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Giriş

Giriş
İslâm'ın, insanların toplumsal hayatıyla ilgili ve
uyumlu ilkelere sahip siyasal-sosyal bir din olarak
tanıtılması, dinî düşüncenin en öncelikli gereklerindendir. Genellikle bugüne kadar yapılan İslâmî araştırmalar, bu çok önemli iki özellikten yoksun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden de sözü edilen araştırmalar, İslâm ile günümüz sosyal ekol ve akımlarının
karşılaştırılması alanında araştırmacıları gerektiği
şekilde faydalı bir sonuca ve kesin bir yargıya ulaştıramamıştır. Yani sözü edilen bu araştırmalar, her
eğiti ve öğretisi birbiriyle uyumlu ve birbirine dayalı
olan bir dinin genel projesini sunamamış ve de diğer
ekollere ve dinlere olan orantısını belirleyememiştir.
Ayrıca, bu araştırmalar genel olarak pratik ve somut etki alanından, özellikle de sosyal boyuttan uzak
ve zihinsel nitelikte olduğundan dolayı, soyut bilgi
dışında ürünü olmamış; insanların toplumsal hayatı
ve bilhassa toplumun şekil ve görüntüsü hakkında
belli bir sorumluluk bilinci, görev ve hatta açık bir
panorama bile ortaya koyamamıştır.
Bu araştırmalarla ilgili olarak gündeme getirilmesi gereken bir diğer nokta şudur:
-İslâm dininin kesin ve şüphe götürmeyen belgesi
olan- Kur'ân birçok konuda aydınlatıcılık ve yol göshttps://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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tericilik rolünden uzak kalmış ve onun yerine akılsallığa benzer yaklaşımlar ve eğilimler veya zanna
dayalı rivayetler -ve bazen de daha çok itibar ile- konum kazanmıştır. Sonuç olarak da Kur'ân'a dayanmayan ve ondan uzak inançsal düşünceler şekillenerek ortaya çıkmıştır. Belki de Kur'ân'dan kopukluk
ve itinasızlık veya Kur'ân'a ihtiyaç duyulmaması veyahut da Kur'ân'dan doğru olarak yararlanma hususundaki ümitsizlik -ki bunların her biri bir takım özel
etkenlerin sonucudur-, Kur'ân ayetleri hususunda
düşünülmesi gerekirken, sadece okumakla yetinilmiştir; dünyevî sonuç ve sevap yerine sadece uhrevî
mükâfat umulmuştur. Böylece de yüce Allah'ın indirdiği Kur'ân-ı Kerim yüzeysellik ve avam kandırmacılık aleti olmuştur.
İşte bu gerçeğe dikkat ederek İslâmî düşünceyi
konu alan araştırmalarla ilgili olarak üç önemli özelliğe kısaca değinmek zorundayım. Bunları görmezden gelmek, günümüzün sorumluluk bilinci taşıyan
ve aydın düşünürlerine asla yakışmayacaktır.
– İslâmî öğretiler ve İslâmî düşünce sistemi sırf zihinsellikten ve soyut olma durumundan çıkarılmalı
-ve diğer ekollerde olduğu gibi- kılgısal yükümlülüklerle ve özellikle de toplumsal hayatla ilintilendirilmeli ve kuramsal konuların her biri, insan hayatı için
nasıl bir proje çizdiği, insanın varlığı için nasıl bir hedef belirlediği ve bu hedefe ulaşmak için nasıl bir yol
önerdiği bakımından ele alınmalı ve araştırılmalıdır.
– İslâm'ın düşünsel konuları birbirleriyle bağlantılı ve bir bütünün ögeleri olarak araştırılmalıdır. Bunların her biri din bütününün bir parçası, bu bileşimin
https://t.me/caferilikcom
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bir unsuru, bu sağlam yapının bir dayanağı ve -kendi başlarına, birbirlerinden kopuk olarak değil- diğer
unsurlarla uyumlu ve ilintili olarak incelenmelidir
ki bu ilkeleri tanımanın bütünü, dinin genel ve her
yönlü tasarısını yetkin, şüphe götürmeyen ve insan
yaşamının değişik boyutlarıyla uyumluluk gösteren
bir ideoloji olarak çıkarsanabilsin.
– İslâmî ilkeleri çıkarsamada ve anlamada şahsî
beğeni ve görüşler veya onun bunun düşünce ve birikimleri değil, dinin temel senet ve belgeleri kaynak
edinilmelidir. Ancak bunun yapılması durumunda
inceleme ve araştırmanın ürünü "İslâmî" olabilecektir. Bu amaca ulaşmak için dayanılabilecek en mükemmel ve güvenli belge, Kur'ân-ı Kerim'dir. Çünkü
Kur'ân şu özelliklere sahiptir:

ُ اَل يَ ْاتِي ِه الْبَاط
)(فصلت
ّ ﴾42﴿ ...ِِن َخ ْل ِفه
ْ ِل مِن بَْي ِن يَ َدْي ِه َواَل م
Ne önceden onun hükümlerini iptal eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir ve batıl, ona
zarar veremez.1

ُ اب ت ِْبيَانًا ل
ِك ِّل َش ْي ٍء َو ُه ًدي َو َر ْح َم ًة
َ َونَ َّزلْنَا َع َل ْي َك الْ ِكت...
َ

)﴾ (النّحل89﴿ ني
َ َوبُ ْش ٰري لِْل ُم ْس ِل ِم

Biz, sana her şeyi açıklayıp anlatan ve Müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde olan kitabı indirdik.2

Ancak bundan yararlanmak, yine Kur'ân'ın "düşünme" yönündeki buyruğunun gerçekleşmesine bağlıdır.
1- Fussilet, 42
2- Nahl, 89
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Bu kitabın içeriği, sözü edilen amaçların sağlanması yönünde yaptığım çalışmanın şeması olup,
İslâm'ı anlatım bağlamındaki bir dizi konuşmalarımdan ibarettir.
Bu konuşmalarda, İslâm'ın en önemli düşünsel
temelleri, en yapıcı ve en canlı boyutlarıyla Kur'ân'ın
net ve açık ayetlerinde araştırılmıştır. Sonra da dinleyicilere, Kur'ân üzerinde düşünme yöntemini öğretmek amacıyla açıklayıcı bilgiler katarak ayetlerdeki
sözü edilen temeller belirlenmiş ve gösterilmiştir.
Gerekli yerlerde de yüce Allah Resulü'nden (s.a.a) ve
Masum Ehlibeyt İmamları'ndan (hepsine selâm olsun) rivayet edilen sahih hadislerden vurgu ve açıklama yönünde faydalanılmıştır. Böylece Kur'ân'dan
bazı ayetler düşünmeye tâbi tutulurken, amelî açıdan ve sorumluluktan doğan İslâmî ilkelerden biri,
İslâm ideolojisi ve düşünce tarzı noktalarından biri
olarak açıklanmıştır.
Son olarak belirtmem gereken bir diğer nokta da
şudur: Dinleyicilerin konuşmalar hakkında ana fikir
edinmelerini ve böylece de düşünce kaynağına sahip
olmalarını sağlamak amacıyla, konuşmanın özeti her
gün yazılı olarak hazırlanır ve katılımcılara dağıtılırdı.
Elinizdeki kitap, bu özetlerin bütünü olup konuşmalara katılan dinleyicilerin büyük çoğunluğunun makul
ve haklı isteklerinin karşılanması üzere basılmıştır.
Faydalı olmasını ve kabul görmesini ümit ediyorum.
3 Aban 1353
(25 Ekim 1974)
https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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1
İman
İnsanın -varoluş felsefesinden ibaret olan- çaba ve
hareketinin bir başlangıç noktası vardır ve o, imandır.
İman; uğrunda çaba sarfettiği şeye, kendini hedefe ulaştıracak yola ve nitekim gayret ve hareketin
kendisine inanmak, kabullenmek ve bağlı kalmaktır.
İmandan yoksun olan her hareket yok olmaya ve
sonuçsuzluğa mahkumdur; bu hareketin yolcusu ise
gönlü ölü, mutsuz ve sonuç olarak da sönük, donuk
ve cansızdır.
Kur'ân-ı Kerim'in "iman" ve "mümin" kavramları
üzerinde durması; imanı, insanın en üstün değeri ve
en öncelikli özelliği olarak tanıtması da bu gerçekten
kaynaklanır.
Aşağıdaki ayette yer alan birinci derecedeki
İslâmî değerler fihristini ve -bunların hepsinin başında gelen- iman kalesini göz önünde bulundurarak düşünelim:

ِر اَن تُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل الْ َم ْش ِر ِق َوالْ َم ْغ ِر ِب
َ لَْي
َّ س الْب

ٰ ِْاللـ ِه َوالْيَ ْو ِم ا
َّ ِر َم ْن ٰا َم َن ب
َ ال ِخ ِر َوالْ َم آَلئ
اب
ِ َِك ِة َوالْ ِكت
َّ َوٰل ِك َّن الْب

َ ني َوٰاتَي الْ َم
ال َع ٰلي ُحبِّ ِه َذوِي الُْق ْرٰبي َوالْيَتَا ٰمي
َّ َو
َ ِّالنبِي

13
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الص ٰلو َة
ِ َالسآئِلِنيَ َوفِي ال ِّرق
ِ السب
َ َوالْ َم َسا ِك
َّ ام
َ َاب َواَق
َّ ِيل َو
َّ ني َوابْ َن

ين فِي
َّ َوٰاتَي
َ ُالز ٰكو َة َوالْ ُموف
َّ ِم اِذَا َعا َه ُدوا َو
َ الصابِ ِر
ْ ون ب َِع ْه ِده
َ ين َص َدقُوا َواُوٰلئ
َ س اُوٰلئ
ِك
َّ الْبَ ْا َسآ ِء
ِ ني الْبَ ْا
َ والض َّرا ِء َو ِح
َ ِك الَّ ِذ
)﴾ (البقرة177﴿ ون
َ ُه ُم الْ ُمَّت ُق

"Yüzlerinizi doğuya, batıya çevirip durmanız,

hayır sayılmaz ki. Hayır ve taat (sahipleri), Allah'a,
son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan,
Allah sevgisiyle yakınlara, yetimlere, yoksullara,
yolda kalmışlara, isteyenlere ve esirlere mal veren,
namaz kılan, zekât veren, ahdettikleri zaman ahitlerine vefa eden, hayatın zorluklarında (yoksulluk
ve hastalık) ve savaş vaktinde sabreden kişilerdir.

