok genişdüşünerek ortaya güzel ve benzersiz, taklitten 

uzak eserler çıkarır. Ayrıca diğer dindar insanları da hoşnut etmek, onlara güzellikler 

sunmak isteği ile işyapan insanlar, samimi ve şevkli olurlar. 

Ahlâklı insanların bulunduğu toplumlarda, işyerlerinde de karşılıklı anlayış, 

işbirliği ve adalet ortamı olur. İşsahipleri çalışanlarının sağlıkları ile ilgilenir, 

çalışılan ortamı sağlık koşullarına en uygun hale getirir. Çok uzun süre aynı ortamda 

bulunacaklarını düşünerek estetik ve göze hoşgelen mekanlar hazırlatır. Emeklerinin 

tam karşılığını verir. Herhangi bir çalışanını kesinlikle mağdur durumda bırakmaz. 

Her birinin ailesinin yaşam koşullarından haberdar olur. Son derece vicdanlı 

davranarak, onların hamiliğini üstlenir. Güçlünün zayıfı ezdiği bir ortam asla 

oluşmaz. Dedikodu, başarılı birini kıskanarak onun başarısını engellemeye çalışma 

gibi gayri ahlâki tavırlara da rastlanmaz. 
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Çalışanlarla işveren arasında çıkara ve birbirini dolandırmaya değil, 

işbirliği ve güvene dayalı bir ilişki olur. Çalışan kişi işyerinin her türlü menfaatini 

gözetir, "nasılsa parasını patron veriyor" diyerek israf etmez, yapabileceğinin en 

iyisini yapar. Ama bu güzel ahlâkından dolayı da mağdur durumda kalmaz, patronu 

tarafından kollanır. 

Ahlâkın yaşanmadığı toplumlarda aile hayatında, ekonomik hayatta, 

politikada, insan ilişkilerinde çok hızlı bir dejenerasyon yaşanır. Çünkü Allah 

korkusunun olmadığı bir yaşamda herhangi bir sınır, kural yoktur. Sınırlar nefsin 

zevk ve hırslarına göre belirlenir. Bu dejenerasyonun doğal bir sonucu olarak aile 

yapısında görülen bozulmayla, toplumun temel yapısında çöküntüler kendini 

gösterir. Ve bu çöküş toplumun tüm kesimlerine etki eder. Saygı, sevgi ve merhamet 

duyguları yerini kendi bencil isteklerini tercih etmeye, kendi çıkarını gözetmeye, 

başkalarının hakkına tecavüz etmeye bırakır. İhtiyaç içinde olanlara kimse yardım 

etmez, zenginler sadece kendi mallarını artırmaya çalışıp, insani değerleri tamamen 

gözardı ederler. 

İnanan insanlardan oluşan bir toplumda ise insanlara yardım etmek, 

fedakarlıkta bulunmak övülen ve tavsiye edilen bir mümin ahlâkıdır. Müslüman, 

ihtiyaç içinde olana sevdiği şeylerden infak eder ve bunun karşılığını da sadece 

Rabbinden bekler. 

‘’Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak 

zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.’’87 

Ahlâkının yaşanmadığı toplumlarda kimse kimsenin iyiliğini, sağlığını, 

rahatını, güvenliğini düşünmez. Herkes bencilce kendini düşünür, daha çok para 

kazanmayı, daha çok çıkar elde etmeyi, daha çok mal edinmeyi amaçlar. Çevresinde 

yaşananları görmezlikten gelir. Açlık içinde olanları görünce onlara yardım etmek 

aklından geçmez, israf etmeye devam eder. Haksız kazanç sağladığında mağdur 
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ettiği kişilerin farkına varır, ama bu onu yaptığı işten vazgeçirmez. İnsanlar ancak bir 

çıkar karşılığında birbirlerine iyi davranırlar. 

Hırsızlığın, rüşvetin, intiharların, suistimallerin, sosyal adaletsizliğin 

kökeninde de ahlâkın yaşanmaması yatmaktadır. Oysa Kuran ahlâkına sahip olan kişi 

her durumda adaletli davranır, sürekli iyi işler yapıp, Allah'ın rızasını ve sonsuz 

ahiret yurdunu kazanmayı ister. Böyle üstün bir ahlâka sahip olan insanların yaşadığı 

toplumda da adalet her durumda ve her zaman uygulanır. 

Sonuçta ahlâklı olmak kişinin fıtratına uygundur. Kişi güzel davranışları 

yapmakla iç huzuru yakalar. Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olur. Hem 

kendisine hem de çevresine faydalı olur. Güzel ahlâklı insanlardan oluşan 

toplumlarda anarşi, terör, hırsızlık, cinayet vb kötü davranışlar olmaz. Toplum daima 

gelişir örnek bir toplum haline gelir. 

Kur’an’ı Kerim bizlerden örnek bir toplum olmamızı kendi tabiriyle‘’orta 

ümmet’’ olmamızı istemiştir. 

"Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı Şahitler olasınız. 

Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Biz Peygambere uyanı, ökçesi üzerinde 

geri dönenden ayıralım diye, eskiden yöneldiğini (Kâbe'yi) kıble yaptık. Bu, Allah'ın 

doğru yola ilettiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi 

edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara Rauf ve Rahim dir"88 

Bütün insanlara karşı şahitlik edecek, aralarında adaleti uygulayıp 

yerleştirecek, değer ve ölçüleri koyacak olan vasat ümmettir. Bu değer ve ölçüler 

hakkında kendi görüşünü ortaya kor, kabul edilen görüş onun görüşü olur. 

Değerlerini, düşüncelerini, geleneklerini, parolalarını, ölçer, biçer ve bunlar hakkında 

hükmünü vererek; "Bu haktır, bu da batıldır" der. Bu "vasat ümmet" insanlara karşı 

şahitlik ve onlar arasında adaletle hakim konumunda iken düşüncelerini, değerlerini 

ve ölçülerini insanlardan almaz. O, insanlara karşı şahitlik yaparken böyle bir 

duruma düşmez. Çünkü bu ümmete karşı şahitlik edecek olan Rasûlüllah (s.a.s)'dir. 

Bu ümmetin ölçülerini ve değerlerini belirleyen, bu ümmetin amel ve gelenekleri 
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hakkında hüküm ve değerlerini belirleyen bu ümmetin amel ve gelenekleri hakkında 

hüküm veren, bu ümmetin yaptıklarını ölçüp biçen ve onlar hakkında son sözü 

söyleyen hep odur. İşte bu ümmetin hakikati ve görevi böylelikle sınırlanıyor ve 

belirleniyor ki, bu ümmet bunları gereğince bilsin veya bunların ağırlıklarının farkına 

varsın, rolünü hakkıyla değerlendirsin ve bu rolü ifâ edebilmek için layıkıyla 

hazırlansın. 

     "Bu ümmet "vasat" kelimesinin bütün anlamlarıyla vasattır. İster güzel ve fazilet 

anlamına gelen "vasatîlik", ister itidal ve orta yolluk anlamına gelen "vasatîlik", 

isterse de maddî ve hissî anlamı olan asıl anlamıyla "vasatîlik" göz önünde 

bulundurulsun o, gerçekten "vasat bir ümmettir", tasavvur ve itikatlarında vasattır... 

Ne maddi her şeyden el etek çekerek ruhi bir hayat için soyutlanmakta aşırıdır, ne de 

materyalizmin içine gömülmektedir. O cesedi giyinmiş olan ruh- da veya ruh 

giyinmiş cesedde ifadesini bulan fıtratın izini takip eder. Bu çift yönlü güç ve 

imkânlara sahip olan yapıya hakkım her türlü ihtiyaçtan tam anlamıyla verir. Hayatı 

yükseltmek aynı zamanda hayatı korumak ve sürekliliğini sağlamak için de gayret 

eder, arzular ve güdüler dünyasında çalışma azmini ifrat ve tefrit olmaksızın gayet 

mutedil ve dengeli bir şekilde serbest bırakır, harekete geçirir. Bu ümmet düşünce ve 

şuuruyla vasat bir ümmettir. Bildikleriyle yetinip donup kalmaz aynı şekilde rastgele 

her bağırıp çağıranın peşine takılarak gülünç bir maymun taklidi ile taklid etmez. Bu 

ümmet sahip bulunduğu düşünce, yöntem ve esaslara sımsıkıya bağlı kalır, ondan 

sonra da düşünce ve tecrübenin bütün ürünlerini süzgeçten geçirir, tetkik eder. Onun 

her zaman için parolası " Hikmet mü'minin kaybettiğidir, onu nerede bulursa alır" 

(hadis-i şerif)dir.89 

İşte fazilet dediğimiz şey, insanda iyi huy olarak bulunan ve insanı ‘’orta 

ümmet’’ kapsamına sokan hususdur. Bu da bilgi ile olur; yani faziletin ne olduğunu 

bilmekle gerçekleşir. O halde, bilgili her fert, aşırılık ve eksiklikten kaçar, orta olana 

yönelir ve onu tercih eder. Ancak, orta dediğimiz husus, bir şeyin ortası değil, bize 

göre orta olanıdır. Bu durumda aşırılık ve eksiklik müsbet olanı bozduğu için onlara 

kötü; tam ve kamil olan da, ‘’orta olma’’ itidal veya ölçülülüğü koruduğu için, ona 

‘’iyi’’ deriz. Bu manada iyi, hertürlü söz davranış ve fiilde orta olma halidir. Bu 

                                                
89 http://www.kuranikerim.com/islam_ansiklopedisi/V/23.htm 



 55 

husus Kur’an’ı Kerim’in bildirdiği haldir. Kur ‘an’ı Kerim’de ifade edilen ‘’orta 

ümmet’’, ‘’ölçülü olma’’,’’ haddi aşmama’’ bu orta hale işaret eder.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Altıntaş,Hayrani,’’ İslam Ahlâkı ve İnsani Davranışlar’’, A.Ü.İ.F.Dergisi, Ank 1997, Sayı, 36, s.27 
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III.BÖLÜM 

KİTAB-I MUKADDES VE KUR’AN’I KERİM’DE ORTAK 

AHLÂKİ İLKELER 

I.ŞAHSİ AHLÂK 

Ahlâk, kişinin ve toplumun hayatıyla doğrudan ilgili olduğu için, pratik 

hayatla ilgilidir. Ve bu yüzden o bir yönüyle de pratik bir ilimdir. Yani ahlâk 

davranış ilmidir. Spekülaktif ilim ile pratik ilim arasında bir fark vardır. Spekülaktif 

ilimlerin gayesi gerçektir. Pratik ilimlerin ise davranıştır. Bu durum insanın pratik 

aklına uygun olarak gerçekleşir. Pratik akıl nazari aklın bildirdiği soyut ve değişmez 

kanunları somut ve hareketli gerçeğe uygular.91 

Şahsi ahlâk ferdin korunmasını, sadetini ve gelişmesini temin eden 

ihtiyaçlarla ilgili davranışlar bütünlüğüdür. Bu ihtiyaçlar kesin olarak meşrudur. 

Ferdin kendini, bedeni, ahlâki ve akli yönden koruma hakkı ve görevi vardır. Onun 

hak ve görevlerini şu beş esasta toplamak mümkündür; 

1.Kişiliğini korumak 

2. Kendine hakim olmak 

3. Bağımsız olmak 

4. Diğer varlıkları sevmek 

5. Hakikati sevmek 92 

Bütün insanlık tarihine bakıldığında dinsiz bir topluma rastlanmamıştır.  

Her topluluk hakim bir güçten yardım istemiş davranışları onun istek ve 

emirlerine göre şekillendirmeye çalışmıştır. Şahsi ahlâk ferdin akıl ve iradesiyle 

gerçekleştireceği davranışlardan sonra ortaya çıkar. Yüce Allah’ın emirlerinin 

insanın hayatına yön vermesi insanın ihtiyacına cevap vermektir. 

Kuran-ı Kerim’in ve peygamberimizin emirleri yüce bir gayeye yöneliktir. 

Kişinin tüm davranışlarında Allah’ı hatırlaması onun rızasını düşünmesi gereklidir. 

Çünkü Allah’ı unutmak insan ve toplum şahsiyetini yok eder. 

Yalnız “Allah’ı hatırlamak” insan şahsiyetini bir bütün olarak muhafaza 

eder. İnsanın tavır ve davranışlarındaki ahlâki gerginliğin dengesini bozma insan 

şahsiyetini yok eder. O halde her yanlış hareket bu dengenin bozulmasına yol açtığı 

                                                
91 Altıntaş, Hayrani, İslam Ahlâkı, s.83 
92Altıntaş, Hayrani a.g.e, s.84 
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için Allah’ı hatırlama bu denge alanı içinde gerçekleştirilmelidir. Kuran bu dengenin 

bozulmasına “Allah’ın koyduğu sınırları aşma” olarak tarif etmiştir.93 

“Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa kendisine yazık etmiş olur”94 

Hristiyan ahlâkında da amaç Allah’ın rızasını kazanmaktır. “Yaşamımızda 

en önemli olan yaratıcımızı yüceltmektir. Çünkü yaradılış amacımız budur. Onu 

yüceltmek O’ndan  sonsuzadek zevk almak.95 

“İmdi ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allah’a makbul kurban 

olarak takdim etmenizi Allah’ın rahmetleri için size yalvarırım; ruhani ibadetiniz 

budur. Ve bu aleme uymayın; fakat Allah’ın iyi ve makbul ve kamil iradesi ne 

olduğunu fark etmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.”96 

“Rabb’e  yaraşır biçimde yaşamanız O’nu her yönde hoşnut 

etmeniz………..”97 

“Hristiyan ahlâkı insan eyleminin tanrının isteğine uymasıdır. Gelenek ve 

göreneklerin insan fikirlerinin bana yapmamı istedikleri şeyler değil, Tanrı’nın 

benim yapmamı istediği şeylerdir”98 

İlişki kurabilen ünsiyet sahibi varlık olan insan yaratılış / hilkat itibariyle 

müsbet bir öze sahiptir. Fıtrat bu öz ne negatif ne pozitif belki saf anlamında nötr 

tıpkı bembeyaz bir sayfa gibi. Onun içindir ki yaratılış anlamına gelen “hilkat” 

sözcüğüyle insani erdemlerin tümüne verilen ortak isim olan “ahlâk” sözcüğü aynı 

köke (ha-la-ka) mensup bunun anlamı şudur; Ahlâki olan yaratılışa uygun olandır, 

yaratılışa uygun olan da ahlâki olandır.99 

Kitabı Mukaddes’de ise bütün insanların ahlâki bir karakter ile yaratıldığı 

öğretiliyor. “Kitabı Mukaddes doğru ve yanlış konusunda Tanrı’nın kendi 

standartları olduğunu söylemektedir. Bu nedenle bu ahlâk standardı ile yaratıldık. 

Sonra ise düşünme yeteneğimizle iyi yada kötü konusunda kendi yolumuzu çizmeye 

başlarız.100 

                                                
93Fazlurrahman, Ana konularıyla Kuran, Ank 1993, s.87  
94 65 Talak 1 
95 Üçal Turgay, Malcolm Derek, Kutsal Kitapa Göre Etik, İst 2003, s.49 
96 Romalılara Mek. 12; 1-2 
97 Koloselilere Mek. 1;10 
98 Üçal  Turgay, Malcom Derek, a.g.e, s.2 
99 İslamoğlu,  Mustafa, Yürek Fethi, İst 97, s.13 
100 Üçal Turgay, Malcom Derek, a.g.e, s.38 
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“Çünkü şeriatı işitenler Allah indinde Salih değillerdir, ancak şeriatı 

yapanlar Salih sayılacaklardır. Zira şeriatı olmayan milletler, şeriatın işlerini tabi 

surette yaptıkları zaman, onların şeriatı olmayarak kendi kendilerine şeriattırlar. 

Onların vicdanı birlikte şehadet ederek ve düşünceleri aralarında kendilerini itham 

veyahut müdafaa eyleyerek şeriatın işi yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler.101 

İnsan uzun tarihi boyunca her zaman  ahlâki ve yaratılışına uygun 

davranmamış çoğu kez doğal çizgiden sapmış ve saptırmıştır. Kendine yabancılaşan 

fıtratını koruyamayan insan her zaman kendine ve çevresine zarar vermiştir. 

Din olarak İslam’ın amacı insanın ve insanlığın barış, huzur ve 

mutluluğudur. Bu amacı gerçekleştirmek için de insan Allah’a yürekten bağlanmalı 

O’na teslim olmalı ve itaat etmelidir. 

Ahlâki faziletlerle mücehhez bir kişi mutluluğun ve huzurun timsali 

olacaktır. İnsanın muhtaç olduğu ve aradığı husus mutluluktur. İslam’daki ahlâk 

sistemi, mutluluğa ulaşmak için salim bir akıl ve irade ile temiz bir kalbin ön şartı 

olduğunu bildirmiştir.102 

Allah’ın emir ve rızasına göre yaşamak, aklın verilerine göre yaşamak 

korku ve kederden uzak kalmak mutlu olmak demektir. 

“Hayır öyle değil! İyilik yaparak kendini Allah’a veren kimsenin ecri 

Rabbi’nin katındadır. Onlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir.103 

“Bu çağın gidişine uymayın, bunun yerine Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin 

isteğinin ne olduğunu ayırdedebilmek için düşüncenizin yenilenmesi ile değişin”104 

“Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri 

yeni yeryüzünü bekliyoruz”105 

Şahsi ahlâkı şekillendirecek olan Kuran emirleri ruhun, kalbin ve aklın 

hassasiyetini temin etme gayesine yöneliktir. Akıl çoğu zaman çeşitli hislerle iyiyi 

bulma konusunda engellenmektedir. Kuran’ı Kerim sık sık nefse atıfta bulunur ve 

aklın bu engellere takılmamasını hatırlatır. 

                                                
101 Romalılara Mek. 2;14-16 
102 Altıntaş, Hayrani a.g.e, s.188 
103 2 Bakara 112 
104 Romalılara Mek. 12;2 
105 2.Petrus 3;13 
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“Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini 

esirgediği dışında vargücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim 

bağışlayandır esirgeyendir.106 

Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes de kişiyi ahlâki bir varlık halinde 

şekillendirmek için bir takım ortak emir ve yasaklar koymuştur. 

A- ŞAHSİ AHLÂKTA EMİRLER 

1. DOĞRULUK 

A.Kur’an-ı Kerim’de Doğruluk 

Ahlâkın temel ilkelerinden biri doğruluktur. Çünkü ancak özü sözü ve 

davranışları doğru olan insanda diğer bazı ahlâk kuralları huy haline gelebilir. 

“ Fertlerinde doğru söylemek hasleti olmayan bir aile arasında uyum ve 

huzur tesisi, bu meziyeti kaybetmiş bir memleket sakinleri arasında kardeşlik, barış 

ve huzurun devamı mümkün olamaz. Bu sıfattan yoksun olan bir millet arasında 

yalancılığın meydana getireceği huzursuzluk, iftira ve düşmanlıkların, ayrılık ve 

nifakın, o milleti ne acı akibetlere sürükleyeceğini takdir için biraz düşünmek kafidir. 

Böyle bir aile ve millette ne düzenli bir sosyal hayat kurulabilir; ne de olgun bir 

medeniyet ortaya çıkar. Bunun içindir ki bütün dinler doğru söylemekle emretmiş 

yalan söylemeyi yasaklamıştır.107” 

Doğruluk insanın söyledikleriyle yapıp ettikleri arasındaki uyumdur. 

Mevlana’nın ifadesiyle insanın ya olduğu gibi görünmesi ya da göründüğü gibi 

olması halidir. Doğruluk insan olmanın gerektirdiği bir erdemdir. Bu yüzden tüm 

dinlerde ortak olan bir ahlâki ilkedir. 

“Ey inananlar! Allah’tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işinizi 

kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı size bağışlasın kim Allah’a ve Peygambere 

itaat ederse şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur.108” 

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonrada dosdoğru olanlara korku yoktur ve 

onlar üzülmeyeceklerdir.109” 

“Ey iman edenler yapamayacağınız şeyi niçin söylersiniz yapamayacağınız 

şeyi söylemeniz Allah katında çok büyük bir günahtır.110” 

                                                
106 12 Yusuf 53 
107 Akseki, A.Hamdi, İslam Ahlâkı, Ank, t.y, s.177 
108 33 Ahzap 70-71 
10946 Ahkaf 13 
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B.Kitab-ı Mukaddes’te Doğruluk 

Kitab-ı Mukaddese baktığımızda doğruluğa büyük önem verildiğini yalanın 

insan fıtratına ters kötü bir davranış olarak sunulduğunu görmekteyiz. 

“Ve Rab şeytana dedi: kulum Eyyub’a iyice baktın mı? Çünkü dünyada 

onun gibisi yok; kamil ve doğru adam; Allah’tan korkar ve kötülükten çekinir.”111 

“Ve bir adam ki salih olur ve hak olanı ve doğru olanı yapar.”112 

“Gelin ey çocuklar, dinleyin beni; size Rab korkusunu öğreteyim. Kim 

yaşamdan zevk almak iyi günler görmek istiyorsa dilini kötülükten, dudaklarını 

yalandan uzak tutsun.”113 

“Peygamberlerin hepsinin gerçek üzerine doğru üzerine konuştuklarını 

görüyoruz. Buna karşın insanoğlu bir çok kere doğru ve gerçek  olandan uzaklaşmayı 

tercih etmiştir. Bu kişilerin itaatsizliklerinin en büyük sonuçlarından biri artık doğru 

konuşmamaları ve güvenilirliklerini yitirmeleridir. Bu ruhsal anlamdaki itaatsizlik bir 

takım sosyal kaosların oluşmasına neden olmuştur.”114 

“Adalet püskürtüldü, doğruluk bizden uzak duruyor. Çünkü gerçek kent 

meydanında sendeleyip düştü. Dürüstlük aramıza girmez oldu. Hiçbir yerde gerçek 

yok. Kötülükten çekinen soyuluyor. Rab onları gördü ve adaletin yokluğuna 

üzüldü.”115 

2.ADALET 

A.Kur’an-ı Kerim’de Adalet 

Adalet kavramının kısa ve özlü tanımlarından biri şöyledir; “Adalet bir şeyi 

yerli yerine koymaktır” yani herkese laik olduğunu vermektir. Kendine ve çevresine 

karşı adil olmak insanın ilk görevidir. Yüce Allah ne kadar peygamber göndermişse 

mutlaka onları adaletle davranmayı ve insanlar arasında adaleti sağlamakla mükellef 

kılmıştır. 

Adalet duygusu fertlerin ve toplumların hayatında çok önemli sonuçlar 

doğuran bir duygudur. Adaletin bulunmadığı toplumların ayakta kaldığı 

görülmemiştir. İslam ahlâkı adalet ilkesine dayanır. Çünkü adalet her şeyin ortak 

                                                                                                                                     
110 61 Saf 2-3 
111 Eyub 1,7-9 
112 Hezekeil 18,5 
113 Mezmurlar 34,11-13 
114 Üçal Turgay, Malcom Derek, a.g.e, s.255 
115 Yeşaya 59,14-15 
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noktasını bulmaktır. Müslüman her davranışında adaletli davranmak zorundadır. 

Hatta kendisine diş bileyen can düşmanlarına bile adaletli olarak davranır.116 

Kur’an-ı Kerim 27 ayette adaletten söz ederek her türlü halde onun 

gözetilmesini emretmektedir. Kur’an-ı Kerim bu yaklaşım tarzıyla sağlıklı 

toplumların oluşmasında ve ayakta kalmasında adaletin ne denli önemli bir faktör 

olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü adaletin uygulanmaması çünkü haksızlığın 

armasına zulmün kol gezdiği, karanlık bir devrin başlamasına yol açacaktır. Bu da o 

toplumu içten içe kemirip yok edecek ve kısa sürede tarih sahnesinden silinmesine 

zemin hazırlamış olacaktır. İşte bunun içindir ki Kur’an-ı Kerim adaleti toplumların 

bekası için en temel şart olar görmüştür.117 

“Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 

topluluğa olan kininiz, sizi adletten alıkoymasın adalet yapın o takvaya daha 

yakındır. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi 

olandır.”118 

“Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun.”119 

“Muhakkak ki Allah adaleti ve iyiliği emreder.”120 

“De ki “Rabbim bana adaleti emretti.””121 

Peygamberimiz tüm hayatıyla bize örnek olduğu gibi adalet konusunda da 

en güzel örnekleri vermiştir. Peygamberimizin bu uygulamaları İslam’ın sadece 

dostlarını değil düşmanlarını da hayran bırakmıştır. Aslında Rasulullah’ın adil 

uygulamaları kimi insaflı Yahudileri daha hicretin ilk yılından beri etkilemekteydi. 

Bunlardan biride Yahudilerin hem alimlerinden hem de ileri gelen zenginlerinden 

biri olan Muhayrık’tır. Muhayrık uhut savaşının yapıldığı günün sabahında silahını 

kuşanarak İslam ordugahına geldi ve Müslümanların safında savaşa katıldı vasiyeti 

şöyleydi “Eğer bu savaşta ölürsem bütün mallarım Muhammet’in dir. O bu malları 

gösterdiği yere harcasın.”122 

Peygamberimiz cennet ehlini başlıca üç gruba ayırdığı bir hadisinde, en 

başta kudret ve iktidar sahibi olup da adaletli davranan kişileri sayıyordu. Bir gün 

                                                
116 Şengüler, İsmail Hakkı, Seyyid Kutup Külliyatı, İst, t.y, c.4 s.333 
117 Demirci, Muhsin, Kur’an’ın Temel Konuları, İst 2003, s.301 
118 5 Maide 8 
119 6 Enam 152 
120 16 Nahl 90 
121 7 Araf 29 
122 İslamoğlu, Mustafa, a.g.e, s.167 



 62 

huzuruna Kureyş kabilesinden Fatıma-i Mahzumiye adlı bir kadının hırsızlık davası 

getirilmişti. Hükmün infaz edilmesine Kureyşlilerin gönlü razı olmuyordu. Araya 

peygamberimizin çok sevdiği Üsame’yi koyarak Fatıma’nın affedilmesini istediler. 

Kendi kabilesinden de olsa adaletten ayrılma teklifi peygamberimize çok ağır geldi. 

Hemen bir hutbe irad ederek şunları söyledi; “Ey insanlar geçmiş milletlerin ne 

yüzden yollarını sapıttığını biliyor musunuz? Onların asilzadeleri bir şey çalarsa onu 

bırakırlar, zayıfları çalarsa onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki böyle bir 

işi   Fatıma-i Mahzumiye değil de kızım Fatıma yapmış olsaydı, muhakkak onun 

elinide keserdim.”123 

Peygamberimiz hak hususunda titiz davranırdı. Bedir gazvesinde savaştan 

önce elinde bir okla İslam ordusunun saflarını düzeltirken, Sevad.b.Gaziyye adlı 

sahabinin safı bozduğunu ve biraz ileri çıktığını görür. Karnına okla dokunarak 

hizaya geçmesini ister. Bunun üzerine sevad “Ya Rasulullah canımı acıttın! Şüphesiz 

Allah seni hak ile gönderdi kendine kısas uygulamama müsaade et”der. 

Hz.Peygamber karnını açarak kısas uygulamasını söyler sevad  hemen onu kucaklar 

ve öper. Peygamberimiz de ona hayır dileğinde bulunur.124 

Halife Hz.Ali’nin zırhını çalan Yahudi ile mahkemede yan yana durması 

bütün dünyada asırlarca adalet mahfillerinin suskunlukla geçiştirdiği bir gerçektir. 

Kadı Şurayh halifeyi zırhını çalan Yahudi ile yan yana oturtmuş ve ondan yahudinin 

çaldığını ispat eden bir delil istemiştir. Ali (r.a) delil bulamayıncada kadı Şurayh 

yahudinin lehine Hz.Ali’nin aleyhine hükmetmiştir. Bu heybetli adalet örneği 

karşısında en çok şaşıran Yahudi olmuştu şöyle diyordu “Müminlerin emiri beni 

kadısının huzuruna götürdü kendi kadısı kendi aleyhine hükmetti. Ey Emirü’l-

mü’minin zırh senin zırhındır. Eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abduhu ve resuluh” İslam tarihi hak ve adaletin hüküm sürdüğünü 

gösteren böyle pek çok hadiselerle doludur.125 

Müslümana düşen görev her ne şartta olursa olsun adil olmaktır.Kur’an-ı 

Kerim’in ve peygamberimizin örnek ahlâkı doğrultusunda hayatını şekillendirmektir. 

İnsanda adalet tutkusu ne kadar güçlü olursa imanda o kadar kavi olur;adalet tutkusu 

                                                
123 Kandemir, M.Yaşar, Örneklerle İslam Ahlâkı, İst 2005, s.76 
124 Sarıçam, İbrahim, Hz.Peygamberin Çağımıza Mesajları,  Ank 2005, s.16 
125 Haşimi, M.Ali, Müslümanın Şahsiyeti, İst 89, s.283 
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ne kadar zayıf olursa iman da o kadar zayıf olur. Onun içindir ki Kur’an-ı Kerim’e 

göre küfrün en büyüğü olan şirk en büyük zulümdür. 

Müslümanın kesin inanışı odur ki insan esasen adil bir varlıktır.İster vahiy 

ile yönlendirilmiş olsun ister akılla yön bulsun, isterse doğruyu sosyal alışkanlıkların 

rehberliğinde aramış olsun toplumun menfaati yönünde adalet yolunu benimsemeyi 

evla görmeyi sürdürecektir126 

Güçlü bir Allah korkusu olan kişi her yaptığının ,söylediği her sözün bir 

gün karşısına çıkacağı gerçeğini unutmaz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünmez 

,servet yığıp biriktirme sıkıntı ve ihtiyaç içinde olanları görmemezlikten gelme gibi 

ahlâki bozukluklar sonucunda ortaya çıkan adaletsizlikten uzak durur. 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Adalet 

Kitab-ı Mukaddes’e baktığımızda adalete büyük önem verildiğini 

görürüz.Hirstiyanlığın ahlâki tavsiyelerden biri de adalettir.Bütün insanlar aynı soy 

ve aynı kandan yaratılmıştırDünya maddi ve manevi kültürel değerleri üstlenmesi 

için insana emanet edilmiştir.O halde insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek 

gerekir. Adaletsizliğin yayılması insana hakarettir ve Allah’ın emirlerine karşı 

gelmektir.127 

Kitab-ı Mukaddes’te adaleti göz ardı eden sözde din bilginleri ve ferisiler 

şöyle kınanmıştır ; 

‘’Vay başınıza, yazıcılar ve ferisiler iki yüzlüler ! Çünkü nanenin, anasonun 

ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz ,ve şeriatın daha ağır işlerini, adaleti, 

merhameti ve imanı bırakıyorsunuz .Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı 

idiniz’’128 

‘’Görünüşe göre hükmetmeyin;doğru hükmedin’’129 

‘’Kendisinden sonra evi halkına salah ve adalet yapmak için Rabbin yolunu 

tutmasını emretti diye onu tanıdım; ta ki Rab onun hakkında söylemiş olduğu şeyi 

İbrahimin üzerine getirsin’’130 
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Kitab-ı Mukaddes’te güzel ahlâklı insanın özellikleri belirtilirken önemle 

üzerinde durulan konulardan biri adil olmaktır.Adil ve doğru insanın elini kötülükten 

çektiği kimseye haksızlık etmediği, yoksulları koruduğu ifade edilir. 

‘’Rab şöyle diyor;Hakkı tutun ve adalet edin çünkü kurtarışımın gelmesi ve 

adaletimin izhar edilmesi yakındır bunu yapan insana ve bunu sıkı tutan ademoğluna 

ne mutlu! Adam ki sebt gününü bozmasın diye onu tutar her türlü kötülükten elini 

tutar’’131 

“Dulları kendilerine av etsinler ve öksüzleri yağma eylesinler diye fakirleri 

adaletten saptırmak kavminden düşkün olanların haklarını gaspetmek için , haksız 

fermanlar çıkaranların ve iğri şeyler yazan yazıcıların vay başına!”132 

‘’Allah’ın Rabbin sana vermekte olduğu bütün kapılarında kendin için 

sıptlarına göre hakimler ve memurlar koyacaksın; ve kavme adalet hükmü ile 

hükmedecekler hakkı saptırmayacaksın şahıslara itibar etmeyeceksin….’’133 

3. AFFEDİCİ OLMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Affedici Olmak 

İnsan yanılmaya hata yapmaya müsait bir varlıktır.Kimse mükemmel 

olamaz yaşamı boyunca pek çok hata yapar. Aynı zamanda bir çok hatalı davranış ile 

karşılaşır.Kur ‘an bağışlayıcı ve hoşgörülü olmayı emreder. Affetmek Kur ‘an sık sık 

zikrettiği çok büyük ve önemli bir ahlâki davranıştır. Müslüman karşılaştığı yanlış 

davranışın benzerini kendinin  de yapabileceğini unutmamalı karşı tarafa hoşgörülü 

davranmalıdır. Affedici olanları Kur’an Allah ‘ın sevgi ve rızasını kazanan Muhsin 

kullarından saymıştır. 

‘’Allah öfkelerini yenenler ve insanların kusurlarını affedenleri iyilik 

yapanları sever’’134 

Kendisine yapılan bir kötülüğü bağışlamak Kur’an’ın tavsiye ettiği bir 

davranıştır. Böyle davranan bir kişi içindeki intikam ve hırs tutkusunu terk edip 

Allah ‘ın vereceği sevap bağışlama ve ikramı tercih etmiştir. 

‘’Bir haksızlığa uğradıklarında üstün gelmek için aralarında 

yardımlaşırlar. Bir kötülüğün karşılığı aynı şekilde bir kötülüktür.Ama kim affeder 
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barışırsa onun ecri Allah ‘a aittir. Doğrusu o zulmedenleri sevmez. Zulüm gördükten 

sonra hakkını alan kimselere onların aleyhine bir yol yoktur. İnsanlara taşkınlık 

edenlere karşı durulmalıdır.İşte can yakıcı azap bunlaradır. Ama sabredip 

bağışlayanın işi, işte bu azmedilmeye değer işlerdendir’’135 

Mevlana bir sözünde ‘’Kusurları örtmede gece gibi ol, güzellikleri ortaya 

çıkarmada güneş gibi ol’’diyor.Bizde kusurları toprak gibi örtüp güzellikleri 

ürettiğimizde hoş kokular yayarız.Yani o davranışlarımıza tanık olan insanlar hoş 

duygular hissederler.Ya da iç dünyamızdaki sevgimizi öylesine büyütürüz ki kusur 

görmeyecek bir anlayışa ulaşırız.136 

‘’İyilik ve fenalık bir değildir Ey inanan kişi ! Sen fenalığı en güzel şekilde 

sav; o zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost gibi 

olduğunu görürsün . Bu ancak sabredenlere verilen vergidir. Bu ancak o büyük hazzı 

tadanlara vergidir’’137 

Fenalık daima fenalıkla karşılık görürse göğüsler şiddetlenir, kin sarar ve 

düşmanlık oluşur.Ama fenalık iyilikle karşılanırsa düşmanlık kirleri yıkanır ve iki 

düşman dosta dönüşür. Bir güzel söz , bir tebessüm iki düşmanı  bazen dost 

yapabilir. Ayetin de işaret ettiği gibi kötülüğe karşı iyilikle ve en güzel olanla 

karşılık vermek büyüklerin işidir.138 

Peygamber Efendimiz affedicilik konusunda bizler için en güzel örnektir. 

Enes (r.a) rivayet ettiğine göre; bir Yahudi kadın  Peygamber(s.a.v)’e zehirlenmiş ve 

pişirilmiş bir koyun getirdi. Peygamber ondan yedi sonra kadın yakalanıp getirilince 

‘’Bunu öldürelim mi diye’’ Peygamberimize soruldu. Peygamberimiz 

‘’hayır’’dedi.Enes  demiştir ki ‘’o zehirli etin tesirini hala Rasulullahın küçük dilinde 

görür dururum’’139 

Peygamberimiz daima insanların kalbine hoşgörü ahlâkını yerleştirmeye 

çalışırdı. Çok kötü şeylerle karşılaşsalarda onlara affetmeyi öğretirdi. Nitekim Hz 

Hamzanın katili Vahşi’yi affetmesi de bu duruma güzel bir örnektir. 

Devs kabilesi Allah’ a ve Rasulune imanı kabul etmeyip diretince Tufeyl b. 

Amr  el Devsi (r.a) Peygamberimize gelerek dedi  ki ‘’Devs azıttı ve kabul etmiyor 

                                                
135 42 Şura 39-43 
136 Özdoğan, Öznur, İsimsiz Hayatlar, Ank 2005, s.147 
13741fussilet;34-35 
138 Haşimi, M.Ali, a.g.e, s.202 
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onlara beddua et’’Rasulullah (s.a.v) kıbleye dönerek ellerini kaldırdı. Oradakiler 

‘’Helak oldular ‘’dediler. Ama merhamet timsali  hoşgörü  sahibi Rasulullah (s.a.v) 

onlara azap için değil hidayet için dua ederek buyurdu ki ‘’Allahım Devse hidayet et 

ve onları getir’’140 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Affedici Olmak 

Kitab-ı Mukaddes’te de affedici olmak üzerinde önemli durulan konulardan 

biridir. Kişinin karşısındakini bağışlaması durumunda kendisininde bağışlanacağı 

bağışlamadığı durumda ise kendisinin de bağışlanmayacağı vurgulanır. 

‘’Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı 

bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanızda sizin sizin 

suçlarınızı bağışlamaz’’141 

‘’İmdi birbirinize karşı sabredecek ve eğer birinin başkasına karşı bir 

şikayeti varsa , Rabbin sizi bağışladığı gibi böylece sizde biri öbürünü bağışlayarak, 

Allah’ın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi , merhamet yüreğini , iyiliği, 

alçak gönüllülüğü, Hilmi, tahammülü ve bunların hepsinin üzerine kemalin bağı olan 

sevgiyi giyinin’’142 

Ayette de görüldüğü gibi Kitab-ı Mukaddes’te affetmek üzerinde önemle 

durulan  ahlâki  bir ilkedir. İnsanlara ‘’Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi 

sen de bizim suçlarımızı bağışla’’143 şeklinde dua etmeleri buyrulmuştur. 

Bu konuda Mesih İsa’nın verdiği mesel çok büyük bir örnektir.Kendi  

bağışlandığı halde bağışlamayı bilmeyen kişinin sonu hiç iyi değildir.Rab Mesih 

İsa’dan öğrendiğimiz bağışlamanın göstermelik değil yürekten bir bağışlama 

olmasıdır. 

Çünkü bu bizi karşılıksız bağışlayan Tanrı’nın buyruğudur.Karşılıksız 

sevgisinin öğretisidir.144 

‘’Öç almayacaksın ve kavmin oğullarına kin tutmayacaksın ve komşunu 

kendin gibi seveceksin ;ben Rabbim’’145 
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141 Matta 6;12 
142 Koloselilere 3;12-14 
143 Matta 6;12 
144 Üçal, Turgay, Malcolm Derek, a.g.e, s.433 
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Yeni Ahitte kötülüklere karşı iyilikle davranmanın büyük bir erdem olduğu 

vurgulanır. İnsanlara böyle davranmaları emredilir. 

‘’Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum; Düşmanlarınızı sevin sizden 

nefret edenlere iyilik yapın,size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler 

için dua edin’’ 146 

Hz İsa’nın kendisini çarmıha gerenlere duası affedicilik konusunda güzel 

bir örnektir. 

‘’Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı biri sağında öbürü solunda 

olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa ‘’Baba onları bağışla çünkü 

ne yaptıklarını bilmiyorlar’’Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura 

çektiler’’147 

Yeni Ahite bakıldığında bağışlama gerektiğinde sürekli tekrarlanması 

gereken bir eylem olarak göze çarpar. 

‘’Bunun üzerine Petrus İsa’ya gidip ‘’Ya Rab kardeşim bana kaç kez günah 

işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi? İsa ‘’Yedi kez değil yetmiş kere yedi kez 

derim sana….’’148 

‘’ Hiristiyan doktrini bağışlama konusunda bir takım istemlerde 

bulunmaktadır; 

1.Bağışlama sırasında kişinin bütün dayanağı Tanrı olmalıdır. Bu güven 

içinde kendi adaletsizliğimizi Tanrıya bırakmalı öcün esas sahibinin Tanrı olduğunun 

bilincinde olmalıyız. 

2.Bu aynı zamanda yüksek bir ahlâki olgunluk gerektirmektedir. 