14

Onlardır (talep ve istek yönünde) doğru olanlar, onlardır sakınanlar."3

İşte bu yüzden Kur'ân-ı Kerim, kitap ehlinin, hidayetin tek yolunun yahudilik veya nasranilik olduğu
iddialarına karşılık olarak İslâmî geniş tabanlı imanı
gündeme getirmiş ve onun hidayet sebebi olduğunu
şöyle buyurmuştur:

َّ قُولُوا ٰا َمَّنا ب
ِيم
َ ِاللـ ِه َو َمآ اُنْ ِز َل اِلَْينَا َو َمآ اُنْـ ِز َل اِٰلي اِبْ َراه

َ َوا ِْس َماع
َْوب َو ا
ِ َال ْسب
وسي
ٰ ِـي ُم
َ ِيل َوا ِْس ٰح َق َويَ ْع ُق
َ اط َو َمآ اُوت

َ ِن َربِّـ ِه ْم
ال نَُف ِّر ُق بَْي َن اَ َح ٍد
َّ ِـي
َ ِـي
ٰ َوع
ْ ون م
ُّ النب
َ ِيسي َو َمآ اُوت
ِن ٰا َمـنُوا بِ ِم ْث ِل َما ٰا َم ْنـتُ ْم
ْ ﴾ فَا136﴿ ون
َ ِم
ُ ِم ْن ُه ْم َونَ ْح ُن لَـ ُه ُم ْسل
3- Bakara, 177

َ اق فَ َسيَ ْكف
ِيك ُه ُم
ٍ ـما ُه ْم فِي ِش َق
َ َّـوا فَ ِان
ْ َّبِ ِه فَ َق ِد ا ْهتَ َد ْوا َوا ِْن تَ َول
İman

َّ
)﴾ (البقرة137﴿ ِيم
ُ السم
َّ اللـ ُه َو ُه َو
ُ ِيع الْ َعل

"Deyin ki: Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e
İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Yakub'un oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık, onların hiçbirini (Allah'ın
peygamberliği ve elçiliği bakımından) öbüründen
ayırt etmeyiz ve biz, Allah'a teslim olanlarız.

Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse mutlaka
doğru yolu buldular demektir."4

15
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2
Bilinçli İman
Bu başlık altında getirilen ayetler dikkatlice okunduğunda şu konular elde edilecektir:
1- İnanç ilke ve dayanaklarına iman, yüce Allah
Resulü'nün (s.a.a) ve onun gerçek izleyicilerinin en
belirgin özelliklerinden biri olduğu için Kur'ân-ı
Kerim'de buna özenle vurgu yapılmıştır:

16

ُ الر ُس
ون ُك ٌّل
َ ُِن َربِّـ ِه َوالْ ُم ْؤ ِمن
ْ ـي ِه م
ْ َول ب َِمآ اُنْـ ِز َل اِل
َّ ٰا َم َن

َّ ٰا َم َن ب
َ ِاللـ ِه َو َم آَلئ
َ ِكتِ ِه َو ُكـتُـبِـ ِه َو ُر ُس ِل ِه
ـي َن اَ َح ٍد
ْ َال نُـ َف ِّر ُق ب

ري
ُ ـي َك الْ َم ِص
ْم
ْ ِن ُر ُس ِل ِه َوقَالُوا َسم
ْ َِعنَا َواَ َط ْعنَا ُغ ْف َرانَ َك َربَّـنَا َواِل
)﴾ (البقرة285﴿

Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene
inanmıştır, inananlar da. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inanmıştır.
Peygamberlerinden hiçbirini öbüründen ayırmayız
(hepsini Allah'ın elçileri biliriz), duyduk demişlerdir ve itaat ettik, Rabbimiz, bağışlanma dileriz senden, varacağımız yer, tapındır senin.5
5- Bakara, 285

2- İman körü körüne ve taklit üzere olmamalı, bilakis bilinç ve şuura dayanmalıdır. Onların imanını,
teki avamsı teslimiyetlerden ve bağımlılıklardan ayı-

İman

çoğunlukla kof, amel yoksunu ve yok olucu nitelikran da işte bu özelliktir.
Bu bilincin bariz örneği aşağıdaki ayetlerde gözlemlenebilir:

َّ ال ِف
َْات َو ا
َ ِاخت
ِ الس ٰم َو
النـ َها ِر
ْ ض َو
ِ ال ْر
َّ الل ْي ِل َو
َّ ا َِّن فِي َخ ْل ِق

َّ ون
ُ ِات ا
ٍ َاَ ٰلي
اللـ َه
ِ َل ْولِي اْاللْـب
َ ين يَ ْذ ُك ُر
َ ﴾ الَّ ِذ190﴿ اب

ِ الس ٰم َو
ات
َ اما َوقُ ُعو ًدا َو َع ٰلي ُجنُوبِِه ْم َويَتَ َف َّك ُر
ً َقِي
َّ ون فِي َخ ْل ِق
ََْو ا
اب
ِ ال ْر
َ ض َربَّنَا َما َخ َل ْق َت ٰهذا بَا ِطلاً ُس ْب َحانَ َك فَ ِقنَا َع َذ

ار فَ َق ْد اَ ْخ َز ْيـتَ ُه َو َما
َّ ﴾ َربَّـنَآ اِنَّ َك َم ْن تُ ْد ِخ ِل191﴿ النا ِر
َّ
َ الن

َّ ل
ِعـنَا ُمنَادِيًا
َ ِلظالِ ِم
ْ ني م
ْ ﴾ َربَّـنَآ اِنَّـنَا َسم192﴿ ِن اَنْ َصا ٍر
ٰ ِ َيُنَادِي لِلاْ ِ مي
)﴾ (ٰال عمران193﴿ …ِربِّ ُك ْم فَ ٰا َمَّنا
َ ان اَ ْن ا ِمنُوا ب
Gerçekten de göklerin ve yeryüzünün yaratılı-

şında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde
aklı tam olanlara deliller var.
Onlar, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan üstü
yatarken anarlar ve göklerle yeryüzünün yaratılışını düşünürler de (gönülleri ve dilleriyle) Rabbimiz
derler, bunları boş yere yaratmadın, noksan sıfatlardan arısın sen, koru bizi ateşin azabından.
Rabbimiz, gerçekten de sen kimi ateşe atarsan
şüphe yok ki onu horhakir bir hale sokarsın ve zalimlere hiçbir yardımcı yoktur.
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Rabbimiz, gerçekten de biz, (can kulağımızla
ve düşüncemizle yaratılış gerçekleri hakkında) bir
seslenen duyduk, inanç için sesleniyor, Rabbinize
inanın, diyordu, (bu varoluş nidasına cevap olarak)
hemencecik inandık.6

3- Bu bilinç, anlak ve açık çıkarımın olmaması durumunda iman taşlaşacaktır; cahilce bir bağnazlığa
dönüşecektir; hakikat ve hidayet yolunu insanın yüzüne kapatacaktır. Bundan dolayı kâfirlerin ve muhaliflerin kırılgan düşüncelerine kurulu bağnazca ve
taklitçi imanları Kur'ân'da şiddetle kınanmış ve reddedilmiştir.
Bu ayetin azarlayıcı ve anlamlı anlatım tonuna
dikkat edin:

18

َّ ِيل لَُه ْم تَ َعالَ ْوا اِٰلي َمآ اَنْـ َز َل
َ َواِذَا ق
ول قَالُوا
ِ الر ُس
َّ اللـ ُه َواِلَي

َ ان ٰابَآ ُؤ ُه ْم
ون
َ ال يَ ْع َل ُم
َ َح ْسبُنَا َما َو َج ْدنَا َع َل ْي ِه ٰابَآءنَا اَ َو لَ ْو َك
َ َش ْيئًا َو
)﴾ (املائدة104﴿ ون
َ ال يَ ْهتَ ُد

Onlara, "Gelin Allah'ın indirdiğine ve Peygambere." dendi mi, bize yeter atalarımızın yapageldikleri şeyler, böyle bulduk biz derler. Fakat
ya ataları da bir şey bilmiyorlardı ve doğru yola
gitmiyorlardıysa.7

6- Âl-i İmran, 190-193
7- Mâide, 104

İman

3
Doğurgan ve Amelî Sorumluluklarla
Birlikte Olan İman
Yetkin inanç ve fikrî kabul anlamıyla iman, başlı başına ve soyut olarak yeterli midir, yoksa hayata renk veren ve amel doğuran iman mı geçerlidir?
Kur'ân, iman ile ameli hep bir arada kullanmış, "amaca giden doğru yolda hareket" için bir amil olarak
göz önünde bulundurmuş ve onlarca ayette "amel
birlikteliğindeki iman" üzerine dünyevî ve uhrevî
mükâfatlar kurmuştur.
Kur'ân'ın buyruğunu dinleyip düşünelim:

ُ َّين ٰا َمنُوا ْار َك ُعوا َو ْاس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َرب
ـك ْم
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ

َّ ِدوا فِي
اللـ ِه
ُ ﴾ َو َجاه77﴿ ون
َ ِح
ُ ـع ُلوا الْ َخ ْي َر لََعَّل ُك ْم تُ ْفل
َ َوا ْف

ِن
ِ الد
ِّ اجتَبَا ُك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فِي
ْ ين م
ْ َح َّق ِج َها ِد ِه ُه َو

ُ َح َر ٍج م َِّل َة اَب
ِن قَ ْب ُل َوفِي
َ ِيم ُه َو َس َّما ُك ُم الْ ُم ْسلِم
ْ ني م
َ ِيك ْم اِبْ َراه

ُ الر ُس
آء َع َلي
ً ول َش ِه
َ ٰه َذا لِيَ ُك
َ يدا َع َل ْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َد
َّ ون

َّ الز ٰكو َة َوا ْعتَ ِص ُموا ب
ِاللـ ِه ُه َو
ِ الن
َّ
َّ الص ٰلو َة َوٰاتُوا
َّ ِيموا
ُ اس فَ َاق
)﴾ (احلج78﴿ ُالن ِصري
َّ َم ْو اَل ُك ْم فَن ِْع َم الْ َم ْوٰلي َون ِْع َم
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Ey inananlar, rükû edin, secde edin, kulluk
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edin Rabbinize ve hayır işleyin de kurtulun, erin
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muradınıza.
Ve Allah yolunda hakkıyla cihad edin. O seçti sizi
ve dinde bir güçlük vermedi size; babanız İbrahim'in
dini. O mabuttur daha önce ve bu Kur'ân'da size
Müslüman adını takan, Peygamber, size tanık olsun,
siz de insanlara tanıklık edin diye. Artık namaz kılın,
zekât verin ve sarılın Allah'ın (dinine), O'dur dostunuz; ne de güzel dosttur, ne de güzel yardımcı.8

Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, din inancının en
önemli özelliklerinden olan başarı, zafer, seçkinlik,
insanlığa kılavuzluk ve bekçilik, Allah'ın yardımından nasiplenmek, amel birlikteliğinde olup hareket
doğuran iman üzerine kurulmuştur.
Aşağıdaki ayet de başka bir anlatım ve ifadeyle, imandan kaynaklanan amelleri hatırlatmakta ve
İslâmî toplumun sınırlarını belirlemede, iman ve
amel birlikteliğinin rolüne vurgu yapmaktadır:

اج ُروا َو َجا َه ُدوا بَِا ْم َوالِِه ْم َواَنْـ ُف ِس ِه ْم
َّ ا
َ ِن الَّ ِذ
َ ين ٰا َمنُوا َو َه
َّ ِيل
َ ين ٰا َو ْوا َونَ َص ُروا اُوٰلئ
آء
ِ فِي َسب
َ اللـ ِه َوالَّ ِذ
ُ َِك بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِي
ِن
ِ ين ٰا َمنُوا َولَ ْم يُ َه
ٍ بَ ْع
ْ ِن َو اَليَـتِ ِه ْم م
ْ اج ُروا َما لَ ُك ْم م
َ ض َوالَّ ِذ
ين فَ َع َل ْي ُك ُم
ِ َش ْي ٍء َحَّتي يُ َه
ِ اج ُروا َوا
ِ الد
ِّ استَ ْن َص ُرو ُك ْم فِي
ْ ِن
َّ اق َو
اللـ ُه ب َِما
َّ
ٌ َـينَـ ُه ْم مِيث
ْ َـينَ ُك ْم َوب
ْ َالن ْص ُر ا اَِّل َع ٰلي قَ ْو ٍم ب
ِ ون ب
)﴾ (االنفال72﴿ ري
ٌ ِص
َ تَ ْع َم ُل

8- Hac, 77-78

İman

İnanıp yurtlarından göçenler (Allah için ve
İslâmî toplum için evinden ve hayatından geçenler),
mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler,
bunlara sığınak verip yardımda bulunanlar, işte
bunlar, birbirlerine bağlılardır ve birbirlerinin velileridir. İnandıkları hâlde yurtlarından göçmeyenlere (pek çok sorumluluklar içeren İslâmî toplumun
üyeliğine girmeyenlere) gelince, göçünceye dek onlarla bağ ve bağlılığınız yoktur.9
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4
İman ve Sorumluluklara Bağlılık
Doğru iman -bir önceki bölümde düşünmeye sunduğum ayetler uyarınca- sorumluluktan ayrılmayan
imandır. Çıkar düşkünleri, imanî sorumlulukları uygulanması gerekli sorumluluklar olarak görmezler.
Onlar, şahsî ve haksız çıkarlarıyla örtüştüğü sürece
bu sorumluluklara bağlı kalır, aksi durumda ise onlara itinasız ve kayıtsız kalırlar.
Kur'ân kültürü açıkça, -belki de sıkıntılı günler
için gönüllerinin bir köşesinde kalbî iman mayası saklayan- bu tür bireyleri, mümin olmayanlar ve
iman yoksunları olarak duyurmuş ve de Allah'ın
müminler için verdiği saadet, kurtuluş, başarı, üstünlük... müjdelerini, her hâl ve durumda dinî sorumluluklarına bağlı ve sorumluluk bilinci taşıyan
müminlere özgü kılmıştır.
Aşağıdaki ayetler, Kur'ân'ın bu husustaki açık
ayetleridir:

َّ ات َو
ٍ َات ُمبَيِّـن
ٍ َلََق ْد اَن َزلْـنَا ٰاي
اللـ ُه يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشآء اِٰلي

َّ ون ٰا َمَّنا ب
ٍ ِص َر
ول
ِ ِالر ُس
َ ُ﴾ َويَ ُقول46﴿ ِيم
ٍ اط ُم ْستَق
َّ ِاللـ ِه َوب
َ ِك َو َما اُوٰلئ
َ ِن بَ ْع ِد ذَال
ِك
ٌ َواَ َط ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّي فَ ِر
ْ يق ِم ْن ُه ْم م

َّ ﴾ َواِذَا ُد ُعوا اِلَي47﴿ ني
اللـ ِه َو َر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم
َ ِبِالْ ُم ْؤ ِمن
İman

﴾ َوا ِْن يَ ُك ْن لَُه ُم الْ َح ُّق48﴿ ون
ٌ ـينَ ُه ْم اِذَا فَ ِر
َ يق ِم ْن ُه ْم ُم ْع ِر ُض
ْ َب

ض اَ ِم ْارتَابُوا
ٌ ﴾ اَفِي قُ ُلوبِِه ْم َم َر49﴿ ني
َ ِـي ِه ُم ْذ ِعن
ْ َيَ ْاتُوا اِل

َّ يف
َ اللـ ُه َع َل ْي ِه ْم َو َر ُسولُ ُه بَ ْل اُوٰلئ
ِك ُه ُم
َ ون اَن يَ ِح
َ ُاَ ْم يَ َخاف

َّ
َّ ني اِذَا ُد ُعوا اِلَي
اللـ ِه
َ ِان قَ ْو َل الْ ُم ْؤ ِمن
َ ﴾ اِنَّ َما َك50﴿ ون
َ الظال ُِم

َ ِعنَا َواَ َط ْعنَا َواُوٰلئ
ِك ُه ُم
ْ َو َر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَْينَ ُه ْم اَ ْن يَ ُقولُوا َسم
َّ ش
َّ ﴾ َو َمن يُ ِط ِع51﴿ ون
اللـ َه
َ اللـ َه َو َر ُسولَ ُه َويَ ْخ
َ ِح
ُ الْ ُم ْفل
َ َويََّتـ ْق ِه فَ ُاوٰلئ
)﴾ (النور52﴿ ون
َ ِك ُه ُم الَْفآئِ ُز

Andolsun ki biz, her şeyi açıklayan deliller indirdik ve Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.
Ve derler ki: İnandık Allah'a ve Peygambere ve

itaat ettik, sonra da onların bir kısmı bu sözün ardından yüz çevirir ve onlar inanmış kişiler değildir.
Onlar, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve
Peygamberine çağrıldıkları zaman içlerinden bir
kısmı, derhal yüzlerini döndürür.
Fakat hak kendilerindeyse ona koşa-koşa gelirler.
Gönüllerinde hastalık mı var, yoksa şüphe mi
ediyorlar, yoksa Allah'ın ve Peygamberinin, onlara
bir haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır,
onlardır zalimlerin ta kendileri.
Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman inananların sözü, ancak duyduk ve itaat ettik sözüdür, böyle der onlar ve onlardır
kurtulanların, muratlarına erenlerin ta kendileri.
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Ve kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder,
Allah'tan korkar ve ondan çekinirse o çeşit kişilerdir muratlarına erenlerin, kurtulup nusret bulanların ta kendileri.10

Ve nitekim sonraki iki ayet, imana uygun ve layık amel birlikteliğini sağlayan müminlere "Allah'ın
halifeliği", dünyaya siyasî egemenlik ve İslâmî ideal toplumu teşkil gibi gönül okşayıcı müjdeyi şöyle
vermektedir:

َّ َو َع َد
ِ ِح
ات
َّ ين ٰا َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا
َ اللـ ُه الَّ ِذ
َ الصال

َْـنـ ُه ْم فِي ا
ِن قَ ْب ِل ِه ْم
ِ ال ْر
َّ لَيَ ْستَ ْخ ِل َف
ْ ين م
َ استَ ْخ َل َف الَّ ِذ
ْ ض َك َما
ـنـ ُه ْم
َّ ََولَـيُ َم ِّكـنَ َّن لَُه ْم دِينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ ٰضي لَـ ُه ْم َولَـيُبَ ِّدل
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...ون بِي َش ْيئًا
َ ِن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم اَ ْمنًا يَ ْعبُ ُدونَنِي اَل يُ ْش ِر ُك
ْم
)﴾ (النور55﴿

Allah, sizden inanıp iyi işlerde bulunanlara, onlardan önce gelip geçenleri nasıl yeryüzüne sahip
ve hakim kıldıysa onları da mutlaka yeryüzüne
sahip ve hakim kılmayı ve onlara, razı ve hoşnut
oldukları dini nasip edip o dini, bütün dinlerden
üstün etmeyi, korkularını emniyete tebdil eylemeyi
vaat etmiştir; bana kulluk etsinler ve hiçbir şeyi eş
tutmasınlar bana.11