3.Bizim üzerimize gelen bize kötülük yapan kişiyi sevme konusunda 

Tanrının yardımı aranmalıdır.Kendisine kötülük eden kişiye karşı iyi bir şekilde 

yaklaşan kişi kendini küçültmemekdedir. Aksine böyle bir yaklaşım o kişinin ahlâki 

anlamda ne denli olgun olduğunu gösterir.Tanrının hakimiyetini mutlak bir şekilde 

kabul etmektedir.Böyle davranmakla kendi ruhsal yaşamını da birtakım acılardan, 

içsel fırtınalardan kurtarmış olur ‘’149 
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4.ÇALIŞMAK 

A.Kur’an-ı Kerim ‘de Çalışmak 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın geceyi istirahat gündüzü de geçim temini için 

yarattığından bahsedilir.İnsanın ancak çalıştığının karşılığını alabileceği vurgulanır. 

İslam dini çalışmaya önem vermiştir.Bunu ayrıca ilke olarak koymuş ve 

onu insanın mülkiyetinin , mal sahibi, mülk sahibi olmasının şartı kabul etmiştir150 

‘’Kendi rahmetinden olmak üzere O sizin için içinde dinlenmeniz ve O’nun 

fazlından (geçiminizi)aramanız için geceyi ve gündüzü var etti.Umulur ki 

şükredersiniz151 

‘’Ve  doğrusu insana da  kendi emek ve çabalarından başka bir şey 

yoktur’’152 

Kur’an bizden çalışan ve üreten insanlar olmamızı ister. Çünkü; ancak 

çalışan ve üreten insan hem kendine hem topluma faydalı olur. Çalışmayan tembel 

insanın ne kendisine ne de toplumuna faydası vardır. 

Peygamberimiz bir hadisinde ‘’İki günü eşit olan ziyandadır’’153 Müslüman 

her gün kendini yenilemeli, daha çok çalışmalı, kendini geliştirmelidir. 

İnanan kişi her an bir yeniliğin peşinde olmalıdır.Her olay, her hadise, her 

hakikat ve her davranış, doğan her yeni fikri, yeni bir düşüncenin yeni bir 

deviminin,yeni bir faaliyetin ve yeni bir atılımın sebebi, saiki ve hareket 

ettirmesidir.Mümin şuuru, böylece bir şuur halinden yeni bir şuur haline geçer. 

Mümin aklı,mevcut bilgilerle yeniden terkib eder ve yeniden yepyeni bir bilgi verisi 

ortaya çıkarır.Böylece her an yeni bir terakki kendini gösterir. Mümin her an yeni bir 

işte olan yüce Allah ‘ın fiillerine benzer faaliyet içine girer. Çünkü mümin maddi 

terakki için çalışmak zorundadır her şey insan için yaratılmıştır.154 

Uyğarlık alanındaki her türlü gelişme, çalışmanın bir sonucudur. Müslüman 

hangi işi yapıyorsa o işi en güzel şekilde yapmaya çalışmalıdır .Herkes işini en güzel 

şekilde yapar alanındaki yenilikleri takip edip kendini geliştirirse hem kendine, hem 

ülkesine hem de dünyaya daha faydalı olur. 
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İster üretim ister ticaret yoluyla olsun, İslam’da ferdi kazanma teşebbüsleri 

meşrudur . Özel kabiliyetlerin toplumun gelişmesine ve refahına yararlı kılınması 

için gerekli ortam ve şartları hazırlamak yerine bu kabiliyetlerin icat etme, üretme ve 

kar etme eğilimlerinin köreltilmesi, sünnetullahın bir sonucu olan bireysel ve 

toplumsal fıtrat ve tabiata aykırı düşer. İslam kendi sistemi içinde ferdi kabiliyetleri 

toplumun refahına ve gelişmesine yararlı kılmak için gerekli önlemleri almıştır155 

Peygamberimiz insanları çalışmaya teşvik ettiği gibi, bizzat kendisi de 

çalışmış ve çalışma hayatının ilkelerini kendi hayatında uygulamıştır ‘’Birinizin 

sırtında odun destesi taşıması, versin veya vermesin, insanlara gidip el açmasından 

daha iyidir ‘’ diyerek en kötü çalışmayı dahi başkalarına yük olmaktan iyi gören Hz 

Peygamberin bu sözleriyle insanları çalışmaya teşvik ettiği, tembelliği kötülediği , 

çalışkan insanları dünya ve ahiret mutluluğu ile müjdelediği görülmektedir156 

Peygamberimiz çalışmalarını çocukluğundan itibaren hayatının sonuna 

kadar sürdürmüştür. Çocukluğunda çobanlık yapmış gençliğinde ve yetişkinliğinde 

ticaretle uğraşmıştır.157 

Peygamberimiz çalışanlardan yaptıkları işi en iyi bir şekilde yapmalarını 

istemiştir. ‘’Muhakka ki Allah Teala sizden birinizin yaptığı işi sağlam yapmasından 

hoşnut olur’’ 

Peygamberimiz bir hadiste işçilere işaretle ‘’Onlar sizin kardeşleriniz olup 

Allah onları sizin sorumluluğunuz altında kılmıştır. Böyle bir din kardeşi eli altında 

bulunan kimse ona yediğinden yedirsin giydiğinden giydirsin, onlara güçlerinin 

yetmeyeceği şeyleri yüklemeyiniz şayet yüklerseniz onlara yardımcı 

olunuz’’buyurarak bu konuda temel insani ve ahlâki bir ödevede dikkat çekmiştir.158 

Bir kurum işçilerininin ellerinde yükselir onların el emeği, alın teriyle 

başarıya ulaşır. Bu sebeble patron  da işçisine teşekkür borçludur. Hak ettiği ücreti 

istediği an veya tayin edilen vakitte geldiği zaman işçisine derhal ödemelidir. İş 

verene hitaben Peygamberimiz şöyle buyurur ‘’İşçinin ücretini, alın teri kurumadan 

ödeyiniz.159 
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B.Kitab-ı Mukaddes’te Çalışmak 

‘’Onları kutsayarak ‘’Verimli olun çoğalın ‘’dedi. Yeryüzünü doldurun ve 

denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün 

canlılara egemen olun ‘’160 

‘’Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem ‘i oraya 

koydu’’161 

Bu ayetlere bakıldığında Tanrının insanoğluna büyük sorumluluklar 

verdiğini görüyoruz . Bu sorumluluk dünyayı yönetmek ve korumaktır. Bu görev 

bütün işlerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle insan işleyerek hem kendi 

yaşadığı hem de ilişki de bulunduğu ortamı belli bir düzen içinde tutacaktır. Eğer 

Tanrıya yaraşır bir biçimde insan işliyorsa Tanrıya onur getirmiş olacaktır.162 

‘’Gevşek elle işleyen, fakir olur; fakat çalışkanların eli zengin eder’’163 

İsrailoğullarının geleneklerinde çalışma onurlandırılmıştır. Bir Yahudi 

atasözü şöyle diyor ‘’Kendi çocuklarına ticareti öğretmeyen ona çalmayı öğretir’’ 

Yahudi din adamlarının bile çalışması gerekiyordu. Bu nedenle Mesih İsa’nın bile 

marangozluk yaptığını görüyoruz. Hatta marangozun oğlu olarak da anılmaktaydı. 

Onun öğretilerinde günlük işlerinden örnekler vardır. Bu nedenle çok iyi eğitim 

görmüş birisi olarak Pavlus’un da çalışması bizi şaşırtmamalıdır. Elçi pavlos çadır 

dikerek geçimini sağlamıştır’’164 

‘’ Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz 

aranızdayken boş gezenler değildik. Kimsenin emeğini karşılıksız yemedik herhangi 

birinize yük olmamak için uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık’’165 

Kitab-ı Mukaddes’te çalışanın hakkının zamanında verilmesine ilişkin 

ayetler görmekteyiz. 

‘’Ücretle çalışan gereksinimi olan, yoksul bir soydaşınızı ya da 

kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz. Ücretini hergün 
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güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı 

Rabbe haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın’’166 

‘’ İşte ekinlerinizi biten işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı 

haykırıyor. Orakçıların feryadı herkese şeye eğemen Rab’bin kulağına erişti. 

Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi 

besiye çektiniz’’167 

5.İYİLİK YAPMAK 

A.Kur’an-ı Kerim’de İyilik Yapmak 

Şüphesiz günümüzde her insan rahat bir hayat yaşamak, çok kazanmak ve 

en üstün olmak ister. Bunları gerçekleştirirken dinin emirlerini unutmamalı ahlâki 

yoldan ayrılmamalıdır. Allah’ın rızasını düşünerek hayatını şekillendirmeli iyiliklere 

koşmalıdır. 

İnsanlar iyiliğin ne olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Kimine 

göre fakire yardım etmek iyilikken kimine göre yere düşen bir çocuğu kaldırmak 

kimine göre adaletli olmak iyidir. Bu konuda Rabbimizin neyin iyi olduğunu şu 

ayette bize bildirmiştir. 

‘’Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik; Allah’a 

ahiret gününe, meleklere, kitaba ve Peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa isteyip dilenene ve 

kölelere(özğürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve 

ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı 

zamanlarda sabredenlerin (tutum ve davranışlarıdır) İşte bunlar doğru olanlardır ve 

muttaki olanlar da bunlardır’’168 

İyi olanın yapılmasını teşvik ediniz ve onu yaygınlaştırınız, kötü olana 

engel olun ve kötünün yaygın hale gelmesini önleyin. İslam’da iyi olanı insanın 

kendisine yapması yeterli olmayıp onun yayılmasına çalışması ve başkalarına da 

iyilikler yapmasına yardımcı olması gerekir. İyilik yapana yardımcı olmak, onun 

iyilik yapmasına vasıta olmakta insandan bir karşılık beklemek yoktur. Onun 
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karşılığını mükafatını Allah verecektir. Bu ilke bir insan güzel bir iş yaptığı zaman 

ona yardım etmenin gerektiğini anlatıyor169 

‘’Ve onlar Rablerinin yüzünü(hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı 

dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak 

ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun(dünyanın) sonucu(ahiret 

mutluluğu)onlar içindir’’170 

‘’Mallarını Allah yolunda sarfedenin durumu , her bir başağında yüz tane 

bulunan yedi başak veren tek tanenin verimi gibidir, ve Allah dilediğine kat kat 

verir’’171 

‘’Kim bir iyilik yaparsa on katı mükafatını alır’’172 

‘’Kim bir iyilik yaparsa ondan daha iyisi ona verilir’’173 

Kur ‘an-ı Kerim’de müminlerden iyilikte yarışmaları istenmiştir. İyilikte 

yarışmak dinimizin prensiplerindendir. Her Müslüman işini en iyi şekilde yapmaya 

çalışacak böylelikle toplum kalkınacaktır. 

‘’Allah’a ve ahiret gününe inanır,  iyiliği emreder  ve fenalıktan meneder, 

iyilikler yapmaya koşarlar, işte bunlar iyi kimselerdendir’’174 

‘’Allah size verdiği şeylerde sizi denemektedir. O halde iyilikler yapmakta 

yarışın’’175 

Kur’an’ı Kerim’de yüce Allah müminlerin iyi hayırlı işte yardımlaşmalarını 

ve iyiliğe vasıta olmalarını istemiştir. İyilikte yarışmayı, din prensip olarak 

koymuştur. Ancak insanlar, daha iyi yapmak ve ileri gitmek için yarış yaparken 

başkalarının ayağına çelme takabilir ve onların iyiliklerini engelleyebilir. Bunun için 

din, hem iyilikte yarışmayı hem de iyilik yapmakta yardımlaşmayı teminat altına 

almıştır. Önemli husus şudur insan tek başına iyilik yapabilir iyi ve yararlı iş 

görebilir. Ama bu sadece kendi gücü kadar olur. Eğer bir çok kimse birleşir ve 

hayırlı bir iş kurmada yardımlaşırsa, daha büyük işler yaparlar ve kurumlar 

kurarlar176 
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‘’Kim iyi bir iş yapmakta vasıta olursa onu yapanın sevabı kadar sevap 

alır’’177 

‘’İyilik yapmak ve korunmak üzere birbirinizle yarışın’’178 

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah insanlardan kötülüğü iyilikle 

uzakalaştırmalarını istemiştir. 

‘’İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda(kötülüğü) uzaklaştır; o 

zaman(görürsünkü) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir 

dostun oluvermiştir’’179 

‘’İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir. Ve onlar 

kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak 

ederler’’180 

B.Kitab-ı Mukaddes’te İyilik Yapmak 

Hiristiyan inancına göre iyilik, Mesih İsa’da sağlanılan kurtuluşun sonucu 

O’nun karakterine benzeme ve bu karakteri gösterme durumudur181 

Kitab-ı Mukaddes’te iyilik yapmaya büyük önem verildiği görülür. ‘’İyilik 

yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz bunun için fırsatımız 

varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine  iyilik yapalım’’182 

‘’Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışla, bilgelikten doğan 

alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin’’183 

Biz günahın hem gücünden hem suçluluğundan kurtulmuş bulunuyoruz. Bu 

nedenle bizler artık karanlığın çirkin işleri peşinde koşmamalıyız. Artık iyilik için 

özgür olmuş durumdayız. Eğer bizler inanlı olduğumuzu söyleyip de imanımızı iyi 

işlerle gösteremiyorsak, Tanrı’nın amaçladığını yerine getiremiyoruz demektir184 

‘’Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak 

üzere Mesih İsa’da yaratıldık’’185 

‘’Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız. Onu her yönden hoşnut etmeniz, her 

iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz’’186 
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Kitab-ı Mukaddes’e göre insanlar sürekli iyilik yapmalı, iyiliklerle diğer 

insanların Allah’a iman etmelerini sağlamalıdırlar. 

‘’Dünyanın ışığı sizsiniz tepeye kurulan kent gizlenemez kimse kandil yakıp 

tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar evdekilerin hepsine ışık 

sağlar sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek 

göklerdeki babanızı yüceltsinler187 

‘’İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün öyle ki kötülük 

yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrıyı kendilerine 

yaklaştığı gün yüceltsinler’’188 

‘’Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi 

düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün 

yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim ‘’189 

‘’İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Öğretişinde dürüst ve 

ağırbaşlı , kimsenin kınayamayacağı doğru sözler söyle. Öyle ki bize karşı gelen, 

hakkımızda söyleyecek kötü bir söz bulamayıp utansın’’190 

İyi işler yapmak demek düşüncelerimizin değişmesi demektir. Mesih İsa’da 

yenilenen her bir parçamız , iyilik konusunda yenilenmek zorundadır. Bu yenilik 

kendimizi öncelikli düşünmekten vazgeçmekle başlar. Bu değişim kolay değildir. Bu 

nedenle Kutsal Ruh’un yardımına ihtiyacımız vardır. Bir hiristiyan öncelikle herkese 

yardım etme durumundadır.191 

Hiristiyan inancına göre yapılan iyilikler çıkar beklentileri içinde 

yapılmamalıdır. Her inanan başkasına karşılıksız olarak hizmet etmeyi görev 

edinmelidir.İyilikler için fırsat kollamalı daima iyilik yapmaya çalışılmalıdır. 

‘’Kötülüğe yenilme ama kötülüğü iyilikle yen ‘’192 

Tanrım ben ona iyi davranacağım. O bana iyi davranmazsa bile ben ona iyi 

davranacağım. Çünkü biliyorum ki; O bana iyi davranmazsa bile sen bana iyi 

davranacaksın. Bu çok güçlü bir gerçek. Eğer buna sarılabilirseniz biliyorum; belki 
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çoğunuz incitildiniz. Fakat bunu bir bahane olarak kullanmayın. Kendi 

davranışlarınız için sorumluluk üstlenin. Böylece Tanrı sizi bereketleyecektir.193 

‘’Sizden bir şey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. 

İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer 

yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile 

kendilerini sevenleri severler. Yalnız size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size 

ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar.194 

Kitab-ı Mukaddes’te kötülüğü iyilikle savmak buyrulmuştur. 

‘’Kötülüğü kötülükle, sevgiye sevgiyle değil, tersine kutsamayla karşılık 

verin Çünkü kutsanmayı miras almak üzere çağrıldınız’’195 

‘’Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum; düşmanlarınızı sevin, sizden 

nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler 

için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çeviriniz. Abanızı 

alandan minderinizi de esirgemeyin’’196 

‘’Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver .Bunu yapmakla onu utanca 

boğarsın ve Rab seni ödüllendirir’’197 

6.FAKİRLERE İYİLİK ETMEK 

A.Kur’an-ı Kerim’de Fakirlere İyilik Etmek 

Zengin müminlere, fakirlere iyilik etmesi yardımda bulunması 

emredilmiştir. Günümüzde yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren 

bir problem olmaktan çıkmıştır. Köprü altında yatan, çöp karıştırarak yaşamını 

sürdüren, çok az bir para karşılığında hayatını tehlikeye atarak çalışmak zorunda 

kalan çocuklar,her türlü olumsuz koşula rağmen dışarıda yaşamak zorunda kalan 

evsizler beslenme yetersizliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri ve bunlar gibi 

yoksulluktan daha pek çok problem bütün dünyanın gündeminde yer almaktadır. 

1982 UNESCO raporuna göre sokak çocuklarının sayısı İstanbul’da 

200.000, Bugota’da 10.000, Rio de Jenerio’da 2 milyondur. Afrika’da ise 5 milyon 

dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Ve bu sayı her geçen gün hızla 

büyümektedir. 1994’de üç yaşın altındaki dört çocuktan birinin yoksulluk içinde 
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yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu sayılar 1980 yılı boyunca 1.8 milyondan 2.3 

milyona yükselmiştir198. 

Kur’an’ı Kerim’e göre zenginlerin malları içinde fakirlerin hakkı 

vardır.’’Onların mallarında dilenip-isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul 

olan içinde bir hak vardır’’199 

‘’Allah’a kulluk edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, yakınlara, 

yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya 

ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin, Allah kendini beğenmiş öğünenleri 

elbette sevmez’’200 

‘’Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda 

hicret edenlere vermekle eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın 

sizi bağoşlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir’’201 

Kur’an’a göre mümin kendisi fakir de olsa başkasını kendisine tercih eder. 

‘’Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş 

olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlar verilenler karşısında 

bir çekememezlik hissetmezler. Kendilerini zaruret içinde olsalar da  onları 

kendilerinden önce tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte 

onlar saadete erenlerdir’’202 

Yoksul sadece maddi ihtiyaç içinde olan değildir. Yetim öksüz, sevgi ve 

şefkate merhamete, acı çeken teselliye, gençler nasihata ve modele, güleryüz 

görmeyen insanlar ilgiye muhtaçtır. Müslüman diğer insanlara yoksul oldukları 

konularda iyilik yapmalıdır. 

İnsanlara karşı ihsan etmek, iyilikte bulunmak yalnız mal infakına mahsus 

değildir. İhsan ve ikram vazifelerinin bu kısmı herkese nasip olmayabilir. Fakat 

herkes insanlara karşı bir şekilde yardım edebilir. Bir işin görülmesi düşünülen bir 

makama, ihtiyacını bildirmeye gücü yetmeyen kimselerin işinin görülmesini vasıta 

olmak da ihsan  ihsan vazifelerinden olup, bu bir ikram ve yardımdır. Genellikle 

yolunu şaşırmışlara yol göstermek, tehlikede bulunan bir kimseyi haberdar etmek; 
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fikren ve kalben zayıf olanlara kuvvet vermek, insanlara güler yüzle, iyi sözle 

muamele itmek hep bu çeşit vazifelerdendir.203 

‘’Güzel söz ve bağışlama, peşinden eziyet gören bir sadakadan daha 

hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.Yumuşak davranandır’’204 

Yardıma muhtaç olanlara sadaka vermek onların ihtiyaçlarını hafifletmeye 

çalışmak müslümanın vazifelerdendir. Bununla beraber yardımın en faydalı şekli 

ferdi olmayıp ictimai olan şeklidir. Evet isteyeni reddetmek , yetimlere yardım 

etmek, onlara iyi muamelede bulunmak islami erdemlerdendir. Maksat para vermek 

değil faydalı olmaktır. Bugün yardımın en faydalı şekli, ferdi olan yardımlardan çok 

ictimai olandır. Mesela yetimler yurdu, dar’ulaceze, çocuk esirgeme kurumu, 

hastane, okul gibi müesseseler, fazileti ve ahlâki yayma cemiyetleri vucuda getirmek; 

onlar vasıtasıyla cehlin, fakirliğin ve ahlâksızlığın önüne geçmeye çalışmaktır. Bu 

yolda yardımın, bu yolda infakın en faydalı ve en verimli olacağını, yine dinimizden 

öğreniyoruz. İnsanların sefaletini hafifletmek, refah ve saadetin tecellisi ahlâkın 

kemale ermesi ancak bu sayede meydana gelir.205 

Hz Peygamber daha İslam’ın ilk yıllarından itibaren toplumda yetimlerin, 

düşkünlerin, fakirlerin korunup gözetilmesi, fakirlikle mücadele edilip toplumda 

muhtaç kimsenin bırakılmaması yönünde ciddi adımlar atmıştır. 

Bir gün Hz Peygamber’e yalın ayak, çıplak, kaplan postu rengindeki 

gömleklerini veya abalarını başlarına geçirmiş bazı adamlar gelir. Onların yoksul 

halini görünce Hz Peygamber’in yüzünün rengi değişir. İçeri girip çıktıktan sonra  

Bilal Habeşi’ye ezan okumasını ve kamet getirmesini söyler. Namazı kıldırdıktan 

sonra cemaate bir konuşma yapar. Fakirlere yardım edilmesini öngören bir kısım 

ayetler okuduktan sonra ‘’Kişi dinarından, dirheminden,elbisesinden, buğdayından, 

hurmasından, yarım hurma bile olsa sadaka vermelidir’’der. İnsanlar seferber olurlar 

ve para, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaç maddelerini getirirler. Öyle ki yiyecek ve 

giyeceklerden iki öbek oluşur. Hz Peygamber bu manzara karşısında son derece 

memnun olur ve şunları söyler’’Kim İslam’da güzel bir çığır açarsa, onun ve onunla 

amel edenlerin mükafatı, o çığırda amel edenlerin mükafatından hiçbir şey 

eksilmeksizin kendisine ait olur. Kim ki İslam’da kötü bir çığır açarsa ,o çığırın ve 
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onunla amel edenlerin günahı, onunla amel edenlerin günahından bir şey 

eksilmeksizin kendisine ait olur206 

Kur’an’ı Kerim’de Yüce Allah Müslümanlardan Allah yolunda infak 

etmelerini istemektedir. Allah rızası için, kimse istemeden yardımda bulunmak çok 

güzel bir davranıştır. Kur’an’ı Kerim müminleri tarif ederken ‘’Onlar infak ederler’’ 

tabirini kullanır. 

‘’Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne 

infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir’’207 

‘’Onlar ki mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler.Artık bunların 

ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da 

olmayacaklardır’’208 

‘’Yalnızca Allah’ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip 

güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, 

sağnak  yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki 

ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi vardır. Allah yaptıklarımızı 

görendir209 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Fakirlere İyilik Etmek 

Hem eski hem de yeni antlaşma bu konuda oldukça hassastır. Fakirlere 

verme iki anlaşmada da  önemli öğretilerden biridir. Yasa insanların fakirlere karşı 

yüreklerini yumuşak tutmalarını öğütlemektedir. Yasa en uç noktalara kadar fakirlere 

hassasiyet göstermektedir. Fakir Tanrı için çok büyük önem taşır.210 

‘’Var mı Tanrımız rab gibi yücelerde oturan, göklerde ve yeryüzünde 

olanlara bakmak için eğilen? Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten kaldırır; 

soylularla, halkının soylularıyla birlikte otursun diye’’211 

‘’Allah’ın Rabbin sana vermekte olduğu kendi memleketinde, 

kardeşlerinden biri, fakir bir adam, senin yanında, kapılarının birinde olursa, 

yüreğini katılaştırmayacaksın ve fakir kardeşine elini kapatmayacaksın; fakat ona 

                                                
206 Sarıçam, İbrahim, Hz Peygamber’in Çağımıza Mesajlar, s.104 
207 3 Al’i İmran 92 
208 2 Bakara 274 
209 2 Bakara 265 
210 Üçal, Turgay, Malcom.Derek, a.g.e, s.341 
211 Mezmurlar 113;5-8 



 79 

mutlaka elini açacaksın ve muhtaç olduğu şeyde mutlaka ihtiyacına yetecek kadar 

ona ödünç vereceksin’’212 

Kitab-ı Mukaddes’te fakirlerin Tanrı için önemli kişiler olduğu ve onun 

büyük ilgisi ve koruması altında olduklarını görmekteyiz. 

‘’Neniz varsa satın ve sadaka verin, kendinize eskimeyen keseler, göklerde 

eskimeyen hazine yapın; orada  hırsız yaklaşmaz ve güve de bozmaz. Çünkü 

hazineniz nerde ise yüreğiniz de orada olacaktır’’213 

‘’Ve İsa kendini çağırana da dedi; sen bir öğle veya bir akşam yemeği 

yaptığın zaman, ne dostlarını ne kardeşlerini ne akrabalarını ne zengin komşularını 

çağır ta ki onlar da seni çağırarak sana bir karşılık olmasın. Fakat ziyafet ettiğin 

vakit fakirleri, sakatları, körleri, topalları çağır. Ve mutlu olursun; çünkü onların 

sana karşı yapacak bir şeyleri yoktur. Fakat sana Salihlerin kıymetinde karşılık 

verilir’’214 

‘’İki mintanı olan, birini hiç mintanı olmayana versin, yiyeceği olan da 

bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın’’215 

Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ı seven kişinin ihtiyaç sahibi kişilere yardım 

etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

‘’Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde 

ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?’’216 

Kitab-ı Mukaddes’te Allah yolunda infak etmek vurgulanmış bu şekilde 

davrananların büyük kazançlarının olacağı bildirilmiştir. 

‘’Servetinle ve ürünün turfandasıyla Rab’bi onurlandır. O zaman 

ambarların tıka basa dolar, teknelerin yeni şarapla dolup taşar’’217 

‘’Allah’ın ve babanın indinde temiz ve lekesiz dindarlık şudur; öksüzleri ve 

dulları sıkıntılarında ziyaret etmek ve kendisini dünyadan lekesiz tutmaktır’’218 

 

 

 

                                                
212 Tensiye 15;7-9 
213 Luka 12;33-34 
214 Luka 14;12-14 
215 Luka 3;11 
216 I.Yuhanna 3;17 
217 Süleymanın Meselleri 3;9-10 
218 Yakub’un  Mektubu 1;27 
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7.SABIRLI OLMAK 

A.Kur’an-ı Kerim’de Sabırlı Olmak 

İnsanın sosyal hayatta karşılaştığı güçlüklere sıkıntılara göğüs germesinin 

adı sabırdır. İnsanda iman gerçekleştikten sonra imanın gerektirdiği şekilde 

yaşayabilmek için sabır şarttır. Bu açıdan sabır hayatta ciddiyet isteyen her şeyin 

başıdır219 

Semantik açıdan kelime başlarına gelene itidal ile dayanıklılık göstermeyen 

ve kolaylıkla  öfkeye kapılıp şiddete başvuranların özelliği demek olan ‘’ceze’a’’nın 

kamil zıddıdır. Bu sabrını ruhen belalar ve acılar karşısında itidali muhafaza ve her 

türlü zorluğun orta yerinde kişinin, davasının bayraktarlığını yapmakta sebat etmesi 

için gerekli güce sahip olması anlamını taşıdığını ima etmektedir.220 

İslam alimleri sabrın iki boyutuna dikkat çeker. Birisi insana ağır gelen 

elemelere katlanarak sonucunda güzellik beklemek. Diğeri de lezzet ve şehvet veren 

şeylerden uzak durmak bunların kötü sonuçlarından korunmaktır. Bunlardan birisi 

sabrın olumlu boyutu diğeri de olumsuz boyutudur. Birincisi acı ilaçlarla tedavi 

olmaya ikincisi de zehirli tatlılardan sakınmaya benzer221 

Kur’an-ı Kerim’de sabredenler şöyle övülür; 

‘’And olsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan canlardan ve ürünlerden 

eksiltme yoluyla imtihan edeceğiz. Bütün bunları sabredenlere müjdele, Onlar bir 

felaketle karşılaştıklarında ‘’Biz Allah içiniz yine O’na  döneceğiz derler’’222 

İnsan aceleci olarak yaratılmış her arzusunun hemen gerçekleşmesini ister. 

Yüce Allah ise Kur’an-ı Kerim’de insanlardan sabırlı olmasını istemiştir. Tüm 

peygamberler tebliğ görevlerini sabırla yürütmüşler bu da bizlere örnek olarak 

gösterilmiştir. 

‘’Rabbin için sabret’’223 

‘’Allah ve Rasulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin aksi halde içinize 

korku düşer de kudret ve devletiniz elden gider. Sabredin muhakkak Allah 

sabredenlerle beraberdir’’224 

                                                
219 Kılıç, Recep, a.g.e, s.72 
220 Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dini ve Ahlâki Kavramlar, İst, t.y, s.147 
221 Kılıç, Recep, a.g.e, s.72 
222 2 Bakara 155-156 
223 74 Müdessir 7 
224 8 Enfal 46 
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Ayrıca sabır, müminlere maddi  ve manevi olarak kuvvet kazandıran bir 

güzel ahlâk özelliğidir. Enfal suresi 65.ayet sabırlı olmanın iman edenlere 

kazandırdığı gücü açıkça göstermektedir. 

‘’……..Eğer içinizde sabreden yirmi kişi bulunursa, iki yüz(kişiyi) mağlup 

edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kafirlerden binini yener’’ 

Kur’an-ı Kerim’e göre ziyandan kurtulabilmesi için dört şarttan biri de 

sabırdır. 

‘’Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ziyandan ancak, 

iman edenler, güzel iş ve eylemlerde bulunanlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler kurtulabilirler’’225 

‘’(Ey Muhammed) o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi 

gibi sabret’’226 

Kur’an’ın ayetlerini ve emirlerini kendisine ilke edinen Peygamberimiz 

yaşamında pek çok zorlukla karşılaşmış ve bunların üstesinden gelmiştir. O yetim 

olarak dünyaya gelmiş, daha altı yaşındayken annesini kaybetmiş öksüz kalmıştır. 

Sekiz yaşına geldiğinde dedesini de kaybetmiştir. Amcası Ebu Talip’in yanında 

büyümüştür. Evlendikten sonra da çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştır. Kızı Fatıma hariç 

bütün çocuklar Hz Muhammed’den önce ölmüştür. O bütün bunlar karşısında asla 

ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamış, sıkıntılara sabırla karşı koymuştur. 

Peygamberlik görevini ifa ederken de birçok güçlükle karşılaşmış, eziyet, 

hakaret, iftira, zulüm, baskı görmüş bunlara rağmen yine de sabırlı olmuş direncini 

yitirmemiş sabır konusunda bizlere en güzel örnek olmuştur. 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Sabırlı Olmak 

Kitab-ı Mukaddes’te sabrın önemi vurgulanmış ve sabredenlerin üstün 

oldukları bildirilmiştir. 

‘’Sabırlı kişi yiğitten üstündür’’227 

‘’ Senin işlerin ve emeğini sabrını ve kötülere dayanmadığını bilirim……ve 

sabır vardır. Ve benim işimim uğruna dayandın ve yorulmadın’’Atalar sabrın sonu 

selamettir demektedir. Bu halk arasında da oldukça kabul görmüş bir kavramdır. 

Aslında sabır gerçekten imanlıyı olgunluğa eriştiren önemli bir kavramdır. O 

                                                
225 103 Asr 1-3 
226 46 Ahkaf 35 
227 Sül. Mes 16;32 
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Allah’ın hoşnut olduğu, olmasını istediği Allah’a olan iman ve itaatin bir göstergesi 

olarak kabul ettiği bir davranıştır. Sabır yalnız iman hizmetinde değil aynı zamanda 

imanın gelişiminde çok önemlidir. Dua ve sabır adeta bir arada ayrılmaz ikili olarak 

imanlının hizmetindedir. Sabırla çok ama çok engeller aşılacaktır’’228 

‘’Rabbin kulu kavgacı olmamalı, tersine herkese karşı sevecen ve 

öğretmeye yetenekli olmalı haksızlıklara sabırla dayanmalı’’229 

‘’………..Tahammülle, sevgiyle birbirinize sabrederek’’230 

‘’…………Zayıflara destek olun, bütün insanlara karşı sabırlı davranın’’231 

Deneme ve sıkıntı anlarında sabırlı olmayı öğreniriz. Yaşantımıza bütünlük 

ve tam bir doluluk gelmeden önce sabır gelir. Yakup I.bölüme bakalım ‘’Kardeşlerim 

çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz vakit bunu büyük bir sevinçle 

karşılayın’’Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 

Yeni denemelerden geçtiğimiz zaman dayanma gücü ve sabır ortaya çıkar. 

Bir Mesih imanlısı olarak içinizde kesinlikle sabır meyvesi var.’’Ruhun meyvesi ise 

sevgi ,sevinç ,esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 

özdenetimdir.(Galatyalılara5;22)232 

Kitab-ı Mukaddes’te geçmiş peygamberlerin hayatlarının sabır örneği 

olarak alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 

‘’Ey kardeşler, Rabbin ismiyle söylemiş olan peygamberleri meşakkat ve 

sabır örneği olarak alın. İşte mutlu deniz. Eyyub’un  sabrını işittiniz ve Rabbin takdir 

ettiği akibeti gördünüz. Çünkü Rab çok acır ve merhamet eder’’233 

 8.ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK (TEVAZU) 

A.Kur’an-ı Kerim’de Alçakgönüllülük 

Alçakgönüllü olmak inananların ortak özelliğidir. Yüce Allah ayetlerinde 

kendini büyük gören, kibirli insanları sevmediğini bildirmiştir. 

Tevazu; kendinden aşağı olanlara küçük muamelesi yapmamak, onları hakir 

görmemek ve akranları arasında kendisine büyük süsü vermemektir.234 

                                                
228 www.hiristiyan.net/vaazlar/Ant.İncil Kilisesi/çöl düşüncüleri 
229 Timoteosa II.Mektup 2;24 
230 Efes. Mek. 4;2 
231 Selaniklilere.I.Mek. 5;14 
232 www.hiristiyan.net/vaaazlar/Ant.İncil Kilisesi/çöl düşünceleri 
233 Yakub 5;10-11 
234 Akseki, Ahmed a.g.e, s.168 
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‘’O Rahman olan Allah’ın kulları, yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak 

yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman ’’selam’’ derler235 

Allah’a inananlar her şeyin gerçek ve tek sahibinin Allah olduğunu bilirler. 

Bu yüzden hiç bir şekilde kibirlenmez Allah karşısındaki acziyetinin farkındadır. 

Kainatta kendi hakiki mevkiini idrak eden bir insani ne ilim ne amel ve 

ibadet, ne asalet ne neseb, ne iyilik ve güzellik, ne mal ve mevki, ne kuvvet ve şiddet, 

ne etrafı ve yardımcıları, ne evlad ve yakınları, bunların hiçbirisi kibre sevkedemez. 

Çünkü bunlar ile başkalarına karşı üstünlük iddasında bulunmak, kesinlikle doğru 

değildir. Çünkü bunların hepsi yok olmaya mahkumdur236 

Öksüzlere, yetimlere, yaşlılara, düşkünlere, muhtaçlara, fakirlere, 

felaketzedelere iyilik yapmak tevazu göstermek şefkatli ve merhametli olmak 

müminlerin yapması gereken davranışlardır. Kur’an-ı Kerim’de mütevazi olanlar 

cennetle müjdelenmiştir. 

‘’……İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O’na teslim olun. Sen 

alçakgönüllü olanlara müjde ver’’237 

Resulullah(s.a.v)’ın yaşantısı her yönüyle örnek olduğu gibi tevazuda da 

eşsiz bir örnek idi. Şefkat yumuşak huyluluk ve hoşgörüde bir numune-i imtisal. 

Hatta oynayan çocukların yanından geçerken dahi peygamberlik gibi yüksek bir 

derece onu çocuklara selam vermekten alıkoymaz. Onlara selam verir, yumuşak 

davranır ve gönüllerini hoş ederdi. Enes(r.a) çocukların yanından geçerken onlara 

selam verir ve’’Resulullah(s.a.v) böyle yapardı’’ dedi.(Buhari-Müslim)238 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de peygamberimizden alçakgönüllü olmasını 

istemiştir. 

‘’…………Müminlere karşı alçakgönüllülük kanatlarını indir’’239 

Bu ayetin tefsirinde Seyyid Kutub şöyle diyor’’ Yumuşaklığı, sevgiyi ve 

şefkati  ifade etmek için kanatların indirilmesi deyiminin seçilmiş olması, tasvirli 

ifade tarzının gereğidir. Kur’an’ın edebi ifade tarzı uyarınca somut bir tabloda 

                                                
235 25 Furkan 63 
236 Akseki, A.Hamdi,a.g.e, s.169 
237 22 Hac, 34 
238 Haşimi, M.Ali a.g.e, s.232 
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Peygamberimizle mü’minler arasındaki gözetim lütfu, güzel ilişki ve karşılıklı 

beslenen ince duygular temsil edilmektedir.’’240 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Alçakgönüllülük 

Tanrının değer sistemi dünyasal değer sistemlerinden oldukça farklıdır. 

Dünyanın değer sistemleri bazı kişileri diğer kişilerden daha değerli olduklarını 

düşündürmektedir. Aslında bu bizim günahlı benliğimizin en açık kanıtıdır. 

Kendimizi alçaltma konusu ise aslında birçoklarını isyan ettiren bir konudur. Oysa 

kendilerini Tanrı’nın istediği şekilde alçaltanları Tanrı yükseltecektir.241 

‘’Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten 

alçaltılacak, kendini alçatan yüceltilecektir’’242 

Kitab-ı Mukaddes’te alçakgönüllü olmak emredilmiştir. 

‘’ Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle 

birbirinize katlanın’’243 

Kitab-ı Mukaddes’te Hz İsa’nın alçakgönüllülük konusunda inananlara 

örnek olduğunu görüyoruz. Hz İsa o dönemde en kıdemsiz hizmetçinin yaptığı ayak 

yıkama hizmetini kendisi, kendi öğrencileri için yapmıştır. 

‘’Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu.’’Size ne 

yaptığımı anlıyor musunuz?’’ Dedi. ‘’Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. 

Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı 

yıkadım öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın 

aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle 

efendisinden, elçi de kendini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri 

yaparsanız ne mutlu size!’’244 

9. GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Güzel Söz Söylemek 

Güzel konuşma; yerine zamanına, kişisine uygun olarak yapılan 

konuşmadır. Neyi, nerede, ne zaman, kime nasıl söyleyeceğini bilen kişi güzel 

konuşan kişidir ve karşısındaki insanları etkiler. 

                                                
240 Kutup, Seyyid, Fi zilal-il Kur’an, c.VI, İst 91, s.504 
241 Üçal, Turgay, a.g.e, s.404 
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İnsan ilişkilerinde güzel söz söylemenin önemi çok büyüktür. Güzel ve tatlı 

söz kalplere tesir eder işleri kolaylaştırır. Sözler insanın iç dünyasını yansıtırlar. 

Kendisiyle barışık olan mutlu insanlar güzel ve yapıcı konuşurlar. Kin  nefret ve 

hased duygularına sahip insanlar ise çirkin sözler söylerler. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bizden güzel sözler söylememizi istemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de güzel söz söyle tanımlanır; 

‘’Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir; güzel bir söz, güzel bir 

ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman 

yemişini verir. Allah insanlar için örnekler veriri; umulur ki onlar öğüt alır 

düşünürler. Kötü söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış 

kararı (yerinde durma, tutunma imkanı) kalmamıştır’’245 

Başka bir Kur’an-ı Kerim ayetinde güzel söz söylemenin önemi şöyle 

vurgulanmıştır. 