10- Nûr, 46-52
11- Nûr, 55

İman

5
Müjdeler (1)
İnsanın her yönlü ve yetkin mutluluktan faydalanabilmesi için nelere ihtiyacı var?
İnsanın bu bağlamda ihtiyaç duydukları şöyle sıralanabilir:
1- Mutluluk amacını tanımalı ve yolunu bilmelidir. (Hidayet)
2- İnsanın görüş ve anlak cevherini karanlık örtülerle çevreleyen bilgisizlik, gurur ve kuruntu perdeleri, görme ve anlama gücünü insandan selbeden her
şey ortadan kalkmalı ve hakikat nuru kalbine yansımalıdır. (Nur)
3- İnsan, mutluluk yönündeki uzun yolunda -dış
kaynaklı engelleyici etkenlerden daha bitirici de olabilen- iç kaynaklı sıkıntı ve vesveselerden kurtulmalıdır. (İtminan ve güven)
4- Uğraş ve çabasının faydalı olduğunu bilmeli ve
sonunun iyi olduğuna ümit beslemelidir.
5- Yanlışları ve hataları telafi edilebilir ve bağışlanabilir olmalıdır. (Mağfiret ve rahmet)
6- Her hal ve durumda güvenilir bir dayanaktan
faydalanmalıdır.
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7- Düşmanlarla ve düşmanlıklarla karşılaştığında,
insanların gücünden daha üstün gücün yardımından
nasiplenmelidir.
8- Muhalif cephe ve saflardan üstün olmalıdır.
9- Onun çabasını engelleyen ve etkisizleştirenlere, izlediği yola ve ulaşmak istediği amaca düşman
olanlara galebe çalmalıdır.
10- Sonuç olarak bütün sıkıntıları, baskıları, engelleri ve kısıtlamaları aşıp maksat ve amacına ulaşmalıdır. (Kurtuluş ve başarı)
11- Her durumda -yolda ve konakta- bu dünyada
insan için hazırlanmış birikimlerden yararlanmalıdır...
Ve nitekim yaşam süresinin bitmesinden ve bütün
çabalarının son bulmasından sonra, kendisini layık
mükâfatlarla karşı karşıya bulmalıdır; nimet ve rıza
cennetinde huzur içinde dinlenmeye çekilmelidir.
Şimdi, bütün bunları -sorumluluk bilinci ve amel
ile birlikte olan- iman üzerine kuran ve bu imanın sahibini müjdeleyen Kur'ân'ın buyruğunu dinleyelim:
Hidayet:

ِ ِح
ات يَ ْه ِدي ِه ْم َربُّـ ُه ْم بِاِميَانِِه ْم
َّ ين ٰا َمنُوا َو َع ِم ُلوا
َ ا َِّن الَّ ِذ
َ الصال

َِْن تَ ْحتِ ِه ُم ا
ِ ار فِي َجَّن
)﴾ (يونس9﴿ ِيم
َّ ات
ْ تَ ْج ِري م
ِ النع
ُ النْ َه
İnanıp iyi işlerde (imana uygun sorumluluk-

larda) bulunanları Rableri, (amel ile birlikte olan)
imanları vesilesiyle (saadet menziline, yürünecek
yollara, tekâmül araçlarına) hidayet eder.12
12- Yûnus, 9

ُ ِِّن َرب
ـك ْم َواَنْـ َزلْنَا
َّ يَآ اَيُّـ َها
ٌ آء ُك ْم بُ ْر َه
ْ ان م
َ اس قَ ْد َج
ُ الن

İman

َّ ين ٰا َمنُوا ب
ِاللـ ِه َوا ْعتَ َص ُموا
َ ﴾ فَ َا َّما الَّ ِذ174﴿ ورا ُمبِينًا
ً ُـي ُك ْم ن
ْ َاِل

ـي ِه ِص َرا ًطا
ْ َبِ ِه فَ َسيُ ْد ِخ ُل ُه ْم فِي َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َوفَ ْض ٍل َويَ ْه ِدي ِه ْم اِل
)﴾ (النّساء175﴿ ِيما
ً ُم ْستَق

Ey insanlar, size Rabbinizden reddi mümkün
olmayan bir delil gelmiştir ve size apaçık bir nur
indirmişizdir.
Allah'a inanıp ona sarılanları o, kendi rahmetine ve
ihsanına alacak ve onları doğru yola sevkedecektir.13

َّ ين َجا َه ُدوا فِينَا لَـنَ ْه ِديََّنـ ُه ْم ُسبُ َلـنَا َوا َِّن
االلـ َه لَ َم َع
َ َوالَّ ِذ

)﴾ (العنكبوت69﴿ ني
الْ ُم ْح ِسنِ َ

Bizim yolumuzda (ve ilâhî amaçlar uğrunda) çalışanları yollarımıza (ki insanın saadet ve tekâmül
yollarıdır) sevk ederiz biz ve şüphe yok ki Allah,
elbette beraberdir iyilik edenlerle.14
Nur:

ُّ ِن
ِ الظـ ُل َم
ات اِلَي
َ ين ٰا َمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُه ْم م
َ ِـي الَّ ِذ
ُّ اَ َّللـ ُه َول

َّ ين َك َف ُروا اَ ْولِيَآ ُؤ ُه ُم
ِن
ُّ
ُ الطاغ
َ ُوت يُ ْخ ِر ُجونَـ ُه ْم م
َ الـن ُو ِر َوالَّ ِذ

ُّ النو ِر اِلَي
َ ات اُوٰلئ
ِ الظ ُل َم
ون
َّ اب
ُّ
َ النا ِر ُه ْم فِي َها َخال ُِد
ُ ِك اَ ْص َح
)﴾ (البقرة257﴿

13- Nisâ, 174-175
14- Ankebût, 69
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Allah, dostudur inananların. Onları karanlıklardan (bilgisizlik, hurafe, gurur, insanlığa aykırı dayatmacı rejim karanlıklarından) kurtarıp (marifet,
bilgi ve insanî değerler) ışığına ulaştırır. İnanmayanlarınsa dostları tağutlardır/azgınlardır, onları
(marifet) ışığından uzaklaştırıp karanlıklar zindanına götürürler. Onlardır ateş ehli, onlardır orada
ebedî kalanlar.15

َّ ين ٰا َمنُوا ا ْذ ُك ُروا
﴾41﴿ ريا
ً ِاللـ َه ِذ ْك ًرا َكث
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ

﴾ ُه َو الَّ ِذي يُ َص ِّلي َع َل ْي ُك ْم42﴿ ًوه بُ ْك َر ًة َواَ ِصيلا
ُ َو َسبِّ ُح
ُّ ِن
َ َو َم آَلئ
ِ الظ ُل َم
ان
ُّ ات اِلَي
َ النو ِر َو َك
َ ِكـتُـ ُه لِـيُ ْخ ِر َج ُك ْم م

)﴾ (االحزاب43﴿ يما
َ ِبِالْ ُم ْؤ ِمن
ً ني َر ِح
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Ey inananlar, Allah'ı çok çok anın.
Ve onu sabah, akşam, tenzih edin.

Öyle bir mabuttur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o ve melekleri, rahmetler ihsan
eder size.16

َّ ين ٰا َمنُوا اتَّـ ُقوا
ُ اللـ َه َوٰا ِمنُوا ب َِر ُسولِ ِه يُ ْؤت
ِك ْم
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ

ِر لَ ُك ْم
َ ورا تَ ْم ُش
ْ ِك ْف َل ْي ِن م
ً ُِن َر ْح َمتِ ِه َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم ن
ْ ون بِ ِه َويَ ْغف
َّ َو
)﴾ (احلديد28﴿ يم
ٌ اللـ ُه َغ ُف
ٌ ور َر ِح

Ey inananlar, çekinin Allah'tan ve inanın Peygamberine de size rahmetinden iki pay versin ve
size bir nur kılsın ki onunla doğru yolu bulun.17
15- Bakara, 257
16- Ahzab, 41-43
17- Hadid, 28

İman

6
Müjdeler (2)
İtminan ve Güven:

Vesvese, dağdağa ve ıstıraptan kurtuluş müminin en önemli özelliklerinden biridir. Kur'ân-ı Kerim
iman ehlini, bu çok değerli ruh haliyle müjdelemekte
ve şöyle buyurmaktadır:

َّ ال ب ِِذ ْك ِر
َّ ِن قُ ُلوبُُه ْم ب ِِذ ْك ِر
َ َاللـ ِه ا
اللـ ِه
ُّ ين ٰا َمنُوا َوتَ ْط َمئ
َ الَّ ِذ

ِ ِح
ات
َّ ين ٰا َمنُوا َو َع ِم ُلوا
ُّ تَ ْط َمئ
َ ﴾ الَّ ِذ28﴿ وب
ُ ِن الُْق ُل
َ الصال

)﴾ (الرعد29﴿ ب
ٍ ُطوٰبي لَُه ْم َو ُح ْس ُن َم ٰا

İnananlar, öyle kişilerdir ki Allah'ı anmakla ya-

tışır, kuvvetlenir gönülleri. İyice bilin ki gönüller,
Allah'ı anmakla yatışır, kuvvet bulur (Allah'a doğru
hidayet edilirler). İnananlara ve iyi işlerde bulunanlara gelince: Kutluluk da onlara, dönüp varılacak
güzel yurt da.18

Hz. İbrahim (a.s); belirli, programlı, makul bir ekol
ve mektebi izlemediklerinden dolayı huzurlu bir gönül
ve mutmain bir ruhtan yoksun olan kendi döneminin
şaşkın müşrikleri karşısında bu gerçeği dile getirmiş
18- Ra'd, 28-29
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ve de sarsılmaz imanından beslenen kendi gönlünün
huzurunu ve batınî güvenini şöyle anlatmıştır:

َّ اجونِّي فِي
َ َآج ُه قَ ْو ُم ُه ق
ان َو آَل
ِ اللـ ِه َوقَ ْد َه َد
ُّ ال اَتُ َح
َّ َو َح

آء َربِّي َش ْيئًا َو ِس َع َربِّـي ُك َّل
ُ اَ َخ
َ اف َما تُ ْش ِر ُك
َ ون بِ ِه ا آَِّل اَ ْن يَ َش

َ ََش ْي ٍء ِع ْل ًما اَف
اف َمآ اَ ْش َر ْكتُ ْم
ُ ﴾ َو َك ْي َف اَ َخ80﴿ ون
َ ال تَتَ َذ َّك ُر

َّ ـك ْم اَ ْش َر ْكتُ ْم ب
ُ َّون اَن
َ َو
ِاللـ ِه َما لَ ْم يُـنَـ ِّز ْل بِ ِه َع َل ْي ُك ْم
َ ُال تَ َخاف

َُْس ْل َطانًا فَـ َا ُّي الَْف ِري َق ْي ِن اَ َح ُّق ب ا
﴾81﴿ ون
َ ِال ْم ِن ا ِْن ُكنتُ ْم تَ ْع َل ُم

َ ِسوا اِميَانَُه ْم ب ُِظ ْل ٍم اُوٰلئ
َِْك لَُه ُم ا
ال ْم ُن َو ُه ْم
َ الَّ ِذ
ُ ين ٰا َمنُوا َولَ ْم يَ ْلب
)﴾ (االنعام82﴿ ون
َ ُم ْهتَ ُد
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Kavmi, onunla (İbrahim'le) çekişmeye girişince
de "Allah bana doğru yolu buldurduktan sonra da

O'nun hakkında benimle çekişmeye mi kalkıyorsunuz?" demişti, "Ben, sizin Tanrıya eş tanıdıklarınızdan korkmam, Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin
bilgisi her şeyi kuşatmıştır, hâlâ mı düşünmeyecek,
öğüt kabul etmeyeceksiniz?"
"Siz, hiçbir delile sahip olmadığınız hâlde o putları Allah'a eş tanımaktan korkmuyorken ben o eş tanıdıklarınızdan nasıl korkarım ki? Biliyorsanız söyleyin, (Allah'ı tanıyan ve basiretle ona yönelen ben mi,
yoksa batıl kuruntularda olan sizler mi?) bu iki taraftan hangisi daha fazla emniyete hak kazanmıştır?"
İnananlar ve inançlarını haksızlıkla karıştırmayanlardır emin olmaya hak kazananlar ve onlardır
doğru yolu bulmuş olanlar.19
19- En'am, 80-82

Faydalı Çaba:
İman

İman ehli, attığı her adımın kendisini hedefe biraz
daha yaklaştırdığını, hareket ve çabasının olumlu ve
iyi sonuç doğuracağını, en küçük çalışmasının bile
zayi olmayacağını ve genel anlamıyla faaliyetlerinin
faydalı olduğunu bilir:

َّ و َما َج َع ْلنَا الْق ِْب َل َة الَّتِي ُك ْن َت َع َل ْي َهآ ا...
ِال لِـنَ ْعـ َل َم َم ْن
َ

َ الر ُس
ِب َع ٰلي َعقِبَ ْي ِه َوا ِْن َكانَ ْت لَ َكبِري ًة
َّ َي
َّ ول م
ُ ـتب
ُ ِم ْن يَ ْنـ َقـل
َّ ِـع

َّ ان
َّ ين َه َدي
َّ ا
يع اِميَانَ ُك ْم ا َِّن
َ اللـ ُه َو َما َك
َ ِال َع َلي الَّ ِذ
َ اللـ ُه لِيُ ِض
َّ
)﴾ (البقرة143﴿ يم
ٌ اس لَ َر ُؤ
ِ ِالن
َّ اللـ َه ب
ٌ وف َر ِح

...Zâten evvelce yöneldiğini (Beytü'l-Mukaddes)
kıble yapışımızdan maksat da ancak Peygamber'e
uyacak olanları, iki topuğu üstünde gerisin geriye
döneceklerden ayırt etmektir. Bu, elbette Allah'ın
doğru yolu gösterdiği kimselerden başkalarına ağır
gelecek. Allah, imanınızı zayi etmez. Şüphe yok ki
Allah, insanları esirgeyicidir, rahimdir.20

ِ ِح
ِس ْعيِ ِه
َ ِن فَلاَ ُك ْف َر
َّ ِن
ٌ ات َو ُه َو ُم ْؤم
َ فَ َم ْن يَ ْع َم ْل م
َ الصال
َ ان ل

)﴾ (االنبياء94﴿ ون
َ َُواِنَّا لَـ ُه َكاتِب

İnanarak iyi işlerde bulunanların çalışmaları, örtülü ve karşılıksız kalmaz ve biz, şüphe yok ki onları yazmadayız.21

20- Bakara, 143
21- Enbiyâ, 94
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Tevhid

7
İslâmî Dünya Görüşünde Tevhid
İslâm'ın (felsefî ve temel bakışında) dünya görüşünde evrendeki bütün varlıklar, üstün bir güce
bağlıdır ve onun kuludur. Bu üstün güç Allah'tır ve
ilim, kudret, irade, hayat... gibi güzel nitelikli temel
sıfatların sahibidir.
Göze bile gelmeyen en küçük zerrelerden tutun,
en büyük samanyollarına ve henüz keşfedilmemiş
dünyalara kadar hepsi Allah tarafından yaratılmıştır;
onun yönetimine ve iradesine tâbidir. Evrenin bütün
varlıkları Allah'ın gücüne boyun eğmiş kullarıdırlar
ve O'na kulluk, bütün varlıkların ortak noktasıdır.
Oğul, eş, denk... unvanı verilse bile hiçbir şey Allah'a
kulluk dairesinin dışında değildir.
Kulların sahip oldukları -düşünce, zeka, karar
verme gücü, maddî imkânlar....- her şey Allah'tandır
ve onların varlığı da, devamı da Allah'ın elindedir.
Bu bakış tarzı, İslâm'daki bütün tasarıların, programların, amelî düşüncelerin (ideolojinin) altyapısı
ve temel direğidir.
Tevhid gerçeği ve esintisi Kur'ân'ın yüzlerce ayetinde açıkça görülmektedir. Örnek olması bakımından aşağıdaki ayetlere dikkat ediniz:
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َّ اَ َّللـ ُه آَل اِٰلـ َه ا
َ ال تَ ْا ُخ ُذ ُه ِسنَ ٌة َو
َ وم
ال نَ ْو ٌم
ُ ـي
ُّ ِال ُه َو الْ َح ُّي الَْق

َْات َو َما فِي ا
ِ الس ٰم َو
ض َم ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َد ُه
ِ ال ْر
َّ لَ ُه َما فِي

ُ ال يُ ِح
َّ ا
َ ِال بِِا ْذنِ ِه يَ ْع َل ُم َما بَْي َن اَْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو
ِش ْي ٍء
َ ون ب
َ يط
َّ ِن ِع ْل ِم ِه ا
َ ض َو
َْات َو ا
ِ الس ٰم َو
ال
َ ال ْر
ْم
َّ آء َو ِس َع ُك ْر ِسُّيـ ُه
َ ِال ب َِما َش
)﴾ (البقرة255﴿ يم
ُ ِي الَْع ِظ
ُّ يَـ ُؤو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َو ُه َو الْ َعل

Öyle bir Allah ki O'ndan başka yoktur tapacak
(ilâh). Diridir, her an yarattıklarını tedbir ve tasarruf

edip durur. Ne uyuklamaya kapılır, ne uykuya dalar (bir an olsun gaflet O'na yol bulamaz). O'nundur
ne varsa göklerde ve yeryüzünde. Kimdir izni olmadıkça O'nun yanında şefaate kalkışacak? (Kulla-
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rın) önlerindekini de bilir, artlarındakini de. O'nun
bilgisinden, dilediği miktardan başka hiçbir şeyi
kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri de kaplayıp kucaklamıştır, yeryüzünü de. Göğü, yeri korumak, O'na
ağır da gelmez. O'dur çok yüce ve çok ulu.22

﴾ لََق ْد ِج ْئتُ ْم َش ْيئًا88﴿ ـدا
ً َالر ْح ٰم ُن َول
َّ َوقَالُوا اتَّ َخ َذ

َْات يَتَ َف َّط ْر َن ِم ْن ُه َوتَـ ْن َش ُّق ا
ض
ُ ال ْر
ُ الس ٰم َو
َّ ﴾ تَ َكا ُد89﴿ ا ًِّدا

ُ ََوتَ ِخ ُّر الْ ِجب
﴾91﴿ ِلر ْح ٰم ِن َولَ ًدا
َّ ﴾ اَ ْن َد َع ْوا ل90﴿ ال َه ًّدا

ِن ُك ُّل َم ْن فِي
ْ ﴾ ا92﴿ ِلر ْح ٰم ِن اَ ْن يََّت ِخ َذ َولَ ًدا
َّ َو َما يَنبَغِي ل
َْات َو ا
ِ الس ٰم َو
﴾ لََق ْد93﴿ الر ْح ٰم ِن َع ْب ًدا
ِ ال ْر
َّ
َّ ض ا اَِّل ٰاتِي

)﴾ (مرمي94﴿ اَ ْح َصا ُه ْم َو َع َّد ُه ْم َع ًّدا

22- Bakara, 255

Ve dediler ki: "Rahman, oğul edindi."
Andolsun ki pek çirkin bir söz söylediniz.
Tevhid

Öylesine bir söz ki neredeyse gökler parçalanacak ve yer yarılacak ve dağlar dağılıp çökecek.
Rahmanın oğlu var demeleri yüzünden.
Rahmana oğul edinmek yaraşmaz.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de Rahmanın
tapısına kul olarak gelir.
Andolsun ki hepsini topluluk bakımından da
saymıştır, tek-tek de ve hepsini, hepsinin ahvalini
bilir.23
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8
İslâm İdeolojisinde Tevhid
Kur'ân'ın tanıttığı tevhid, kayıtsızca ve sorumsuzca bir bakış değildir. Tevhid, sorumluluk yükleyen
bir marifettir; etkin ve yapıcı bir bakıştır; toplumun
yapısında, yönetiminde, stratejisinde, hedefini belirlemede, korunma ve bekası yönündeki unsurları
temin etmede temel ve belirleyici etkisi olan bir dü-
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şünce tarzıdır. Özlü deyimiyle tevhid, İslâm'ın (ideolojisinin) rükünlerindendir -ve hatta ana rüknüdür-.
Evrenin ve insanın üstün güç olan Allah'a bağımlılığı, evrenin bir amaç ve hedef için yaratılmış
olmasını gerektirir. Hemen şunu da eklemeliyim ki
insanın akla, karar ve irade gücüne sahip olması,
onun yaratılış hedefi yolunda ve doğru yönde adım
atmasını gerektirir. İnsanın bunu gerçekleştirebilmesi, öncelikle hedef ve yönü tanımasına bağlıdır.
Allah'ın yaratıcılığı ve tekvinî hakimiyeti, kanun
koyuculuk ve teşri yetkisinin de O'nun emrinde olmasını ve herkesin (kendileri için kanun ve yasa vazedilebilir şuur sahibi bütün varlıkların) Allah tarafından koyulan kanuna uymasını gerektirir. (İlâhlığın
sadece Allah'a aitliği)

Allah'ın ilminin sınırsızlığı, insan ile ilgili yasama
salahiyetinin (ki insanların ihtiyaç ve maslahatlarıyla
Bütün varlıkların Allah karşısında eşit seviyede