‘’Güzel, iyi söz ve dilek, ardından eza ve incitme olan bir para yardımından 

daha iyidir. Allah zengindir halimdir’’246 

Tatlı hoş ve uygun olan bir söz söyleyiniz ve karşılık veriniz. İyi bir söz, 

hoş bir cevap ve hayırlı bir dilek, para dağıtıp arkasından dayak atmaktan, kötü ve 

ağır söz söylemekten iyidir. İnsanın yaptığı iyiliği başa  kalkması İslam’da 

yasaklanmış bir tutumdur. İnsan, insanların gönlünü, servetini dağıtarak alamaz 

dağıtsa da yetiremez, ama onları güler yüzlü ve hoş sözlü olması ile memnun edebilir 

ve kendini daha çok sevindirebilir.247 

Kişi İslam toplumunda konuştuğu her kelimenin hesabını vereceğini, 

kalbinin derinliklerinde hisseder. Hayat şartları onu bazı tartışmalara sürüklese de 

öfkesini yenmeye, sinirlerini hakim olmaya ve Resulullah’ın şu hadisini hatırlayarak 

kendine hakim olmayı başarır.’’Söyledikleriyle birbirine küfreden iki kişinin 

(günahı) söze ilk başlayıp mazlumun hakkına tecavüz edenin üzerinedir’’ (Müslim) 

Bu yüzden Müslüman diline sahip olan, teşvik edilse bile küfretmeyen ve günaha 

düşüp haddini aşanlardan olmamak için alevlenmiş gazabını yenmeye çalışan 

kimsedir.248 
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Peygamberimiz güzel söz söyleme konusunda da bize en güzel örnek 

olmuştur. O Müminlerin hangi çeşidi olursa olsun kötü sözü ağızlarına almamalarını 

istemiştir. Sadece insanlara değil hayvanlara ve eşyaya  da kötü söz söylenmemesini 

emretmiştir. 

‘’Mü’min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de 

hayasızdır’’(Tirmizi,Birr 48)249 

‘’Allah’a ve ahirete inanan ya hayır konuşsun ya sükut etsin’’250 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Güzel Söz Söylemek 

Kitab-ı Mukaddes’te insanlardan güzel söz söylemeleri istenmiştir. 

İnsanların sarfettikleri sözlerden sorumlu olacakları vurgulanmıştır. 

‘’Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü 

hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak yine kendi sözlerinizle suçlu 

çıkarılacaksınız’’251 

‘’Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca 

göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin’’252 

Her bir inanlının üzerine düşen görev, söylediği sözlerle karşı tarafı 

gerçekten bina etmesidir. Her zaman her yerde başkaları hakkında konuşmayan, 

eleştiride bulunmayan, ağzından yalan ya da abartı çıkmayan kişiler, sağlıklı bir 

toplumun düşmanında büyük katkıları olan kişilerdir. Daha doğrusu Tanrı’nın bu 

konudaki istemi doğrultusunda davranan kişilerdir.253 

Güzel söz söyleyerek zorlukların aşılabileceği vurgulanmıştır. 

‘’Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir, tatlı dil en güçlü direnci kırar’’254 

‘’Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece 

herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz’’255 

10. CÖMERTLİK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Cömertlik 

İstemeden ve hakkı olmadığı halde muhtaç olanlara bol bol yardım etmek 

‘’seha’’yani cömertliktir.256 

                                                
249 Canan, İbrahim, Kütübi Site Tercüme i Şerhi, Ank 95, s.143 
250 Canan, İbrahim, a.g.e, s151 
251 Matta 12;36-37 
252 Efeslilere 4;29 
253 Üçal, Turgay, Malcom, Derek a.g.e, s.276 
254 Süleymanın Meselleri 25;15 
255 Kolesilere Mektup 4;6 
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Mümin cömert olmalıdır. Cömertlik fiili israf ve savurganlıkla 

sonuçlanmadıkça bir fazilettir. Müslüman bu konuda titiz olmalı ne cimri ne de 

müsrif olmalı ifrat ve tefritten kaçınmalıdır. 

‘’Yakınlarınıza, fakirlere ve yolculara haklarını verin. Ama hiçbir zaman 

israfta bulunmayın. Çünkü har vurup harman savuranlar şeytanın kardeşleridirler. 

Şeytan ise her zaman Rabbine karşı nankördür’’257 

‘’Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma 

yoksa pişman olur, açıkta kalırsın’’258 

Cömertliğin gerçek bir İslami erdem haline gelebilmesi için her şeyden 

evvel, cahiliye devrinde bu vasfın özelliği olan düşüncesizlikten sıyrılması 

gerekmektedir. Yaptığı hareketin yarınki gün kendisini ve ailesini sefalet ve mahva 

sürükleyebileceğini bir dakika bile düşünmeden bir anlık bir heves daha fenası 

sadece gösteriş için bütün develerini kesmek gibi bir aşırılığa varan kişi, pekala 

cahiliye devrinde ‘’mürüvve’’ yahut ‘’kerem’’ timsali olmuş olabilir; ama artık 

gerçekten cömert bir insan sayılmayacaktır. Nitekim, cömert bir kişi ‘’servetini Allah 

yolunda yani ‘’takva’’saikiyle harcayan kişidir. Takva üstüne bina olunmuş olması 

hasebiyle, iyi kontrol ve tehdid edilen bir şey olması gerekir. İslamda cömertlik, 

müşrik Arapların, o çok hoşlandıkları övünçlü ve aşırı hayırseverlikten, esas olarak 

farklı bir şeydir. Buradan görülür ki, zekat görevi, Müslümanlara doğal 

cömertliklerini, başkalarını küçük görmek ve israf etmek gibi şeytani kötülüklere 

sürüklenmeksizin akıtabilecekleri en müsait bir kalıp olarak teklif edilmiştir. Zekat, 

bu suretle kökü Arap ruhunun derinlerinde olan eski cömertlik içgüdüsü için yeni bir 

çıkış yolu getirdi; ama aynı zamanda da o içgüdünün aşırı enerjisini güçlü bir 

biçimde tanzim etti.259 

Kur’an-ı Kerim’de cömertliğin, kıyamet gününde insanı her türlü 

sıkıntı,elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı bildirilmektedir.(Bakara2/222) 

Bazı ayetlerde cömertlik alışverişe benzetilmekte; Allah Teala’ya verilen bir borç 

olarak temsil edilmektedir.(Bakara,2/224;Maide,5/13;Hadid,57/11) 

                                                                                                                                     
256 Akseki, A.Hamdi, a.g.e, s.180 
25717 İsra 26-27 
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Kalpler cömertlik sayesinde temizlenir.(Leyl;92/17-20) Çünkü küfür ve 

nifaktan sonra kalbi karartan amillerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık 

arzusudur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ‘’Serveti de düşkünce seviyorsunuz 

‘’(Fecr;89/20) buyurulur. İşte bu sevgi ile insan ‘’Ben bu malı sarfedersem bana bir 

şey kalmaz’’ korkusuna düşer ve şeytan harekete geçer. ‘’Şeytan sizi fakirlikle 

korkutur, size cimriliği emreder’’ (Bakara 2/268) Oysa yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır; 

‘’Mal ve servet insan için bir imtihandır’’(Zümer39/49-52) Bu imtihandan 

başarılı olmanın yolu da cömertliktir.(Teğabun,64/15-17) 

Kur’an-ı Kerim’e göre mal ve servetin asıl sahibi Yüce Allah’tır. Mülk 

Allah’ın olduğuna göre, tabi olarak sahibinin yolunda harcanması inanan için en 

makul bir hadise olarak değerlendirilir. Mümindeki cömertlik duygusu da bu 

düşünceden kaynaklanır. 

Peygamberimiz cömertliğiyle de bizlere en güzel örnek olmuştur. 

Peygamberimiz kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır dememiştir. 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. 

‘’Sehavet sahibi Allah’a yakındır. İnsanlara yakındır, cennete yakındır 

cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’dan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten 

uzaktır,cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden 

daha çok sever.(Tirmizi,Birr40/1962)260 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Cömertlik 

Mal yığıp biriktirmek ve bu konuda hırsa kapılmak Kitab-ı Mukaddes’te 

şiddetle kınanmıştır. 

‘’ Evlerine ev, tarlalarına tarla katanların vay haline! Oturacak yer 

kalmadı, ülkede bir tek siz oturuyorsunuz’’261 

Kitab-ı Mukaddes’te malın gerçek sahibinin Allah olduğu ve zenginliğimizi 

sadece kendimiz için değil Allah yolunda cömertçe harcamamız vurgulanır. Malını 

yığıp biriktirerek kendini güvence altına aldığını zanneden akılsız bir zenginin 

kıssası İncil’de şöyle anlatılmıştır; 

‘’Varlıklı bir adamın tarlaları bol ürün verdi. Adam içinden ‘’Ne 

yapacağım ben?’’ diyordu ‘’Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok!’’ sonra ‘’Ne 
                                                
260 Canan, İbrahim, a.g.e, c.8, s.5 
261 İşaya 5;8 
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yapacağımı bilmiyorum’’dedi . ‘’ Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini kuracağım. 

Buğdayımın tümünü ve başka her şeyimi de oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim 

ki, ey can yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak . ‘’Ye iç mutlu ol’’Ama 

Allah ona ‘’Ey akılsız adam, canın bu gece senden isteniyor’’ dedi. ‘’Biriktirdiklerim 

kimin olacak?’’ kendi yararına mal biriktiren ama Allah önünde zengin olmayan 

insanın durumu budur’’262 

Rab şöyle diyor; 

‘’Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, 

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin 

Dünyada iyilik yapanın, adaleti doğruluğu sağlayanın 

Ben Rab olduğumu anlamakla 

Ve beni tanımakla övünsün sunan 

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab’’263 

Malın gerçek sahibinin Allah olduğu unutulmamalı malla övünmemeli malı 

doğru kullanmalıdır. Mal Allah yolunda cömertçe kullanılırsa gerçek zenginliğe o 

zaman ulaşılacaktır. 

‘’Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları 

yiyip bitirir, hırsızlarda girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler 

biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 

Hazineniz neredeyse, yüreğiniz oradadır’’264 

‘’Şunu unutmayın az eken az biçer, çok eken çok biçer, isteksizce ya da 

zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle 

vereni sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe 

cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. 

Nitekim şöyle yazılmıştır. ‘’ Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi, doğruluğu sonsuza 

dek kalıcıdır’’ Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi 

sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır’’265 

 

 

                                                
262 Luka 12,16-21 
263 Yuhanna 9,23-24 
264 Matta 6;19-21 
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B. ŞAHSİ AHLÂKTA YASAKLAR 

Güzel ahlâkı şekillendirmek için sadece emirler yeterli görülmemiş, insanın 

kaçınması gereken hususlar kutsal kitaplarda tavsiye ve yasak olarak. Belirtilmiştir. 

1. ADAM ÖLDÜRMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Adam Öldürmek 

İnsan hayatı dinlerin kutsal saydığı esaslardandır. İslam dini de insan 

hayatına büyük önem verir. Çünkü insan eşrefu mahlukattır. Aynı zamanda Allah’ın 

yeryüzündeki halifesidir. Meleklerin kendisine secde ettiği muhteşem bir varlıktır. 

Böyle değerli bir varlığı hayattan çekip almak ancak Allah’a aittir. Başka bir varlık 

hatta kişinin kendisi bile hayatına son verme hakkına sahip değildir. 

İnsan öldürmek, İslam’ın en önemli yasaklarından biridir. İnsan çocuk 

yapmakta, ana ve baba olmakta hürdür. İsterse çocuk yapar, istemezse yapmaz. Ama 

doğan bir insanı öldürme hakkına sahip değildir. Adam öldürme toplumdan huzuru 

kaldırır ve artık kimin ne zaman öldürüleceği hesabı ve endişesi içinde zehirli bir 

hayat sürüp gider. Bunun için, iyi Müslüman, adam öldürmeyi asla düşünemez ve 

başkasını da buna teşvik etmekten sakınır. 

İslam dini insan öldürmenin önüne geçmek için kısas, idam hükmünü 

koymuş ve bu hükmü icra etmeyi devlete ve hakime bırakmıştır. Hiç bir kimse kendi 

başına kısas yapma hakkına sahip değildir. İslam bunu devlete vermiştir. Vatandaş 

devletten ancak kısas yapmasını, idam etmesini isteyebilir ve hakim muhakeme 

ederek karar verir.266 

‘’ Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde temelli kalacağı 

cehennemdir’’267 

‘’Bir mü’minin diğer bir mü’mini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz 

değildir. Bir mü’mini yanlışlıkla öldürenin, bir mü’min köleyi azad etmesi ve 

öldürülenin ailesi bağışlmadıkça ona diyet ödemesi gerekir. Eğer o mü’min, size 

düşman bir topluluktan ise bir mü’min köleyi azat etmek gerekir. Şayet aranızda 

anlaşma olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mü’min bir köleyi azad etmek 

gerekir. Bulamayana Allah taraından tövbesinin kabulu için ard arda iki ay oruç 

tutmak gerekir. Allah bilendir Hakimdir.268 
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‘’İşte bu yüzdendir ki, İsrail oğullarına, şöyle yazmıştık; kim bir cana 

karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir 

cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kimde bir canlı kurtarırsa 

bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller 

getirdiler, ama bundan sonra da onlardan çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler 

oldu’’269 

‘’ Başkasının hayatına kıymak, katl, cinayet, bir terim olarak insanın 

hayatına ve vucut tamlığına karşı işlenmesi yasaklanmış fiillerdir. Cinayet, öldürme 

ve yaralama olmak üzere iki kısma ayrılır. Öldürme, dünya ve ahirette cezayı 

gerektiren bir fiildir. Dünyadaki cezası kısas, ahiretteki ise cehennem azâbıdır. 

Çünkü o, dünyada Allah'ın yaratmasına tecavüz, toplumun ve toplum hayatının 

emniyetini tehdid eden bir fiildir. 270 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 

Babası (radıyallahu anh)`ndan anlatıyor: "Resulullah (sav)`a bir adam 

kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: "Onlar dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: 

"Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, 

namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan 

Beytu`l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek."271 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Adam Öldürmek 

Yaşam her insanın Allah’tan edindiği en değerli veridir. Bir lütuftur. Yaşam 

adeta evrenin en gizemli oluşumudur. Allah’ın varlığının capcanlı bir kanıtıdır. 

Allah’ın yaşama bakışı oldukça hassas ve gizem doludur. Adeta bir ressamın 

resmine, bir heykeltıraşın heykeline gösterdiği hassasiyet örneğinde olduğu gibi 

Allah’ta yarattığı insanına, yaşama aynı hassasiyeti göstermektedir. Bir bahçıvanın 

kendi çiçekleri ile ilgilenmesi onlara büyük bir ilgi ile yaklaşması ve onlar hakkında 

kararlar vermesi bu örneğe bir başka bakış açısı sunabilir. Bütün bunlarla anlatmak 

istediğimiz Allah’ın bize eğilmesi, bizimle ilgilenmesidir. 

Yaşamın sahibi yaşama çok büyük önem vermektedir. Bir papatyanın 

mevsiminde açmasından tutun da, mevsiminde ağaçların yaprak dökmesine kadar her 

şey uyum içinde yerli yerine oturtulmuştur. Allah için yaşam çok önemlidir. O’nun 
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yarattığı şaheserler olarak yaşam bizim içinde çok önemli ve çok değerli olmalıdır. 

Çünkü yaşamın kaynağı yaşamı böyle değerlendirmektedir. Bizim geldiğimiz kaynak 

böyle değerlendiriyorsa, bizim de yaşamı aynı önemle değerlendirmemiz 

gerekmektedir. Bu nedenle her tehdit, yaşama yönelik her tehlike, yaşamı yok 

etmeye yönelik her adım çok ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir. Kutsal Kitap bize 

yaşama karşı saygı duymamız, ona değer vermemiz için yeterli öğretileri 

sunmaktadır. Yaşam Allah’tandır. Yaşamı yaratan Allah’tır. Allah yaratıcıdır. Allah 

Değerlidir. O’nun yarattığı her şey sanat şaheseridir, hem değerlidir, hem de saygı 

gerekmektedir. Bu zorunlu olduğumuzdan, kendi yaratılış doğasındandır. 

Kutsal Kitab’ın en önemli öğretilerinden biri yaşamın değeri üzerine olan 

öğretisidir. Yaşamın değeri üzerine olan öğreti incelendiği zaman, özellikle insan 

yaşamının Allah önünde çok değerli olduğu kesin olarak görülmektedir.272 

“Ve RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve onun burnuna hayat 

nefesini üfledi; ve adam yaşayan can oldu.”273 

Bu ayette bize yaşamın ve ilk nefesin Allah’tan geldiği anlatılmaktadır. Bu 

yaşamın yegane sahibi Allah’ın kendisidir.   

“Rab verdi, ve Rab aldı; Rab’bin ismi mübarek olsun.”274 

O zaman her insanın yaşama hakkı vardır. Bu hakkı Allah kişiye 

sunmuştur. Ancak Allah o hakkı alabilir. 

Kitab-ı Mukaddes’e baktığımızda insan hayatına büyük önem vermekte 

olduğunu görürüz. Hangi dinden, hangi kökten, soydan, ırktan, sosyal durumdan, 

eğitimden, başarı düzeyinden, yaştan (ya da insanların verdiği her ne düzey olursa 

olsun) her bir insan kesinlikle Allah önünde çok ama çok değerlidir. 

Yaşama ve özellikle insan yaşamına verdiği bu değer bütün çağları 

etkileyen On Emr’in bir maddesi olan “Katletmeyeceksin” sözüyle de Allah 

tarafından iyice belirginleştirilmiştir. 

Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah insanı kendi benzeyişine göre yaratılmıştır: 

“Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allah’ın suretinde yarattı; 

onları erkek ve dişi olarak yarattı.”275 
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Burada “Allah benzeyişi” olarak geçen ifadeyi iyi anlamak gerekmektedir. 

Burada Allah’a benzemek, eski dilde söylendiği gibi “Allah’ın suretinde” yaratılmış 

olmak, her bakımdan Allah gibi olmak demek değildir. Böyle bir şey Allah’ın 

birliğine ve yüceliğine hakaret etmek demektir. Allah kutsaldır. Kendisi hiçbir 

yaratığa benzemez, yaratılmamıştır. Zaten vardır. O Ruhtur. Bizse yaratılmış bir 

insanız. Fiziksel bedenleri olan yaratıklarız. Ama görkemli yaratılış tablosunda 

Allah’ın fırçasından çıkmış bir yapıtız. O’nun düşüncesinden, O’nun yaratıcılığından 

oluştuk. O zaman bu anlamda O’nun benzeyişindeyiz. Adeta O’nun yeryüzünde 

temsilcisiyiz. O’nun varlığının gözle görülen örnekleriyiz. Aynı zamanda O’nun 

varlığına kendimiz tanık oluyoruz. Allah yaşayan dipdiri bir Allah’tır. Bizler O’nun 

verdiği yaşamla duyarak, hissederek, düşünerek adeta O’ndan çok ama çok küçük bir 

yansımayız. Allah düşüncenin, his ve duyguların, aklın ve mantığın kaynağıdır. 

Aslında bütün bunların bir küçücük örneği bizlere verilmiştir. Bu nedenle biz bu 

benzeyişte kendimize bir pay buluyoruz. .276 

“Ve gerçek sizin kanınızı, canlarınız için arayacağım; her hayvanın elinden 

onu arayacağım; ve insanın elinden, yani, her adamın kardeşinin elinden, insan 

canını arayacağım. Her kim adam kanı dökerse, onun kanı adam eliyle dökülecektir; 

çünkü Allah kendi suretinde adamı yaptı.”277 

2. DEDİKODU YAPMAK 

A. Kur’an’ı Kerim’de Dedikodu Yapmak 

Dedikodu yapmak Allah'ın haram kıldığı bir eylem olduğu gibi, bu 

kötülüğü yapanlar Allah'ın haram kıldığı başka günahları da işlemektedirler. 

İnsanların arasını açmak, kin ve öfkeye neden olmak, boş vakit geçirmek gibi… 

İslam ahlâkının yaşanmadığı cahiliye toplumlarında en yaygın olarak görülen 

karakter bozukluklarından biri "dedikodu"dur 

‘’  Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin 

gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini 
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yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, 

tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.”278 

Allah'ın Kuran'da bildirdiği bu emir gereği, Allah korkusu taşıyan 

müminler asla birbirlerinin arkasından konuşup birbirlerini çekiştirmezler. Gerçek 

sevginin ve dostluğun en önemli belirtilerinden birinin karşılarındaki kişiye dünyada 

ve ahirette fayda verecek şekilde hareket etmek olduğunu bilirler. Bu durumda da 

eğer yanlış bir tavır görüyorlarsa bir an önce yanlışını anlaması ve vazgeçmesi için 

bunu ilgili kişiye söylerler. 

Allah birbirlerinin dedikodusunu yapan, arkadan çekiştiren insanları bir 

ayetinde şu şekilde uyarmaktadır: 

“Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay 

haline;”279 

Rabbimiz'in ayette de belirttiği gibi, Kuran ahlâkından uzak yaşayan 

insanlar arasında normal karşılanan dedikodu, görmemezlikten gelinecek bir davranış 

değildir. Bu kişinin vicdanı farkında olmadan öyle körelir ki, artık bunun bir suç 

olduğunu bile hissetmemeye başlar ve pervasızca, her fırsatta dedikodu yapar. İman 

eden bir kişi için Allah'ı anmak nasıl onun güç bulduğu büyük bir manevi bir kuvvet 

ise; şeytanın yolunda hareket eden bir kişi için de dedikodu yapmak nefsani zevk 

duyduğu için kendisini alıkoyamadığı, içki ya da kumar gibi alışkanlık yapan bir bela 

haline gelmiştir. İnsanlar kendileri hakkında dedikodu yapılmasından 

hoşlanmayacakları için, dedikodunun sebebiyet verdiği en önemli sonuçlardan biri 

insanlar arasında dedikoduyla düşmanlık tohumlarının serpilmesidir. Dedikodu kini, 

öfkeyi ve nefreti alevlendirir. Çok küçük konular dedikodu yüzünden önlenemez 

problemlerin, tartışmaların, kavgaların ortaya çıkmasına neden olur. Hatta 

gazetelerde çoğu kez, dedikodu yüzünden yuvaların yıkıldığına, ortaklıkların 

bozulduğuna, dahası cinayetlerin işlendiğine dair haberlere tanık oluruz. 

Dedikodu yapmak tek başına çok kötü bir ahlâk özelliği olduğu gibi aynı 

zamanda da insanların vakitlerinin boş ve amaçsız geçmesine de sebep olmaktadır. 

Oysa Allah, kitabında dedikoduyu yasakladığı gibi, boş vakit geçirmeyi de 

yasaklamıştır. Allah'a samimi olarak inanan kişi bırakın dedikodu yapmayı veya 
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dedikodu yapanı dinlemeyi, boş veya yararsız olan tek bir söz duyduğunda dahi 

ondan en güzel bir tarzda uzak durur. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur: 

‘’ Rasulullah’ın şu hadisi unutulmamalıdır; 

Gıybetin ne olduğunu biliyormusunuz? 

Allah ve rasulu daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu; 

Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle arkasından yad etmendir.  

Söylediğim şey kardeşimde varsa? Denildi. Bu sefer ; 

Söylediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun. Onda yoksa iftira etmiş 

olursun’’280 

Görüldüğü gibi toplumu için için  kemiren dargınlık, küskünlük, düşmanlık 

ve hatta cinayetlerin sebebi görülebilen manevi hastalıklardan gıybet, diğer ifadesiyle 

dedikodu, haram kılınan, yasak fiillerdendir. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Dedikodu Yapmak 

Kitab-ı Mukaddes’te de dedikoduyu kınanan, kişiye ve topluma zararlı olan 

bir davranış olarak görmekteyiz.  

 “Söz taşıyıp gezen adam sır açar; Fakat ruhu sadık olan adam işi 

örter.”281 

 “İğri adam kavga salar; ve çekiştirici adam yakın dostları ayırır.”282 

“Odun bitince ateş söner; Çekiştirici adamın olmadığı yerde kavga durur. 

Kor için kömür ve ateş için odun ne ise, Çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı adam 

da öyledir. Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir, ve karnın en derin 

yerlerine inerler.”283 

Aslında dedikoduda gerçekten ateşi alevlendirecek bir nokta vardır. 

Başkalarını eleştirmek çoğu zaman insanlara hoş gelmektedir. Bu da tehlikenin 

derecesini bize göstermektedir. Dedikodu insanın derinliklerine işlemektedir. Zihnin 
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herhangi bir köşesinde eğer dedikoduya müsade edilirse dedikodu yavaş yavaş zihni 

fethetmeye başlamaktadır. Özellikle boş insanların bir takım meşgalelerden uzak 

insanların dedikodu illetine daha kolay yakalandıkları bilinen bir gerçektir. Bu 

nedenle elçi Pavlus Timoteyus’u dullar konusunda uyarmaktadır: İmanlı mümkün 

olduğu kadar başkaları hakkında olumlu konuşma gayreti içinde olmalıdır. Ne yazık 

ki, bazen imanlı kardeşlerimiz bir çok konuda hüküm verip durmaktadırlar. Kişiler 

söz konusu olduğunda “o aslında iyi bir kişi ama” diyerek dedikodu yapmıyormuş 

hissi vermeye çalışırlarsa da dedikodu yapmaya başlarlar.. Biz bu konuda kendimizi 

kandırmaktan şiddetle kaçınmalıyız. Aslında biraz düşünsek neyin dedikodu neyin 

dedikodu olmadığını ayırt edebilme yeteneğinde olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz. 

Allah adamı kişileri kendisinden üstün tutmasını, başkalarını teşvik edebilmesini 

bilen kişidir.284 

“Bununla beraber evleri gezerek aylak olmağı da öğrenirler; ancak yalnız 

aylak değil, fakat üzerlerine düşmeyen şeyleri söyleyerek başkalarının işlerine 

karışan boşboğazlar olurlar. İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, 

çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler.”285 

3. KİBİRLENMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Kibirlenmek 

Yaratılmış her varlık değerlidir. Elbette en değerli varlık insandır. İnsana 

layık olduğu değer verilmelidir. İnsan yaratımışların en şereflisidir bu yüzden ona 

gereken saygı gösterilmelidir. İnsanlara yukardan bakılmamalı onlar 

küçümsenmemelidir. Kur’ an böbürlenmeyi yasaklar. 

‘’İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, 

Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez’’286 

Çok kimse, mâl ile, evlâd ile, mevki ile ve rütbe ile tekebbür eder, 

kibirlenir. Bu, insana hiç yakışmaz. Çünkü bunlar, kendinde bulunan üstünlükler 

değildir. Gelip geçen, kendinde kalmıyan, insandan çabuk ayrılan şeylerdir. Bunlar 

ahlâksızlarda, kötü kimselerde de bulunur 
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285 1 Timoteosa 5;13-14 
286 31Lokman 18 



 97 

Kibir’in ahlâki bir kötülük olması, Allah’ın kibirli olanları sevmemesinin 

arka planındaki gerçek şudur; İnsanın kibirli olması demek; kendisine verilmiş olan 

bir takım yetileri ve nimetleri yanlış değerlendirmesi, etrafındaki olay ve olguları 

yanlış anlamlandırması demektir. 

Kibirlenmek bir anlamda, insanın sahip olduğu değerlerin gerçek sahibini 

bilmemesi, kısaca kendini tanımaması demektir. Sonuç itibariyle kibir, inanan 

insanın inancına ters düşen bir durumdur. Adeta gizli bir şirktir. 

İslam’ın inanç sisteminin temelinde bulunan tevhid akidesi gereği, her şeyin 

gerçek sahibi bizzat Yüce Allah’dır. Allah’ın her şeyin sahibi olması; hem her şeyin 

yaratıcısı olduğu gerçeğini hem de dünyadaki düzenin bütünüyle Allah’ın kontrolü 

altında olduğu gerçeğini ifade eder. Böyle bir inanç sistemine sahip olan insanın 

kibirlenmesi her şeyden önce inancında samimi olmaması demektir. Bunun din 

dilindeki adı ise münafıklıktır.287 

‘’Onu hatırla ki, meleklere; "Âdem'e (hürmet olarak) secde edin" demiştik 

de bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak iblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi 

ve kâfirlerden oldu.’’288) 

‘’Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri, âyetlerimi anlamaktan (Kur'ân-ı 

kerîmi kabûlden) çevireceğim. Onlar her mûcizeyi görseler de onu kendilerine yol 

edinemezler.Fakat sapıklık yolunu görürlerse, onu yol edinirler... İşte böyle hareket 

etmeleri,âyetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gâfil bulunmalarından 

dolayıdır.’’289 

‘’Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennet'e girmeyecektir. (Hadîs-i şerîf-

Müslim) 

‘’Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve 

gururundan dolayı istifâdeye çalışmayan kimse, en büyük câhildir.’’ (Ahmed 

Rifâî)’’290 
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B.Kitab-ı Mukaddes’te Kibirli Olmak 

Kitab-ı Mukaddesi incelediğimizde kibirli olmanın yasaklandığını alçak 

gönüllü olmanın vurgulandığını görürüz. 

‘’Allah kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder’’291  

‘’... Gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını 

buyur. Zevk almamız için bize herşeyi bol bol veren Allah'a ümit bağlasınlar’’292 

‘’Dinleyin ve kulak verin, kibirli olmayın; çünkü Rab söyledi’’293 

‘’...Rabbin hükümlerini yapmış olan dünyanın bütün alçakgönüllüleri, 

Rabbi arayın; salahı arayın, alçakgönüllülüğü arayın...’’294 

‘’Alçakgönüllüleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın’’295 

‘’Kutsal Kitap’taki birçok ayet, kendi içimizde iyilik olduğunu 

düşünmememizi ama Tanrı’ya dönmemiz gerektiğini vurgular. “İnsana güvenen…ve 

yüreği Rab’den ayrılan adam lanetlidir” (Yeremya 17:5). “Ne atın gücünden zevk 

alır; ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır. Rab kendisinden korkanlardan, sevgisine 

umut bağlayanlardan hoşlanır” (Mezmur 147:10,11). “Zayıf olana kuvvet verir; ve 

takati kalmamış olanın kudretini artırır” (İşaya 40:29). 

Ama Tanrı, gurulu olanlara ve minnettarlık duymayanlara gücünü vermez. 

O’ndan gelecek güce ihtiyacımız olduğunu anlayana kadar bekler. O’na acıkıp 

susarsak, bizi doyuracaktır. “Çünkü susamış olanların üzerine sular, ve kuru toprağın 

üzerine seller dökeceğim” (İşaya 44:3). Kendi kendimize bir iyilik yapabileceğimizi 

asla düşünmemeliyiz. Tanrı’nın Ruhu’nun bize yardım etmesini isteyebilecek kadar 

alçak gönüllü olmalıyız. Bir gün adamın biri Augustine’e gerçek bir Hıristiyan 

olmanın en önemli şartı nedir diye sormuş. Augustine şöyle cevap vermiş, “İlk olarak 

alçakgönüllülük; ikinci olarak alçakgönüllülük; üçüncü olarak alçakgönüllülük”296. 
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4. HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Haksız Kazanç Sağlamak 

Çalışmak dinimizin emridir. Bir müslüman geçimini sağlamak ve kimseye 

muhtaç olmadan yaşamak için çalışmak zorundadır. İnsanların çalıştığı iş kolları, 

kazanç yolları çeşitlidir. Çalışıp kazanmada dikkat edeceğimiz husus: Kazancımızı 

helâl yollardan sağlamak ve rızkımıza haram karıştırmamaktır. Peygamber 

Efendimiz; "İnsanın, malını nereden kazanıp nereye harcadığından kıyamet günü 

sorguya çekileceğini" bildirmiş kazancına haram karıştıranlar hakkında şu uyarıda 

bulunmuştur.:  

" Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hile yapan bizden 

değildir."  

Çalışıp kazanırken doğru hareket edenler için de şu müjdeyi vermiştir:  

"Ticarette doğruluktan ayrılmayan kıyamet gününde Peygamberlerle 

beraber olacaktır." 297 

Doğruluk, müslümanlıkta çok önemli bir ahlâk kuralıdır. Müslümana 

yakışan, iş hayatında doğruluktan ayrılmamak, insanları aldatmaktan, 

karaborsacılıktan, kaçakçılığın her çeşidinden sakınmak, helâl ve temiz yollardan 

kazanmaktır. Bir üreticinin görevi iyi ve hilesiz mal üretmektir. İşçi ve memurun 

görevi, kendilerine verilen işleri eksiksiz olarak yapmaktır.  

Çalışan bir insan "beni kimse görmüyor" diye görevini aksatırsa, 

doğruluktan ayrılmış ve haksız kazanç elde etmiş olur ki, bu davranış dinimizde 

kesinlikle yasaktır. Başkasının hakkını çalmak, görevini kötüye kullanmaktır. Böyle 

hareket edenler; emeklerin boşa gitmesine sebep olur. Bundan hem ülke zarar görür, 

hem de insanların birbirine güveni kalmaz. Temiz kalbli, iyi ahlâklı bir müslüman bu 

gibi davranışlardan uzaktır. İyi ahlâk sahibi insan, işini doğru yapar, kimseyi 

aldatmaz, hile ve dolandırıcılık yapmaz. Üzerine aldığı görevi hakkıyle yapar, hem 

kendisine hem de çevresine yararlı olur. 
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Kur’an-ı Kerim’de haksız kazanç yasaklanmış bu yolla kazanlan paranın 

haram olduğu vurgulanmıştır. Müminlere helal yoldan kazanmaları emredilmiştir. 

‘’Ey iman edenler! Aranızda karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali 

müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) 

yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir’’298 

Aynı şekilde, haksız mal ve para elde etmek için rüşvet vermek de 

haramdır. 

‘’Mallarınızı aranızda haksız sebeblerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, 

insanların mallarından bir kısmını, yalan yemin ve şehadet ile yemeniz için o malları 

hakimlere (reislere, yetkili idarecilere veya mahkeme hakimlerine el altından ) 

vermeyin.’’299 

Hırsızlık yapmak da haksız kazanç sağlamaktır ve haramdır. 

‘’Hırsızlık eden kadın ve erkeğin yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan 

(başkalarına) bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir’’300 

İslam’da asli ve tabii kazanç yolu emektir. Müslüman, çalışmadan 

başkalarının sırtından veya gayri meşru yollardan kazanç elde etmekten şiddetle 

sakınmalı; kazancının nereden nasıl geldiğine dikkat etmelidir. Zira haram fiillerden 

biri işlenince diğerine kapı açılır ve haramlar normal karşılanmaya başlar. Böylece 

toplum huzurunun temelini teşkil eden başkalarının hakkını gözetme, hizmet etme, 

yardımda buluma gibi asil duygular yok olur. 

Çok çalışmak, bol üretmek, meşru yollardan kazanmak, israf etmemek, 

helal harama riayet etmek ve insan haklarına saygı göstermek Müslümanların temel 

görevleri arasında yer alır. Milletimiz ancak bu sayede güven ve huzura erecek, 

mutlu ve müreffeh olabilecektir. 
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’Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Beni Adem`den) hiç 

kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir taamı asla yememiştir. Allah`ın peygamberi 

Davud aleyhisselam elinin emeğini yerdi."301 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Haksız Kazanç 

Kitab-ı Mukaddes’e baktığımızda helal kazancın vurgulanduğını haram ve 

haksız kazançdan uzak durulmasının emredildiğini görmekteyiz. 

Allah bütün varlıkların yaratanı olarak esas zenginliğin, ve varlıklılığın 

yegane sahibidir. Dünyanın yaradılışında bütün yaratılan maddelerin ve 

organizmaların zenginliği karşısında bilim dünyası soluğunu tutmuştur. Böylesi bir 

zenginlik insanın algılarının dışında bir zenginliktir. Aslında Allah’ın sağladığı 

zenginlik tam ve dengeli bir biçimde kullanılabilmiş olsa dünyada yaşayan her 

insanın ihtiyacı çok rahat bir biçimde karşılanabilir. İnsanın gereksinimi olan gıda, 

giysi ve korunma ihtiyacı Allah’ın sağlayışında başlangıçtan itibaren düşünülmüştür. 

Bu kadar bolluk ve berekete karşın bunun dünyanın her yerinde eşit olarak 

dağılmamasının nedeni insanlardaki bencillik ve haksız kazanç sağlama tutkusudur. 

Bu tutku, bütün insanlığa yetebilecek kaynakları da günah yüzünden bir kısım 

kişilere ve ülkelere kanalize ederek dünyanın diğer bir yarısının yoklukla mücadele 

etmesine neden olmuştur. İnsan tek kelime ile dünya üzerinde, Allah varlığı üzerinde 

sırf bir kahyadır. Bu kahyalık görevini iyice anlarsak, bu sorunların çözümüne giden 

yola bayağı bir mesafe katmış oluruz.302 

 “Çalmayacaksın.”303 

Pavlus bütün haksız kazançları bırakıp kendi bileğimizin hakkıyla bir şeyler 

kazanmamızı istiyor. Pavlus’un sözlerine dikkat edin… 

“Kendi emeğinle çalış ki kendine olan güvenin artsın” demiyor. 

“Kendi emeğinle çalış ki zenginleşesin” de demiyor. 

Pavlus burada ne diyor? “kişi kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; 

böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun” diyor.İhtiyacı olanlara yardım 

edebilmek için kendi emeğimizi kullanmalıyız.Çalışmadıkları için hiçbir şeyi 
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olmayanlar var. Bu kişiler yardımı hak etmiyorlar. Bir de, tüm çabalarına rağmen 

ellerinde olmadan yardıma ihtiyacı olanlar var. İşte bu kişilere yardım etmeye gayret 

göstermeliyiz.304 

Tanrı yalnızca yasa ile cezalandırılabilen hırsızlık ve soygunu 

yasaklamıyor.Fakat hile ve dolandırıcılıkla planlar düzenleyerek yasalmış gibi 

gösterdiğimiz yanlış ölçüyle, yanlış ebatla yada sayıyla hileyle mal edinmek, sahte 

para basmak, haddinden fazla faiz almak ya da Tanrı tarafından yasaklanmış başka 

bir şeyle kazanç elde etmek Tanrı’nın gözünde komşularımızdan çalmak demektir. 

Buna ilave olarak Tanrı açgözlülüğü ve armağanlarının gereksizce israf edilmesini 

yasaklar.305 

‘’ Hileli terazi rabbe mekruhtur; fakat doğru tartı onun makbuludur’’306 

‘’Rab Yehova şöyle diyor; Ey İsrail beyleri, sizin için yeter oldu; zorbalığı 

ve soygunculuğu kaldırın ve adaleti ve doğruluğu yapın; kavmimi mülklerinden 

kovmaktan el çekin, Rab Yehovanın sözü. Sizin teraziniz doğru ve efnanınız doğru ve 

batnınız doğru olsun’’307 

Kitab-ı Mukaddes rüşvetin her türüne karşı durmaktadır. Allah’a göre 

rüşvet lanetlenilmesi gereken bir konudur: 

“Çünkü Allah’ınız RAB, o ilahların Allah’ı, ve Rab’lerin Rab’bi, şahısları 

saymayan ve rüşvet almayan büyük, kudretli, ve heybetli Allah’tır. Öksüz ve dul 

kadın için adalet eder, ve garibe ekmek ve esvap vermekle onu sever.” 308 

Birçok ayette rüşvet için kesin bir yargı vardır. Rüşvet için tolerans 

tanınmamaktadır: 

“Ve rüşvet almayacaksın; çünkü rüşvet görenlerin gözlerini kör eder, ve 

Salihlerin sözlerini döndürür.” 309 

“Allah’ın RAB’BİN sana vermekte olduğu bütün kapılarında, kendin için 

sıptlarına göre hakimler ve memurlar koyacaksın; ve kavma adalet hükmü ile 

hükmedecekler. Hakkı saptırmayacaksın; şahıslara itibar etmeyeceksin; ve rüşvet 

almayacaksın; çünkü rüşvet hikmetlilerin gözlerini kör eder, ve Salihlerin sözlerini 
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döndürür. Sen yaşayasın ve Allah’ın RABBİN sana vermekte olduğu diyarı miras 

olarak alasın diye adaletin, adaletin ardınca yürüyeceksin.” 310 

“Senin içinde kan dökmek için rüşvet aldılar; faiz ve murabaha karı aldın, 

ve zorbalıkla komşularından haksız kazanç aldın, ve beni unuttun, Rab Yehova’nın 

sözü.” 311 

“Gerçek gasıplık hikmetli adamı delirtir; ve rüşvet anlayışı yok eder.” 312 

5. YALANCI ŞAHİTLİK YAPMAK 

A. Kur’an’ı Kerim’de Yalancı Şahitlik Yapmak 

Dinimizin yasakladığı büyük günahlardan biri de, yalancı şâhitliktir. 

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimsenin, hatır ya da çıkar için hâkimin 

huzurunda yalancı şâhitlik yaparak haklıyı haksız, haksızı haklı çıkarmaya çalışması, 

büyük bir vebaldir. Çünkü yalancı şâhitlik, Allah’a şirk koşmadan sonra gelen, 

büyük günahlardan birisidir. 

“Ey iman edenler! Adaleti, titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve 

akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şâhitlik eden kimseler olun. (Haklarında 

şâhitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha 

yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın, (şâhitliği) eğip, büker (doğru şâhitlik 

etmez), yahut şâhitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah, yaptıklarınızdan 

haberdardır.”313     

Sevgili Peygamberimiz, bir gün ashâbına büyük günahları anlatırken, 

bunların, Allah’a şirk koşmak, haksız yere insan öldürmek, ana-babaya âsi olmak ve 

yalancı şâhitlik yapmak olduğunu söylemişlerdir.Peygamberimiz, yalancı şâhitliğin 

ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatmak için, dayandığı yerden doğrulup 

dizlerinin üzerine gelerek; onu birkaç kez tekrarlamış ve hiddetinden mübarek yüzü 

kızarmıştı. Diğer bir Hadis-i Şeriflerinde de; “Şâhitlik için çağırıldığı halde, bildiğini 

                                                
310 Tensiye 16;18-20 
311 Hezekail 22;12 
312 Vaiz 7;7 
313 4 Nisa 135 



 104 

gizleyerek şâhitlikten kaçınan kimse, yalancı şâhitlik yapmış gibidir.” 

buyurmuşlardır. 314 

Bilindiği gibi adaletin sağlanmasında ve doğruların tespit edilmesinde 

şahitlerin önemi büyüktür. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda pek çok olay 

kısa sürede çözümlenebilir. Haklı ve haksız ayırt edilebilir. Ancak Kuran ahlâkının 

yaşanmadığı toplumlarda doğru olanı şahitler yoluyla tespit etmek güvenilir bir 

yöntem olmaktan uzaktır. Çünkü Kuran ahlâkına uymayan kişiler, adaletli bir şekilde 

doğruyu söylemek ve haklı olanın yanında yer almak yerine, para karşılığında ya da 

herhangi bir çıkar gözeterek rahatlıkla yalan söyleyebilirler. 

Hatta kimi zaman çok önemli olmasına rağmen bir olayda şahitlik 

yapmaktan da kaçınırlar. Çünkü bunun sonucunda zarar göreceklerini, başlarının 

derde gireceğini düşünürler. Oysa Allah bir ayetinde şahitliğin gizlenmemesi 

gerektiğini şöyle bildirmektedir: 

‘’…Şahidliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, artık şüphesiz, onun kalbi 

günahkardır. Allah, yaptıklarınızı bilendir.’’315 

Kimi zaman da bu kişilerin bir kişiye olan kinleri ve nefretleri onları 

doğruyu söylemekten alıkoyar. Yalancı şahitlik yaparak, olayları çarpıtarak adaletle 

hükmedilmesine engel olurlar. Kuran ahlâkını yaşamayan bu kişiler özellikle kendi 

çıkarları ve kendi istekleri ön planda olduğu zamanlarda adaleti gözetmezler. 

Verdikleri ifade sonucunda bir insanın suçsuzken boş yere senelerce hapishanede 

kalacağını, bu sırada o kişinin ve ailesinin çekeceği sıkıntıları akıllarına bile 

getirmezler. Kendilerini söz konusu kişinin yerine koyup, aynı durumda olsalar neler 

hissederlerdi diye de düşünmezler. Allah bu gibi insanların içinde bulunduğu duruma 

Kuran'da dikkat çekmekte ve buna karşılık şartlar ne olursa olsun adaletli 

davranmayı şöyle emretmektedir: 

‘’Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 

topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha 
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yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi 

olandır’’316 

Adalet yapmak yerine korku, para, hırs gibi kavramların esiri olarak hareket 

eden kişiler, ancak Kuran ahlâkını benimsediklerinde üzerlerindeki bu ağırlıklardan 

kurtulacaklardır. Allah'ın her an yanlarında olduğunu bilerek hareket ettiklerinde, 

içinde bulundukları durum ne olursa olsun, ne gibi bir tehdit, ne gibi bir korku 

altında olurlarsa olsunlar, ne tür bir menfaat teklif edilirse edilsin adaletten, doğrunun 

yanında olmaktan kesinlikle taviz vermeyeceklerdir. Çünkü müminler, söyledikleri 

her sözün ahiret gününde karşılarına çıkacağını ve hesabını vereceklerini bilen 

insanlardır. Allah bir ayetinde Kuran ahlâkını yaşayan ve bundan taviz vermeyen 

kişilerin yalan yere şahitlikte bulunmayacaklarını şöyle bildirmektedir: 

‘’Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle 

karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir’’317 

‘’Adaleti gözetmek yerine kendi çıkarlarını gözeten kişilerin düşünmesi 

gereken başka bir nokta da bir gün aynı duruma kendilerinin de düşebileceğidir. O 

duruma düştüklerinde kendileri adalet isteyecekler, doğru şahitlik yapacak birini 

arayacaklardır. İşte bu duruma düşmek istemeyen her insan, Allah'ın emrettiği güzel 

ahlâkın tebliğ edilmesi konusunda çaba harcamalı, kendisi de bu üstün ahlâkı hiç 

taviz vermeden yaşamalıdır.’’318 

Yalancı şâhitlik yapan, her şeyden önce kendine zulmetmiş, ve en büyük 

kötülüğü yapmıştır. Çünkü başkasının dünyası için kendi ahiretini, ebedî mutluluk 

yurdunu satarak cehennemi satın almıştır. Bunun yanında, haklı çıkarmak için 

şâhitlik yaptığı kimseye de kötülük yapmıştır. Çünkü haksıza yardım etmiş, onu haklı 

göstermiş ve aleyhine yalancı şâhitlik yaptığı masum kimseye de zulmetmiştir. Onun 

hakkını başkasına çiğnetmiş, hakkının zâyi olmasına yol açmış, onu herkesin 

nazarında haksız duruma düşürmüş, ayrıca mahkemeyi de yanıltmıştır. 
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Yalancı şâhitler; adaleti engelledikleri için toplumda kimsenin değer 

vermediği kişilerdir. Söyledikleri en doğru sözler dahi, şüphe ile karşılanır. Bunlar, 

dünyada sefaletten, ahirette de Allah’ın azabından kurtulamazlar. Yalancı şâhitliğin 

keffareti yoktur. Yalnız tevbe etmekle de bunun vebâlinden kurtulmak kolay 

değildir. Çünkü bu, bir kul hakkıdır ve bu hakkı ihlâl eden kişi, ancak mağdûr ettiği 

tarafın zararını telâfî ederek, helâllik isteyip gönlünü aldıktan ve bir daha yapmamak 

üzere tevbe edip Allah’dan af diledikten sonra affını ümit edebilir. Mü’min, acı da 

olsa gerçeği söyleyen ve kendi aleyhine bile olsa hakikat ve adaletten ayrılmayan 

insandır. 

B. Kitab- Mukaddes’de Yalancı Şahitlik Yapmak 

On Emir’den dokuzuncusu yalancı şahitlikte bulunmayı yasaklamaktadır. 

Bu konu on emrin içinde yer aldığına göre Allah önünde yalancı şahitliğin ne denli 

büyük bir günah olduğu açıktır. 

“Komşuna karşı yalan şahadet etmeyeceksin.” 319 

Allah’ın karakterlerinden biri adil olmasıdır. Yalan tanıklık Allah’ın adil 

olma karakterine karşıdır. Yalan yere tanıklık Allah adaletini küçük düşürmeye 

yönelik bir davranıştır. Bu oldukça tehlikeli bir davranıştır. Karşı tarafı mahvetmek 

için yapılan bir davranıştır. Tek kelime ile günahtır. Adalette tanıklık, doğru tanıklık 

çok önemlidir. Aslında mahkemeler açısından tanıklık çok büyük önem taşımaktadır. 

Mesih İsa için ard niyetli insanların nasıl yalan tanıklıkta bulunduklarını görüyoruz. 

Aslında Yahudiler bu konuda gerçekten bilgi sahibiydiler. Yalan yere yapılan 

tanıklığın ne kadar büyük bir günah olduğunu biliyorlardı:320 

“Yalan haber taşımayacaksın; haksız şahit olmak için kötüye el 

vermeyeceksin. Kötülük için çokluğun peşinde olmayacaksın; ve bir davada adaleti 

bozmak için çokluğun ardınca saparak söylemeyeceksin; ve fakiri davasında 

kayırmayacaksın.” 321 

“Davasında, fakirin hakkını saptırmayacaksın. Yalan şeyden uzak ol; ve 

suçsuzu ve salihi öldürme; çünkü ben kötüyü suçsuz saymam.” 322 
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“Orada toplananların hepsi kalkıp İsa’yı Pilatus’a götürdü. O’nu 

suçlamaya başladılar. “ Bu adamı ulusumuzu yoldan saptırırken yakaladık” dediler, 

“Kayser’e vergi ödememizi önlüyor, kendisinin Mesih olduğunu söylüyor, krallık 

taslıyor.” Pilatus İsa’ya sordu: “Sen Yahudi’lerin Kralı mısın?” İsa, “Söylediğin 

gibidir” diye yanıtladı. Pilatus baş rahiplere ve topluluğa, Ben bu adamda hiçbir suç 

bulmuyorum” dedi. Ama onlar ayak dirediler: “Halkı karıştırıyor. Yahudiye’nin bir 

ucundan öbür ucuna öğretişini yayıyor. Galile’den başladı, bu kente kadar geldi.” 
323 

Pilatus baş rahiplerle başkanları ve halkı bir araya çağırdı. Kendilerine 

şöyle dedi: “Bu adamı halkı yoldan saptırıyor suçlamasıyla bana getirdiniz. Ben de 

O’nu önünüzde sorguya çektim. Ama öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulamadım 

kendisinde. Herodes de bir suç bulamadı. Bakınız, O’nu bize geri gönderdi. O’nun 

ölümü gerektirecek hiçbir suç işlemediği ortadadır. Bu nedenle, O’nu dövüp 

salıvereceğim.”(Her bayram Pilatus onlara bir suçluyu salıvermek zorundaydı.) 

Ama tümü bir ağızdan bağırıyordu: “O’nu ortadan kaldır! Bize Bar Abbas’ı salıver! 

Bar Abbas kentte baş gösteren bir ayaklanma yüzünden cezaevine atılmıştı. Üstelik 

adam da öldürmüştü.”324 

Gördüğümüz gibi Kitab-ı Mukaddes yalan yere suçlamaya bu kadar karşı 

olmasın rağmenYahudi din adamları, insanları Mesih’e karşı ayaklandırmışlar ve 

O’nu yalan yere suçlamışlardır. 

 “Doğru şahit yalan söylemez; fakat yalancı şahit yalanlar solur...” 325 

“Doğru şahit canlar kurtarır; Fakat yalanlar soluyan hileye sebep 

olur.”326 

“Yalancı şahit suçsuz tutulmaz; Ve yalan soluyan kurtulmaz...” 327 

“Yalancı şahit yok olur; Fakat işiten adam daima söyleyebilir.” 328 

“Komşusuna karşı yalancı şahitlik eden, topuz ve kılıç ve sivri oktur.”329 
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Özellikle doğru şahitlik mahkemeler için oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle yanlış şahitlik şiddetle cezalandırılmaktadır. Bu nedenle yanlış tanıklık 

Kutsal Kitap’ta küfürle eş düzeyde tutulmaktadır. 

“Ve benim ismimle yalan yere and etmeyeceksiniz, ve Allah’ının ismini 

bozmayacaksın; ben RAB’İM…” 330 

Özellikle doğru söz Allah önünde çok büyük önem taşımaktadır. Hele hele 

Allah’ın adının kullanılmasına rağmen yalan söylemek Allah adaletine tamamen 

karşı bir durumdur. İşlenilen bir suçu da saklamak büyük bir adaletsizlik örneğidir. 

Olup biten neyse herşeyi doğru dürüst, olduğu gibi aktarmak işte asıl Allah’ın 

istediğidir. Kötü bir suç durumunda bu suçu işleyen tanıdığımız, en yakınımız bile 

olsa bizim tavrımız yine aynı olmalıdır.331 

6. CİMRİLİK 

A. Kur’an’ı Kerim’de Cimrilik 

Cimrilik, vermede eksik kalma, almada aşırılık göstermektir. Cimri (haris), 

parayı para olduğu için sever, onun hikmeti vücudunu düşünmez. Burada fikir haz ile 

karışmıştır. Topluma ait bir vasıta, bencil bir hissin vasıtası haline gelmiştir. İslam 

ahlâkında, işte bu yüzden, hasis, nekes, pinti olarak da adlandırılan cimri hiç vermek 

istemez. Ondan almak fevkalade zordur. Vermemek için binbir mazeret uydurur.332 

‘’Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun 

kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, tam aksine onlar için kötüdür...’’333 

 ‘’Onlar hem cimrilik yapar, hem de insanlara cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın 

lütfundan kendilerine verdiği (mal, ilim gibi) şeyleri de gizlerler. Biz, o nankörlere 

alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır’’334  

Cimriler; Cenâbı Allah'ın cömertçe lütfettiği nimetleri, yalnızca kendilerine 

verildiğini zannederek, onlarda yoksulların da hakkının var olduğunu kabul etmezler. 

Mal ve servetin bir imtihan aracı olduğunu bilmeyenler, başkalarına da cimriliği 

tavsiye ederler.  
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" De ki: Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zamanda 

harcanıp biter korkusuyla cimri davranırdınız. İnsan çok cimridir. 335 

 " ... Nefsinin cimriliğinden korunana gelince, kurtuluşa erenler işte 

böyleleridir. "336 

Harcamalarda dengeli olmanın ölçüsü meşru ihtiyaçlardır. Zamana, mekana 

ve kişinin durumuna göre değişiklik arz eden ihtiyaç ölçüleri iyi belirlenmelidir. 

Ekonomik değerleri israf etmek, hem onları yerinde harcamamak, gerektiğinden çok 

harcamak hem de Allah’ın uygun görmediği yerlere harcamaktır. İhtiyacı 

gidermeyen, yararsız, boş yere ve gayri meşru harcamalar, nimetlerin ihtiyaç 

dışındaki alanlara aktarılması birer israftır. Mesela kişinin parasını, malını ve 

mülkünü kumar, içki, fuhuş gibi haram yerlere harcaması israf olduğu gibi, gıda 

maddelerinin çürütülmesi, ekmek, yemek, sebze ve meyvelerin çöpe atılması, 

giyilebilen eskimemiş giysilerin, kullanılabilen ev eşyasının atılıp yerine yenilerinin 

alınması, gereksiz yere elektrik sarfiyatı, suyun boş yere akıtılması, hatta 

gerektiğinden fazla yiyip içilmesi dahi israftır. İsraf, ekonomik dengeleri bozar, fert 

ve toplumları hüsrana götürür. 

İsrafı şiddetle yasaklayan dinimiz cimriliği de yasaklamaktadır.  

"Rahmanın kulları, harcamalarında ne israf ne de cimrilik ederler. Onların 

harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. "337 

Peygamberimiz de cimrilikten kaçınmamaızı emretmiş ve hayatında 

cömertliği ile bizlere örnek olmuştur.‘’Resulullah (sa) buyurdular ki: "Zulümden 

kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira 

cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, 

haramlarını helal addetmeye sevketmiştir." 

‘’Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki haslet vardır ki bir mü`minde asla 

beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk."338 
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B. Kitab-ı Mukaddes’te Cimrilik 

Cimrilik Kitab-ı Mukaddes’te de kınanan bir davranıştır. 

Tevrat'ın İşaya bölümünde yer alan, "Evlerine ev, tarlalarına tarla 

katanların vay haline! Oturacak yer kalmadı, ülkede bir tek siz oturuyorsunuz."339
 

ifadesiyle bildirildiği gibi, mal yığıp biriktirmek ve bu konuda hırsa kapılmak 

Yahudilik'te de kınanan kötü bir ahlâk özelliğidir. 

Malını yığıp biriktirerek kendini güvence altına aldığını zanneden akılsız 

bir zenginin kıssası da İncil'de şöyle anlatılmıştır: 

‘’Varlıklı bir adamın tarlaları bol ürün verdi. Adam içinden, "Ne 

yapacağım ben?" diyordu, "Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok!" Sonra, "Ne 

yapacağımı biliyorum" dedi, "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini kuracağım. 

Buğdayımın tümünü ve başka herşeyimi de oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim 

ki, ey can, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak. Ye, iç, mutlu ol!" Ama 

Allah ona, "Ey akılsız adam, canın bu gece senden isteniyor" dedi. "Biriktirdiklerin 

kimin olacak?" Kendi yararına mal biriktiren ama Allah önünde zengin olmayan 

insanın durumu budur’’340 

“Şimdiki dünyada zengin olanlara yüksek fikirli olmamağı, ve zenginliğin 

kararsızlığına değil, fakat zevk için bize her şeyi zengince ihsan eden Allaha ümit 

bağlamayı tenbih et.”341 

Kitab-ı Mukaddes’te muhtaçlara yardım etmeyen kibirli zenginlerin 

kınandığını görmekteyiz. 

“Fakir yalvararak söyler; fakat zengin sert cevap verir.” 342 

“Rab şöyle diyor: Hikmetli adam hikmeti ile övünmesin, ve yiğit kendi gücü 

ile övünmesin, zengin adam zenginliği ile övünmesin, ancak övünen şununla, 
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anlayışlı olmakla, ve dünyada inayet, adalet ve salah işleyen RAB ben idiğimi 

bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan hoşlanırım, RAB diyor.” 343 

“Fakat Zakkay durup Rabbe dedi: İşte, ya Rab, malımın yarısını fakirlere 

veriyorum; ve eğer ben kimseden tehdit ile bir şey aldımsa, dört katını geri 

veririm.”344 

“Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; 

çünkü kendisi dedi: ‘Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.’”345 

7. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 

A. Kur’an’ı Kerim’de Zararlı Alışkanlıklar 

Yüce dinimiz İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, 

bunları güzelce değerlendirmeyi farz kılmış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar 

verilmesini de şiddetle yasaklamıştır. Dünya ve âhiret mutluluğunu engelleyen 

kişisel, ailevî ve toplumsal huzursuzluklara yol açan başta alkol, uyuşturucu ve kumar 

olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. 

Zararlı alışkanlıklar; bazen taklit, özenti ve kötü çevre, bazen de merak ve 

kişilik zafiyeti sebebiyle oluşmaktadır. Bundan dolayı gençlerin eğitim, yetişme ve 

çevreden etkilenme dönemlerinde anne babaların çok dikkatli olmaları gerekir. 

Önemle belirtelim ki uyuşturucu ve sigara gibi maddelerin en belirgin 

özelliklerinden birisi, az miktarda kullanılsalar bile zamanla bağımlılık yapmalarıdır. 

Alkol ve uyuşturucu batağına saplanmış kişilerin hemen hemen hepsinin zararlı 

alışkanlıklara bu şeklide başladıkları bilinmektedir 

‘’ Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar(putlar üzerine yazılar yazılmış) 

şans okları (çekmek ve bunlara göre hareket etmek), şeytan işi birer pisliktir. 

Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranızda 

                                                
343 Yeremya 9;23-24 
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345 İbranilere Mektup 13;5 



 112 

düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık 

(bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?’’346 

Nasıl maddi ve manevi pisliklerden temizlenmek, insan olmanın bir gereği 

ise, sarhoş eden ve insana keyif verip uyuşturan maddelerden uzak durmak da aynı 

şekilde dini ve ahlâki bir görev durumundadır. Pis olan şeylerin zararı, ferd olarak 

insanı olduğu kadar çevresini de etkiler. Aynı şekilde sarhoş edici ve uyuşturucu 

maddelerin zararı da içen ve kullanan insanla sınırlı kalmaz; ailesi yakınları ve 

toplumu ve çevresini de etkiler.347 

Peygamberimiz (a.s.) ise "Sarhoşluk veren şeylerden sakının. Çünkü 

sarhoşluk veren şeyler bütün kötülüklerin anasıdır”, "Sarhoşluk veren şeyler, devâ 

değil bilakis derttir” buyurmuştur.348 

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin gibi uyuşturucu maddeler, alkollü 

içkilerin vücutta meydana getirdiği tesiri fazlasıyla taşımakta; bünyede ve toplumda 

yol açtığı zararlar da o ölçüde büyük olmaktadır. Bununla birlikte uyuşturucu 

maddelerin kullanımı, çok eski dönemlerden beri insanlığın önemli kötü alışkanlık ve 

problemlerinden birini teşkil etmiştir. 

Bu kötü alışkanlığın ve hastalığın sebepleri arasında, insanın zaafları, 

sorumluluktan kaçışı, eğitimsizlik, insanların birbirini olumsuz yönde etkilemeleri ve 

kötü çevre şartları, lüks ve gösterişe dayalı suni hayatın verdiği tatminsizlik, manevi 

boşluk, ideal yoksunluğu, fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik vb. gösterilebilir. 

İslam dini kişiyi içki ve uyuşturucu madde kullanımını da kesin bir üslûpla 

yasaklamıştır. Kur’an’da geçen içki yasağı, sarhoşluk veren, insanın aklî ve ruhî 

dengesini bozan bütün katı ve sıvı maddeleri kapsar. Hadislerde de her sarhoşluk 

veren şeyin haram olduğu bildirilmiş, çoğu sarhoşluk veren şeyin azının da haram 

olduğu, her sarhoşluk veren şeyin içki (hamr) hükmünde olduğu belirtilmiştir. Şu 

halde haram hükmünün illeti olan sarhoş etme, uyuşturma özelliğini taşıyan 

maddeleri vücuda almak haram hükmünü alır. 

                                                
346  5 Maide 90-91 
347 Kılıç, Recep, Ayet ve Hadisler Işığında İnsan ve Ahlâk, s.36 
348 http://www.kutahyamuftulugu.gov.tr/vehbiaksit/konferanslar/konferans2.html,(02/05/2006) 
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Dinimize göre menfaate dayalı her türlü şans oyunu kumardır. Kumar ise 

insanın zamanını, sağlığını, aile huzurunu, toplumdaki itibarını ve malını mülkünü 

heder eder. 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Zararlı Alışkanlıklar 

Dünya ne yazık ki, bizi sürekli olarak kötüye çekecek olan tuzaklarla 

doludur. Uyuşturucu kullanmak, tutku halinde sigara içmek, sarhoş olmak için 

sürekli olarak içki içmek, alkolsüz yaşayamamak, cinsel istemleri dizginleyememek 

ve sürekli her tür ilişkinin peşinde koşmak, kumar oynamak bütün bunlar bizi 

mahvetmek için hazır bekleyen kötü alışkanlıklardır. Bizim varlığımızı, sağlığımızı, 

işimizi, geleceğimizi kısacası hayatımızı mahvedecek şeylerdir. 

Samimi bir Hıristiyan’ın bu tarz kötü alışkanlıklar içinde olması aslında 

düşünülemeyecek bir olgudur. Bazen bir takım sorunlardan ötürü Mesih’e iman ettiği 

halde kendisini bu gibi tehlikelerin kenarında bulan imanlılar olsalar da, bu 

alışkanlıkların tehlikesi karşısında Rab’be sığınarak bu tehlikelerin kenarından 

dönebilirler. Bu bazen büyük bir zaman birimini de alabilir.349 

Kitab-ı Mukaddes’te insan bedeninin kendine ait olmadığını, bedenin 

Allah’a ait olduğunu görmekteyiz. Bedene verilen zararları ise Allah’a yapılan 

saygısızlıklar olarak değerlendirebiliriz. 

“Benim için her şey yasaldır, ama her şey uygun değildir. Kuşkusuz, her 

şey yasaldır; ama hiçbirinin buyruğu altına girmeyeceğim. Yemekler mide içindir, 

mide de yemekler için. Allah onu da, ötekini de ortadan kaldıracak. Beden de zina 

için değildir, Rab içindir. Rab da bedenin esenliği içindir;350 

Hem bedeninizin sizlerde bulunan Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu 

bilmiyor musunuz? Bu Ruh size Allah tarafından verilmiştir. Kendi kendinizin 

değilsiniz. Bir değer karşılığında satın alındınız. Öyleyse Allah’ı bedeninizde 

yüceltin.”351 
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Uyuşturucuyu kullanmak kişinin düşünme ve karar verme yeteneğini de 

allak bullak edecektir: Uyuşturucuların etkisinde olan kişilerin düşünme ve karar 

verme yetenekleri doğru olarak işleyemediğinden Allah’ın emirlerini algılamaları da 

uygulamaları da hayli zor olacaktır. Bu kişinin psikolojik hayatı üzerinde de çok kötü 

etkiler oluşturur. Bütün bu baskılara dayanamayan kişi intihara kadar sürüklenebilir. 

Çok içki, çok şarap içmek kişinin düşünce ve karar verme yeteneklerini 

ortadan kaldırmaya başlar. Böylelikle insan normal hayatında yapmadığı şeyleri 

yapmaya başlar. Uyuşturucularda olduğu gibi gerçeklerden kaçış ve hayal alemine 

dalış söz konusudur. Bu da doğal olarak kişiyi insanlığından çıkarmaya başlar352 

“Ve şunlarda şaraptan sendeliyorlar, ve içkiden salınıyorlar; kahinle 

peygamber içkiden sendeliyorlar, şarap düşkünüdürler, içkiden salınıyorlar; rüyette 

yanılıyorlar, hükümde sürçüyorlar. Çünkü bütün sofralar kusmuk ve pislikle dolu, 

temiz yer yok.353 

“Ah kimin? Vah kimin? Çekişmeler kimindir? Şikayet kimin?boşuna 

yaralar kimindir? Gözlerin kızarması kimindir? Şarabın başında oturup 

gecikenlerin, karıştırılmış şarabı aramağa gidenlerindir. Şarabın kızıl olmasına, 

Kadehte rengini vermesine, kolay kolay aşağı akmasına bakma. Sonunda yılan gibi 

ısırır, ve engerek gibi sokar. Gözlerin garip şeyler görecek, Yüreğin sapık şeyler 

söyleyecek. VE deniz ortasında yatan adam gibi, gemi direğinin başında yatan adam 

gibi olacaksın; Ve diyeceksin: Bana vurdular ve ağrı duymadım; Beni dövdüler ve 

anlamadım; Ne zaman ayılacağım? Onu bir daha arayayım.”  354 

8. HİLE YAPMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’ de Hile Yapmak 

Müslüman hile yapmaz, aldatmaz ve ihanet etmez. Çünkü doğruluğun 

gereği temizlik, insaf ve vefakarlıktır, hile, aldatma, ihanet ve kibir değildir. 

İnce ruhlu bir Müslümanın vicdanı hileye dayanmaz ve sabredemez. Bilakis 

onun dehşetinden titrer. Çünkü hile yapmayı İslam ‘a intisaptan sıyrılmak olarak 

kabul eder. Müslim ‘in rivayet ettiği hadiste Resulullah(s.a.s) şöyle buyuruyor; 

‘’Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapan bizden değildir’’355 

                                                
352 http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/9.htm,(05,05/2006) 
353 Yşa 28;78 
354 Süleymanın Meselleri 23;29-35 
355 Haşimi, M.Ali, a.g.e, s.179 
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‘’İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp 

tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun’’356 

Ölçü ve tartıyı adaletle tam yapmak, hile yapmamak, Kur’an-ı Kerim’de 

emredilmektedir . Ölçü ve tartıda haksızlık yapmak, toplumları temelinden sarsan, 

çöküş ve yıkılışlarına sebep olan ahlâksızlık türlerinden biridir.  

Bir ticari malı pahalanması gayesiyle stoklayıp piyasaya arzını geciktirmek 

ve karaborsa hile sayılır ki günahtır. Çünkü bu davranışlarda toplumun zararı 

sözkonusudur. 

Alış-verişte alıcı ve satıcı birbirine iyi davranmalı; gerektiğinde birbirlerine 

fedakarlıkta bulunmalıdırlar. Hz. Peygamber, Allah’ın rahmet ve sevgisinin birbirine 

iyi davranan alıcı ve satıcıların üzerine olması için “Satarken ve alırken, borcunu 

isterken ve öderken kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet eylesin” şeklinde dua 

etmiştir. 357 

‘’Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı (Peygamber olarak gönderdik)Dedi 

ki; Ey kavmim ! Allah’a kulluk edin sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size 

Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların 

eşyalarını eksik vermeyin. İslah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. 

Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır’’358 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Hile Yapmak 

Mesih İsa’ya iman eden bir kişi için aldatmanın her türlüsü Allah’ın istediği 

yaşamdan uzaktır. Bu aynı zamanda oldukça yanlış bir tanıklık da vermektedir. 

Alışverişlerde çoğu kez aldatıldığımızı görürsek şok oluruz. İmanlı olarak 

bu bizim ağırımıza gider. Bununla birlikte Allah kilisesinde olup ticaretle uğraşan 

kişilerin de kendi ticaretlerinde bu gibi aldatmalara, küçük kandırmacalara 

girmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Allah kitabı ile, Allah öğretileri ile zıt bir 

görünüm oluştururlar. 359 
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“Bunu dinleyin, sizler ki, yoksulu yutmak istiyorsunuz, ve memleketin 

fakirlerini helak ediyorsunuz ve diyorsunuz; Ne vakit ay başı geçecek ki, zahire 

satalım? Ve ne vakit Sebt günü geçecek ki, satılığa buğday çıkaralım, efayı 

küçültelim, ve şekeli büyütelim, ve hileli teraziler kullanalım da fakirleri gümüşe, ve 

yoksulları bir çift çarığa satın alalım, ve buğdayın süprüntüsünü satalım? RAB 

Yakup’un övündüğü üzerine and etti: Onların bütün işlerini ebediyen 

unutmayacağım. Bundan ötürü yer titremeyecek mi, ve onda oturan her adam yas 

tutmayacak mı? Evet, bütün yer Irmak gibi yükselecek, Mısırın Irmağı gibi kabarıp 

yine inecek.” 360 

Aslında birçok küçük sinsi yalan gibi aldatma da yaşantımızın bir çok 

noktasına öylesine sızmıştır ki, bazen bunları aldatmaca olarak bile görememekteyiz. 

Satıcı isek hakkının çok üstünde değer biçerek malımızı insanlara aldatma yolu ile 

satmaya kalkıyoruz. Fiş kesmeme yolunu deneyerek vergiden kaçmaya kalkıyoruz. 

Falanca kıymete aldığımız evlerimizi devletimize çok daha az göstererek değerine 

göre vergi ödememeye çalışıyoruz. Bütün bunlar bu şekilde devam edip dururken 

öbür tarafta Allah bereketini arıyoruz. Doğal olarak bütün bu yapılan uygulamaların 

hepsi aldatmadır. Allah’ın sözlerine aykırı bir yaşam tarzıdır. Bir imanlı için önemli 

olan yalnızca kabın dışının temizliği değil, içinin de temizliğidir. Mesih İsa’yı zor 

durumda bırakmak için vergiler konusunda sorulan soruya Mesih İsa çok net bir 

cevap vermiştir: 

Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmelidir. Yani vatandaş vatandaşlık vazifelerini 

dürüstçe ve tam olarak yerine getirmeye çalışmalıdır. Bazen “ben vergimi verirken 

neden falanca zengin vergi kaçırıyor?” gibi soruları duyuyoruz. Aslında bunu sormak 

da bizim üzerimize vazife değildir. Çünkü önemli olan Allah’ın evladı olan benim ne 

yaptığımdır. Benim dürüst olmam, benim devlete vergilerimi tam ödemem, benim 

Mesih’te örnek bir yaşam sürmem önemlidir. Ben değişirsem ve Allah’ın istediği 

yaşamı güncel hayatımda uygularsam, muhakkak çevremde değişiklikler olacaktır. 

361 

‘’Sezar’ın hakkını Sezar’a Allah’ın hakkını da Allah’a ödeyin’’362 
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9. İFTİRA ETMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de İftira Etmek 

İslam ahlâkında ferdin manevi hayatı korunmuştur. İftira bir kimsede 

bulunmayan kötülüğü ona nakletmektir. İnsanın manevi hayatına tecavüzün en kötü 

şeklidir. İftira bir kere yayılınca onun yanlış olduğunu söylemek, düzeltmek çok 

zordur. İftira  çok büyük bir suçtur. Çünkü iftira atılan ferdi maddi ve manevi yönden 

mahveder. 

‘’ Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara yaptıkları bir şeyden dolayı eziyet 

edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir’’363 

Iftira son derece kötü ve tahribedici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve 

hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. Iftira 

sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü 

ortadan kalkar. insanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik, bir 

toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. Iftira, 

toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. 

Iftira, toplumda adaletin tam olarak etkisini kaybettiği zamanlarda 

yaygınlaşabilen bir sosyal ve ahlâkı hastalıktır. Çünkü adaletsizlik ve takipsizlik, 

kötü fiillerin yaygınlaşmasına ve artmasına yol açan bir başıboşluğa sebep 

olmaktadır. 

İftiranın en ağır olanı namus üzerine atılanıdır. Bunu Hz. Ayşe ile ilgili 

olarak ‘’ifk’’ olayında görmekteyiz. 

"O uydurma haberi getirip iftira (ifk) atanlar, içinizden bir topluluktur. 

Onu kendiniz için bir ser sanmayın, bilakis o, sizin için hayırdır. İftirada 

bulunanlardan her birinin kazandığı günaha göre cezası vardır. Onlardan günahın 

en büyüğünü yüklenene de büyük bir azap vardır. İftirayı işittiğiniz zaman, mümin 

erkeklerin ve mümin kadınların, kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulunup da: "Bu 

apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Bir de dört şahit getirmeleri gerekmez 

miydi? Madem ki, bu şahitleri getiremediler, o halde onlar, Allah nezdinde, 

yalancıların da kendileridir. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti, dünyada ve ahirette 

üzerinizde olmasaydı, yaydığınız fitne yüzünden, size mutlaka büyük bir azap 

dokunurdu. Siz o iftirayı dilinize dolamıştınız. Hakkında hiçbir bilgiye sahip 
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olmadığınız şeyi ağzınızla söylüyor ve onu önemsiz birşey sanıyordunuz. Halbuki bu, 

Allah nezdinde büyük bir günahtır O asılsız sözü duyduğunuz zaman: Bunu 

konuşmak bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi?"364 

Özellikle kadınlara iftira etmek büyük suçtur. 

‘’ Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra(bunu isbat için) dört 

şahit getirmeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiç bir zaman 

kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar’’365 

İftira kul hakkına giren bir davranıştır ve yükü çok ağırdır. Buna rağmen 

günümüzde fertlerin birbirine iftirası yanında basın ve yayın yoluyla da iftiralar 

yapılmaktadır. Namus, iffet, haysiyet ve zimmet üzerindeki bir iftira ne kadar çok 

yayılırsa, iftiracının sorumluluğunun da o nisbette artması tabiidir. Mü’minler 

iftiradan uzak durmalıdırlar. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te İftira Etmek 

Bir kişiye iftira atmak demek o kişinin halk içindeki imajını zedelemek 

demektir. Birisine iftira atmak o kişi hakkında doğru olmayan ya da tam doğru 

olmayan görüşleri başkalarına aktarmak demektir. İftira atan kişi iftira atılan kişinin 

içine düştüğü durumdan kendine bir yarar çıkarmak amacındadır. İftira etmek 

dedikodu yapmaktan da kötüdür. Burada dedikodunun iyi bir şey olduğunu 

söylemiyoruz. Ama iftiranın sonuçlarının dedikodunun sonuçlarından daha da kötü 

olduğunu söylemeye çalışıyoruz: 

İftiranın kişiye ve topluma birçok zararı vardır. Yuvaların dağılması, 

kişilerin işsiz ve ünsüz kalması, kendi canlarına kıymaları ya da birbirlerini 

öldürmelerine kadar varan sonuçlar iftiranın ne denli kötü olduğunu gözlerimizin 

önüne sermektedir. Peygamberler Allah halkının içinde bulunduğu günahları 

sayarlarken iftiradan da bahsederler. Allah, Yeruşalim içinde işlenilmesine izin 
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verilen kötü günahların neler olduğunu açıklamıştı. Bunlar içinde iftiracı adamlar 

başı çekmekteydiler:366 

“Kan dökmek için iftiracı adamlar senin içinde idiler; ve dağlar üzerinde 

yiyenler senin içinde idiler; sende hayasızlık ettiler.” 367 

Süleyman’ın Meselleri bölümün de de yine iftiracılara karşı sözler 

bulunmaktadır: 

‘’Kini gizleyen adamın dudakları yalancıdır; ve iftira çıkaran 

akılsızdır.’’368 

“Öyleyse, “kötülük yapalım ki, bundan iyilik çıksın” savını mı 

savunacağız?Bazı kimseler böyle asılsız sözler ettiğimizi ileri sürerek bize kara 

çalıyorlar. Bunları yayanlar hak ettikleri gibi yargılanacaklar.” 369 

Aynı zamanda Yakup da inanlıların iftira denen hastalıktan uzak kalmaları 

için uyarılarda bulunmuştur: 

“Birbirinizi yermeyin, kardeşlerim. Kardeşini yeren ya da yargılayan, 

gerçekte ruhsal yasayı yermekte, ruhsal yasayı yargılamaktadır. Eğer sen ruhsal 

yasayı yargılıyorsan ruhsal yasanın uygulayıcısı değilsin; tam tersine, yargıcısın. 

Yasa Koyucu ve Yargıç tektir. Kurtarmaya ve mahvetmeye yeterli olan O’dur. Ama 

insan kardeşini yargılayan sen kim oluyorsun?” 370 

10. İNTİHAR ETMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’ de İntihar Etmek 

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, 

Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat 

vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davranış, bir cana 

kıymanın da adeta bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah olduğu 

belirtilir. 

Sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kadere karşı sabır göstermek, şartlar ne 

derece kötü olursa olsun Allah'a olan inanç ve güvenini yitirmemek müslümanın 

temel karekteri ve ilkesi olmalıdır. Allah'ın belli bir amaç doğrultusunda kullanması 
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için insana verdiği yaşama hakkına insanın müdahele etmeye ve bu konuda kendini 

yetkili görmeye hakkı olmadığı gibi bu büyük bir nankörlük olarak değerlendirilir. 

İslam bilginleri intiharı büyük günahlar arasında saymışlar, intihar edenin 

ölüm sonrası hayattaki durmunu gerçekte sadece Allah'ın bileceğini ifade etmelerine 

rağmen bu konuda da bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Insanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini 

öldürmesine "intihar" denir. Intihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu 

yüzden de büyük günahlardandır. Insana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya 

yetkili olan da odur.Intihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve 

hadislerle sabittir. 

Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: 

"Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz 

ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah 

size karşı çok merhametlidir"371 

Beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir. Bu 

emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar 

korumak gerekir. Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır 

göstermesi İslam'ın amacıdır. Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve 

problemlerini çözeceğini düşünen kişi, daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük 

sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır. Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir. Çünkü, 

ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez. Her geceden sonra gündüz, her 

zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan yardım 

istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder. Yüce 

yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Çünkü 

O'nun her şeye gücü yeter. O'na dayanan da güç kazanır. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te İntihar Etmek 

İntihar etmek Kitab-ı Mukaddes’te de yasaklanmış bir davranıştır. 

Bizler kesinlikle kendi yaşamımıza son verme yetkisine sahip değiliz. Bunu 

yapmak cinayet işlemekle eş değerdedir. Kutsal Kitab’ın öğretişine göre intihar 
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etmek Allah’a en büyük itaatsizliklerden biridir. Kutsal Kitap’ta kendilerini öldüren 

kişilerin Allah’a itaatsiz olma konusunda ne kadar trajik bir konumda oldukları 

görülmektedir.Elçi Pavlus’un mektuplarından öğrendiğimiz gibi; inanlılar kendi 

vücutlarını küçük düşürücü davranışlarda bulunamazlar. Çünkü vücut Allah’ın 

Kutsal Ruh’unun bulunduğu bir mekandır. Allah’ın Ruh’u olan yer kutsal bir yerdir. 