Tevhid

uyumludur) sadece O'na mahsus olmasını gerektirir.
kul oluşu, Allah'ın kullarından hiçbirinin kendi başına ve bağımsız olarak diğer kulları yönetme hakkına sahip olmamasını (tağutu reddetmeyi), insanların yaşamıyla ilgili herşeyin yönetiminin sadece
Allah tarafından yönetmek için seçilen kimseye (ya
masum imamlar gibi şahıs eliyle veya masum imamın gaybeti döneminde İslâmî hakim gibi ölçülere
uygun olarak) aidiyetini gerektirir. (Rabliğin sadece
Allah'a aitliği)
Aşağıdaki ayetler üzerinde düşünmek, tevhid ve
ilgili tali konulardaki İslâmî düşünce tarzının bazı
karelerini aydınlatacaktır:

َّ ون
اللـ ِه اَنْ َدا ًدا يُ ِحُّبونَُه ْم
ِ ِن ُد
ِ الن
َّ ِن
َّ َاس َم ْن ي
ْ ـت ِخ ُذ م
َ َوم

َّ َك ُح ِّب
ين
َ ين ٰا َمنُوا اَ َش ُّد ُحًّبا لَِّلـ ِه َولَ ْو يَ َري الَّ ِذ
َ اللـ ِه َوالَّ ِذ

َّ ِيعا َواَ َّن
اللـ َه
َ َظ َل ُموا اِ ْذ يَ َر ْو َن الْ َع َذ
ً ـو َة لَِّلـ ِه َجم
َّ اب اَ َّن الُْق

ين
ِ يد الْ َع َذ
ُ َش ِد
َ ِن الَّ ِذ
َ ين اتُّب ُِعوا م
َ ﴾ اِ ْذ تَبَ َّراَ الَّ ِذ165﴿ اب
َ َ﴾ َوق166﴿ اب
َْاب َوتَ َق َّط َع ْت بِِه ُم ا
ال
ُ َال ْسب
َ اتَّبَ ُعوا َو َراَ ُوا الْ َع َذ

َ ين اتَّبَ ُعوا لَ ْو اَ َّن لَنَا َك َّر ًة فَنَتَبَ َّراَ ِم ْن ُه ْم َك َما تَبَ َّر ُؤوا مَِّنا َكذاَل
ِك
َ الَّ ِذ

َّ يُ ِري ِه ُم
ٍ اللـ ُه اَ ْع َمالَُه ْم َح َس َر
ِن
ِ ِخار
َ ات َع َل ْي ِه ْم َو َما ُه ْم ب
َ ِج
َ ني م
)﴾ (البقرة167﴿ النا ِر
َّ
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İnsanların bir kısmı Allah'tan başka ona birtakım eşitler (insan veya başka cinsten) edinirler
de onları, Allah'ı sever gibi severler. İnananlarsa,
Allah'ı onlardan daha kuvvetli bir sevgiyle severler. Zulmedenler (Allah'tan başkasına teslim olmakla), bir görselerdi ki azaba düşecekleri vakit
bütün kuvvet, ancak ve ancak Allah'ındır ve Allah,
çok şiddetli azap eder (kuşkusuz ki davranışlarından pişman olurlardı).
O vakit kendilerine uyulanlar, azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçınır, uzaklaşırlar, aralarındaki vesile ve sebepler de tamamıyla kesilir gider.
Onlara uyanlar da muhakkak derler ki: "Keşke
bir kere daha dünyaya dönseydik de onlar bizden
nasıl kaçındıysa biz de onlardan kaçınsaydık, çekinseydik." İşte Allah, onlara yaptıkları işleri, üstlerine çöken bir hasretten ibaret olarak gösterir. Onlar, ateşten dışarı çıkamazlar.24

24- Bakara, 165-167

Tevhid

9
İbadet ve İtaatin Sadece Allah'a
Aitliği
Tevhidin felsefî bir bakış olmakla birlikte, ilim
doğuran ve yaşamı yönlendiren bir marifet de olduğuna geçen bölümde dikkat çekmiştik. Yani insanların sosyal ve bireysel yaşamı tevhid inancı üzerine
kurulmalıdır.
Kur'ân'daki "tevhidî bildirgenin" bazı ana maddelerine değinmek istiyorum:
Tevhid ilkesi uyarınca insanlar, Allah'tan başka
hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ibadet ve itaat etme
hakkına sahip değildirler. Tarih boyunca güçlüler tarafından insanlığa yüklenen yönetimlerin tümü yanlış ve de hak karşıtıdır.
Bu genel ifade; putları, ilâhları, azgın nefs eğilimlerinin tümünü içerir.
Allah'a eş koşmaktan söz eden aşağıdaki ayetler,
tevhid ilkesinin genel tasarısını göstermektedir:

ُ ِيعا ثُ َّم نَـ ُق
ين اَ ْش َر ُكوا َم َكانَ ُك ْم
َ ول لَِّل ِذ
ً َويَ ْو َم نَ ْح ُش ُر ُه ْم َجم

َ َاَنْـتُ ْم َو ُش َر َكآ ُؤ ُك ْم فَ َزيَّـ ْلنَا بَْينَ ُه ْم َوق
ال ُش َر َكآ ُؤ ُه ْم َما ُك ْنـتُ ْم
َّ ﴾ فَ َك َفي ب28﴿ ون
ـينَنَا َوبَْينَ ُك ْم ا ِْن
ً ِاللـ ِه َش ِه
َ اِيَّانَا تَ ْعبُ ُد
ْ َيدا ب
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ُ ـنا َع ْن عِبَا َدت
َ ﴾ ُهنَال29﴿ ني
س
ٍ ِك تَ ْب ُلو ُك ُّل نَْف
َّ ُك
َ ِك ْم لََغافِ ِل
َّ َما اَ ْس َل َف ْت َو ُر ُّدوا اِلَي
َ اللـ ِه َم ْو
ال ُه ُم الْ َح ِّق َو َض َّل َع ْن ُه ْم َما

َْالس َمآء َو ا
ض
ِ ال ْر
َ َكانُوا يَ ْفتَ ُر
َ ﴾ قُ ْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُك ْم م30﴿ ون
َّ ِن

ُ اََّم ْن يَ ْمل
َْالس ْم َع ا
ِن الْ َميِّ ِت
َ ار َو َم ْن يُ ْخ ِر ُج الْ َح َّي م
َ والبْ َص
َّ ِك

َّ ون
َْـر ا
اللـ ُه
َ ُال ْم َر فَ َسيَ ُقول
َ َويُ ْخ ِر ُج الْ َميِّ َت م
ُ ِِّن الْ َح ِّي َو َم ْن يُ َدب
َ َفَ ُق ْل اَف
)﴾ (يونس31﴿ ون
َّ َال ت
َ ـتـ ُق

O gün hepsini (kıyamette) toplayacağız, sonra
da şirk koşanlara siz de diyeceğiz, yerinizde durun,
şirk koştuğunuz şeyler de yerlerinde dursun; aralarını tamamıyla ayırmışızdır ve şirk koştukları şey-
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ler, siz zâten bize tapmıyordunuz ki demişlerdir.
Şüphe yok, bizimle sizin aranızda Allah tanıktır
ki sizin kulluğunuzdan haberimiz bile yoktu.
Herkes, evvelce yaptığını bulur, cezasını çeker
orada ve hepsi de gerçek mevlâlarının tapısına döndürülmüştür ve iftira ettikleri şeyler de gözlerinden
kaybolmuş, helâk olup gitmiştir.
De ki: "Size gökten, yerden rızık veren kimdir,
kulaklarla gözlere malik olan kim ve ölüden diriyi
çıkaran, diriden ölüyü çıkaran kim ve (evrenin) işlerini (tekvin alanında) tedbir eden kim?" Diyecekler
ki "Allah." O vakit de ki: "Neden çekinmezsiniz öyleyse (ve yasama alanında dünyayı yönetmek için
Allah'tan başkasını seçersiniz)?"25
25- Yûnus, 28-31

Daha sonra da ayet, tonu ve ifadesiyle, taştan
ve ağaçtan... yontma cansız putlardan daha ziyade
le buyurmaktadır:

Tevhid

beşerî ve rablık müddeisi olan putlara yönelerek şöy-

َّ ِك ْم َم ْن يَ ْه ِدي اِلَي الْ َح ِّق قُ ِل
ُ ِن ُش َر َكآئ
اللـ ُه يَ ْه ِدي
ْ قُ ْل َه ْل م

ـتـبَ َع اََّم ْن اَل يَ ِه ِّدي
َّ ُلِْل َح ِّق اَفَ َم ْن يَ ْه ِدي اِلَي الْ َح ِّق اَ َح ُّق اَن ي
)﴾ (يونس35﴿ ون
َ ا آَِّل اَ ْن يُ ْه َدي فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َف تَ ْح ُك ُم

De ki: "Ona eş saydıklarınız içinde hangisi halkı
gerçeğe sevkedip yol gösterir?" De ki: "Allah, gerçek yola sevk eder, doğru yolu gösterir. Halkı gerçeğe sevk eden mi uyulmaya daha lâyıktır, doğru
yola sevkedilmedikçe o yolu bulamayan mı? Nasıl
hükmediyorsunuz?"26

Açıktır ki hidayet etmek ve hidayet bulmak, canlı
varlığa ve insana mahsus bir husustur. O hâlde bu
ayette, rablık ve hükmetme iddiası olan ve diğer
insanların ibadet ve itaatini celbetmede kendilerini
Allah'a eş tutan insanlardan söz edilmektedir.
Gerek din kisvesine bürünen güçler (ahbar ve
ruhban=bilginler ve rahipler) ve gerekse siyasî ve
iktisadî güçler (tağut, ileri gelen, mal-menal sahibi)
rolünde olan ilâhlık müddeilerine kulluğu reddetmek gerekir.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehlikitab'a önerisini içeren bir
ayet şöyle buyurmaktadır:
26- Yûnus, 35
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َ قُ ْل يَـآ اَ ْه
ـيـنَـنَا
ِ َـل الْ ِكـت
َ ـوا اِٰلي َكـل
َ ِمـ ٍة َس
ْ َاب تَ َعال
ْ َـوآ ٍء ب
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َّ ِال
ُ َـيـن
َّ ـد ا
َ اللـ َه َو
َ ـش ِر َك بِـ ِه َش ْيـئًا َو
ال
ْ ُال ن
َ ُـعـب
ْ َـك ْم اَ َّال ن
ْ ََوب

َّ ون
َ ـخ
ِ ـت
ـوا
ِ ِن ُد
َّ َي
ْ ـع ًضا اَ ْربَابًا م
ْ َـع ُضنَا ب
ْ َـذ ب
ْ َّـول
َ َاللـ ِه فَـاِن ت
)﴾ (ٰال عمران64﴿ ون
ُ فَـ ُقولُوا ْاش َه
َ ِـم
ُ ـدوا بِـ َانَّا ُم ْسل

De ki: "Ey kitap ehli, gelin aramızda eşit olan tek
söze: Ancak Allah'a kulluk edelim, O'na hiçbir şeyi
eş ve ortak etmeyelim, Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı tanrı tanımayalım. Gene de yüz
döndürürlerse deyin ki tanık olun, özümüzü tanrıya teslim edenleriz biz."27

Kur'ân-ı Kerim bütün bunların yanında, elçilere
ve seçkin kullara yapılan itaati Allah'a itaat saymış
ve toplumu yönetmesi gerekenleri (peygamberler ve
emir sahipleri olarak) birkaç ayette tanıtmıştır.