Bedenimiz kendimize ait değildir. Aksine bedenimiz Allah’ın elinde ve O’nun Kutsal 

Ruh’unun denetimindedir ve bedenimizde Rab’bimiz Mesih İsa’nın varlığı 

bulunmaktadır. Bu durumda bedenimiz üzerinde bizim hakimiyetimiz değil, Mesih 

İsa’nın hakimiyeti vardır. Mesih İsa’nın kanı sayesinde bir bedel karşılığı satın 

alındık. 

Günümüzde birçok kişi kendi bedenleri üzerinde yalnızca kendilerinin 

hakları bulunduğu konusunda diretmektedirler. Ama inanlı bunu bu şekilde göremez. 

Eğer bir inanlı kendisini öldürürse Allah’ın verdiği yaşam armağanını bir kenara 

fırlatıp atmış demektir. Bu kişi aynı zamanda kendisine yardım etmek isteyenlerin 

yardım şansını da ortadan kaldırdığı gibi hem ailesini hem de çevresini acılar 

içersinde bırakmıştır. 372 

11. KISKANÇLIK 

A.Kur’an-ı Kerim’de Kıskançlık 

Kıskançlık insandaki çekememezlik duygusudur ki hem kişiye hem 

topluma zararlı bir davranıştır. Kuran'da kınanmıştır. Hz Yusuf kardeşleri tarafından 

kıskanılmış ve babasından uzaklaştırılmıştır. Nedense insanlar en çok da kendilerine 

en yakın insanları kıskanırlar. Bu aile içinde ve arkadaşlar arasında görülür. 

Kıskançlık duygusunun içindeki en önemli tehlikeyi haset olarak tanımlayabiliriz. Bu 

istek içten içe olur ve sonuç alındığında insan kendisini başarılı hisseder.  

Bir inanan ise bir inananı kıskanmaz. Ama hayırlarda yarışabilirler. 

Birbirlerinin iyi huylarını örnek alıp, birbirlerine gerçeği ve sabrı önerirler.  

İslam dini, sen-ben kavgasından uzak olmayı tavsiye eder. Dinimizde insan, 

kardeşini kendine tercih etmelidir. Benliği tahrik edecek her türlü davranışı da 

yasaklar. Benlik ekseriyetle hissi dünyanın tesirinde ortaya çıkar. Böyle bir anda 

aklın rolü hemen hemen hiç görülmez. Bencil davranışlar,ekseriyetle mal mülk ve 
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makam gibi konularda kendini gösterir. Bencil insan başkalarının sahip olduğu ama 

kendisinin erişemediği veya elde edemediği hususları kıskanır.373 

‘’Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin. Erkeklere de 

kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. Allah ‘tan 

O’nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.’’374 

‘’Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden karanlığı yarıp sabahı ortaya 

çıkaran Rabbe sığınırım’’375 

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

“Kıskançlık yapmaktan sakınınız. Zira kıskançlık, ateşin odunu yiyip 

bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir.” 376 

Hadisi Şerifde de görüldğü gibi kıskançlık, insanın kalbine girdiğinde 

ondaki bütün güzel huyları ve faziletleri yer bitirir. Kıskançlık, kin doğurur. Kin; 

başkalarında gördüğünüz nimetin varlığını çekememek ve yitirmesi için elinden 

geleni yapmaktır. Hırs ise, o insanın sahip olduğu nimete gıpta etmek ve var 

gücüyle, bütün enerjisiyle o nimetin aynısına sahip olmaya, o kişiye benzemeye ve 

bu konuda onu geçmeye çalışmaktır. 

 B. Kitab-ı Mukaddes’te Kıskançlık 

Kıskançlık Kitab-ı Mukaddes’te yaskalnan bir davranıştır. 

“Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır, hırs ve kıskançlık ise insanı için 

için yer bitirir.”377 

"Yusuf'u kıskanan atalarımız, onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı 

onunla beraberdi ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır 
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kralı Firavun'un gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve tüm saray halkı 

üzerinde yönetici tayin etti."378 

Ayette Yusuf ve Kardeşlerinin örneğini görüyoruz. Kutsal Kitap 

Ağabilerinin Yusuf’un kendisinden nefret edecek kadar kıskandıklarını söyler.  

 Yüreğimizde bir başka kişiye karşı kıskançlık veya çekememezlik olup 

olmadığını kendi kendimize sormalıyız. Tanrı diğer kişilerin aldığı bereketlerle 

sevinmemizi ister. Bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip oldukları için onlardan 

nefret etmemizi değil. Çekememezliğin tanımı şöyledir; “Çekememezlik, 

başkalarının başarılarını ve refahını gördükçe hissedilen rahatsızlıktır.” Diğer kişiler 

bereket aldıkça bundan memnuniyet duymalıyız. Eğer  kardeşlerimiz bereket alıyorsa 

bizde bir anlamda bereket alıyoruz demektir. Bizim olgunluğumuzun yada olgun 

olmayışımızın seviyesi başkaları bereket aldığında biz bereket almıyorsak ortaya 

çıkar.379. 

"Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin 

üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? 2 Bir şey arzu ediyorsunuz, ama elde 

edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, ama isteğinize erişemeyince 

çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan 

dilemiyorsunuz."380 

12. FALA İNANMAK 

A.Kur’an-ı Kerim’de Fala İnanmak 

Falcılık gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan 

çeşitli yollar. Baht, uğur ve talihi anlamak için birtakım garip yollara başvurma, 

atılan boncuk ve baklaya, tesadüfen açılan bir kitabın bir satırına, koyunun kürek 

kemiğine kahve fincanına vb. şeylere bakıp bunlardan anlam çıkarma işi. Gelecekte 

olacak şeyleri anlamak maksadıyla yapılan eylemler hakkında kullanılan bir tabir. 

"Kamûs-u Osmanî'de: "Kısa fikirlilerin ümid ettikleri bir maddeyi çıkarmak 
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maksadiyle; kitap açmak ve kitaba, baklaya bakmak gibi değişik yöntemlerle yapılan 

teşebbüsü ve bu teşebbüsün gösterdiği netice" olarak tarif edilmiştir. 

Bugün yaygın olan fal çeşitlerinden biri de, modern câhiliyenin itibar ettiği 

yıldız falıdır. Gökteki burçlardan istidlâl ile yapılan bu falcılığın aslı Sâbiîlere 

dayanır. Sâbiîler, İdris (a.s)'ın, mucizesi iddiasıyla sema'yı oniki burca taksim 

etmişler ve eflâktan yalnız tapındıkları ve heykellerini diktikleri "sebaî" gezeğenlerin 

durumlarına göre, yeryüzünde meydana gelecek of ayları bildireceği iddiasıyla 

yıldızlarla ilgili birtakım hükümler yazmışlardı. Onların bu inançları günümüze 

kadar gelmiş bulunmaktadır.381  

Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık, bir çeşit gaybdan haber vermedir. 

Halbuki, Kur'an-ı Kerîm; gaybı, Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilemiyeceğini, 

peygamberlerle melekler dahi, kendilerine vahyedilmedikçe gaybdan haber 

veremeyeceklerini açıkça bildirmektedir.  

"De ki: 'Göklerde ve yerde olan gaybı, Allah'tan başka bilen yoktur"382 

"De ki: Size 'Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum, gaybı da 

bilmiyorum."383 

"Eğer gaybı bilseydim, daha fazla hayır yapardım."384 

‘’ Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir, 

bunlardan kaçının ki saadete eresiniz’’385 

Kendilerine "arrâf" yahut "kâhin" denilen falcıları ve bu falcılara gidip fal 

açtıran, onlara inanan veya destekleyenleri Peygamber (s.a.s.) ağır bir dille kınamış 

hatta kâfirlikle nitelemiştir. "Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, kırk 

gecelik namazı kabul olmaz" (Müslim, Selâm, 125) buyurmuştur. Ebû Dâvûd'da 

geçen bir hadis ise şöyledir: "Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; şüphesiz 
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ki Muhammed'e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur" (Ebû Dâvûd, Tıb, hadis no: 

3904).386 

İslam, tevhid dinidir. Tevhid, Allah'ın birliğine, eşi, benzeri, ortağı ve dengi 

olmadığına inanmaktır. Tevhîd inancı, yalnız Allah'a ibadet edilmesini ve sadece 

O’ndan yardım istenilmesini gerektirir. İnsanları, korkulan veya sevilen güç ve 

varlıklara tapmaktan men eder. Asıl yardımın Allah’tan beklenmesi gerektiğini 

onlara bildirir. Zira, rahmeti her şeyi kuşatan, her şeye gücü yeten, istediğini 

istediğine veren ve duaları kabul eden O’dur. Müslüman yalnızca Allah’a kulluk 

etmeli ve O’ndan yardım dilemelidir.  

Tevhîd akidesinden uzaklaşan bazı insanlar, yanlış yollara sapmışlar, 

kâhinlerden, medyumlardan ve falcılardan yardım beklemeye başlamışlardır. 

Günümüzde en gelişmiş toplumlarda bile falcılara inananlar bulunmaktadır. 

Kur ‘an’a göre Allah’dan başka kimse gaybı bilemez. Falcıların, 

medyumların ve kâhinlerin gayb'ı bilmeleri mümkün değildir. Fal baktırmak, cin 

çağırmak, kurşun döktürmek, İslâm’ın ve aklın reddettiği yanlış davranışlardır. 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Fala İnanmak 

Kitab-Mukaddes’e baktığımızda her şeyi bilenin Yüce Allah olduğunu 

görmekteyiz. Fal ve büyü gibi davranışlar yasaklanmıştır. 

Medyumlar, falcılar, kahve falı, gazetelerdeki astroloji falları, internet 

siteleri, kitapları, yeni çağ dernekleri ve bunun gibi binlerce gelecek bildiricileri 

etrafımızda her an hazır ve nazır beklemektedirler. Bir çok insan ise bu medyumlara 

inanmakta ve onlara para vermektedir. İyi bir hırıstiyan bunlara inanmamalıdır. 

Bizlere yönlendiriş sağlayacak kendimizden öte bir şeyler vardır. Evreni 

yaratan, senin ve durumun hakkında her şeyi bilen, bilgeliği sınırsız ve her zaman 

doğru olan Yüce Tanrı ve O'nun tavsiyeleri elimizde yazılı bir şekilde durmaktadır: 
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Kutsal Kitap. Yaşamın sana getirdikleri kafanı mı karıştırıyor? Sana ne yapman 

gerektiğini göstermesi için Tanrı'ya sorabilirsin. 387 

"Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, Öğüt vereceğim 

sana,Gözüm sendedir." 388 

:"Çünkü (Tanır ya karşı) isyan, falcılık suçu gibidir ve inatçılık, 

putperestlik gibidir"389 "...iç varlığınızın dünyasal yönlerini... putperestlik demek 

olan açgözlülüğü öldürün." 390 

‘’Afsuncu kadını yaşatmayacaksın’’391 

Görüldüğü gibi Kitab-ı Mukaddes’te de falcılık ve fala inanmak yasaktır 

13. ZİNA YAPMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Zina Yapmak 

Zina, akıllı ve ergen olan yani dinen mükellef bir kişinin, nikah bağı 

olmaksızın, gayri meşru bir şekilde cinsel ilişkide bulunmasıdır. İnsan aklının, ahlâk 

ve hukuk düzenlerinin, diğer semavi dinlerin yanlış, ayıp ve kötü gördüğü bir fiil 

olup İslam dininde de kesin olarak yasaklanmış, işlenmesi büyük günahlar arasında 

sayılmıştır. 

Allah Resulü buyuruyor: 

• Bir kişi zina ettiği zaman ondan iman çıkar, sanki bir gölge gibi 

başının üstünde durur. Zinadan ayrıldığı zaman ona geri döner. 

• Zina üzerinde devamlı israr eden kimse, puta tapan kişi gibidir. 

• Muhakkak ki yedi kat gökler ve yerler zina eden kişiye lanet ederler. 

392 
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               Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, akrabalık, komşuluk, 

arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumun manevi ve ahlâki değerlerinin temelden 

sarsılmasına yol açan ve insani bedeni zevklerinin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir 

davranıştır. Kur'an'da zina eden erkek ve kadına bedeni ceza da uygulanması 

emredilmiştir.  

‘’ Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.’’393 

Zina İslâm'da ve önceki bütün semâvî dinlerde haram ve çok çirkin bir fiil 

olarak kabul edilmiştir. O büyük günahlardandır. Irz ve neseplere yönelik bir suç 

olduğu için cezası da hadlerin en şiddetlisidir.394 

"Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere, Allah'ın 

haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya 

çarpar. Ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve o azabın içinde alçaltılmış 

şekilde ebedî bırakılırlar"395 

’’ Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a 

ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara 

acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit 

olsun.’’
396

 

Ayrıca Müminlerin zina edenlerle evlenmeleri yasaklanmıştır.’’ Zina eden 

erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden 

kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram 

kılınmıştır. ‘’397 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Zina Yapmak 

Erkeklerle ilişkiyi meslek haline getirmiş kadınlarla ilişki kurmanın 

yanlışlığı da Allah öğretisine değinmektedir. Çünkü Kutsal Kitab’a göre bir kadınla 
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birleşmek onunla tek vücut olmak demektir. Tek vücut olma evlilik akdidir. 

Kendisini satan bir kadınla birliktelik geçici birliktelik olduğuna göre hem akid 

kurulmakta hem bozulmaktadır. Bunun tekrarı ise Allah’ın istemine karşıdır. Aynı 

zamanda sağlıklı aile yapısının temelden sarsılmasına neden olmaktadır. Allah bu 

nedenle evlilik dışı ilişkiyi yasaklamıştır. Elçi Pavlus bu nedenle evlilik dışı ilişkinin 

her türlüsünün yanlışlığını vurgulayıp durmuştur. Hele hele bir inanlı için evlilik dışı 

her hangi bir cinsel ilişkiye girmek, kendisini pazarlayan bir kişi ile yatmak, ya da 

herhangi bir yolla kaçamaklara kalkışmak başta ruhsal anlamda Rab Mesih ile olan 

yakınlığını ihlal etmeye kalkması demektir. Elçi Pavlus Korintoslular’a, yüreğinde 

Rab Mesih İsa olan kişinin bedeninin canlı bir Allah tapınağı, Kutsal Ruh’un tapınağı 

olduğunu hatırlatmaktadır. Kutsal Ruh’un tapınağıdır. Çünkü Allah Kutsal Ruh 

aracılığı ile yüreklerimizde yaşamaktadır:398 

“Yoksa bir genel kadınla bağlantı kuranın, onunla tek beden olduğunu 

bilmiyor musunuz? Çünkü Kutsal Sözde şöyle yazılıdır. ‘İkisi tek bir beden olacak.’ 

Rab’le bağlantı kuran da O’nunla tek ruh olmuştur. Zinadan kaçının. İnsanın işlediği 

başka her günah beden dışıdır. Ama zina eden öz bedenine karşı günah işler. Hem 

bedeninizin sizlerde bulunan Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? 

Bu Ruh size Allah tarafından verilmiştir. Kendi kendinizi değilsiniz. Bir değer 

karşılığında satın alındınız. Öyleyse Allah’ı bedeninizde yüceltin.”399 

Kişi ancak Kutsal Ruh’un varlığı ve gücü aracılığı ile cinsel günahlardan 

kendisini koruyabilir: 

“Ama Allah’ın Ruhu gerçekten sizlerde konut kurmuş bulunuyorsa, 

bedeninizin gereksiz isteklerine uyarak yaşamıyorsunuz. Tersine, Ruh 

bağlılığındasınız. Mesih’in Ruhu’nu taşımayan kişi O’nun sayılamaz. Öyleyse, 

kardeşlerim, bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşamak için bedene borçlu değiliz. 

Çünkü bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşarsanız öleceksiniz. Ama Ruh 

aracılığıyla bedenin işlerini öldürürseniz yaşayacaksınız. Çünkü Allah Ruhu’yla 

yönetilenler Allah’ın oğullarıdır.”400 

Kitab-ı Mukaddes’in çizdiği çizgiler içinde zinanın yerinin kesinlikle 

olmadığını görüyoruz. Bu konuda On emrin yedincisi oldukça nettir: 

                                                
398 Üçal, Turgay, Malcolm, Derek ,a.g.e, s.213 
399 I.Korintliler 6;16-20 
400 Romalılar 8;9,12-14 
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“Zina etmeyeceksin.”401 

Kutsal Kitap cinselliği evlilik sınırları içinde değerlendirmektedir. Her bir 

kişinin cinselliği kendi eşiyle sınırlandırılmıştır. Zaten cinselliğin amacı eşlerin 

birbirlerinden karşılıklı zevk alıp vermesi, birbirlerine olan sevgiyi derinden 

algılamaları için bir araç olması ve tabi ki doğal olarak aile olmaları yani 

çocuklarının olmasıdır. Neslin devam etmesidir. Allah’ın amacı dışındaki cinselliğin 

ne kadar yıkıcı olduğunu görmek için çok büyük alim ya da gözlemci olmaya gerek 

yoktur. Yalnızca toplumsal olayları incelemek evlilik dışı ilişkilerin ilk başta iyi gibi 

görünse de ne denli yıkıcı olduğunu görmeye yetip de artmaktadır. 402 

Zina düşüncede başlayan bir durumdur. Bu nedenle yalnızca 

davranışlarımız güzel ve doğru değil,düşüncelerimiz de doğru ve güzel olmalıdır.  

“Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına istek 

duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur.”403 

’’Başka birinin karısı ile zina eden, komşusunun karısı ile zina eden adam, 

hem o, hem kadın mutlaka öldürülecektir’’404. 

’’Eğer bir adam başka bir adamın karısı olan kadınla yatmakta olarak 

bulunursa, o zaman kadınla yatan adam ve kadın onların ikisi de ölecektir.’’405 

İncil'de de zina yasaktır. 

 ‘’Adamın biri İsa'ya gelip, ‘Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için 

nasıl bir iyilik yapmalıyım?’ diye sordu.İsa ona, ‘İyilik konusunda neden bana soru 

soruyorsun?’ dedi. ‘İyi olan tek biri var. Yaşama kavuşmak istersen, O'nun 

buyruklarını yerine getir.’‘Hangi buyrukları?’ diye sordu adam.İsa şu karşılığı 

verdi: ‘`Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene 

babana saygı göster' ve `komşunu kendin gibi sev.'’406 

 ‘’O'nun buyruklarını biliyorsun: `Adam öldürme, zina etme, hırsızlık 

yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana saygı 

göster.'’407 

                                                
401 Çıkış 20;14 
402 http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/5.htm,(10/06/2006) 
403 Matta 5;27-28 
404 Levililer 20;10 
405 Tensiye 22;22 
406 Matta 19;16-19 
407 Markos 10;19 
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Görüldüğü gibi Kitab-ı Mukaddes’te zina kınanan yasklanan kişiye zararlı 

bir davranıştır. Cezası büyüktür. Zina haramdır. 

14. ÖFKELENMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Öfkelenmek 

Öfke ekseriyetle kontrol edilemeyen söz, el, kol ve benzer ifadelerle 

kendini gösteren çok canlı ve saldırgan eğilimli ani heyecandır. Bazılarınca geçici 

delilik olarak değerlendirilebilir. 

İslam ahlâkı, ferdin sözlerine ve hareketlerine hakim olması gerektiğini 

bildirir. Nefislerine sahip olanlar, iradeleriyle hareket edenlerdir. Nefislerine hakim 

olmayanlar heyecanlı ve sert olurlar; hiddetle hareket eder ve konuşurlar; gazap ve 

öfke hali hiddetin eseridir. Hiddet anı, bir cinnet haline sebeb olur ve insanı zarara 

sokar.408 

‘’O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; 

öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları 

sever’’409 

Resûlullah’ öfkeyi yenmenin fazileti ile ilgili şöyle buyurmuşlardır: 

‘’Öfkelenen, dilediğini yapmaya gücü yettiği hâlde, yumuşak davranırsa, 

Allahü teâlâ da onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur.’’ 

‘’Allah rızası için öfkesini yenenden Allahü teâlâ azabını def eder.’’ 

‘’Öfkesini yenen Cennete kavuşur,onu Allah korur ve düşmanını ona boyun 

eğdirir.’’ 

‘’Öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratıldı. Ateş su ile söndürülür. 

Öfkelenen abdest alsın!’’ 

                                                
408 Altıntaş Hayrani, a.g.e, s.252 
4093 Al-i İmran 134 
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‘’Öfkelenince oturun, öfkeniz geçmezse yatın!’’ 410 

Görülüyor ki, öfke insanı sabırlı, şuurlu ve olgun biri olmaktan çıkarır, onu 

sinirli, karşısındakine düşman kesilmiş, tahribat yapıcı, kıncı ve dökücü biri haline 

çevirmektedir. Bunun içindir ki, öfkeli olmak hem kişinin kendisi için, hem de 

toplum için zararlı bir özelliktir.  

Öfke, kişinin nefis terbiyesiyle ve ahlâkî durumuyla yakından ilgili 

olduğuna göre, sağlam ve mükemmel bir imana ve bu imanın verdiği bir güzel 

ahlâka sahip olan kişiler, öfkelerini yenmesini, onu dizginleyip idare etmesini, 

istedikleri gibi kullanmasını bilirler.  

Hz. Peygamber (s.a.s.): "Asıl yiğit, güreşte kuvvetli olan değil, öfkelendiği 

zaman kendine hakim olabilendir" (Buhârî, Edeb, 76) buyurmaktadır. 411 

Görüldüğü gibi öfkelenmek Kur’an’da ve  hadislerde yasaklanmıştır. Öfke 

insana ve topluma pek çok zararı olan yanlış bir davranıştır. Unutulmamalıdır ki 

öfkeyle kalkan zararla oturur. 

Dr. Luskin, vücut, öfke ve stres sırasında belirli enzimler salgıladığından, 

kolesterol ve tansiyonun yükseldiğini, bunların da vücudun uzun süreli maruz 

bırakılmaması gereken bir durum oluşturduğunu belirtmektedir. 

Healing Currents Magazine dergisinin Eylül-Ekim 1996 sayısında 

yayınlanan "Affetme" adlı makalede ise, bir kişiye ya da olaya karşı duyulan öfkenin 

kişilerde olumsuz duygulara yol açtığı, ruhsal dengelerini hatta fiziksel sağlıklarını 

bozduğu belirtilmektedir. Aynı makalede kişilerin öfkeden dolayı yaşadıkları 

olumsuzlukları zaman içinde fark ettikleri ve bozulan ilişkilerini düzeltmek, 

problemleri halletmek için affetmeye karar verdiklerinden de bahsedilmektedir. 

Yaşadıklarından sonra, değerli zamanlarını ve hayatlarını öfkeyle geçirmek 

istemedikleri, bu nedenle kendilerini ve başkalarını affetmeyi seçtikleri de 

belirtilmektedir. 

                                                
410 http://www.geocities.com/islamveinsan/kibir.html,(10/06/2006) 
411 http://kuranikerim.biz/modules.php?name=ians&op=content&tid=1419,(11/06/2006) 
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Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki öfkelenmek insanın en başta 

sağlığını ciddi şekilde bozan bir ruh halidir. Affetmek ise kişiye zor gelse de öfkenin 

getirdiği tüm olumsuzlukları ortadan kaldıran, kişinin hem fiziken hem ruhen sağlıklı 

bir yaşam sürmesine yardımcı olan güzel bir davranış şekli, üstün bir ahlâk 

özelliğidir. Elbette ki affetmek, sağlıklı kalmaya vesile olan davranışlardan biridir ve 

herkesin yaşaması gereken olumlu bir özelliktir. Ancak affetmede asıl amaç -

herşeyde olduğu gibi- Allah'ın rızasına uygun bir ahlâkı yaşamak olmalıdır. 

Faydaları bilimsel olarak günümüzde tespit edilen bu ahlâk özelliğinin Kuran'da pek 

çok ayetle bildirilmesi, Kuran'daki hikmetlerden sadece bir tanesidir.412 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Öfkelenmek 

Kızgınlık gerçekten duygusal ve doğal bir patlamadır. Doğal olduğu kadar 

oldukça zarar verici bir duygusal patlamadır. Bu nedenle imanlı bir kişi için bu 

davranış biçiminin de dizginlenmesi gerekir. Yeter ki, öfke günaha neden olmasın. 

Kutsal Kitap’ta Allah’ın kızdığı zamanları görüyoruz. Seven bir Allah’ın 

zaman zaman kızması bize biraz tuhaf görünebilir. Ama Allah, merhameti bol ve 

oldukça geç öfkelenen bir Allah olarak kendisini bize tanıtmaktadır. İnsanın günaha 

meyilli varlığı kızgınlığı kolaylıkla günaha çevirebilir. Allah’ın kızgınlığı ise günaha 

karşıdır. Allah kendi seçtiklerini Firavunun gazabından kurtardığında bu insanlar bir 

türlü tatmin olmamışlardı. Allah’ın yaptığı onca şeye karşı sürekli söylenip 

duruyorlardı. İşte, Allah bu noktada artık onlara kızmaya başladı. Hem imanları 

eksikti hem de putperestlik onları çekiyordu: 

Allah’ın öfkesi kendi kutsallığından gelen bir öfkedir. Rab’bimiz Mesih 

İsa’nın da zaman zaman kızdığını görebiliriz. Özellikle Yahudi fanatizmine, 

kuralcılığına karşı; onların imansız yüreklerine karşı öfkesinin alevlendiğini 

görüyoruz. Özellikle Allah’ın tapınağını pazar yerine çevirenlere karşı tepkisi 

kızgınlığına örnek oluşturmaktadır:413 

                                                
412 http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_54.html,(11/06/2006) 
413 Üçal, Turgay, Malcolm, Derek, a.g.e, s.425 
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“Ve kavm RAB’BİN kulağında kötülükten şikayet edenler gibi oldu; ve RAB 

işitti, ve öfkesi alevlendi; ve RAB’BİN ateşi onlar arasında yandı, ve ordugahın 

kenarında olanları yedi.” 414 

“Ve İsrail Baalpeora bağlandı; ve RAB’BİN öfkesi İsrail’e karşı 

alevlendi.” 415 

“Şimeon ve Levi kardeştirler; Zorbalık silahları onların kılıçlarıdır. Ey 

canım, sen onların meclislerine girme; ey izzetim, sen onların cemiyetleriyle 

birleşme, çünkü onlar öfkelerinde adam öldürdüler; ve kızgınlıklarında sığırlar topal 

ettiler. Onların öfkesi lanetli olsun, çünkü o vahşi idi; Onların gazabı lanetli olsun, 

zira gaddardı; Onları Yakub ta böleceğim ve İsrail’de dağıtacağım.”416 

Kutsal nedenlerle kişinin öfkelenmesi doğrudur. Ama samimi bir Hıristiyan 

için öfkenin nedeni gerçekten Kutsal olan Rab’bin değerlerine karşı gelinmesi 

olmasıdır. Bir Hıristiyan’ın kendi için öfkelenmesi, öç almaya kalkması, kötü sözler 

söylemesi aslında düşünülemeyecek bir durum olmalıdır. Çünkü her şeyin sahibi 

Allah, kötülükler karşısında öcün de sahibidir. Bu durumda imanlı bir Hıristiyan’a 

düşen sabırla sonucu Allah’a emanet etmektir. Öfkelendiğinde öfkesinin günaha yol 

açmadan sonuçlanmasına ve çabucak geçmesine önem göstermelidir. 417 

“Hikmetli adam korkar, ve şerden ayrılır; fakat akılsız adam kibirlenir, ve 

kendine güvenir. Çabuk öfkelenen akılsızlık eder; ve niyetleri bozuk olan adamdan 

nefret olunur.” 418 

“Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.” 419 

“Öfkeli olan adamla arkadaşlık etme, ve kızıcı adamla gitme; yoksa onun 

yollarına alışırsın, ve canını tuzağa düşürürsün.” 420 

Öfkelenmek yanlış bir şey değil. Ama öfkeniz sizi aşmasın. Bir doğru öfke 

var, bir de günahlı benlikten doğan öfke var. Öfkemiz kendi kontrolümüzde olmalı. 

Kontrolümüz dışına çıkmamalı.Öfkenin kendisi günah değildir. Eski Antlaşma’da 

                                                
414 Sayılar 11;1 
415 Sayılar 25;3 
416 Tekvin 49;57 
417 http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/9.htm,(11/06/2006) 
418 Süleymanın Meselleri 14;16-17 
419 Süleymanın Meselleri 15;18 
420 Süleymanın Meselleri 22;24 
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Tanrı’nın kötülük yapanlara karşı haklı olarak öfkelendiğini görüyoruz. Hatta Kendi 

halkı olan İsrail’e bile öfkeleniyor. Bizler de doğru bir şekilde öfkelenebiliriz.  

Pavlus öfkemizle çabucak ilgilenmemiz gerektiğini belirtiyor. Öfkemizin 

üzerinden günler geçmemeli. Aynı gün öfkemizi sonuçlandırmalıyız.Eğer uzun bir 

süre içimizde tutarsak, Pavlus’un da dediği gibi Şeytan’a fırsat vermiş oluruz.  Doğru 

öfkede bile konrollü olmalıyız.421 

“Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, 

konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun."422 

‘’Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda 

susun’’423 

15. RİYA (İKİ YÜZLÜLÜK) VE GÖSTERİŞTE BULUNMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Riya Ve Gösterişte Bulunmak 

Riya, yapılan bir iş, ibadet, hareketin Allah rızasını kazanmak dışında 

(menfaat, gösteriş. için) yapılmasıdır. Riya, gizli şirktir, şirk ise ebedi 

cehennemliklerin en büyük vasfıdır. Riya, kara gecede, kara taş üzerindeki kara 

karıncanın ayak şamatasından daha gizli, daha zor fark edilebilen şeytani bir 

hastalıktır.424 

Gerçek Müslüman, riyadan son derece uzaktır. Çünkü riya sevapları giderir 

ve ameli batıl kılar ve riyakarın kıyamet günü rezil olmasını sağlar. 

Müslümanın özü sözü bir olmalıdır. Allah için samimi olmalı, ihlaslı 

olmalıdır. 

‘’Onlar doğruya yönelerek, dini yalnız Allaha has kılarak O’na ihlasla 

kulluk etmekle emrolunmuşlardır’’425 

"Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler 

(bilinçsizce namaz kılarlar..)’’426 

" Onların ne etleri nede kanları Allah'a ulaşır. Fakat Allah'a sadece sizin 

takvanız ulaşır. "427 

                                                
421 http://www.hristiyan.net/vaazlar/izmir/eskiveyeniyasam.htm,(11/06/2006) 
422 Yakup 1;19 
423 Mezmurlar 4;4 
424 http://www.islamustundur.com/konular/ihlas.html,(11/06/2006) 
425 98 Beyyine 5 
426107 Maun 4-5 
42722 Hac 37 
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Allah'ü Teala bizlerin dış görünüşümüze değil, bizlerin kalbinde bulunan 

takvanın ( Allah'tan hem korkup hem de en çok O'nu sevmenin) derecesine bakar . 

Ne kadar çok ibadet etsek ve ne kadar çok iyilikte bulunsak da yaptıkla-rımızı, ihlaslı 

olarak yapmıyorsak, gösteriş için yapıyorsak sevap yerine günah kazanırız. ‘’Ameller 

niyetlere göredir". Bizler niyetlerimizi salih, ihlaslı tutabilirsek, amelimizin 

karşılığında cenneti kazanabiliriz. 

Kim yaptığı dini bir emri, diğer mü'minlere karşı üstünlük vesilesi yaparsa 

ve gösterişde bulunursa, o kişinin ameli boşa gitmiş olur. Kıyamet günü de cenneti 

umut ederken, cehenneme sürüklenebilir. Bir gün Hz. Resül'ün bulunduğu bir 

mecliste, bir şahıs hakkında övgü ile bahsedilir. O kişi o sırada yüzünden abdest suyu 

damlar, elinde nalınları, alnında secde izi bulunduğu halde, uzaktan gözükür. Hz. 

Resul'e işte o adam denilir. Hz. Resul "Bunun yüzünde şeytani bir leke görüyorum " 

der. Ashab şaşırır. Adam gelir, selam verir, oturur. Hz. Resul " Sana Allah'a yemin 

verdiriyorum, doğru söyle, buraya gelirken bunlar arasında benden iyisi yoktur diye 

hatırına geldi mi? Adam "evet" der. Hz. Resul " Allah'ım bildiğim, bilmediğim 

hatalarımdan sana istiğfar ederim" der. Sahabi "Sizde mi korkuyorsunuz Ya 

Resulallah" der. Hz. Resul : "Beni hangi kuvvet emin edebilir. Halbuki insanların 

kalpleri Allah'u Teala'nın kabze-i kudretindedir. Onları dilediği tarafa çevirir." 

Buyurur; 

"Ümmetimin şirke düşmesinden korkuyorum. Gerçi onlar, puta, aya, taşa 

tapmazlar. Ancak amelleri ile riyakarlık yaparlar" buyuruyor Hz. Resul (İbn-i 

Mace)428 

 ‘’Ey İnananlar! Allah ‘a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş 

için malını sarfeden kimse gibi sadaklarınızı başa kalkmak ve eza etmekte boşa 

çıkartmayın. Onun durumu üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir. 

Üzerine bir yağmur yağdığında onu cascavlak bırakır. Kazandıklarından hiç bir şey 

elde edemezler. Allah kafirleri doğru yola eriştirmez’’429 

Kur’an’ı iyi anlayan Müslüman, işlediği her fiilde riyadan uzak durur ve her 

şeyi Allah rızası için yapmaya çalışır. Amellerinde riyaya düşenler şirk tehlikesiyle 

karşı karşıyadırlar. 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 
                                                
428 http://www.islamustundur.com/konular/ihlas.html,(11/06/2006) 
429 2 Bakara 264 
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‘’Kim yaptığı işi insanlara riya için duyurursa, Allah da onu kıyamet 

gününde insanlara rezil eder, gösteriş içinde amel edenin de kıyamette niyetini ortaya 

çıkarır’’(Buhari-Müslim)430 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Riya Ve Gösterişte Bulunmak 

İnananlar yaptıkları iyilikleri karşılıksız yapmalıdırlar. İnsanlara iyilik 

yaparken yaptığımız iyiliğin nedenini bilmeliyiz. Bu iyilik başkalarından iyilik 

görmek için, belli çıkar beklentileri içinde yapılmamalıdır. Çünkü bizler yüce 

Allah’ın kurtarışına Mesih İsa’da, O’nun kanının bedeli olarak karşılıksız olarak 

sahip olduk. Bizler de bu lütfun sevincinde başkalarına karşılıksız olarak hizmet 

etmeyi bir görev edinmeliyiz. Yalnızca Rab’bin hizmetçileri olduğumuz için iyilik 

yapmalıyız.431 

İnananların ortak ahlâk özelliklerinden biri de samimiyettir. Allah'ın 

herşeyden haberdar olduğunu, ahirette tüm düşüncelerinin, konuşmalarının ve 

davranışlarının hesabını vereceğini bilir. Bu nedenle yaşamı boyunca yalnızca 

Allah'ın rızasını elde etmek için çalışır. İçtenlikle hareket eder, samimiyetsizlikten 

kaçınır. Yaptıklarının karşılığını Allah'tan beklediği için ufak hesaplar peşinde 

olmaz; insanların sevgi ve ilgisini kazanmaya yönelik samimiyetsiz tavırlar içine 

girmez. 

İncil ve Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde de ibadetlerini gösteriş için yapanlar 

kınanmış, söyledikleriyle insanları hoşnut etmeye çalışan ancak anlattıkları ahlâkı 

gereği gibi yaşamaktan kaçınan insanların kötü bir yol üzerinde oldukları 

bildirilmiştir. 432 

‘’Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten 

kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız`dan ödül alamazsınız’’433 
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‘’ Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini 

büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar.’’434 

Bu ayetle  sözde din bilginleri ile Ferisiler kınanmıştır. Onların 

ikiyüzlülüğü, dıştan parlak görünen ama içleri her türlü iğrençlikle dolu badanalı 

mezarlara benzetilerek tasvir edilmiştir: 

Siz badanalı kabirlere benzersiniz ki, dıştan güzel görünürler, fakat içten 

ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar. Siz de böylece insanlara dıştan 

salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz.435 (Matta, Bap 23, 

27-28) 

‘’... Ağızlarında Sen yakınsın, fakat gönüllerinden uzaksın.’’436 

Kitab-ı Mukaddes’te Hananya ve Safira nın durumu gösteriş için iyilikde 

bulunanalara güzel ve düşündürücü bir örnektir. Onlar mallarının tamamını fakirlere 

verdiklerini söyledikleri halde bir kısmını kendileri için saklamışlardı. Keşke hiç 

vermeselerdi. Ya da bir kısmını kendilerine saklayıp mallarının yalnızca istedikleri 

bir kısmını verselerdi. Çünkü kimse onlardan zorla mallarını istemiyordu. Ama bu 

dürüst olmayan davranışlarından ötürü, göstermelik bir biçimde bütün mallarını 

verdiklerini söylemeye kalkmaları onların başlarına büyük bir ceza getirmiştir. 

 “Fakat Hananya denilen adamın biri, karısı Safira ile bir mülk sattılar, 

karısının da haberi olarak değerinden bir kısmını kendine ayırdı, ve bir kısmını 

götürüp resullerin ayakları önüne koydu. Fakat Petrus dedi: Ey Hananya, niçin 

Şeytan senin yüreğini doldurdu da Ruhülkudüse yalan söyleyip tarlanın değerinden 

bir kısmını kendine ayırdın? Kaldığı halde sana kalmıyor muydu? Ve satıldıktan 

sonra, senin hükmünde değil miydi? Nasıl oldu da yüreğine bu şeyi koydun? 

İnsanlara değil, ancak Allah’a yalan söyledin. Hananya bu sözleri işitince, düşüp 

ruhu verdi; ve bütün işitenler üzerine büyük korku düştü. Gençler kalkıp onu 

kefenlediler, ve dışarı çıkarıp gömdüler. Ve vaki oldu ki, hemen üç saat kadar ara ile 

karısı da, vaki olanı bilmeyerek içeri girdi. Petrus ona cevap verdi: Tarlayı o kadara 
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mı sattınız? Bana söyle. O da: Evet, o kadara, dedi. Fakat Petrus ona dedi: Nasıl 

oldu da Rab’bin Ruhunu denemek için aranızda sözbirliği ettiniz?İşte kocanı 

gömenlerin ayakları kapıdadır, seni de dışarı götüreceklerdir. O da hemen Petrus’un 

ayakları yanına düşüp ruhu verdi; ve gençler içeri girip onu ölmüş buldular ve dışarı 

çıkararak kocasının yanına gömdüler. Bütün kilise üzerine, ve bütün bu şeyleri 

işitenler üzerine büyük korku düştü.” 437 

II. AİLEVİ AHLÂK 

Aile toplumun temelidir. Her insan bir aile içinde dünyaya gelir. İnsanın 

gelişip yetişmesi hayata hazırlanmasında ailenin rolü tartışılmazdır. Eğer sağlıklı 

toplumlar görmek istiyorsak aileye çok önem vermeliyiz. Çünkü insanı hayata 

hazırlayan ailedir. 

İslam Dininde aile, uzvi, hissi, iktisadi, harsi ve manevi değerler üzerine 

kurulmuştur. O toplum ile fert arasındaki aracı bir müessesedir. Aynı zamanda, 

çocuğun fiziki, ruhi ve kültürel gelişimini tamamladığı yerdir. Aile insan tabiatının 

beslendiği yerdir. Aile ile fert tam bir insan haline gelir. En basit içgüdüler ile en 

ideal duygular ailede tatmin imkanı bulur. Bütün menfaatler, ailede ilk gelişmelerini 

bulurlar. Aile bütün güçlerin eser haline geldiği küçük bir dünyadır. Bundan dolayı, 

ferdin bağımsızlığı ile değerler birleşir. Aile, fertlerin bütün hususiyetlerini serbestçe 

yaşama imkanı bulduğu bir toplumdur.438 

İnsan üzerinde en etkili olan davranış kalıpları aile içinde kazandırılır. 

Ailede gereken terbiyeyi almamış insan hayatının sonuna kadar bunun eksikliğini 

hisseder. Çünkü insana aileden daha çok etki eden bir kurum yok gibidir. 

İnsanın yeme, içme, barınma gibi maddi ihtiyaçları yanında sevme, 

sevilme, değer verilme gibi manevi ihtiyaçları vardır. İşte aile insanın bütün bu 

ihtiyaçlarını karşılar. Aileyi ayakta tutan en önemli unsurlar sevgi, saygı, hoşgörü ve 

anlayıştır. 

Sevgi ve saygı, insanın sahip olabileceği en güzel duygulardır. İnsanları 

sevmesini ve onlara saygı duymasını bilen insanlar, başkaları tarafından sevilip 

sayılmaya hak kazanırlar. Bu sebepten sevgi ve saygı, insanı insanca yaşatan iki 

özelliktir. İnsanın kurabileceği düşünülen her türlü gönüllü birliktelik ancak sevgi ve 

saygı sayesinde devam edebilir. Bir araya gelen iki insandan biri diğerini sevmez ve 
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saygı göstermezse, bu insanlar derhal ayrılmak zorunda kalırlar. Bu en açık bir 

şekilde ailede görülür.439 

Çocuk insanı diğer varlıklardan ayıran manevi ve milli değerleri 

çevresindeki insanların yaşadığını görerek öğrenir. Gelecekte onun dindar, ahlâklı ve 

vatansever bir şahsiyete sahip olabilmesi, böyle bir çevrede büyümesine bağlıdır. 

İslam dininin emrettiği fakiri yoksulu görüp gözetmek; yetimi öksüzü himaye etmek, 

akraba hısımı sevip saymak; konu komşuyla iyi geçinmek ve diğer ahlâk esaslarını 

benimsemek, bunları yüzlerce defa aile ocağında deneyip uygulayarak meleke haline 

getirmekle mümkün olur. 

Allah’a yakınlarınıza ve bütün insanlara karşı vazifelerimizi aile ocağında 

yaşayarak öğrendiğimiz gibi, şahsiyetimizi oluşturan başka davranışları, bizimle 

diğer varlıklar arasındaki münasebetleri de aile çevresinde öğreniriz. Temiz, düzenli, 

tutumlu olmayı, hayvanlara merhamet etmeyi; ağaçları, çiçekleri ve öteki bitkileri 

sevip korumayı yakınlarımızın telkin, tavsiye ve uyarılarıyla öğrenip kendimize mal 

ederiz.440 

Ailevi ahlâkı şu başlıklar altında inceleyebiliriz; 

1.Evlilik ve Önemi 

2.Evlat olarak insan 

3.Anne-baba olarak insan 

4.Eş olarak insan 

5.Kardeş olarak insan 

6.Akraba olarak insan 

1. EVLİLİK VE ÖNEMİ 

A.Kur’an’ı Kerim’de Evlilik Ve Önemi 

Aile kutsal bir müessesedir. Kutsiyetinin en belirgin çizgisi de  nikahtır. 

Belli prensipler çerçevesinde, meşru bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikah 

denir ki; bu hedefi gayesi belli bir anlaşmadır. Allah, nikah prensipleri için olmayan 

bir araya gelmelere ‘’sifah’’ ve ‘’zina’’ nazarıyla bakar. 

Kur’an nikah adı altında böyle bir birleşmeyi iyi bir milletin temeli , rüknü 

esası kabul eder. Ancak, meşru birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar. Maksatsız, 

gayesiz, gelişigüzel evlilikler meşru sınırları zorlayacağından bir Müslüman bu 
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konuda oldukça hassastır. Evet izdivaçtaki hedef, Allah ‘ı hoşnut ve Resulullah’ı 

memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.441 

İzdivaç, imtizaç demektir. Bir başka ifade ile, evlenmek, eş sahibi olmak, 

uyuşmak, anlaşmak demektir. Çünkü her yönden farklı iki insan bir araya gelip yuva 

kurmaktadırlar. Kurulan bu yuvada eşlerin karşılıklı fedakarlıkları şarttır. Artık orada 

ben veya sen yoktur, biz vardır. Bu  sebeple, her eş kendinden fedakarlıkta bulunur. 

Bu fedakarlık karşısında bulunan diğer eş için değil ama aile içindir. Böylece, 

muhabbet veya sevgi doğar.442 

İslam dini Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir. Bir 

ayette ‘’Sizden bekar olan kimseleri, köle ve cariyelerinizden uygun olanları 

evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından onları zenginleştirecektir. 

Allah(imkanları ve rahmeti) geniş ve(her şeyi) bilendir’’443 

İslam’ın genel yaklaşımının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, 

Allah tarafından konulan sınırlar içinde bir arada yaşanması olduğunu 

göstermektedir. Allah tarafından konulan sınırlar derken meşru bir nikah ilişkisi 

kasdedilmektedir. 

‘’Ölüden diriyi, diriden de ölüyü ancak Allah çıkarır. Ölümünün ardından 

yeryüzünü canlandıran da O’dur. İşte siz de bu şekilde çıkarılacaksınız. 

Sizi topraktan yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. Böylece siz her 

tarafa yayılan birer insan oluverdiniz. Huzur bulmanız için size kendi cinsinizden 

eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet bağları oluşturması da, O’nun 

varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda, düşünebilen bir toplum için alınacak 

dersler vardır’’444 

Eşler arasındaki sevgi ve merhamet bağlarının oluşmasının ön şartı nikahtır. 

Peygamberimiz Hz Muhammed de nikah hakkında şöyle buyurur; ‘’ Nikah benim 

sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir’’ Bu hadisiyle Hz 

Muhammed, bir taraftan aile yuvasının ancak nikah ile kurulabileceğini; diğer 

taraftan da nikahsız beraberliklerin dinen kesinlikle hoş karşılanmadığını çok özlü bir 

şekilde dile getirmiştir. İşte ailede anne ve baba arasında oluşan bu sevgi ve saygı 
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ortamında büyüyen çocuk, hem bedensel hem de ruhsal gelişimini sağlıklı bir şekilde 

tamamlama imkanı bulur.445 

İslam’ın yüce bir hedefi vardır; çoğalmak, büyümek, yayılmak…Allah’ın 

adını cihana duyurmak ve ona ibadet edenlerin sayısını artırmak….Müslümanlara, ‘’ 

Hoşunuza giden kadınlarla evlenin’’ buyururken Cenab-ı Mevla, bu yüce hedefin 

yani üreyip çoğalmanın, evlenip aile yuvası kurmaya bağlı olduğunu göstermek 

istemiştir. Müminler evlenecekler ve ilahi gayenin gerçekleşmesi için hayırlı 

çocuklar yetiştirmeye çalışacaklardır. Allah Teala bu yüce hedefi müminlerin şu 

duasıyla anlatır; 

‘’Onlar ki ey Rabbimiz, derler bize eşlerimizden  ve  nesillerimizden 

gözlerimizin bebeği olacak iyi insanlar ihsan et! Bizi Allah ‘a karşı  gelmekten  

sakınanlara önder yap’’ Doğacak çocukların, Müslümanların iftiharına vesile olacak 

birer gözbebeği olması demek, Allah’ı tanıyan, O’na boyun eğip kulluk eden hayırlı 

evlatlar  olarak yetişmesi demektir. Allah’a boyun eğip O’nun gösterdiği hedefe 

yönelmeyen kimselerin yüce gayeyi gerçekleştirmesi beklenemez. 

 Müslüman gençleri evlenip aile yuvası kurmaya teşvik eden  Resul-i 

Ekrem; 

‘’Gençler! Ailesini geçindirecek kadar geliri olanlarınız derhal evlensin ! 

Çünkü evlenmek, gözü haramdan daha fazla sakındırır, nefsi daha fazla korur. 

Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun ! zira oruç şehveti kırar’’ buyurur.446 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Evlilik ve Önemi 

Evlilik kadın ve erkeğin çok özel bir biçimde birlikteliği, tamamlayıcı 

ilişkisidir. Bu ilişki Mesih İsa ile kilisesinin ilişkisini yansıtmak amacıyla 

düzenlenmiştir. İki kişinin bu bağlayıcı ilişkisinin yakınlığı aynı zamanda Mesih İsa 

ile kendi kilisesinin arasındaki çarpıcı yakınlığı, sıcaklığı açıklar. Derin sevginin sıkı 

bağları evlilik ilişkisinde kadın ve erkeği adeta birbirine nakış etmektedir. Bu 

Allah’tandır. Evlilik farklı toplumlarda farklı şekillerde görülmektedir. Ama 

toplumlar bir yana atalım, acaba Allah gözünde evliliğin temelleri nelerdir? Allah 

gözünde evliliğin temel oluşturucularını en net şekilde Adem ve Havva’nın 
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birlikteliğinde görebiliriz. Çünkü bu kurum Allah tarafından Adem ve Havva’nın 

zamanında kurulmuştu:447 

“Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir 

yardımcı yapacağım. Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu 

topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi; ve adam her 

birinin adını ne koydu ise, canlı mahlukun adı o oldu. Ve adam bütün sığırlara, ve 

göklerin kuşlarına , ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam için kendisine uygun 

yardımcı bulunamadı. Ve RAB Allah adamın üzerine derin uyku getirdi, ve o uyudu; 

ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı, ve yerini etle kapladı; ve RAB Allah 

adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu adama getirdi. Ve adam 

dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, ve etimden ettir; buna Nisa(Kadın) 

denilecek, çünkü o İnsandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, 

ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.” 448 

Ayette görüldüğü gibi Allah daha başlangıçtan insanı yalnız olarak 

bırakmak istememiştir, daha doğrusu insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan 

için yalnızlığın iyi olmadığını  görüyoruz. İlk yaradılış aşamasında insanın 

yalnızlığına çare olarak bir çok hayvan getiriliyor, ama çare olamıyor. Tek çare bir 

başka insanın yaratılması görülüyor. Allah, Adem’in yanına eş olarak yarattığı 

Havva’yı getiriyor. İşte, insanın ilk sosyal yaşamı Allah önünde bir erkek ve bir 

kadının hem ruhsal, hem fiziksel anlamda derin bir sevgi bağında, birlikteliğiyle 

başlıyor. 

Kitab-ı Mukaddes’e göre evliliğin bir amacı arkadaşlıktır. Yukardaki ayette 

görüldüğü gibi Allah adem yalnız kalmasın diye ona arkadaş olsun diye Havva’yı 

yaratmıştır. 

“Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allah’ın suretinde yarattı; 

onları erkek ve dişi olarak yarattı.”449 

Bu ayette gördüğümüz gibi Allah insanı erkek ve dişi olarak yarattı 

demektedir. Yani insan adeta bir elmanın iki yarısı gibi erkek ve dişide 

tamamlanmaktadır. Çift Allah’ın arzusunu yerine getirir. Dostlar olarak anne ve 
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babalarından ayrılıp birbirlerine yapışarak tamamlanmış insan tablosunu çizerler. Bu 

durumda kadın ve erkek eşittir, onlar Allah’ın buyruğu doğrultusunda evlilik 

antlaşmasını gerçekleştirmiş sevgililerdir ve aynı zamanda arkadaştırlar. 450 

Evliliğin bir diğer nedeni çocuk sahibi olmak çoğalmaktır.Kitab-ı 

Mukaddes’in öğretisine göre çocuk yetiştirmek için gerekli ortam evlilik ortamıdır. 

Çünkü Allah Adem ve Havva’yı çoğalma ile yani çocuklara sahip olmakla 

bereketlemiştir: 

‘’Onları kutsayarak, ‘Verimli olun, çoğalın dedi, ‘Yeryüzünü doldurun ve 

denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün 

canlılara eğemen olun…’’451 

Kitab-ı Mukaddes’te Allah çocukları bir bereket olarak 

değerlendirmektedir: 

“İşte, çocuklar RABDEN mirastır; Rahmin semeresi mükafattır. Yiğidin 

elinde oklar ne ise, Gençlik çocukları da öyledir. Ok kılıfı onlarla dolu olan adama 

ne mutlu! Düşmanları ile kapıda söyleşirken Utanca düşmezler.” 452 

 

2. EVLAT OLARAK İNSAN 

A. Kur’an’ı Kerim’de Evlat Olarak İnsan 

Anne ve baba, insanın  yeryüzündeki varlık sebebidir. Onların  çocuklarına 

karşı besledikleri sevgi ve şefkat  kelimelerle izah edilemez. Onların evlatları için 

yaptıkları bir çok  fedakarlıklar vardır. 

Dinimizde ana-baba hakkının önemli bir yeri vardır. Çünkü yüce Allah 

Kur’an’da, kendisine itaatten hemen sonra sık sık ana-babaya iyilik ve saygıda 

bulunulmasını emretmiştir. Gerçekten de Rabbimizden sonra, kendilerine en çok şey 

borçlu olduğumuz kimseler anne ve babalarımızdır. Ne yapsak da onların bizim 

üstümüzdeki haklarını ödeyemeyiz. 

Anneyi göz önüne alalım, çocuğunu önce bin bir zahmetle aylarca karnında 

taşır. Kanından kan canından can katar ona. Yavrusunu dünyaya getirirken de büyük 

acılar çeker ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Doğumdan sonra onu kucağına alır 
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sevgi şefkat ve merhametle ona bakar. Her şeye karşı onu korur, ona bakmak uğruna 

bir çok özveride bulunur. Kendi zevklerini hayatını bir kenara bırakır. Artık hayatını 

çocuğuna adamıştır onun sevinciyle sevinir üzüntüsüyle üzülür. Bu durum hayatının 

sonuna kadar böyle gider. Çocuğu koca adam olsa da onun için yine çocuktur. 

Bir babayı düşünürsek,  binbir türlü zorlukla mücadele eder. Ailesini 

kimseye muhtaç etmemek ve onlara en güzel şekilde bakmak için  durmadan helal 

rızık peşinde koşar. Evine geldiği zaman ailesinin dertleriyle ilgilenir çocuklarını 

sevgiyle kucaklar tek emeli çocuklarının mutluluğu ve geleceğidir. 

Anne-baba çocuğu için saymakla bitmeyecek fedakarlıkta bulunurlar. 

Yemeyip yerler giymeyip giydirirler. Onlara karşı ne yaparsak yapalım onların 

haklarını ödeyemeyiz. Onların dualarını almalı elimizden gelen saygı ve hürmeti 

göstermeliyiz. 

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur; ‘’ Rabbiniz, yalnız 

kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilikte bulunmanızı emretti. İkisinden  

birisi, yahut her ikisi, senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘’öf’’ 

bile deme, onları azarlama!  Onlara hep tatlı söz söyle. Onlara olan merhametinden, 

tevazu  kanatlarını yerlere kadar indir de; ‘’ Ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde 

nasıl (esirgeyerek, koruyarak) büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet et’’ 

de’’453 

Ayetde de görüldüğü gibi Yüce Allah, ana babamıza karşı sonsuz bir saygı, 

sevgi, hizmet ve itaat içinde olmamızı istemektedir. Bunun sadece bir istisnası vardır. 

O da ana babanın Allah’ın emirlerine ters düşen bir şey istemeleri halidir. İşte sadece 

bu takdirde ana babaya itaat edilmez, ama yine de onlarla iyi geçinilir, yeme-içme, 

giyim- kuşam ve barınma ihtiyacı karşılanır.454 

‘’Biz insana, ana baba (hakkını gözetmeyi) emrettik, annesi onu zahmet 

üstüne zahmet çekerek (karnında)taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl 

sürer.(insana dedik ki ) Bana ve anne-babana şükret! Dönüş banadır. Şayet anan 

baban, seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme! 

(Ama yine de) onlarla dünyada iyi geçin (fakat onların yoluna değil) bana yönelen 

                                                
453 17 İsra 23-24 
454 Güngör, Mevlüt, Kur’an Penceresinden İman Amel Hayat Ahiret Ve Kainata Bakış, İst 95, s.172 
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insanların yoluna uy. (çünkü sonunda) dönüşünüz banadır. Ben de sizlere 

işlediklerinizi haber vereceğim’’455 

Gerçek müslümanın en bariz sıfatlarından birisi de anne ve babaya sadık 

kalıp onlara karşı iyi davranmasıdır. Zira ebevyne  iyi davranmak İslam ın teşvik 

ettiği kati naslarının teyid ettiği hususların başında gelir. Birbirini takip eden bir çok 

ayet, anne ve babanın rızasının Allah’ın rızasından sonra geldiğini ve anne babaya iyi 

davranmanın iman faziletinden sonra en faziletli amel olduğunu açıklamaktadır, 

‘’Allah’a kulluk edin, O na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik 

edin’’456 

‘’ Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir’’457 

Abdullah b. Mesud’un şöyle dediği rivayet edilmiştir; 

‘’Resulullah (s.a.s)’a; ‘’Hangi amel Allah ‘a daha sevimlidir?diye sordum. 

Buyurdu ki; 

-‘’Vaktinde kılınan namaz’’ 

-Sonra hangisi? Dedi 

-‘’Ana babaya iyi davranmak’’buyurdu 

-Sonra hangisi? Dedim 

-‘’Allah yolunda cihad’’ buyurdu’’ (Buhari-Müslim) 

Büyük yetiştirici Resulullah (s.a.s.) ana babaya iyiliği İslam’da iki büyük 

şeyin arasına koymuştur; vaktinde kılınan namaz ve Allah yolunda cihad. Namaz 

dinin direği, cihad İslam’ın zirve noktası. Peygamberin ana ve babaya tanıdığı bu 

makam ne yüce bir makamdır? 

Peygamber’e Allah rızası için cihad ve hicret  için biat eden bir adam 

geliyor. Biatını almadan soruyor; 

-‘’Ana ve babandan sağ biri var mı’’ Adam; 

-Evet ikisi de diyor. Peygamber; 

-Ecrini Allah’dan bekliyorsun (değil mi)? Buyuruyor. Adam ; 

-Evet diyor peygamber; 

-‘’Ana ve babana dön ve onları hoş tut’’buyuruyor. 

Şeyhayn’ın rivayetinde; ‘’Bir adam gelip cihad için izin istedi. Peygamber ; 
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-‘’Anne ve baban sağ mı?’’diye sordu. O ; 

-Evet, dedi Peygamber; 

-‘’ O ikisinde cihad et ! buyurdu’’ 

Cihad için ordular gönderen Resulullah, ince kalbiyle ana babanın 

zayıflığını ve evladına olan ihtiyacını unutmayıp hatırlıyor ve cihada gönüllü gelen 

bu zatı geri çevirip ana babasına bakmasını onlara hizmet etmesini sağlıyor. Halbuki 

kendisinin o anda kılıç tutacak her kola ihtiyacı vardı. O Allah’ın insanın mutluluğu 

için çizdiği eşsiz dengeli ve kamil İslam metodunda anne ve babaya iyiliğin 

ehemmiyetini takdir ederek cihada gelen zatı ana babasına hizmete gönderiyor.458 

Dinimize göre kişi Müslüman olmasalar bile onlara karşı iyidir. Onlara asi 

olmaktan çok korkar zira ana babaya asilik Allah’a şirk ile birlikte zikredilir. Önce 

anne sonra babaya itaat vurgulanmıştır. 

Bir adam gelerek peygamberimize sordu; 

İnsanlardan hangisi iyi muamelye daha layıktır? Resulullah buyurdu ki; 

-‘’Annen’’ 

-Sonra kim? Dedi.O 

-‘’Annen’’ buyurdu, Adam; 

-Sonra kim? Dedi. O yine; 

-‘’Annen’’ buyurdu. Adam ; 

-Sonra kim ? Dedi. O ; 

-‘’Baban’’ buyurdu’’ (Buhari-Müslim)459 

Müslüman ana babasına iyi davranır, onlara hürmet ve takdir ile muamele 

eder, yanına gelseler ayağa kalkar ellerini öper ve onlara hürmeten sesini yükseltmez, 

onları daima korur, onlara hitap ederken gayet yumuşak davranır, ağzından onlara 

karşı sert kırıcı sözler çıkmaz. Şartlar ne olursa olsun onlara iyi davranır. 

İnsanın varlığına sebep olan  ve onu yoktan varlık dünyasına çıkaran, ona 

varlık veren ALLAH ‘a şükretmesi var oluşunun borcudur. Bundan başka onu 

maddileştiren, ona kendi maddesinden ve varlığından hisse verip dünyaya getiren ve 

getirdikten sonra da, kendi canını verircesine her türlü sıkıntıya ve zorluğa göğüs 

gererek onu büyüten anasına babasına da teşekkür borçludur. Bu borç da Allah’a var 

olmasından dolayı borçlu olmasından sonra gelen varlığının ikinci borcu olur. İnsan, 
                                                
458 Haşimi, M.Ali, a.g.e, s.64-65 
459 Haşimi, M.Haşimi, a.g.e, s.68 
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bir lokmalık kadar çikolata veren kimseye teşekkür etmektedir. Kendisine böyle 

küçük şey verene teşekkür etmek insanlığın gerektirdiği bir borç olursa, ona varlığını 

verene ne derece şükür ve teşekkür etmeye borçlu olduğunu anlayacak durumdadır. 

Yeter ki düşünsün. Çünkü var olmak, var olmamaktan kıyaslanmayacak derecede 

büyük bir nimettir.460 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Evlat Olarak İnsan 

Kitab-ı Mukaddes’te ana ve babaya iyi davranmak emredilmiştir. 

“Allah’ın Rabb’in Sana Vereceği Toprakta Ömrünün Uzun Olması İçin 

Anana BabanaSaygı Göster.”461 

Hemen hemen her din ve sapık olmayan her dünya görüşü, ana babaya 

saygı gösterilmesi gereğinde birleşir. Çocukların ana babalarını sevmeleri, onlara 

saygı göstermeleri olağandır. Allah bu buyrukla aileyi himayesine alıyor. Aile 

varlığının sırrı için O’na şükretmeliyiz. Beşinci Emir’le Allah, erkek ve aile reisi 

olarak yalnızca babaya değil, anneye de saygı gösterilmesini buyuruyor. Kadın da 

erkek gibi, yaşamında Allah’ın görünümünü yansıtmakla yükümlü olup erkeğiyle 

birlikte ailenin sorumluluğunu taşır. Ana babanın aynı saygı ve hürmeti görmeleri 

zorunluluğu, Eski ve Yeni Antlaşma’nın temel öğretilerinden biridir. Aile kurma 

buyruğu, aslına bakılacak olursa, son derece doğaldır. Hayvanlar aleminde bile 

yavrular annelerini izler; kuşlarda erkek ve dişi, yumurtalardan yavruları çıkarır, 

birbirlerinin besin ihtiyacını karşılıklı görür, kendilerini doyurabilecek güce 

erişinceye dek yavrularını beslerler. Bir takım doğa bağları ve ilişkileri vardır ki, 

onları bozmak isteyen, cezasız kalmaz.462 

Kitab-ı Mukaddes anne ve babamıza saygı ve sevgi göstermemizi 

istemektedir. Çocukların kendi anne ve babalarına değer vermeleri gerekmektedir. 

Çocuklar ancak kendileri anne baba olduklarında ailelerinin kendileri için neler 

yaptıklarını anlayabilirler. Çocuklar anne babalarına büyük saygı duymalı ve onlara 

hürmet etmelidirler. Çocukların anne babalarına saygı göstermeleri Allah’a saygı 

göstermeleri demektir. Çünkü anne ve babaya saygı gösterilmesini isteyen Allah’tır. 

Bu buyruğa itaat edip yaşamak bile Allah’a itaattir, Allah’a saygı göstermektir. 

                                                
460 Atay, Hüseyin, a.g.e, s.54 
461 Çıkış 20;12 
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Çocukların anne ve babalarına da saygı göstermeleri istenmektedir. Burada önce 

anneden bahsedilmektedir. Anne ve baba arasında bir ayrımcılık yapılmadan her 

ikisine de eşit saygı ve sevgi gösterilmesi istenmektedir. Çocuklar baba ve 

annelerinin sözlerini dinlemelidir. 

Anne ve babaya itaatsizlik ve onlara saygısızlık Kutsal Yazılar’a göre 

günahtır. Anne babaya itaatsizlik Allah yargısının yaklaştığına, son günlerin 

geldiğine işaret olarak görülmektedir. Kişi her zaman anne ve babasına itaati ön 

planda tutmalıdır. Çünkü bu Allah’ın istemidir. 463 

“Oğlum, babanın talimini dinle, Ve ananın öğrettiğini bırakma.” 464 

“Çocuklar, Rab bağlılığında ana babanızın buyruklarına uyun. Çünkü 

doğru tutum budur.” 465 

                3. ANA-BABA OLARAK İNSAN 

A. Kur’an’ı Kerim’de Ana-Baba Olarak İnsan 

Çocuklar hayatta insanın göz bebeği, sevinci ve teselli kaynağıdır. Hayat 

onlarla güzelleşir anlamlı hale gelir. Onlar üzerine hayaller kurulur. Her şey onlar 

için yapılır. Bereketleriyle rızık gelir, rahmet iner ve ecirler kat kat artar. 

Ancak bütün bunlar çocukların iyi terbiye edilmesine, onları hayır 

unsurları, mutluluk kaynakları ve iyilik faktörleri yapabilecek bir eğitimin 

verilmesine bağlıdır. Bir çocukta bütün bu vasıflar bir araya gelse o çocuk gerçekten 

Allah’ın ayette tavsif ettiği gibi bu hayatın süsü olur. ‘’Mal ve oğullar dünya 

hayatının süsüdür’’466 

Anne ve babanın çocuklarına karşı ilk görevi onlar arasında ayrım 

yapmadan sevmektir. Kız erkek ayrımı konusunda her kültürde mevcut olan islami 

olmayan zihniyeti Kur’an şiddetle kınar. ‘’Onlardan birine bir kızı olduğu 

müjdelendiğinde içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü(!) 

müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu, yoksa 

toprağa mı gömsün! Ne kötü hükmediyorlar!467 
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‘’Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır dilediğine kız 

verir dilediğine de erkek evlad bağışlar. Yahut onlara dişili erkekli ikiz çocuklar 

verir. Dilediği kimseye de hiç çocuk vermez. Allah her şeyi bilen, her şeye güç 

yetirendir’’468 

Diğer bir görev ise dünyaya gelen yavrucuğa güzel bir isim koymaktır. 

Güzel isim zihinde kötü çağrışımlar yaptırmayan isimdir. Peygamberimiz kötü 

anlamları olan ya da zihinde savaş, ateş, sıkıntı, elem gibi çağırışımlar uyandıran ve 

insanı rahatsız eden isimleri, insana huzur ve mutluluk veren isimlerle değiştirmek 

olmuştur. 

Diğer bir görev ise çocuğu sevme ve ona değer vermedir. Çocuğun kendisi 

sevildiğini ve değerli olduğunu hissetmelidir. Evde kararlar alınırken onunda bir 

birey olduğu unutulmamalı ona da danışılmalıdır. Çocuk ciddiye alınmalıdır. 

Peygamberimiz çocuklara çok değer verirdi. Bazen bir sokaktan geçerken, 

çocuklar oynuyorsa, Allah Rasulü (s.a.v) onları büyük insan yerine koyar, onure eder 

ve onlara ‘’Es-selamu aleyküm’’ derdi; onlar da ‘’Ve aleyküm selam ya Rasulullah’’ 

mukabelesinde bulunurlardı. Peygamberimiz çocuklara oldukça fazla değer verirdi. 

Şayet bir çocuğa, ‘’Sana filan zaman şunu vereceğim’’ diye söz vermişse, bir büyük 

insanla sözleşmiş ahitleşmiş gibi, vaat ettiği vakitte mutlaka sözünü yerine 

getirirdi.469 

Çocuk 15 yaşına gelinceye kadar ana babasına ailesine bağımlı olmak 

zorundadır. Bazı temel gereksinimler erken yaşlarda aile içinde karşılanmazsa, 

çocuğun normal gelişimi sekteye uğrar ve kişilik gelişimi aksar. Bu temel 

gereksinimler altı katogori içinde toplanır. 

1.Dokunulma; Çocuğa dikkat etme, davranışlarını seyrederek ona 

‘’aferin’’, ‘’haydi yine yap’’ gibi geri iletim verme, tutma ve kucaklama, 

yüreklendirme, övme ve ona sıcaklık gösterme. 

2.Güven; Çocuğun sağlığıyla ilgilenme, yeteri kadar yiyecek ve giyecek 

verme, onu tehlikeli durumlardan koruma. 

3.Yapı/Düzen; Çocuğa yön verme, örnek olma, yapabileceği ve 

yapamayacağı davranışların sınırlarını belirtme, tutarlı hareket etme. 
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4.Sosyalleşme; Çocuğun duygularını olduğu gibi tanımlama, onu yansıtma, 

ona zaman verme, dış dünya ile arasında köprü görevini görme, özdeşim kurabileceği 

bir kişi olma. 

5.Uyarılma; Oyun yoluyla ve çocuğun dünyasına giren değişik olaylarla 

acı, haz, neşe, heyecan gibi duyguları uyarma. 

6.Kendini Değerli Görme; Çocuğu ‘’ciddiye alma’’,’’Ben önemliyim; 

bana kötü bir şey olmasını istemezler’’, ‘’Beni ben olduğum için seviyorlar’’, ‘’Ben 

diğerlerinden farklıyım’’ duygusunu verme. 

Bu gereksinimler karşılanmadığı zaman çocuğa, ‘’Sen ve senin 

gereksinimlerin önemli değil, senin var ya da yok olmanın önemi yok’’ mesajı 

verilmiş olur. Bu mesajlar küçücük bebeğe birbiri peşi sıra verilmeye başlanırsa, 

zavallı çocukta, ‘’Bu dünyada dayanabileceğim beni koruyacak kimse yok’’ duygusu 

derin düzeylerde oluşur.470 

Çocuklarına iyi bir eğitim imkanı hazırlamak anne ve babanın birinci 

dereceden sorumlulukları arasında yer alır. Çocuk sahibi olmak, ne kadar güzel ve 

sevinilecek bir olay ise sorumluluğu da o kadar ağır olan bir durumdur. Anne 

babanın esas görevi, çocuklarını yaşadıkları devrin gereklerine göre yetiştirmektir. 

Bunun da yolu eğitimden geçmektedir. 

Bu konuda peygamberimizin şu hadisleri ne kadar anlamlıdır; ‘’Hiç bir  

baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir terbiye vermiş olamaz ‘’ ‘’Üç tane 

kız çocuğu yetiştiren onları güzel terbiye eden, everen ve onlara iyilikte bulunan 

insan için cennet vardır’’471 

Çocuğa iyi bir eğitim vermek onu yarınlara en güzel şekilde hazırlamak ana 

babanın görevidir. Onu en güzel şekilde terbiye etmek, din eğitimi vermek çok 

önemlidir. Çocuğa din eğitimi, çocuğun anlayış seviyesine göre hem tedrici hem 

sevdirici metodla olmalıdır. Küçükken yapılan korkutucu telkinler çocuğu korkaklığa 

ve ruhi bunalıma sürükler. Eğitimi, asla sıkıcı ve bıktırıcı şekilde de olmamalıdır. 

Allah sevgisi aşılanmalıdır. Çocuklara ana baba kendi davranışlarıyla model 

olmalıdır. 

Eğer çocuklarımızın imanlı olmasını arzu ediyorsak, bütün hareket ve 

davranışlarımızdan belli konulardaki duyarlılığımıza, tebessümlerimizden yatış-
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kalkışlarımıza, secdede, rükuda, kıvrım kıvrım kıvranışlarımızdan başka insanlar 

içinde şefkatle tir tir titrememize kadar her halimizde Allah ‘a iman nümayan olmalı 

ve çocuklarımızın gönülleri bunlarla dolmalıdır. Evet hep onların bizi görmek 

istediği gibi olmalı ve bizi küçük görebilecekleri davranışlardan da içtinap 

etmeliyiz.472 

Çocuklarını sağlıklı olarak besleyip büyütmek, çocukların beden ve ruh 

sağlığını korumak, onlara helal rızık yedirmek, evlenme çağına gelince onu uygun 

biriyle evlendirmek de ana babanın diğer görevleri arasındadır. 

Çocuklarımızı yetiştirirken örneğimiz resulullah olmalıdır. Rasulullahta  

sevgiye dayalı, güven verici, hoşgörülü bir davranış modeli görüyoruz. Bir çocuk 

sevgi, şefkat, yardımlaşma, sadakat, işbirliği, sorumluluk ve güven duygularını ancak 

yaşayarak öğrenebilir. Bu duyguların sonradan eğitim kurumları tarafından 

kazandırılması çok zor, hatta imkansızdır. Çocuklar Rasulullahta bütün güzellikleri 

en mükemmel şekliyle görüyorlardı. O çocukların dili ile konuşmakta, onların 

dünyalarına girerek sevgi dolu bir yaklaşım sergilemekteydi. 

Rafi b.Amri’l Gifari anlatıyor; ‘’Henüz çocuk iken bir hurma ağacını 

taşlamıştım. Beni Rasulullaha götürdüler. ‘’Hurmayı niçin taşladın yavrum?’’ diye 

sordu. Ben de ‘’Yemek için ‘’ deyince Rasulullah; ‘’Yavrum bir daha hurmayı 

taşlama, altına düşenlerden ye ‘’ buyurdu. Sonra başımı okşadı.’’ Allahım bu 

yavrunun karnını doyur diyerek dua etti’’473 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Anne Baba Olarak İnsan 

Kitab-ı Mukaddes’te, anne ve babaların çocuklarının bakımı ile 

ilgilenmeleri, onlara sevgi ve şefkat göstermeleri istenmektedir.Özellikle babaların 

çocuklarını korumaları, onlarla ilgilenmeleri konusunda ayet bulunmaktadır: 

“..babalar, çocuklarınızı kızdırmayın. Tam tersine, onları Rab’bin eğitimi 

ve öğüdüyle yetiştirin.” 474 

Babanın eğitimi ailede bir disiplin unsuru olmalıdır. Kırıcı, yıkıcı, kızdırıcı 

bir eğitim değil, yapıcı bir eğitim olmalıdır. Yanlış ve yersiz disiplin çocuğun 

benliğinde kırgınlık, kızgınlık, kısacası bir içsel acılık onun teşvikini kıracak hatta 
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içine kapanmasına neden olacaktır. Babanın bütün davranışları birer örnek olmalıdır. 

Sözleri çocuğu rencide edici, onu başarısızlığa sürükleyici olmamalı, aksine bina 

edici olmalıdır. Çocuklar yanlış yaparlar, büyükler de çok yanlış yaparlar. Genelde 

büyükler bir zamanlar küçük olduklarını ve çok hatalar yaptıklarını çoktan 

unutmuşlardır. Bu nedenle çocuktan kendi sınırlarının üstünde bir beklenti 

içindedirler. Oysa çocuğa hata yapma şansı verilmelidir. Sonra da doğrusu 

öğretilmelidir.  

Babanın disiplini oldukça dikkatli ve olumlu bir eğitim olmalıdır. 

Çocuklarının yararını düşünerek disiplin verilmelidir. Birçok zamanlarda ve birçok 

toplumlarda çocuğun bir kişi olduğu çok çabuk unutulmaktadır. Kendisine evdeki bir 

eşya gibi yaklaşılmakta ve çocuk hiçbir zaman dinlenmemektedir. Oysa onun en 

büyük gereksinimi sevilmek ve kabul edildiğini bilmektir. Dinlenmiş olmakta anne 

ve baba tarafından çocuğa sağlanan en büyük lütuflardan biridir.Allah’ın istediği 

yolda çocukların eğitimi yine anne ve babanın sorumluluğudur.  

Yalnızca fiziksel ve duygusal gereksinimleri değil, ruhsal gereksinimleri de 

anne ve baba omuzlamalıdır. 475 

4. EŞ OLARAK İNSAN 

A. Kur’an’ı Kerim’de Eş Olarak İnsan 

Ailenin esas unsurları karı ile kocadır. Karı ile koca arasındaki ilişkinin 

düzeyi gerek çocuklar gerekse toplum için çok önemlidir. Dinimiz karı koca arası 

ilişkinin samimi olmasını sevgi ve saygıya dayanmasını ister. Kadın erkek 

birlikteliğini nikah şartına bağlar. 

‘’Huzur bulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda 

sevgi ve merhamet bağları oluşturması  da Allah’ın varlığının delillerindendir. 

Gerçekte bunda düşünebilen bir toplum için alınacak dersler vardır’’476 

Evlilik içten sevgi ve şefkat ile dolu mutlu evlilik yuvasında, huzur ve 

güven nimetlerini tatmaları için Allah’ın iki nefsi, bağların en kuvvetlisiyle bağladığı 

bir ilişkidir. 

Yüce Allah sadece karşı cins yaratmamış aynı zamanda bu cinsler arasında 

sevgi ve merhamet hisleri koymuştur. Karşı cinsleri bir araya getiren ve evliliğin 

                                                
475 www..hristiyannet/hristiyanahlâki(20/04/2006) 
476 30 Rum 21 



 153 

devamını sağlayan bu sevgi ve merhamet duygularıdır. Kurulan ailenin ahenk içinde 

devamı ise bu duygusal bağlar ile birlikte eşlerin birbirlerine karşı görev ve 

sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri ile mümkündür. 

‘’Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar; 

iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namaz kılarlar, zekat verirler, Allah’a ve 

Rasulune itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür 

hikmet sahibidir’’477 

Eş olarak bir araya gelmiş kadın ve erkek ayette görüldüğü gibi kelimenin 

tam anlamıyla dost olmak durumundadırlar. Hayatın tüm sevincini ve zorluğunu 

birlikte kucaklamalı dayanışma içinde olmalıdırlar. 

Eşler birbirlerine karşı anlayışlı olmalıdırlar, birbirlerini olumlu yönde 

geliştirmeli destek olmalıdırlar. Karşılaştıkları problemleri sabırla dayanışma ile 

çözmelidirler. 

Sağlıklı bir ilişki, iki kişinin bilinçli olarak, düşünüp taşınıp, sorumluluk 

içinde aldığı karara dayanır. Sağlıklı ilişki içine giren bireyler, diğerini değerli ve 

onurlu görür ve onun olduğu gibi kabul eder. Bu kişiler kendi sınırlarının 

farkındadırlar; ne var ki, sürekli etkileşim ve dayanışma içinde olmaktan 

çekinmezler; olgun insanlardır. 

Bu kişiler, evliliğin yaşaması ve bir ‘’yuva’’ nın kurulması için kendi 

gereksinimleriyle ‘’yuva’’ nın gereksinimleri  arasında bir denge kurarlar. Bu disiplin 

sayesinde; 

1.Uzun vadeli mutlulukları kısa vadeli geçici doyumluluklara yeğlerler 

2.Kendi davranış düşünce ve duygularından kendilerini sorumlu tutarlar 

3.Doğru bildiklerini söylemekte ısrar ederler ve gerçekçi olmaya özen 

gösterirler 

4.Manevi yaşamı zenginleştirmeyi, kendi bencil sınırları içine kapanıp 

kalmaya üstün tutarlar.478 

Kur’an-ı Kerim’de erkeklere, kadınlarla güzelce geçinmeleri emredilmiştir. 

Bunu en güzel şekilde uygulayan hiç şüphesiz Peygamber efendimizdir. O 

mükemmel özellikleriyle ailesinde güzel bir geçim ortamı meydana getirmişti. Bir 

hadisi şeriflerinde ‘’Mü’min ülfet sahibidir. Ülfet etmeyen (kaynaşmayan) ve ülfet 
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edilemeyen (kendisiyle kaynaşılmayan) kişide hayır yoktur’’ buyurduğu rivayet 

edilmiştir. Bu ülfeti kendileri en güzel şekilde hayata geçirerek son derece ulfet 

sahibi bir insan olduğunu fiilen ortaya koymuştur.479 

Eşler birbirlerine karşı daima güleryüzlü, samimi, sevecen ve vefalı 

olmalıdırlar. Çiftler üzerlerine düşen görevleri yapmalıdırlar. Eşler karşılıklı olarak 

birbirlerinin haklarına saygı göstermelidirler. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah şöyle 

buyuruyor.’’Erkeklerin, üzerlerindeki hakları kadar kadınlarında onların üzerinde 

hakları vardır’’480 

Eşler birbirlerine iyiliği tavsiye etmeli kötülükten alıkoymalıdırlar. Allah’ın 

emirlerine uyma konusunda hassas olmalı birbirlerini uyarmalıdırlar. İbadetleri 

birbirlerine hatırlatmalıdırlar. ‘’Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. 

Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah’a karşı 

gelmekten sakınmanındır’’481 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Eş Olarak İnsan 

İncil’e göre kocanın karısını Mesih’in kilisesini sevdiği gibi ya da kişinin 

kendi bedenini sevdiği gibi sevmesi gerektir. Böylesine bir sevgi kolay bir sevgi 

değildir. Büyük bir fedakarlık ve sorumluluk getirmektedir. Allah müjdesi kocanın 

karısına dünyada çok nadir görülen bir sevgi yoğunluğu sunmasını istemektedir. 