27- Âl-i İmran, 64

Tevhid

10
Tevhidin Ruhu: Allah'tan Başkasına
Kulluk Etmemek
Tevhid ve şirk içerikli diğer bazı ayetler üzerinde
düşünüldüğünde tevhidin kapsamı, yaşam ve sosyal
organize alanında tevhide dayalı yöntem daha bir
belirginlik kazanacaktır.
Kur'ân-ı Kerim, Allah'tan başkasına ibadet etmemeyi muvahhid insan için yeterli görmemiş ve buna,
"Allah'ın rakiplerine ve düşmanlarına itaat etmeme"
koşulunu da eklemiştir. Bu konu Kur'ân literatüründe o kadar açıktır ki birçok yerde "itaat etmeye ve
peşinden gitmeye" ibadet adı verilmiş ve Allah'tan
başkasına itaat edenler müşrik olarak tanıtılmıştır.
Böylece tevhidin ruh ve özünden ibaret olan Allah'a
ibadet, "sadece Allah'a kulluk ve itaat etme" şeklinde
tanımlanabilir ve Allah'tan başkasına kulluk ve itaatin (gerek bireysel buyruklarda, gerek genel kanunlarda ve gerekse sosyal yapı ve düzen alanında) şirk
olduğu söylenebilir.
Tevhid, bu engelleyici görüntüsüyle birçok ayetlerde ortaya çıkmaktadır. Bu ayetlerden bazı örnekler şunlardır:

45

اَفَ َغ ْي َر َّ
ـي ُك ُم
اللـ ِه اَبْـتَغِي َح َك ًما َو ُه َو الَّ ِذي اَنْـ َز َل اِلَ ْ

ِن َربِّ َك بِالْ َح ِّق فَ َ
ـم ْت
ِن الْ ُم ْمتَ ِر َ
ال تَ ُكونَ َّن م َ
مْ
ين ﴿َ ﴾114وتَ َّ
ِم ُت َربِّ َك ِص ْدقًا َو َع ْد اًل اَل ُمبَ ِّد ِل ل َ
ِيع
السم ُ
ِكل َ
َكل َ
ِماتِ ِه َو ُه َو َّ

ض يُ ِضُّل َ
ِيم ﴿َ ﴾115وا ِْن تُ ِط ْع اَ ْكـثَ َر َم ْن فِي اَْ
وك
ال ْر ِ
الْ َعل ُ

ِال َّ
ِيل َّ
الظ َّن َوا ِْن ُه ْم ا َّ
ون ا َّ
ون
َع ْن َسب ِ
اللـ ِه ا ِْن يَ َّ
ِال يَ ْخ ُر ُص َ
ـتب ُِع َ

﴿ ﴾116ا َِّن َربَّ َك ُه َو اَ ْع َل ُم َم ْن يَ ِض ُّل َع ْن َسبِي ِل ِه َو ُه َو اَ ْع َل ُم
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ون اَنَّـ ُه ُمنَ َّز ٌل
اب يَ ْع َل ُم َ
اب ُم َف َّصلاً َوالَّ ِذ َ
ـينَا ُه ُم الْ ِكتَ َ
الْ ِكتَ َ
ين ٰاتَ ْ

ِر ْاس ُم َّ
اللـ ِه َع َل ْي ِه ا ِْن ُك ْنتُ ْم
بِالْ ُم ْهتَ ِد َ
ين ﴿ ﴾117فَ ُك ُلوا م َّ
ِما ُذك َ

ِر ْاس ُم
بِ ٰايَاتِ ِه ُم ْؤ ِمنِ َ
ني ﴿َ ﴾118و َما لَ ُك ْم اَ َّال تَ ْا ُك ُلوا م َّ
ِما ُذك َ
َّ
اللـ ِه َع َل ْي ِه َوقَ ْد فَ َّص َل لَ ُك ْم َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم ا َّ
اض ُط ِر ْرتُ ْم
ِال َما ْ

ون بَِا ْه َوآئِ ِه ْم بَِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ا َِّن َربَّ َك ُه َو اَ ْع َل ُم
ريا لَـيُ ِضُّل َ
اِلَْي ِه َوا َِّن َكثِ ً

ِر اْ ِ
ين
ال ْث ِم َوبَاطِـنَ ُه ا َِّن الَّ ِذ َ
بِالْ ُم ْعتَ ِد َ
ين ﴿َ ﴾119وذ ُ
َروا َظاه َ
ون ﴿َ ﴾120و َ
ون اْ ِ
ال
ال ْث َم َسيُ ْج َز ْو َن ب َِما َكانُوا يَ ْقتَ ِرفُ َ
يَ ْك ِسبُ َ

ِما لَ ْم يُ ْذ َك ِر ْاس ُم َّ
ِس ٌق َوا َِّن َّ
الشيَاطِنيَ
تَ ْا ُك ُلوا م َّ
اللـ ِه َع َل ْي ِه َواِنَّـ ُه لَف ْ

ون اِٰلي اَ ْولِـيَآئِ ِه ْم لِـيُ َجا ِدلُو ُك ْم َوا ِْن اَ َط ْعتُ ُمو ُه ْم اِنَّ ُ
ـك ْم
وح َ
لَـيُ ُ
ون ﴿( ﴾121االنعام)
لَ ُم ْش ِر ُك َ

Allah'tan (din ve programından) başka bir hakem mi arayayım ki size, her muhtaç olduğunuz
şeyi bildirip açıklayan kitabı, O indirmiştir. Kendi-
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lerine kitap verilenler de bilirler ki o, senin Rabbin
tarafından gerçek olarak indirilmiş bir kitaptır; arRabbinin sözleri, gerçek olarak ve adalet üzere

Tevhid

tık şüphe edenlerden olma.
tamdır, sözlerini değiştirecek yoktur ve O'dur duyan, bilen.
Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni
Allah yolundan saptırır; çünkü onlar, ancak zanna
kapılırlar ve onlar, ancak yalan söylerler.
Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanı
daha iyi bilir ve o daha iyi bilir doğru yolu bulmuş
olanları.
Onun ayetlerine inanmışsanız Allah'ın adı anılarak kesilenleri yiyin.
Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenleri
yemiyorsunuz? Halbuki zorda kaldığınız zamanlar
hariç, size haram edilenleri ayırt etmişti. Şüphe yok
ki halkın çoğu, bilmeden kendi istekleriyle sapıp
gider. Şüphe yok ki Rabbin, haddini aşanları daha
iyi bilir.
Günahın açığa vurulanından da vazgeçin, gizli
kalanından da (kötü sonuçları görülen veya örtülü
olan günahtan). Günah kazananlar, kazançlarına
karşılık cezalanacaklardır.
Allah'ın adı anılarak kesilmeyen hayvanları yemeyin ve şüphe yok ki kötülüktür bu ve şüphe yok
ki Şeytanlar, sizinle çekişmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar, onlara uyarsanız siz de şirk koşanlardan olursunuz.28
28- En'am, 114-121
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ِين
َ يم لِْل َغاو
ُ ﴾ َوبُ ِّر َز ِت الْ َج ِح90﴿ ََواُ ْزلَِف ِت الْ َجَّن ُة لِْل ُمَّتقِني

َ ﴾ َوق91﴿
ون
ِ ِن ُد
َ ِيل لَُه ْم اَْي َن َما ُك ْنتُ ْم تَ ْعبُ ُد
ْ ﴾ م92﴿ ون
ِ
﴾ فَ ُك ْب ِكبُوا فِي َها ُه ْم93﴿ ون
َ نص ُرونَ ُك ْم اَ ْو يَ ْنتَ ِص ُر
ُ َاﷲ َه ْل ي

﴾ قَالُوا َو ُه ْم95﴿ ون
َ ِيس اَ ْج َم ُع
َ او
ُ َوالْ َغ
َ ﴾ َو ُجنُو ُد اِبْل94﴿ ون

َّ َ﴾ ت96﴿ ون
﴾97﴿ ني
ٍ ِاللـ ِه ا ِْن ُكَّنا لَفِي َضلاَ ٍل ُمب
َ فِي َها يَ ْختَ ِص ُم

ُ اِ ْذ نُ َس ِّو
ون
َ يكم ب َِر ِّب الْ َعالَ ِم
َ ﴾ َو َما اَ َضَّلنَا ا اَِّل الْ ُم ْج ِر ُم98﴿ ني
ِيم
ٍ ﴾ َو اَل َص ِد100﴿ ني
َ ِن َشافِ ِع
ْ ﴾ فَ َما لَنَا م99﴿
ٍ يق َحم

﴾ ا َِّن102﴿ َِن الْ ُم ْؤ ِمنِني
َ ﴾ فَ َل ْو اَ َّن لَنَا َك َّر ًة فَنَ ُك101﴿
َ ون م
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َ فِي ذَال
)﴾ (الشعراء103﴿ ني
َ ِان اَ ْكـثَ ُر ُه ْم ُم ْؤ ِمن
َ ِك اَ ٰليَ ًة َو َما َك
Ve cennet, o gün, çekinenlere yaklaştırılmıştır.