Bu tarz bir sevgi sertliği, çekişmeyi, kaba gücü ortadan kaldıracak bir 

sevgidir. Kadın ve erkek Allah önünde eşittir. İnsan olarak eşit haklara sahiptirler. 

Yalnızca yaradılış olarak Allah erkeğin aile içinde ve toplumda yüklenmesi gereken 

görevler nedeniyle fiziksel anlamda onu daha güçlü kılmıştır. Bu kadını güçlü 

kılmamış anlamında değildir. Kadının derin annelik duyguları erkeğe verilmemiştir. 

Fedakar, hassas ve sevgi dolu kadınlar, sağlıklı erkeklerin de sağlıklı kadınların da 

toplumda yerlerini almasını sağlamışlardır. Görüldüğü gibi erkek fizikçe güçlü olsa 

da kadının güçlü olduğu alanlar ayrıdır. Demek ki, Allah kadın ve erkeğe ayrı ayrı 

roller vermiştir. 

Ama ne yazık ki, Allah’ın gerçek anlamda anlatmak istediği kadın ve erkek 

kavramını bilmeyen birçok erkek kendi fiziksel gücünü kadını aşağılamak, ona kötü 
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davranarak kendi gücünü göstermek şeklinde kullanmaktadır. Oysa, Allah’a inanan 

bir erkek fiziksel anlamda kendisinden biraz daha güçsüz kılınmış kadına karşı saygı 

göstermeli, oldukça nazik olmalıdır.482 

“Bunun gibi, siz kocalar da karılarınızla birlikte geçirdiğiniz yaşamı 

bilgiyle, kendinizden daha güçsüz cinsten olanlara davranırcasına sürdürün. Ayrıca, 

yaşam kayrasının ortak mirasçıları olarak onlara değer verin. Öyle ki dualarınız 

engelle karşılaşmasın.”483 

“Faziletli kadını kim bulabilir? Çünkü onun değeri yakutlardan çok 

üstündür. Kocasının yüreği ona güvenir, Ve adamın kazancı eksik olmaz. Kadın ona 

kötülükle değil, Hayatının bütün günlerince iyilikle öder.” 484 

Ayette faziletli kadının özelliklerini görmekteyiz.Burada evinin bütün 

ihtiyaçlarını sağlamaya çalışan,güven veren,  fakirlere yardım elini uzatan, hayatın 

her anında eşine destek olan ailesine ve topluma faydalı olan bir kadın tiplemesi 

görmekteyiz. 

Bu konu üzerinde bir başka ayette ise; Allah’ı hoşnut etmek isteyen 

hanımların dış görünümlerinden ziyade iç görünümlerini zenginleştirmeleri gerektiği 

söylenmektedir: 

“Çekiciliğiniz dıştan beliren en son saç modasıyla süslenmek, altınla 

bezenip donanmak, giysiler kuşanmaktan ileri gelmesin. Tersine, içeride saklı 

kişilikle ilgili, bozulmayan yumuşak huy ve dingin ruhla belirsin. Allah katında 

bunun değeri pek çoktur. Önceki dönemde umutları Allah’ta olan kutsal kadınlar da 

kendilerini böyle donatırlardı. Onların bağımlılıklıları kocalarınaydı.” 485 

Zaman zaman bazı Hıristiyanlar bu ayetleri aslında yüzeysel anlamda 

algılamışlar ve hanımların altın ya da mücevher takmaması gerektiği gibi bir takım 

kurallar oluşturmaya kalkmışlardır. Bu ayetler ister bu haliyle ister orijinal metinleri 

üzerinde, dikkatlice okunursa içindeki esas anlam anlaşılacaktır. Amaç hanımların 

Allah’ın istemine uygun karakter güzelliğine önem vermeleridir. Çünkü hanımlar 

için güzel görünmek, beğenilme arzusu oldukça etkindir. Aslında bu erkeklerde de 
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yok değildir. Ama esas olan Mesih İsa’da Allah’ın kurtarışını almış olan kişinin 

Allah’a yaraşır bir karakterde serpilip gelişmesidir.486 

               5. KARDEŞ OLARAK İNSAN 

A. Kur’an’ı Kerim’de Kardeş Olarak İnsan 

Aynı anne ve babadan doğan veya ortak değerlere sahip olan kimseler. 

Arapça'da ahi kelimesiyle karşılanmaktadır. Kardeşler,  arkadaşlar anlamına gelen 

ihve ve ihvân kelimeleri ise ahi kelimesinin çoğuludurlar.Anne ve babadan sonra 

insana en yakın olan kişiler, kendi kardeşleridir. İnsanın geçirdiği en güzel günler 

kardeşleriyle geçirdiği çocukluk günleridir. Kardeşlerimize karşı anlayışlı samimi ve 

sevecen olmalıyız. Onlara yumuşak davranmalıyız 

Müslümanın gözüne Resulullah (s.a.s)’ in her şeyiyle güzelliği temsil eden, 

yumuşak ve üstün ahlâkı görünür. Bir gün dahi kaba konuşmamış, bir müslümana 

kötü söylememiştir. İşte O’nun ayrılmaz bir parçası olan hizmetçisi Enes (r.a) 

Efendimizin büyük ahlâkını şöyle anlatıyor; ‘’Resulullah(s.a.s) kötü konuşmaz, 

lanetçi ve küfürbaz biri değildir. Ayıplamak istediği zaman; ‘’O’na ne oluyor! Alnı 

toprağa varasıca!’’ derdi(Buhari) Bu ibareyle Efendimiz kişinin çok secde etmesi 

için de dua etmiş olurdu.487 

Yûsuf sûresinde de, Hz. Yûsuf'a kardeşlerinin yaptıkları kötülükler uzun 

uzun anlatılır. Sonunda her şey ortaya çıkınca kardeşlerinin ona: "Allah'a yemin 

ederiz, Allah seni bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu (sana yaptıklarımızda) suçlu 

idik" dedikleri; Hz. Yusuf'un da; "Size, bu gün hiç bir başa kakma ve ayıplama yok. 

Sizi Allah yarlıgasın. O merhametlilerin  en merhametlisi"488 diyerek, onları afv ve 

müsamaha ile karşıladığı haber verilmektedir. 

Hz. Musa (a.s) kardeşinin de kendisiyle beraber hayır ve iyilikte ortak 

olmasını Allahu Teâlâ'dan  şöyle istemiştir: "Mûsa dedi ki: "Ey Rabbim; benim 

göğsüme genişlik ver; işimi kolaylaştır; dilimden de şu düğümü çöz ki, sözümü iyi 

anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir (yardımcı) ver; kardeşim Harun'u... 

Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Tâ ki seni çok zikredelim, çok 

                                                
486Üçal, Turgay, Malcom, Derek, a.g.e, s.159 
487 Haşimi, M.Ali, a.g.e, s.164 
488 12 Yusuf  91,92 



 157 

analım"489 Peygamberler (a.s)'ın kardeşlerine olan iyiliklerinin Kur'an'da anlatılması 

müslümanlara öğüt ve örnek olması içindir. Kardeşler aralarında şu esaslara göre 

hareket etmelidir: 

1- Kardeşler karşılıklı sevgi ve saygı beslemeli, küçükler büyüklerine karşı 

saygısız davranışlardan sakınarak onları anne ve babalan gibi görmeli ve kendilerine 

itaat etmeli, büyük kardeşler de küçüklerin kabahatlerini af ve hoşgörü ile 

karşılamalıdır. 

2- Kardeşler, anne ve babalarını üzmeyecek, onlara huzur dolu bir hayat 

yaşatarak davranışlarla birlik ve beraberlik içinde yaşamalı; para, servet miras gibi 

maddi çıkarlar düşmanlık sebebi haline getirilmemeli ve birlik ruhu bozulmamalıdır. 

3- Şan, şöhret , makam, servet gibi şeyler kıskançlık sebebi olmamalıdır. 

Kardeşlerden biri ilim, servet ve makam itibariyle yükselirse bu durum diğerleri için 

ancak bir iftihar vesilesi sayılmalıdır . Maddî ve manevî bakımdan güçlü olan da 

diğerlerine hor bakmamalı, onlara her konuda yardım elini uzatmalıdır. 

4- Aralarındaki işleri ve fikir ayrılıklarını zora baş vurmadan, birbirlerinin 

fikirlerine saygı duyarak ve konuşup anlaşarak tatlılıkla halletmenin yollarını 

aramalıdırlar. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Kardeş Olarak İnsan 

Kitab-ı Mukaddes’te kişinin kardeşine iyi davranması istendiği gibi tüm 

insanlara da iyi davranması kardeşçe ilişkiler kurması istenmektedir. 

‘’Sevgide riyasız olun. Kötüden nefret edin; iyiye yapışın. Kardeşlik 

sevgisinde birbirinizi şefkatle sevin; hürmette diğerlerini tercih edin; gayrette gevşek 

olmayın, ruhta hararetli olun; Rabbe kulluk edin; ümitte sevinin; sıkıntıda sabırlı 

olun; duada gayretle devam edin. Mukaddeslerin ihtiyaçlarına iştirak edin. 

Misafirperver olmaya dikkat edin. Size eza edenlere hayırdua edin ve lanet etmeyin. 

Sevinenlerle sevinin ağlayanlarla ağlayın. Birbirinize karşı aynı fikirde olun. Yüksek 

şeyler düşünmeyin fakat hor görülenlere tenezzül edin. Kendi kendinize ukala 

olmayın. Kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Bütün insanlar nazarında iyi 

şeylere dikkat edin. Mümkünse bütün insanlara elinizden geldiği kadar, selamette 

olun. Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın fakat Allah’ın gazabına yer verin, çünkü 
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yazılmıştır; ‘’Rab diyor; öc benimdir, karşılığını ben vereceğim’’ Fakat eğer 

düşmanın acıkmışsa ona yedir; eğer susamışsa ona içir; çünkü bunu yapmakla onun 

başı üzerine ateş korları yığarsın. Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.490 

6. AKRABA OLARAK İNSAN 

A. Kur’an’ı Kerim’de Akraba Olarak İnsan 

İslam akrabaya, hiç bir din ve sistemde verilemeyen bir önem vermiş 

akraba ziyaretini teşvik edip alakayı kesenleri, akrabayı terk edenleri tehdit etmiştir. 

Akrabalık bağlarına sılai rahim denir. Sılai rahim bir selâm ve hediye ilede olsa 

vaciptir. Sılai rahim akrabaları ziyaret etmek, onlara ihsanda bulunmak, onların 

sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, elinden gelen her türlü maddi ve manevi 

yardımları yapmaktır.  

Kur’an’a baktığımızda akrabalık bağlarına ne kadar önem verildiğini 

görürüz. Akrabaya iyilik; tevhid, namaz, doğruluk ve iffet gibi bu dinin büyük 

emirleri arasında sayılmıştır. Peygamberimiz İslam’a çağırdığı ilk günlerde İslam 

hakkında bilgi vermesini isteyenlere akrabalara iyilik yapmalarını da tavsiye etmiştir. 

‘’Allah’a kulluk edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, 

yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya yakınınızdaki arkadaşa, 

yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik ediniz’’491 

‘’Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her 

ikisinden bir çok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve yine 

kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah ‘tan ve akrabalık (bağlarını 

koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinize gözeticidir’’492 

Ayetlere bakıldığında görülüyor ki akraba hakkı çok önemlidir. Ayetlerde 

ana baba hakkından sonra gelmektedir. Kur‘an yukardan aşağıya doğru herkese bir 

makam vermiştir. Müslüman ailesine, akrabalarına ve tüm insanlığa karşı sevgi ve 

saygı göstermeli, onlara karşı görevlerini yerine getirmelidir. Akraba ile bağını 

kesmek ise cennetten uzaklaşma  sebebi olarak gösterilmiştir. 
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Enes (r.a)’in rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 

‘’Rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isteyen akrabasına iyilik 

etsin’’ öyleyse akrabaya iyilik insanın malına ve ömrüne bereket verecek; kişinin 

malı artacak ve ömrü uzayacaktır.493 

 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Akraba Olarak İnsan 

Kitab-ı Mukaddes’te tüm  insanların aynı soydan geldiğini ve birbirlerine 

akraba olduklarını görüyoruz. Sadece eşe dosta akrabaya değil tüm insanlara karşı iyi 

olmak iyilik yapmak emredilmiştir. 

‘’Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok 

sayıda olan bizler de Mesih`te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.’’494 

Akrabalara karşı iyi olmak onlarla iyi ilişkiler kurmak, sevinç ve 

üzüntülerini paylaşmak vurgulanmıştır. 

‘’Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın.’’495 

‘’Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte 

yarışın’’.496 

III.İCTİMAİ AHLÂK 

Bilindiği üzere insanlar arası ilişkiler insanlık tarihiyle yaşıttır. Çünkü 

sosyal bir varlık olan insan, toplum içinde yaşamaya muhtaçtır. İnsanoğlu bu ihtiyacı 

görerek birlikte yaşamayı tercih etmiş, böylece biri diğerinin eksik yönlerini 

tamamlamış ve dünyada köylerden şehirlere doğru, büyük yerleşim merkezleri 

oluşturmuştur. Farklı huy ve mizaca sahip insanlar berabaer yaşamakla bazı ortak 

değerlere sahip olurlar. 

Sosyal ilişki, bir ferdin veya grubun kendi dışındaki fert ve grupların çeşitli 

davranış şekillerini ve beklentilerini hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı 
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etkileşimdir.Fert ve sosyal grupların sadece kendi varlıkları, görüş ve duygularını 

tespit etmiş olmaları sosyal ilişki için yeterli bir sebep değildir. Bunun yanı sıra, 

kendi dışlarında  bulunan fert ve sosyal grupların varlıklarından da haberdar olmaları 

ve onları fark etmeleri gerekmektedir. Bu bakımdan, şahsiyetini sosyalleşeme 

sürecinde kazanan bir fert kazandığı şahsiyetle yetinememekte ve kendi dışındaki 

cinsleri ile sosyal temas imkanları aramaktadır. Aslında sosyal bir varlık olarak buna 

ihtiyaç duymaktadır.497 

Bir toplulukta yaşayan her insanın mutlu olma hakkı vardır. İnsan bu 

doğrultuda çalışır., Ama bu hedefe ulaşmak için bir başkasının mutluluğunu 

engelleyemez. Topluluk içinde fertlerin hakları ve bunlara karşılık  görevleri vardır. 

İlk içtimai görev, ‘’insana saygıdır’’. Yeryüzünde Allah ‘ın halifesi olan 

insana saygı en kutsal bir vazifedir. Bir diğer insana saygı, ferdin kendi cinsine saygı 

olduğu kadar, kendisine de saygı demektir. Zira başkalarına saygı göstermeyen kimse 

diğerlerinden saygı görmez. 

‘’İnsanın doğuştan gelen bazı tabi hakları vardır ki, onlara, hiç bir şekilde 

müdahale edilemez. Bunlar 

1-Hayat ve onu idame ettirme hakkı 

2-Hürriyetlerini kullanma hakkı 

3-Mal ve mülk edinme hakkı 

4-Eşitlik hakkı498 

1. HAYAT VE ONU İDAME ETTİRME HAKKI 

A. Kur’an-ı Kerim’de Hayat Ve Onu İdame Ettirme Hakkı 

Temel hakların başında şüphesiz "hayat hakkı" gelir. İslam’da insanların can 

güvenliğine büyük önem verilmiş ve insan hayatının dokunulmazlığı bir ilke olarak 

kabul edilmiştir. Bütün ilahi dinler tarafından kabul edilen ve korunma altına alınan 
                                                
497 Erkal, Mustafa, Sosyoloji, İst 1996, s.172-173 
498 Altıntaş, Hayrani, a.g.e, s.286-287 
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vazgeçilmez beş esastan birisi de "Hayatın korunması"dır. Kur’ân’da ilahi nefes 

taşıyan insanın hayatına büyük önem verilmiştir. İnsanın canına kasdetmenin büyük 

bir suç olduğu vurgulanmıştır. Zira İslama göre insan, yaratılmışların en şereflisidir. 

İnsana verilen hayat da Allah’ın bir emanetidir. Bu hayatı sona erdirme yetkisi de 

sadece Allah’a aittir.  

‘’Bir kimsenin haksız yere bir başkasının hayatına kasdetmesi dinen 

yasaklandığı gibi, kişinin kendi hayatına son vermesi (intihar) veya bu konuda 

başkalarına izin vermesi de dinen yasaklanmıştır. Bu bağlamda İslam, cahiliyye 

döneminin âdetlerinden olan kan davalarını ortadan kaldırmış ve hangi sebeple olursa 

olsun insanlara işkence edilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Konuyla ilgili 

hadislerinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Ganimette hainlik yapmayınız, 

sözlerinize bağlı kalınız, (burun, kulak kesmek, yüz dağlamak ve göz oymak gibi) 

uzuv kesmek suretiyle cezalandırmayınız. Hiçbir çocuğu öldürmeyiniz.” Bir kudsî 

hadise göre de Hz. Allah: "Kullarıma işkence yapmayınız" buyurarak işkencenin her 

türlüsünü yasaklamıştır.’’499 

‘’ Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla 

olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köleyi azad etmesi ve 

bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min 

olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek 

gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine 

verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan 

bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması 

gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.’’500 

“…….Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk 

çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her 

kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. 

Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama 

onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.’’501
 

                                                
499 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/sureliyayinoku.asp?sayfa=5&sayi=127,(10/02/2006) 
500 4 Nisa 92 
501 5 Maide 32 
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‘’ De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona 

hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle 

çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) 

çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı 

olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.İşte size Allah bunu 

emretti ki aklınızı kullanasınız.”502 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Hayat ve Onu İdame Ettirme Hakkı 

Kitab-ı Mukaddes’i incelediğimizde insan hayatına büyük önem vermekte 

olduğunu görmekteyiz. 

"Adam öldürmeyeceksin.’’503 

Yaşamın kaynakçası bizim dışımızdan gelmektedir. Bizim de içinde 

olduğumuz evrenin sahibinden. O zaman her insanın yaşama hakkı vardır. Bu hakkı 

Allah kişiye sunmuştur. Ancak Allah o hakkı alabilir. Bu saygı gerçek arzulanan 

çağdaş toplumu oluşturur. Özellikle Allah’a saygı duyan toplumlar, Allah’ın bu 

buyruğuna ve yaşam değeri konusundaki öğretisine saygı gösterdikçe toplumsal 

anlam da gelişir. Eğer yaşama verilen değer Allah’ın bakış açısına göreyse o toplum 

insan hakları konusunda en gelişmiş toplumların başında yer alacaktır. Çünkü Allah 

tarafından verilen değer anlaşılmaksızın ne kadar kural yapılırsa yapılsın sonuç yine 

hüsranla noktalanacaktır. 504 

“Ve gerçek sizin kanınızı, canlarınız için arayacağım; her hayvanın elinden 

onu arayacağım; ve insanın elinden, yani, her adamın kardeşinin elinden, insan 

canını arayacağım. Her kim adam kanı dökerse, onun kanı adam eliyle dökülecektir; 

çünkü Allah kendi suretinde adamı yaptı.” 505 

 

2. DİN  VE VİCDAN HÜRRİYETİ 

A. Kur’an-ı Kerim’de Din ve Vicdan Hürriyeti 

İnsanca yaşamanın, dolayısıyla insan haklarının en önemli öğelerinden biri 

de din ve vicdan hürriyetidir.İnsan hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın düşünmeli, 

olayları kendi aklıyla değerlendirmeli ve zihnî gayretiyle doğruyu bulmalıdır. Zira 

                                                
502 6 En’am 151 
503 Çıkış 20;13 
504 http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/3.htm,(11/02/2006) 
505 Tekvin 9;56 
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din ve inanç, insanın vicdanıyla ilgili olup, baskıyla olan imanın bir değeri yoktur. 

Bu husus Kur’an-ı Kerim’de, “Dinde zorlama yoktur.”506 ayetinde ifadesini 

bulmuştur. 

Kimseye inanç konusunda baskı yapılamaz. İlahî mesajı tebliğle 

görevlendirilen Peygambere bile, vazifesinin sadece insanlara tebliğ olduğu, bundan 

sonra insanların yaptıklarından sorumlu olmadığı emredilmiştir: 

“Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi toptan mutlaka inanırdı. O halde 

sen mi insanları mü’min oluncaya kadar zorlayacaksın.”507 

“(Ey Muhammed!) sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verirsin. Onların 

üzerinde zorlayıcı değilsin.”508 

“Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bekçi 

göndermedik, sana düşen sadece tebliğdir.”509 

İslâm’da bir dini seçme ve onu yaşama konusunda tam bir hürriyet 

bulunmaktadır. "Artık dileyen inansın, dileyen de inkar etsin" 510. 

Güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti, zor bir tecrübeden sonra 

oluşturulan Medine Site Devletinde, layık olduğu yerini almıştır. Hz. Peygamber, 

Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra düzenlediği Medîne sözleşmesinde 

(Medîne Site Devleti Anayasası), “Yahûdîlerin dinleri kendilerine, Mü’minlerin 

dinleri de kendilerinedir. Buna gerek mevlâları ve gerekse kendileri dahildir” 

hükmüne yer vermiştir. 

Rasûlullâh’ın Necranlı Hıristiyanlarla yapmış olduğu anlaşma da, İslâm'da 

din ve vicdan hürriyetinin boyutlarını göstermektedir: “Onların mallarına, canlarına, 

dinî hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, 

mabetlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak 

üzere, Allâh’ın himayesi ve Rasulullah Muhammed’in zimmeti, Necranlılar ve 

                                                
506 2 Bakara 256 
507 10 Yunus 99 
508 88 Gaşiye 21-22 
509 42 Şura 48 
510 18 Kehf 29 
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onların tâbîleri üzerine haktır. Hiçbir piskopos kendi dînî vazife mahalli dışına, hiçbir 

papaz kendi vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı 

manastırın dışına, başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir...” Rasulü Ekrem, 

kendisiyle görüşmek üzere Medine’ye gelen ve ibadet etmek istediklerini beyan eden 

Necran heyetine Medine mescidini göstermiş, onların Müslümanların ibadet ettikleri 

bu kutsal mekanda ayinlerini yapmalarına müsaade etmiştir. Hz. Peygamber 

Necranlılar’a olduğu gibi Yemen halkına da geniş bir din serbestisi tanımıştır. 

Bunlardan gayrimüslimlere dinlerinin esaslarını öğrenme, çocuklarına öğretme 

hürriyeti tanındığı da anlaşılmaktadır. 511 

İman ve ibadetin Allah katında kabul olması için zorlama olmadan kişinin 

hür iradesiyle ihlas ve samimiyetle yapılması gerekir. Zorlama ile yapılan ibadetin 

anlamı yoktur. Dini zorla kabul ettirme de olamaz çünkü bu durumda kişi münafık 

olacaktır. Zorlama ile yapılan iman, gerçek iman değil, zorlama ile yapılan ibadet de 

gerçek ibadet değildir. Kur’an, insanları iman ve ibadet etmeye zorlamayı yasakladığı 

gibi, iman ve ibadet etmek isteyen her hangi bir insana engel olmayı da yasaklamıştır. 

İslam’da tam bir din ve vicdan hürriyeti vardır. İslam ülkelerinde yaşayan farklı dine 

mensup insanlar özğürce dinlerini yaşamış ve vecibelerini yerine getirmişlerdir. 

Çünkü insan, doğuştan din duygusu ile yüklü olarak yaratılmıştır. Hak veya 

batıl, doğru veya yanlış, her insanın bir inancı vardır. Müslüman olarak bize düşen 

görev; Kur’an’ı okumak anlamak ve hayatımızı O’na göre şekillendirmektir. 

Yaşantımızla diğer insanlara örnek olmaktır. İnsanları dine zorlamaya hakkımız 

olmadığı gibi, iman ve ibadetleri sebebiyle kınamaya veya iman ve ibadet etmelerine 

engel olmaya da kimsenin hakkı yoktur. 

B.Kitab-ı Mukaddes’te Din Ve Vicdan Hürriyeti 

İnanç özgürlüğü insanın en dokunulamaz haklarındandır. Bu özgürlüğü 

çiğnemek ya da kısıtlamak, Tanrı’ya ve insana hakarettir.  

Hristiyan ya da müslüman olsun herkes kendi dini topluluğu veya grubu ile 

dayanışma içinde olmalı, topluluğun esenliği ve refahı için katkı sağlamalıdır, bu 

ister ümmet, ister kilise ya da başka gruplar olsun. Ancak bireyin iman ve din 

                                                
511 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/weboku.asp?id=788&yid=8&sayfa=4,(12/02/2006) 
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konusundaki, kendi vicdanı ve Tanrı’dan aldığı ýetki  doğrultusunda verdiği kendi 

özgür kararına tamamen saygı göstermek gerekir. Bu konuda bağlayıcı tek yasa, 

kişinin dürüstçe gerçeği arayan vicdanının sesidir. Yalnızca Tanrı yürekleri görüp 

yargılayabilir. İmanın ve dinin gerçekliği uğruna, bunların tam bir özgürlük içinde 

seçilebilmesi ya da reddedilebilmesi gerekir. Burada hepimiz, sürekli Tanrı’nın 

isteğini aramaya devam etmekle yükümlüyüz.512 

3. MAL VE MÜLK EDİNME HAKKI 

A. Kur’an-ı Kerim’de Mal Ve Mülk Edinme Hakkı 

İslam dini, çalışıp, çabalama ve bir emek sonunda mal ve mülk edinmeyi 

tabii bir hak olarak kabul etmiştir. Özel mülkiyet hakkı denilen bu hak, hiç kimse 

tarafından önlenemez. Mal ve mülk edinme insanın yaratılışında vardır. Fakat Kur 

‘an’da bir çok yerde dünyaya  ve mala aşırı bağlananlar şiddetle kınanmış sonlarının 

cehennem olacağı vurgulanmıştır. 

‘’Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler 

gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının 

geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.’’513 

‘’De ki: “Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi 

kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır.” Allah, kullarını 

hakkıyla görendir.’’514 

‘’Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre 

yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret 

mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.’’515 

Yüce Allah ‘ın verdiği nimetleri O’nun yolunda cömertçe kullanılması 

istenmiştir. 

                                                
512 http://www.islamacevaplar.com/html/dinlerin_cokludu.html,(13/02/2006) 
513 3 Al-i İmran 14 
514 3 Al-i İmran 15 
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‘’ Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, 

kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. 

Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin 

mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.’’516 

Aşırıya kaçmamak, âhireti unutmamak, bencil davranmamak ve helal 

sınırlar içinde, sözü edilen dünya nimetlerinden yararlanmanın insânî bir özellik 

olduğu vurgulanarak Allah'ın helal kıldığı şeyleri "nefsi terbiye etmek" adına 

kimsenin haram kılamayacağı da en açık ifadelerle haber verilmiştir 

‘’De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram 

kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise 

yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”517 

Zenginin malı içinde fakirin hakkı olduğu vurgulanmış. İnananlar 

paylaşmaya çağrılmışlardır. Servetin kişilerin değil, toplumun malı olduğunu bildiren 

Kur’an onun sadece varlıklı sınıfların elinde dolaşan bir mülk olmasına şiddetle karşı 

çıkmıştır. 

‘’ Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın 

peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, 

yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler 

arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). 

Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. 

Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.’’518 

‘’ Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka 

Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. 

Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) 

karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her 

şeye hakkıyla gücü yetendir.’’519 
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‘’Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir 

sadaka (zekat) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların 

kalplerini yatıştırır.) Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’’520 

Bunun karşısında, altını - gümüşü yani serveti biriktirip, Allah yolunda 

gerekli yerlere harcamayanlar, fakiri, düşkünü gözetmeyenler şiddetli bir azabla 

korkutulmuştur  

‘’ Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların 

mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve 

gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir 

azapla müjdele.’’521  

‘’ O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, 

böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz için biriktirip 

sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı”! 

denilecek.’’522 

Yüce Allah, şüphesiz yarattığı varlığı en iyi tanıyandır. İnsanın servete karşı 

aşırı düşkünlüğünü iyi bildiği için, infak etmeyi teşvik etmiş, bunu yapanların 

mükafatlarını Cennette alacaklarını müjdelemiştir. 

‘’ Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip 

bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi 

olsun; himayeye muhtaç çocukları var iken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken 

bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da orası yanıversin? Allah düşünesiniz diye 

size âyetlerini böyle açıklıyor.’’523 

‘’ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için 

çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı 
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olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan 

zengindir, övülmeye layıktır.’’524 

İnsan, hayvanlardan ayrı olarak aşırı bir şekilde mal edinme, diğer 

insanlardan üstün olma, beğenilme, hırs, bencillik, cimrilik gibi nefsânî özellikler 

taşıyan bir canlıdır. Ama bütün bu hayvânî-nefsânî özelliklerinin yanında, insana bu 

istekleri kontrol altına alacak ruh, akıl, iyiyi kötüden ayırma, merhamet, sevgi, 

cömertlik gibi melekî sıfatlar da verilmiş; bunun tek başına hayvanî isteklere engel 

olamayacağını bilen Yüce Allah onun bu melekî yönünü desteklemek için yol 

gösterici peygamberler eşliğinde kitaplar göndererek, insanın hayvanlık seviyesine 

düşmesini engellemek istemiştir. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Mal Mülk Edinme Hakkı 

Kitab-ı Mukaddes’ e baktığımızda Allah’ı bütün varlıkların yaratanı olarak 

esas zenginliğin, ve varlığın yegane sahibi olarak görmekteyiz. İnsanlar’ın mal mülk 

edinme hakları vurgulanmış fakat bu varlığın onları  yanlış yönlere götürmemesi 

istenmiştir. Kişi varlığını Allah yolunda kullanmalı fakirlerle ihtiyacı olanlarla 

paylaşmalıdır. 

“Bütün gökler altında ne varsa, o benimdir.” 525 

“Ne evinden dana, ne de ağıllarından keçiler alırım. Çünkü ormanın bütün 

hayvanları, ve binlerce dağlardaki sığırlar benimdir. Bütün dağ kuşlarını bilirim, 

çölün yabani hayvanları da benimdir. Acıksaydım sana söylemezdim; Çünkü dünya 

ve onun dolusu benimdir.”  526 

‘’Yani, Kutsal Kitab’ın anlayışına göre bütün varlığımız ve elimizdeki 

bütün değerler Allah bize emanet etmiştir. Bize düşen her neyimiz varsa bu 

varlığımızı Allah isteminde kullanmak ve yönlendirmektir. Yine Mesih İsa 

öğrencilerini yetiştirirken dünyasal kazançların boş olduğunu öğretmektedir. Çünkü 

kazanılan her şey bir gün bir hiçlik olacaktır. Oysa kalıcı olan Allah’ın değerleri ve 

bu değerlerin ardınca gitmektir: 
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Kutsal Kitap’ta zenginlik aleyhtarlığı yoktur. Yalnız burada sürekli 

hatırlatılmaya çalışılan zenginliğin kişiyi Allah krallığından uzaklaştırmaması, 

kişinin ne oldum delisi olmasına mani olmaktır. Zenginlik Allah’a onur getirici bir 

biçimde kullanılırsa gerçekten hem fakire hem de varlıklı kişinin kendisine büyük bir 

bereket olacaktır. Ancak en değerli şeyler Allah ve O’nun doğruluğudur.’’527 

“Çünkü tüm kötülük köklerinden biri de para sevgisidir. Kimileri buna 

imrenip imandan saptılar ve pek çok üzüntüyle kendilerini yürekler acısı duruma 

düşürdüler.”  528 

Ayette görüldüğü gibi kötülük köklerinden biri para değil, “para sevgisi” 

dir. Demek ki para, varlık ve mal mülk sadece maddesel şeylerdir. Kendi kendilerine 

bütün bunlar kötü değildir. Ama bu maddesel şeylerin kullanımlarındaki yol ve 

yöntem esas sorundur.  

Özellikle Allah’a itaat eden bir kişi zengin ve varlıklı bir kişiyse bunun 

Allah bereketi olduğu belirtilmektedir: 

“RABBE hamd edin. RABDEN korkana, Onun emirlerinden büyük zevk 

alana ne mutlu! Zürriyeti yeryüzünde kuvvetli olur; Doğruların nesli mübarek olur. 

Bolluk ve zenginlik onun evindedir; Ve salahı ebediyen durur. Doğrulara karanlıkta 

ışık doğar; Rahim ve Rauf ve Salih odur.” 529 

“Alçakgönüllü olmanın ve RAB korkusunun sonu, Servet, izzet ve 

hayattır.”530 

İnanların dünyasının sadece mal mülk ve paradan ibaret olmaması gerektiği 

vurgulanmıştır. Allah’ın sevgisini hissetmek ve bu sevgi ile yaşamak olduğu 

vurgulanmıştır. 

 “İnsan tüm dünyayı kazanıp da öz varlığını yitirir veya zarara uğratırsa ne 

yararı olur?” 531 

“Siz her şeyden önce Allah’ın hükümranlığını ve doğruluğunu arayın, 

bunların tümü size sağlanacaktır.”532 
                                                
527 Üçal, Turgay, Malcom, Derek, a.g.e, s.304 
528 I.Timoteosa 6;10 
529 Mezmurlar 112;14 
530 Süleymanın Meselleri 22;4 
531 Luka 9;25 
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4. EŞİTLİK HAKKI 

İlahi dinlerde herkes eşittir. Herkes aynı haklara sahiptir. İnsanlar, kanunlar, 

hakim önlerinde, kamu müesseselerine girme, fırsatlardan yararlanma ve vecibelerini 

yerine getirilmesinde eşitlik hakkına sahiptirler. 

Hukukta veya kanunlar karşısında eşitlik, dinlerin tabi bir hak olarak kabul 

ettiği bir husustur. Bu sebeble amirin, memura, alimin cahile, zenginin fakire karşı 

kanun karşısında bir üstünlüğü söz konusu değildir. 

5. MANEVİ HAYATIN TECAVÜZDEN KORUNMUŞ OLMASI 

İnsanın manevi hayatı, ırzı, namusu,şerefi, şöhreti ve haysiyeti demektir. 

Manevi hayat, maddi hayattan daha muhterem ve kutsaldır. Çünkü insan manevi 

hayatını korumak uğrunda seve seve maddi hayatını feda etmekden çekinmez.533 

İnsan manevi hayatını, her şeyin üstünde tutar; onu korumak için her 

fedakarlığı yapar. Tüm dinler insanın manevi hayatını koruma altına almıştır. 

Hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Kitab-ı Mukaddes’te insanın manevi 

hayatını koruma altına alan emir ve yasaklar vardır. 

Alay etmek, dedikodu, iftira, hakaret, ayıpların açıklanması, hile yapmak, 

kibir ve benzeri davranışlar yasaklanmıştır. 

6. NESİL EMNİYETİ (EVLİLİK VE AİLE MAHREMİYETİ) 

Irz veya nesil emniyeti kavramının içerdiği düzenlemelerin başında insan 

varlığının önemli bir değerinin (namusun) korunması ve evlilik, aile 

mahremiyetinden yararlanma hakkı vardır. 

Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’e göre kadın ve erkeğin eşit ama 

farklı rollere sahip oluşu insanlık için ailenin hayati rolü sebebiyledir. Her iki kutsal 

kitapda da konulan aile hayatı ve cinsel yaşama ilişkin koruyucu sınırlar insanların 

meşru yönden çocuk sahibi olmasını nesebin karışmamasını ve zürriyetin 

kaybolmamasını sağlayamaya yöneliktir. Böylelikle nesep hakları sabit olacak ve 

hukuki bir korumaya da sahip olacaktır. 

                                                                                                                                     
532 Matta,6;33 
533 Akseki, A.Hamdi, Ahlâk İlmi ve İslam Ahlâkı, Ank, 91, s.247 
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7. AKLIN KORUNMASI 

Gerek dini ve ahlaki gerekse hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi 

açısından, insan zihni sorumluluğun ekseninde yer alır. Bu nedenle de vahiy zihnin 

faal hale getirilmesinde kılavuzluk etmeyi onu atıl bırakacak tutum ve engellerden 

kurtarmayı amaçlar. 

Bu nedenle her iki kutsal kitap da aklın korunmasına yönelik emir ve 

yasaklar getirmişlerdir. İçkinin uyuşturucunun yasaklanması bu amaca yöneliktir. 

IV.DİNİ AHLÂK (ALLAH’A KARŞI GÖREVLERİMİZ) 

Allah insanı yaratmış ve ona sayısız nimetler vermiştir. Var olmak, varlık 

planında yer almak fevkelade bir hadisedir. Akıl ve zekayla donatılmak, ümit 

edebilmek daha ileri bir şekilde tahayyül edebilmek bu hayalleri gerçekleştirmek için 

bir güce sahip olmak , büyük bir üstünlük demektir. Gizlilikleri keşfetmek, böylece 

medeniyetler kurmak, sanayi ve teknoloji devrimi yapmak insanın üstünlüğüdür. 

Sayısız nimetler verilen insanın yaradıcısına karşı bazı görevleri vardır. Bu 

görevlerin hepsine birden dini ahlâk denir. 

Allah’a karşı görevlerimiz konusunda ahlâkçılar, hemen hemen aynı şeyi 

söylerler. Bu ahlâkçılardan bazıları Allah ‘a karşı görevlerimizi marifet görevleri, 

yani Allah ‘ı bilme ve tanıma görevleri, ikinci olarak da ubudiyet yani kulluk 

görevleri olarak umumi başlık altında ele alınırlar.534 

               1. ALLAH’A ŞİRK KOŞMAMAK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Allah’a Şirk Koşmamak 

Allah’tan başkasına tapmak ve ibadet etmek, hem Allah’a ve hem başkasına 

kulluk etmek ve ibadet etmek. Bu ikiside de Allah’a doğrudan ortak koşmaktır, en 

büyük günah ve en kesin yasaktır. Allah ‘tan başkasına taparak ona ortak koşan hiç 

bir surette Müslüman kabul edilemez. Buna, açık ve apaçık ortak koşmaya(şirk-i 

celi) açık putçuluk ve putperestlik denir. Bir de gizli ortak koşma (şirk-i hafi) vardır 

ki bu dolaylı yoldan, farkına varmadan veya bilmeden Allah’a ortak koşmaktır.535 

Kur'an düşünce sisteminin temelini, tevhid inancı oluşturur. Bütün 

peygamberlerin temel ve öncelikli görevi de, insanları tevhid inancına çağırmak, 

                                                
534 Akseki, A.Hamdi, İslam Dini, s.161 
535 Atay, Hüseyin, a.g.e, s.34 
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insanların kulluk edilmeye layık tek varlık olan Allah'ı tanımaları gerektiğini 

anlatmak ve Allah'ı bırakarak başkalarına kulluk etmelerine engel olmak için tebliğ 

ve irşadda bulunmak, gerekirse tevhid inancı uğrunda hicreti ve cihadı göze almaktır. 

Bu husus, pekçok ayet-i kertme ve hadîs-i şerifte beyan edilmektedir.  

Tevhid inancının önündeki en büyük engel, şirk olgusudur. Fakat bazı 

şirkler açık açık bilinirken, bazı şirkler gizli olduğundan, farkedilmemekte, yahut 

insanlar düşünüş biçimlerinde bir takım şirk pislikleri bulunduğunun farkına 

varamamaktadırlar. 

Şirkin en açık tezahürü, Allah'ı bırakıp da başkalarını Rabb edinmektedir. 

Bu nokta üzerinde Kur'an çok durmaktadır. 

"İnsanlar arasında, Allah'ı bırakıp, O'na koştukları eşleri tanrı olarak 

benimseyenler ve onları, Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı 

sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün gücün 

Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu keşke bilselerdi! Nitekim, 

kendilerine uyulanlar, azabı görünce uyanlardan uzaklaşacaklar ve aralarındaki 

bağlar kopacaktır. Uyanlar: "Keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa da, bizden 

uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak' derler. Böylece Allah onlara, 

hasretini çekecekleri işlerini gösterir. Onlar cehennemde ebedî kalırlar."536 

 "Allah'ın kendisine Kitap verdiği, hikmet verdiği, peygamber gönderdiği 

insanoğluna: "Allah'ı bırakıp bana kulluk edin." demek yaraşmaz, fakat: "Kitabı 

öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabbe kul olun." demek yaraşır." 537 

"De ki: Ey cahiller! Bana, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi 

emredersiniz?"538  

Hiçbir inançlı insan, kendi hayatında şirk olmadığını zannetmesin. Müşrik, 

inançlı insandan çıktığına göre, kafirden müşrik çıkmayacağına göre, inançlı 

insanların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. 

"Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi, fakat bir takımı da 

sapıklığı haketti, çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini 

doğru yolda sanmışlardı."539  

                                                
536 2 Bakara165-167 
537 3 Al-i İmran 79 
538 39 Zümer 64 
539 7 Araf 30 
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Bir başka şirk tehlikesi de kişilerin üstadlarını Rabb edinmiş olmaları ve 

şirke girmeleridir. Karşımızda duran vahîm tabloyu daha net olarak gözler önüne 

sermek gerekirse, dinî bir konuda, herhangi bir ilim adamının veya herhangi bir 

üstadın görüşlerini kesin doğrularmış gibi kabul eder ve bütün müslümanlarm 

inancını bu görüşe göre yargılamaya kalkışırsak, Hristiyan ve Yahudilerin haham ve 

rahibleri konusundaki hatalarına düşmüş oluruz.  

 "Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i 

rabbleri olarak kabul ettiler. Oysa tek İlâh'tan başkasına kulluk etmemekle 

emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah, koştukları eşlerden 

münezzehtir."540 

İmam Ahmet, Tirmizî ve İbn Cerîr'in muhtelif kanallardan bu ayet-i 

kerîmenin yorumu sadedinde naklettikleri o meşhur Adiyy bin Hatim (ra) anlatımını 

hemen herkes bilir. Ama nedense bu uyarıların kendi hayatımızdaki yerini pek 

araştırmayız. Yukarıdaki ayet-kerîmeyi Adiyy, Peygamberimizden ilk işittiğinde,, 

"Nasıl olur, onlar haham ve rahiblerine ibadet etmezlerdi." diyerek Allah'ın 

Rasûlü'ne (ass) itiraz ediyor. Allah'ın Rasûlü de, "Evet, ettiler..." diye üsteliyor ve 

konuyu şöyle açıklıyor: "Haham ve rahibler kendilerine uyanlara helâli haram, 

haramı da helâl kıldılar, insanlar onlara uydular. Yahudi ve Hristiyanların haham ve 

rahibleri Rabb edinmeleri ve onlara ibadet etmeleri işte bu şekilde olmuştur."541  

Her müslümanın şirke geçit vermeme konusunda tutumu Hz. Yusuf (as) 

gibi kesin kararlı olmaktır. 

"Doğrusu ben, Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini 

bırakmışımdır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a her hangi 

bir ortak koşmak bize yaraşmaz; bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lûtfudur; fakat 

insanların çoğu şükretmez."542 

"Allah'a şirk koşmaksızın O'na yönelerek dini hanîf insanlar olun. Allah'a 

şirk koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgârın bir uçuruma attığı 

şeye benzer."543 

                                                
540 9 Tevbe 31 
541 http://www.kuranislami.com/akide/allahdan_baskasini_rabb_edinme.html(05/03/2006) 
542 12 Yusuf 37-38 
543 22 Hac 31 
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‘’Çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanır ve inancına putçuluk karıştırır 

da farkında olmaz’’544 

Şirkin günahı ise oldukça büyüktür. Allah ‘ın affetmeyeceği günahlar 

arasındadır. 

‘’Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz, bunun dışında 

kalanlardan ise dilediğini bağışlar. Kim Allah ‘a şirk koşarsa elbette o uzak bir 

sapıklıkla sapmıştır’’545 

‘’Hz. Peygamber diyor ki, Ümmetim yani Müslümanlar için en korktuğum 

şey şirktir, putperestliktir. Ey Allah’ın elçisi senin  ümmetin senden sonra putperest 

mi olacak diye sorulunca, Hz.Peygamber ‘’Ümmetim güneşe, aya, taşa ve puta 

tapmayacak ama insanlara gösteriş ve riya için ibadet edeceklerdir. Onlar için en 

korktuğum riyadır’’buyurmuştur.’’546 

’’ Allah'a kulluk edin O'na hicbirşeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-

babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 

arkadaşa, yolcuya ve emriniz altındakilere iyi davranın. Allah kendini beğenmiş 

kibirli kişileri sevmez. ‘’547 

’’ De ki "Ey halk, dinimden bir kuşku duyuyorsanız, bilesiniz ki, sizin Allah 

'tan başka taptığınız kimselere tapmam. Ben ancak, sizin canınızı alan Allah'a 

taparım. İnananlardan olmakla emrolundum."548 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Allah’a Şirk Koşmamak 

Kitab- Mukaddes’e baktığımızda Allah’a eş koşmanın O’nu burakıp putlara 

tapmanın şiddetle kınandığını görmekteyiz. 

“Her biriniz kendi anasından ve babasından korkacak; ve Sebtlerimi 

tutacaksınız; ben Allah’ınız RAB’İM. Putlara dönmeyin, ve kendiniz için dökme 

ilahlar yapmayın; ben Allah’ınız RAB’İM”549 

“Ben Rab’bim” sözü Levililer 19. bölümde yaklaşık 12 kez geçmektedir. 

Bütün bu ayetlerde bu sözcüğün tekrarlanması özellikle Allah’ın kimliğini 

vurgulamak içindir. Ahlâksal kurallara ya da Allah’ın istemine Allah’ın kimliğinden 

                                                
544 12Yusuf 106 
545 4 Nisa,116 
546 Atay,.Hüseyin, a.g.e, s.35 
547 4 Nisa 36 
548 10 Yunus 104 
549 Levililer 19;3-4 
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ötürü uyulması gerektiği söylenmeye çalışılmaktadır. O Yehova olan büyük 

Allah’tır. Her şeye kadir olan, her şeyin hakimi, her şeyin yaratanıdır. Allah’ın bizim 

O’nun sözlerine itaat etmemizi, O’nun hoşlandığı yaşayış tarzını istemesinde başka 

hiçbir neden yoktur. Tek neden O’nun evrenin hakimi, Allah olmasıdır. Allahlığıdır. 

Allah’ımız Allah olduğu için bizim gerçekten O’nun arzuladığı ve hoşlandığı yaşamı 

yaşamamız gerekmektedir. 

Allah zaten evreni ve dünyayı yaratmakla, insan gibi karmaşık bir oluşumu 

oluşturmakla mükemmellerin mükemmelini oluşturmuştur. Bütün bunların yanında 

daha başlangıcından beri insanları için çok, ama çok şeyler yapmıştır.550 

“Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah’ın Yehova ben 

im..”551 

“Karşımda başka ilahların olmayacak.”552 

Allah kendisini ve kendi kurtarışını anlatmak istemektedir. Aynı şekilde 

insanları için bir şeyler yapmış olan ve onları kurtarmayı amaçlayan Allah aynı 

şekilde onların Kendisine olan bağlılığında da net olmalarını istemektedir.Allah 

kendi seçtiği halkı, insanlık içinde en zayıf insanlara örnek olan halkı Mısır 

diyarından kurtarmıştı.  

‘’Kutsal Yazılar’ın birçok yerinde insanın yolunu Allah’a göre düzeltmesi, 

yönlendirmesi gerektiği hatırlatılmakta, bu konuda buyruklar verilmektedir. Yeni 

Antlaşma’da ise Mesih İsa artık Allah’ın kutsallığına tek örneğimiz olarak önümüze 

konulmaktadır. Allah ile yürümek Allah’tan olmayan ya da Allah normlarına 

uymayan yaşam biçimlerinden, kişilerden bütünüyle kopmak ayrılmak demektir. Bu 

kopma ayrılma onlara karşı bir cephe oluşturmak, onlardan uzak durmak olarak 

algılanmamalıdır. Ama düşmanı bile sevmeyi öğreten İncil’e göre onların yaşam 

biçimlerinden etkilenmeden kendi kutsal yaşamını yaşamak demektir. Kendi 

yaşamını bir sunu olarak sunmanın zorluğu bu noktada başlamaktadır. Çünkü bozuk 

bir toplum içinde Allah yaşamını o toplumdan kaçarak değil, o topluma tanık olarak, 

sabrederek, o toplumdaki kişileri severek, ama onlardan etkilenmeden yaşamaya 

çalışmaktır.’’ 553 

                                                
550 Üçal, Turgay, Malcom, Derek, a.g.e, s.14 
551 Çıkış 20;2 
552 Çıkış 20;3 
553 http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/1.htm,(06/03/2006) 
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“Ve şimdi ey İsrail, Allah’ın RABDEN korkmaktan, onun bütün yollarında 

yürümekten, ve onu sevmekten, ve bütün yüreğinle ve bütün canınla Allah’ın RABBE 

hizmet etmekten, bugün iyiliğin için sana emretmekte olduğum RABBİN emirlerini, 

ve kanunlarını tutmaktan başka, Allah’ın RAB senden ne istiyor?”554 

2. ALLAH’A GÜVENMEK (TEVEKKÜL) 

A. Kur’an-ı Kerim’de Allah’a Güvenmek 

Tevekkül, dine veya dünyaya ait herhangi bir hususta, insan olarak bizim 

alabilecegimiz bütün tedbirleri aldıktan sonra, Allah’a güvenip işin sonucunu  

Allah`a bırakmaktır. 

"Tevekkül, kalbin Allah`a tam îtimat ve güveni, hatta baska güç kaynaklari 

düsünmekten rahatsizlik duymasi manâsına gelir. Bu ölçüde bir güven ve îtimat 

olmazsa, tevekkülden söz edilemez; kalp kapıları Allah`tan baskasına açık kaldığı 

sürece de hakîkî tevekküle ulaşılmaz."555 

Allah'a tevekkül mü'minin niteliklerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: 

“Mü'minler, ancak o kimselerdir ki, Allah anılınca yürekleri ürperir, onlara 

Allah'ın ayetleri okununca, o âyetler onların imanlarını artırır ve onlar yalnız 

Rablerine dayanıp güvenirler.''556 buyrulmuş ve müminlerin niteliklerinden birinin de 

tevekkül olduğu bildirilmiştir. 

“(Ey Muhammed) karar verip azmettiğin zaman Allah'a dayan. Muhakkak 

ki Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever."557 

Ayet-i Kerime, önce istişare yapıldıktan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra 

karar verilince artık Allah'a güvenip dayanılmasını emrediyor. 

Tevekkül demek, görevi Allah'a havale etmek değil, kul kendisine düşeni 

yaptıktan sonra sonucu yani kararı Allah'a bırakmak ve O'na güvenmektir. “Sizler 

Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz (sabahleyin yuvasından) aç olarak gidip 

(akşamleyin) tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı." 

                                                
554 Tensiye 10;12 
555 http://www.islamisanat.net/ibrahim/tevekkul-q.html#tanim,(07/03/2006) 
556 8 Enfal 2 
5573 Al-i İmran 159 
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Dikkat edilirse, tevekkül eden kimsenin önce kendisine düşeni yapması ve 

çalışması, sonra da Allah'a tevekkül etmesi gerekmektedir. Çünkü yatarken kuşların 

rızıkları ayaklarına gelmiyor. Karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı rızkı 

kendileri arayıp buluyorlar. O halde tevekkül, insanın kendisini ihmal etmesi ve 

çalışmayı bırakarak, "nasıl olsa Allah benim rızkımı verecektir'' demek, değildir. 

Peygamberimizi ziyarete gelen Bedevî: "Deveyi bağlayıp ta mı yoksa salıverip de mi 

Allah'a tevekkül edeyim'' diye sorunca, Peygamberimiz: "Deveni bağla da öyle 

tevekkül et" buyurmuş ve Bedevî'ye görevini yaptıktan sonra tevekkül etmesini 

emretmiştir558 

‘’İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”559 

Bu ayeti kerime, insanın çalışmasından başka bir şey eline geçmeyeceğini 

çok açık bir şekilde ifade etmektedir. 

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül 

ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim 

Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)560 

‘’... Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, (Allah) ona bir çıkışyolu gösterir; Ve 

onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, 

ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, herşey 

için bir ölçü kılmıştır.’’561 

"Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları O 

göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül 

edenler Allah'a tevekkül etmelidirler."562 

‘’Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve 

eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek 

kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.’’563 

                                                
558 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/weboku.asp?id=671&yid=25&sayfa=12,(07/03/2006) 
55953 Necm 39 
56011 Hud 59 
561 65 Talak 3 
56214 İbrahim 12 
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Allah inananların en büyük dostu ve yardımcısıdır. İnananlar bir zorlukla 

veya sıkıntıyla karşılaştıklarında da, rahatlık ve güven içinde olduklarında da 

Allah'ın kendileri ile beraber olduğunu bilir, yalnızca Allah'a yönelip dönerler. 

Sadece O'na güvenip dayanırlar. İman eden bir kimse, mevcut koşullar dahilinde tüm 

tedbirleri alır, her türlü aşamayı düşünerek plan yapar, ancak herşeyin yalnızca 

Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini unutmaz. Sonuç ne olursa olsun bunda bir 

hikmet ve güzellik olduğunu bilir. Örneğin, müminler tedbir olarak sağlığa zararlı 

şeylerden kaçınırlar; buna rağmen ölümcül bir hastalığa yakalanmaları durumunda da 

bunun Allah'tan olduğunu bilirler, asla panik ve ümitsizliğe kapılmazlar; sabır ve 

tevekkülle karşılık verirler. İnananlar, olaylar karşısında üzüntü, kaygı ve endişe 

duymaz, tevekkülün verdiği rahatlık ve huzuru yaşarlar. 

Tevekkül, inkarcıların habersiz olduğu, sadece inananların yaşadıkları bir 

konfor ve güzelliktir. İnkarcıların dünya hayatındaki sıkıntı ve üzüntülerinin, stres ve 

depresyonlarının en temel nedenlerinden biri de bu gerçeğe sırt çevirmeleridir. 

Tevekkül inananların önemli bir vasfıdır. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Allah’a Güvenmek 

Tevekküllü olmak, yalnızca Allah'a dayanıp güvenmek, dindar Hıristiyan 

ve Yahudilerin de yaşamaları gereken bir özelliktir. İnsanların kaygıya 

kapılmalarının anlamsız olduğu, her konuda Allah'a güvenmeleri gerektiği İncil'de 

şöyle ifade edilmektedir: 

‘’Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.’’564 

‘’İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Bu nedenle size şunu söylüyorum: Ne 

yiyeceğiz? diye canınız için, ya da ne giyeceğiz? diye bedeniniz için kaygılanmayın... 

Kargalara bakın! Ne eker, ne biçerler; ne kilerleri, ne ambarları vardır. Allah yine 

de onları doyurur... Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu 

                                                                                                                                     
5633 Al-i İmran 160 
564Selaniklilere II. Mek.3;3 
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küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre, öbür konularda neden 

kaygılanıyorsunuz?’’565 

Tevrat'ta ise yalnızca Allah'a yönelen ve Rabbimiz'e dayanıp güvenen 

kimseyi Allah'ın başarıya ulaştıracağı bildirilmektedir. İman eden Yahudilerin 

Allah'a tevekkül etmeleri gerektiği şöyle ifade edilmektedir: 

‘’... Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar! Allah'ınız 

Rabbe güvenin, güvenlikte olursunuz. O'nun peygamberlerine güvenin, başarılı 

olursunuz.’’566 

‘’Bütün yüreğinle Rabbe güven ve kendi anlayışına dayanma.’’567 

‘’Bir Hristiyan Tanrı’nın sadakatinden dolayı O’nun sonsuz güvenin 

kaynağı olduğunu bilir. Sadakat Tanrı’nın karakterinde olan bir şeydir, ve O kendi 

özüne aykırı davranmaz. Tanrı’nın sadakatinden dolayı O’na duymamız gereken 

güvenin derecesi hayatımızda güvendiğimiz şeylerin daima en üstünde olmalıdır: 

“Bir anne emzikteki yavrusunu belki unutabilir” ama Tanrı böyle bir benzetmeyle 

bile kıyaslanamayacak kadar güvenilirdir, O unutmaz.Tanrı’nın bu sadakati, O’nun 

Antlaşmasını tutan kulları için her zaman bir güvencedir. Bu yüzden Tanrı’nın 

çocukları olan bizler öksüz bırakılma korkusu taşımadan, her durumda Tanrı’nın 

bizimle olacağına dair güvenimiz vardır.’’568 

3. ALLAH’I ANMAK (ZİKRETMEK) 

A. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı Anmak 

Zikir, O’nun kainattaki tasarrufunu görmek ve idrak etmek gücünü, 

kudretini, ilahi düzenini ve yasalarını tesbit etmektir. Zikir aynı zamanda bir kitap 

olan kainatı usulüne göre okumak, tetkik etmek ve oradaki yerini tespit etmektir.569 

Zikir, Allah'ı anma, O'nu hatırda tutma, sadece O'nu büyük tanıma, O'na 

kulluk etme anlamına geldiği gibi Allah'ın gönderdiği vahyin de adıdır. Öyle ise 

                                                
565 Luka 12;22-26 
566 II. Tarihler 20;20 
567 Süleymanın Meselleri 3;5 
568 http://www.hristiyan.net/tanribilgisi/TB-19.htm,(08/03/2006) 
569 Altıntaş, Hayrani, a.g.e, s.330 
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Allah'ın öğütleri ile öğüt almak Allah'ı zikirdir. Bu zikir insana doğru hedefler 

çizdiği için insanı mutlu edecektir 

"Kafir olanlar diyorlar ki, Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil 

miydi? De ki, kuşkusuz Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneleni hidayete erdirir. 

(İşte onlar) iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Biliniz ki, 

kalpler ancak Allah'ı anmakla sükûnet bulur." 

"Mü'minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine 

Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp 

güvenen kimselerdir."570 

Bu ayette vurgulanan, mü'minlerin Allah'a tam bir teslimiyetle teslim 

oldukları, Allah'ı zikretmenin onları son derece etkilediği ve kalplerini imanla 

dopdolu hissettikleri gerçeğidir. Aynı şekilde, "Allah anıldığı zaman kalpleri titrer" 

ifadesi Hacc suresi 35. ayetinde tekrar edilmektedir. 

İnsan Allah'ın eseridir, O'nun kuludur. Öyle ise bu eser başka hiç bir yere 

değil yine O'na yani Allah'a muhtaçtır. Yönünü O'na dönmelidir. Hem de O'na çokça 

şükretmelidir. İnsanın Allah'dan müstağni olması asla düşünülemez. O, Allah'a bütün 

şeylerin bir başka şeye olduğundan daha fazla bağımlıdır, düşkündür. İnsanın huzur 

bulması tatmin olması ancak Allah’ı anmak,  her an onunla olmak ve güzel 

davranışlarda bulunmakla olacaktır. 

İnsanın zikri her şeyden önce Allah'a iman etmesi sonra da O'na kulluk 

yapmasıdır. Ardından, insan hayatının her alanında ve her anında Allah'dan bağımsız 

olmadığını, Allah'a ait olduğunu ve O'na döneceğini idrak ederek, davranışlarında 

Allah’ın rızasını gözetmesidir. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmasıdır. Yetimi 

gözetip, fakir doyurması ve ibadetlerini yapmasıdır. 

‘’Ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve 

yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boşuna 

yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru."571 

‘’(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, 

dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar, 

                                                
570 13 Rad 27-28 
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kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden 

korkarar.’’572 

Mü'min her nerede bulunuyorsa oraya Allah'ın adını, şanını taşımalı, Allah'ı 

yüce tutmalıdır. Allah'ın yüceltildiği, O’nun rızasını düşünülerek yapılan her eyleme 

zikir diyebiliriz. 

B. Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ı Anmak 

Kitab-ı Mukaddes’te de inanların yaptıkları her işte Allah’ı anmaları O’nun 

rızasını düşünmeleri istenmiştir. 

‘’Ne mutlu o insana ki.... zevkini Rabbin Yasası'ndan alır ve gece gündüz 

onun üzerinde derin derin düşünür.’’ 573 

‘’Yaptığın her işte Rabbi an, O senin yolunu düze çıkarır. Kendini bilge biri 

olarak görme, Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık 

bulur.’’574 

4. ALLAH’A TÖVBE ETMEK 

A. Kur’an-ı Kerim’de Allah’a Tövbe Etmek 

Tövbe ; haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü Tealadan 

korkmak, bir daha yapmamaya karar vermek demektir. 575  

İnsan iyilik ve kötülük yapabilme kabiliyetine sahiptir. Zaman zaman hata 

yapabilir. Hataları bazen insanlara karşı bazende Yaradanına karşı olabilir. Her iki 

halde de karşı tarafdan özür dilemesi gerekir. Tövbe eden kişi ruhen rahatlar çünkü 

tövbe bir tür iç boşaltmadır. 

‘’ Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki felâh (kurtuluş) 

bulasınız.’’576 

                                                
572 24 Nur 37 
573 Mezmurlar 1;2 
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İslama göre tövbe Tanrı-kul ilişkilerinde sürekli devrede olan bir 

mekanizmadır. Kur ‘an bu ilişkinin sürekliliğini ısrarlı bir şekilde korumak 

istemektedir. İnsanın tövbe faaliyetine katılması Kur’an’ın temel istekleri arasında 

yer almaktadır. 

Tövbe, işlenmiş hatalardan kurtulma ve bağışlama aracı olarak ele alındığı 

için, tövbenin silemeyeceği hiçbir hata yoktur. Çünkü Kur’an, insanoğlunun hiçbir 

hatasını Allah ‘ın bağışlayıcılığından daha güçlü saymamaktadır. 577 

‘’De ki; Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit 

kesmeyin. Allah bütün hataları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan çok 

esirgeyendir’’578 

‘’Ve Allah’tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, 

esirgeyendir.’’579 

’’Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tevbe edin. O da sizi, adı 

konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metalandırsın ve her ihsan 

sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben, sizin için büyük 

bir günün azabından korkarım.’’580 

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Gerçekten benim 

Rabbim, esirgeyendir, sevendir.” 581 

Ayetlerde de görüldüğü gibi bir insan, çok büyük hata ve günahlar işlese 

bile ümitsizliğe kapılmamalı, Yüce Allah’ın’ın rahmet deryasına salmalı ve tevbeye 

sığınmalıdır.  

“Kullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. 

Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet etsin ve 

Bana hakkıyla inansınlar ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.”582 
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580 11 Hud 3 
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Müslüman’ın günahlarına tövbe etmesi dînî bir görevdir. Bu görev ömür 

boyunca devam eder. Tövbe etmek için aracıya ihtiyaç olmadığı gibi, tövbe etmenin 

özel bir zaman ve mekanı da yoktur. İnsanın, zaman kaybetmeden ve ölüm ile karşı 

karşıya gelmeden günahından tövbe etmesi gerekir. 

İnsanın günahı ne kadar büyük ve ne kadar çok olursa olsun şartlarına 

uygun tövbe ederse Allah onu bağışlar. Çünkü Allah; tövbeleri çok kabul eden, çok 

bağışlayan ve çok merhametli olandır.  

B. Kitab-ı Mukaddes’te Tövbe Etmek 

Kitab-ı Mukaddes’i incelediğimizde tövbe etmeye büyük önem verildiğini 

görmekteyiz. 

Eğer bir kişi Mesih inancında ve kurtuluş konusunda tövbe etmenin önemli 

olmadığına inanıyorsa Luka 13:3’teki Rab İsa Mesih’in şu sözlerine dikkat etsin: 

“Eğer günahlarınızdan dönmezseniz, yani tövbe etmezseniz hepiniz yok olacaksınız.”    

Kutsal Kitap hep tövbe sözüyle doludur. Tövbe sözcüğü tüm Kutsal Kitap’da yüz 

defadan fazla geçmektedir. Yeni Antlaşma kısmında ise 58 defa geçer. Tövbe 

sözcüğü Tanrı’nın sözünde bu kadar sık geçtiğine göre bu konunun ne kadar önemli 

olduğunu tahmin edebiliriz. Ne yazık ki bu önemli gerçek hem müjdenin başkalarına 

duyurulmasında hem de iman hayatının sürdürülmesinde ihmal edilmektedir. İncil’e 

baktığımızda göreceğiz ki tövbe Yeni Antlaşma döneminin kilit noktasıdır:583 

Petrus ve Pavlus’un  da insanları daima tövbeye yönlendirdiğini 

görmekteyiz. 

‘’Bunu işitince, yürekleri iğnelenip Petrusa ve öbür resullere dediler; 

Kardeşler ne yapalım? Petrus da onlara dedi; Tövbe edin; ve günahlarınızın 

bağışlanması için her biriniz İsa Mesih’in ismiyle vaftiz olunsun; ve Ruhul Kudus 

vergisini alacaksınız’’584 
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‘’Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, `Biz 

İbrahim`in soyundanız` demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, 

İbrahim`e şu taşlardan da çocuk yaratabilir.’’585 

‘’ Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan 

mucizeler Sur ve Sayda`da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak 

tövbe etmiş olurlardı.’’586 

 ‘’ Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı 

yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunus`un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, 

Yunus`tan daha üstün olan buradadır.”587 

‘’ Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr 

için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük 

sevinç duyulacaktır.”588 

‘’ Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı`nın melekleri de tövbe eden bir 

tek günahkâr için sevinç duyacaklar.”589 

‘’Protestanlığın öncüsü olarak kabul edilen Martin Luther’e göre, ne kadar 

kutsal olursa olsun, hiçbir insan başkasının hatalarını affedemez. Kilise ve ruhban 

sınıfının, Tanrı’dan gelen bu ilahi rahmetin önünü kesme yetkisi yoktur. Bu nedenle 

Luther, tövbekarların uzlette kalarak sert temrinlerle kendilerini cezalandırmalarına 

karşı çıkmış, insanları Tanrı’nın affına güvenmeye çağırmış ve korkuya dayalı tövbe 

anlayışını reddetmiştir. Ona göre korkudan değil, sevgiden dolayı tövbe etmek 

esasdır. İnsanda, Tanrı sevgisi ve iman oluşunca, günahdan dolayı korkunun 

olmadığı bir pişmanlık ortaya çıkar. Bu pişmanlık ise insanı itirafa götürür. Luther, 

itirafı faydalı ve hatta zaruri bir şey olarak kabul etmektedir. Bu amaçla o, nefis 

muhasebesi ve Tanrı’ya itirafları tatmin olmayanların bir İncil üstadına giderek, ona 

gizli itirafda bulunmasını tavsiye etmektedir. Bu özel itiraf, her şeyden önce itirafın 

kendisine büyük bir ciddiyet kazandırmakta ve kişiyi rutin bir itirafın lakayıt 
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tavrından kurtarmaktadır. Böylece fert, bu ciddi ortam içerisinde, işlediği hatayı daha 

kapsamlı bir tarzda muhakeme etme imkanına kavuşmaktadır.’’590 
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SONUÇ 

Ahlâk Arapça’da ‘’seciye, tabiat, huy’’ gibi manalara gelen hulk veya huluk 

kelimesinin çoğuludur. Ahlâk sadece  iyi huylar anlamına gelmez. Kelimenin asıl 

manası ile iyi ve kötü huyların hepsine birden ahlâk denir. Buna göre ahlâksız insan 

yoktur, iyi veya kötü ahlâklı insan vardır.  

İnsan akıllı, hür ve irade sahibi toplumsal bir varlıktır.Ahlâk sadece insanlar 

için söz konusudur. İnsan iradesiyle seçimlerini yaptığı için ahlâki bir 

değerlendirmeye tabi tutulur ve ahlâklı veya ahlâksız diye isimlendirilir.  

Bu nedenledir ki ahlâk, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları 

düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını belirlerler. İnsanların bir arada huzur 

içinde yaşamalarını sağlarlar. 

Ahlâk sistemi, emirler, değerler ve hükümler ihtiva eder. Bu sistem içinde 

ahlâki kaideler insanı iyi davranışlarda bulunmaya çağırır ve bizi yaptığı bu çağrıya 

cevap vermeye zorlar. 

İyi ve güzel ahlâkın temeli, ilahi vahye dayanan dindir. Ancak dine dayanan 

ahlâk müessesesi insanların ruhlarını tatmin eder, huzura kavuşturur ve maddi- 

manevi yükselmelerini sağlar.  

İslamda ahlâki hükümler manevi müeyyidelere bağlanmıştır, Ahlâkın 

vicdani, akli, hukuki ve ictimai müeyyidesinden ayrı olarak başta gelen müeyyidesi 

Allah korkusu ve sevgisidir.  

İslam dini ve diğer ilahi dinler güzel ahlâka büyük önem vermişlerdir. 

Aslında ilahi dinlerin bir amacı da insanları ahlâklı huzurlu ve mutlu bireyler 

kılmaktır. İnsan yaratılmışların en şereflisi olan içinde ilahi nefesi taşıyan bir varlık 

olarak özünde (fıtratında) tüm güzellikleri taşıyan bir varlıktır. 

Din, insani değerleri yeniden ortaya koymaz; onları sadece onaylar, 

destekler, teyit eder. Aslında din, insana o değerlere bağlı kalarak yürüyebilme 

iradesi kazandırır. Biz o değerleri kendi özümüzde, içimizde buluruz. Kendi 

dünyamızda, kendi derunumuzda buluruz. Ama dinin bize kazandırdığı irade ile o 

değerleri hayata geçirme bilincini ve gücünü kazanırız. İnsanın saadeti ancak fıtratına 

dönmesi ve kendini gerçekleştirmesiyle mümkün olacaktır. 
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Fıtratına dönemeyen, güzel ahlâkı yaşayamayan insan, mutsuz ve huzursuz 

olacaktır. Hem bu dünyada hem de aihrette kaybeden olacaktır. Güzel ahlâkla 

süslenmeyen iman şekilden öteye gidemeyecek ve insanı kurtaramayacaktır. Güzel 

ahlâklı insan ise kendisiyle barışık, diğer insanlarla güzel iletişim kuran, onlara karşı 

son derece saygılı bir tavır gösteren, huzrlu insan olacaktır. 

Ahlâklı kişiler, inançlı, kendisine ve toplumuna faydalı kişiler olurlar. 

Yalan, dedikodu, gıybet, iftira, kibir, haset, fesat, zulüm, öfke gibi kötülüklerden 

korunurlar. Ahlâklı kişiler doğru, dürüst sabırlı olurlar. Yardımsever olup yoksullara 

öksüzlere şefkat gösterirler, çalışkan olurlar. Vazifelerini bilirler, din vatan ve 

milletini severler, bu uğurda her çeşit fedakarlığa katlanmasını bilirler. Temizliğe 

dikkat ederler, hem bedenleri hem de ruhları, kalpleri tertemiz olur. Hiç kimse 

hakkında kötü kanaat taşımazlar. Edepli olurlar, kendilerini küçültecek 

davranışlardan kaçınırlar. 

Ahlâklı toplumlarda birlik ve bütünlük vardır. Haksızlık yapılmaz, herkes 

sorumluluğunu ve hakkını bilir. Aileden başlayarak bütün bir toplumda karşılıklı 

güven, sevgi ve saygı hâkimdir. Huzur ve manevi bir yüceliş vardır. Böyle bir 

toplumda halk çalışkandır. Bu durum maddi zenginliği artırır, devlet güçlenir, 

medeniyet yükselir.  

Ahlâkın yaşanmadığı toplumlarda aile hayatında, ekonomik hayatta, 

politikada, insan ilişkilerinde çok hızlı bir dejenerasyon yaşanır. Çünkü Allah 

korkusunun olmadığı bir yaşamda herhangi bir sınır, kural yoktur. Sınırlar nefsin 

zevk ve hırslarına göre belirlenir. Bu dejenerasyonun doğal bir sonucu olarak aile 

yapısında görülen bozulmayla, toplumun temel yapısında çöküntüler kendini 

gösterir. Ve bu çöküş toplumun tüm kesimlerine etki eder. Saygı, sevgi ve merhamet 

duyguları yerini kendi bencil isteklerini tercih etmeye, kendi çıkarını gözetmeye, 

başkalarının hakkına tecavüz etmeye bırakır. İhtiyaç içinde olanlara kimse yardım 

etmez, zenginler sadece kendi mallarını artırmaya çalışıp, insani değerleri tamamen 

gözardı ederler. 

Dünyamızda teknoloji ilerledikçe sorunlar artmış, insanlar kendilerine 

yabancılaşmış ve mutsuzlaşmıştır. Dünya savaşların, zulümlerin, adaletsizliğin, 
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hoşgörüsüzlüğün, ahlâksızlığın, açlığın kol gezdiği bir yer halini almıştır. Dünya 

adeta can çekişmektedir. 

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar hep aynı gerçeklik Allah tarafından 

insanlara bildirilmiştir. Yani dinin özünde bir değişiklik yoktur. Kur ‘an’ı Kerim’de 

Kitab-ı Mukaddes’te aynı kaynaktan gelen iki kutsal kitaptır. 

Tüm İlahi dinlerin amacı genel anlamda toplumu Allah’a inanan ve ahlâklı 

olan insanlar topluluğu kılmak ve onların iki dünya saadetini sağlamaktır. Aslında 

insanın fıtratında da Allah ‘a inanmak, kul olmak ve ahlâklı olmak olduğu için insan 

bunları gerçekleştirmedikçe mutlu olmayacak ve kendine yabancılaşacaktır. İlahi 

dinler insanın anlam arayışına cevap vermişlerdir. İnsanların içine düştükleri 

çıkmazdan kurtarmaları anlam arayışlarına cevap vermeleri ancak özlerine 

(fıtratlarına) dönmeleri ile mümkün olacaktır. 

Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden ve tüm zamanlar için geçerli bir 

İlahi kitaptır. Aynı zamanda O’nun önceki kitapları koruma altına alma özelliği 

vardır. Ancak Kitab-ı Mukaddes’e önyargılı olarak bakılıp ‘’tahrif edilmiştir’’ 

düşüncesiyle incelenmeye alınmaması yanlış bir tutumdur. 

Kur’an’ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddes’te ortak olan ahlâk  ilkeler aslında 

diğer dinlerde de genel geçerliliği olan ahlâk ilkeleridir. Dünyamız ; Savaşın, açlığın, 

sömürgeciliğin, hırsızlığın, dolandırıcılığın, saygısızlığın, sevgisizliğin çevrelediği 

yaşanamaz bir yer haline gelmiştir. İnsanlar sevgisiz çaresiz ve mutsuz olmuşlardır. 

Her geçen gün problemleri biraz daha artan dünyamızda insan olmada ve insanca 

birlikte yaşamada genel geçerliliği olan ortak değerlerin geliştirilmesi ve insanlığın 

bu evrensel ilkelere davet edilmesi gerekmektedir. 

Fakat yıllarca  gerek İslam gerek Hiristiyanlıkta dinin hukiki ve kurumsal 

yanı gerektiğinden fazla bir şekilde vurgulanmıştır. Din, ibadet, ukubat ve muamelat 

ile ilgili bazı sayılı emir ve yasaklara indirgenmiş bir şeriat ile sınırlandırılmıştır.Din, 

bir kurallar bütünü olarak gösterilmiş dindarlık ise bu kuralları uygulamaktan ibaret 

sayılmıştır. Dinin ameli boyutu göz ardı edilmiştir. Oysa imanın amellere yansıması 

gerekmektedir. İnanan insanların inançlarını yaşantılarında gerçekleştirmeleri 

gereklidir. Böyle bir din anlayışı sonucunda şeriata temel teşkil etmesi gereken ahlâk 

alanı son derecede daraltılmış; yok sayılmasa da görmezlikten gelinmiştir. Ahlâka 
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gereken önemin verilmemesi sonucunda dindar insanlar samimiyetsiz, inançları 

sadece şekilde kalan kendine yabancılaşmış mutsuz kişiler haline gelmiştir. 

İki dinin bilim adamlarının da kutsal kitaplarını bu bağlamda tekrar 

incelemeleri gerekmektedir. İnsanlara cevap verebilecek yaşanılabilir bir din anlayışı 

ortaya koymalıdırlar. Bu anlayışta ahlâk’ın gereken yere oturtulması çok önemlidir. 

Çünkü insanlar ancak fıtratlarında da bulunan  bu ahlâki değerleri yaşamakla anlam 

arayışlarına cevap bulacaklar ve mutlu olacaklarıdır. 

Tezimiz boyunca ortaya koyduğumuz bu iki İlahi dindeki ortak ahlâk 

ilkeleri aslında evrensel ahlâk ilkeleridir. Çalışmamızın ahlâksızlığın, insana 

yakışmayan tüm davranışların günden güne arttığı bu dünyamızda hayatlarını 

anlamlandırma çabasında olan insanlara birazcıkta olsa yardımcı olacağı 

kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Dünyamız savaşların, zulümlerin, adaletsizliğin, hoşgörüsüzlüğün,  

ahlâksızlığın, açlığın kol gezdiği yaşanılamaz bir yer halini almıştır. İnsanlar, 

kendilerine ve birbirlerine yabancılaşmışlardır. 

Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderdiği 

dinlerin özünde bir değişiklik yoktur. İlahi dinlerin amacı genel anlamda 

toplumu Allah’a inanan ve ahlâklı olan insanlar topluluğu kılmak ve onların iki 

dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır. Aslında insanın fıtratında da Allah ‘a 

inanmak, kul olmak ve ahlâklı olmak olduğu için insan bunları 

gerçekleştirmedikçe mutlu olmayacak ve kendine yabancılaşacaktır. İlahi dinler 

insanın anlam arayışına cevap vermişlerdir. İnsanların içine düştükleri 

çıkmazdan kurtarmaları anlam arayışlarına cevap vermeleri ancak özlerine 

(fıtratlarına) dönmeleri ile mümkün olacaktır. 

Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden ve tüm zamanlar için geçerli bir 

İlahi kitaptır. Aynı zamanda O’nun önceki kitapları koruma altına alma özelliği 

vardır.     Kur’an’ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddes’de ortak olan ahlâk ilkeler 

aslında diğer dinlerde de genel geçerliliği olan evrensel insani değerlerdir. 

Sevgisiz, çaresiz ve mutsuz insanlarla, her geçen gün problemleri biraz daha 

artan dünyamızda insan olmada ve insanca birlikte yaşamada genel geçerliliği 

olan ortak değerlerin geliştirilmesi ve insanlığın bu evrensel ilkelere davet 

edilmesi gerekmektedir. 

Fakat yıllarca gerek İslam gerek Hıristiyanlıkta dinin hukuki ve kurumsal 

yanı gerektiğinden fazla bir şekilde vurgulanmıştır. Ahlâka gereken önem 

verilmemiştir. Bu nedenle, dindar insanlar samimiyetsiz, inançları sadece 

şekilde kalan kendine yabancılaşmış mutsuz kişiler haline gelmiştir. 

 İki dinin bilim adamlarının da kutsal kitaplarını bu bağlamda tekrar 

incelemeleri gerekmektedir. İnsanlara cevap verebilecek yaşanılabilir bir din 

anlayışı ortaya koymalıdırlar. Bu anlayışta ahlâk’ın gereken yere oturtulması 

çok önemlidir. Çünkü insanlar ancak fıtratlarında da bulunan bu ahlâki 

değerleri yaşamakla anlam arayışlarına cevap bulacaklar ve mutlu olacaklardır. 
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ABSTARCT 

Our world became a place where surviving is not possible anymore on 

account of wars, tortures, unjust, intolerance, immorality, hunger. People are 

alienated to self and to each.  

There is no difference between the essence of the religions that were sent 

by Great God by using Prophet Adam or Prophet Mohammed. The aim of the 

divine religions, in general, makes the society believer of the God with a good 

ethic and makes them happy in both worlds. Actually, in the essence of a 

person, believing, being a subject and ethic are placed so people will not be 

happy unless they obey their essence and they will be alienated. Divine 

religions have answered the meaning search of people. Saving people from 

their chaos and answering the meaning question will be possible when they 

meet their essence.      

Koran targets all people and valid forever as a divine book. At the same 

time, it preserves the previous books. Koran and Holy Bible include the same 

ethic principles that are shared by other holy books and universal values of 

humanity. People should be invited to these universal principles that are valid 

for all on earth where number of loveless, desperate and unhappy people 

increase day by day.  

However, during the centuries, legal and institutional sides of the Islam 

and Christianity have emphasized so much. Morality was not given importance 

as it desired. Therefore, believers became far away from sincerity and their 

belief is just a shape, they are alienated themselves. 

Clerics of both religions must examine their religions in terms of this 

context. They must put an acceptable understanding of the religion for people. 

It is very essential to put the ethic to necessary place. Since, people can only be 

happy in case they live this ethic that is already in their nature and find the 

meaning they search for.  
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