Ve cehennem, azgınlara gösterilmiş, meydana
çıkarılmıştır.
Ve onlara, nerede kulluk ettikleriniz denilmiştir,
Allah'ı bırakıp da tapıyordunuz onlara, size yardım ediyorlar mı, yoksa kendilerine bir yardımda
bulunuyorlar mı?
Hepsi de, birbiri üstüne, baş aşağı cehenneme
atılmışlardır tapanlar da, tapılanlar da.
Ve İblis'in bütün ordusu da.
Orada birbirleriyle çekişerek derler ki:
"Allah hakkı için gerçekten de biz, apaçık bir sapıklık içindeydik.
Sizi, âlemlerin Rabbiyle bir tuttuğumuz zaman.
Bizi, ancak o mücrimler saptırdı.

Artık ne şefaatçilerden bir şefaatçi var bize.
Ne bir can dostu.
Tevhid

Ne olurdu bir kere daha dünyaya dönebilseydik
de inananlardan olsaydık."
Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın
çoğu inanmaz.29
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29- Şuarâ, 90-103
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Tevhid ve Sosyal Sınıfların Reddi
Sosyal farklılıklar ve ayrıcalıklar, normal halk
sınıflarının yanında ayrıcalıklı sınıfların varlığı insanlık tarihinin büyük zulmüdür. Bu zulme kurulu
durumun inançsal altyapısı bazen "Farklı sınıfların
yaratılış ve yönetimini elinde bulunduran farklı tanrılar, her sınıf ve tabakayı bir takım özel ayrıcalık
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ve haklarla yaratmıştır." şeklinde, bazen "Bir ve tek
olan Allah, insanlardan bir grubunu bir takım ayrıcalıklarla yaratmış ve onları bazı hukukî özelliklere
sahip kılmıştır." şeklinde ve bazen de daha farklı şekillerde beşerî toplumların inancında var olmuştur.
Böylece de üstün sınıfların kendilerine özgü ayrıcalıkları doğal nimetler olarak ve aşağı tabakaların
mahrumiyetleri ise yaratılışsal gereksinim olarak
lanse edilmiştir.
Tevhid inancı, herkesin bir ve tek Allah tarafından
yaratıldığını ve Allah'ın kulu olduğunu duyurmakla
birlikte, -tevhid inancından kaynaklanan- diğer eğiti
ve öğretilerle de sınıfsal farklılığın köklerini insanların düşüncesinden ve toplum realitesinden kazımak
ister. Aşağıdaki ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere,
sözü edilen öğretilerin bazıları şöyledir:

– Herkesin yaratıcısı, mabudu ve yöneticisi tek
Allah'tır.
– Hiçbir kimse yaratılışta, bir takım özel haklara da-

Tevhid

– Herkes aynı maddî kök ve mayadan yaratılmıştır.
yanak olacak ayrıcalık ve üstünlüğe sahip değildir.
– Bütün ayrıcalıklar herkese sunulmuş olup, insanın sürekli gayret, çaba ve çalışmasına bağlıdır.
– Bütün evren yüce Allah'tan varlık bulmuştur ve
insanlar tümüyle yüce Allah'a muhtaçtırlar...

َْقُ ْل ل َِم ِن ا
﴾84﴿ ون
ُ ال ْر
َ ض َو َم ْن فِي َها ا ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع َل ُم

ِ الس ٰم َو
ات
َ ون لَِّلـ ِه قُ ْل اَفَلاَ تَ َذ َّك ُر
َ َُسيَ ُقول
َّ ﴾ قُ ْل َم ْن َر ُّب85﴿ ون

َون لَِّلـ ِه قُ ْل اَفَلا
ِ الس ْب ِع َو َر ُّب الْ َع ْر
َ ُ﴾ َسيَ ُقول86﴿ يم
ِ ش الْ َع ِظ
َّ

ري
ُ ﴾ قُ ْل َم ْن بِيَ ِد ِه َم َل ُك87﴿ ون
َّ َت
َ ـتـ ُق
ُ وت ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو يُ ِج
ون لَِّلـ ِه قُ ْل
َ ُ﴾ َسيَ ُقول88﴿ ون
َ ار َع َل ْي ِه ا ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع َل ُم
ُ َو اَل يُ َج

ون
َ ُ﴾ بَ ْل اَتَ ْينَا ُه ْم بِالْ َح ِّق َواِنَّـ ُه ْم لَ َكاذِب89﴿ ون
َ فَـ َانَّي تُ ْس َح ُر

َّ ﴾ َما اتَّ َخ َذ90﴿
ِن اِٰل ٍه اِذًا لَ َذ َه َب
َ ِن َولَ ٍد َو َما َك
ْ ان َم َع ُه م
ْ اللـ ُه م

َّ ان
اللـ ِه َع َّما
ٍ ُك ُّل اِٰل ٍه ب َِما َخ َل َق َولََعلاَ بَ ْع ُض ُه ْم َع ٰلي بَ ْع
َ ض ُس ْب َح
)﴾ (املؤمنون91﴿ ون
َ يَ ِص ُف

De ki: "Kimindir yeryüzü ve orada bulunanlar
biliyorsanız eğer?"
Diyecekler ki: "Allah'ın." De ki: "O hâlde ne diye
hâlâ düşünüp anlamazsınız?"
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De ki: "Kimdir Rabbi yedi göğün ve Rabbi pek
İslâmî Düşüncenin Temel İlkeleri

büyük arşın."
Diyecekler ki: "Bunlar da Allah'ın." De ki: "Ne
diye hâlâ çekinmezsiniz?"
De ki: "Kimdir her şeyin saltanat ve tasarrufu elinde olan ve odur koruyan, oysa korunmaya
muhtaç değil; biliyorsanız eğer?"
Diyecekler ki: "Bunlar da Allah'ın." De ki: "Ne
diye hâlâ boş şeylere kapılmadasınız?"
Hayır, biz onlara gerçeği getirdik ve şüphe yok
ki onlar, yalan söylemedeler elbette.
Allah, hiç kimseyi evlât edinmez ve O'nunla
birlikte bir başka mabut yoktur, olsaydı her mabut,
kendi halkettiğini benimseyip alır gider ve bir kısmı, öbürlerinden üstün olurdu. Münezzehtir Allah
52

onların söylediklerinden.30

ُ َّاس ا ْعـبُ ُدوا َرب
ين
َّ يَآ اَيُّـ َها
َ ـك ُم الَّ ِذي َخ َل َق ُك ْم َوالَّ ِذ
ُ الن

َّ َِك ْم ل
ُ ـعَـل
ُ ـبـل
﴾ الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم21﴿ ون
َّ َـك ْم ت
َ ـتـ ُق
ْ َمِن ق
َْا
آء
َ ال ْر
ً ِر
َ آء َواَنْـ َز َل م
َّ ِن
َّ اشا َو
ً الس َمآء َم
ً َالس َمآء بِن
َض ف

َ َات ِر ْزقًا لَ ُك ْم ف
ِ الث َم َر
ال تَ ْج َع ُلوا لَِّلـ ِه اَنْ َدا ًدا
َّ ِن
َ فَ َا ْخ َر َج بِ ِه م
)﴾ (البقرة22﴿ ون
َ َواَنْتُ ْم تَ ْع َل ُم

Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan
Rabbinize ibadet edin de takva sahiplerinden olun.

Öyle bir Allah'tır ki size yeryüzünü döşek etmiştir, gökyüzünü tavan. Gökten yağmur yağdırır, o
30- Mü'minûn, 84-91

yağmurla meyveler yetiştirir. Sizi rızıklandırır. O'na
eşitler var demeyin, zâten olmadığını bilirsiniz de.31
Tevhid

ِن َذ َك ٍر َواُنْـثَي َو َج َع ْلنَا ُك ْم
َّ يَآ اَيُّـ َها
ْ اس اِنَّا َخ َل ْقـنَا ُك ْم م
ُ الن

َّ ارفُوا ا َِّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد
َ ُش ُعوبًا َو قَـبَآئ
اللـ ِه اَتْـ َقا ُك ْم ا َِّن
َ ِل لِتَ َع
َّ
)﴾ (احلجرات13﴿ ري
ٌ ِِيم َخب
ٌ اللـ َه َعل

Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir
dişiden yarattık ve sizi, aşiretler ve kabileler hâline
getirdik tanışın diye; şüphe yok ki Allah katında en
kerametliniz ve derecesi en yüce olanınız, en fazla çekineninizdir; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir,
her şeyden haberdardır.32

ـر ْمـنَا بَـنِي ٰا َد َم َو َح َم ْلـنَا ُه ْم فِي الْـبَ ِّر َوالْـبَ ْح ِر
َّ َولَـ َق ْد َك

َّ ِن
ِ َالطـيِّـب
ِم ْن
َّ َات َوف
َ َو َر َز ْقـنَا ُه ْم م
َّ ـض ْلـنَا ُه ْم َع ٰلي َكـثِريٍ م
ِ َخ َلـ ْقـنَا تَـ ْف
)﴾ (االسراء70﴿ ًـضيلا

Andolsun ki biz Âdemoğullarını üstün ettik, karada suda taşıdık onları, tertemiz şeylerle rızıklandırdık onları ve yarattıklarımızın çoğundan üstün
ettik onları.33

31- Bakara, 21-22
32- Hucurât, 13
33- İsrâ, 70
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12
Tevhidin Ruhsal Etkileri
Tevhidin en büyük amacı "tevhide dayalı toplum
oluşturmak"tır. Yani sınıf ve tabakanın olmadığı,
yüce Allah'ın buyrukları altında ve ilâhî yasalara sahip... toplum kurmaktır. Bununla birlikte, bu inancın
inanan kimsenin ruhundaki etkileri, dinin bu temel
ilkesinin en ilginç ve gizemli boyutlarındandır. Bunu
şöyle de açıklayabiliriz: Tevhid inancının iki tür yapıcılığı vardır; toplumu yapıcılığı ve bireyi yapıcılığı.
Tevhide inanan kimse, bu inancın etkisiyle önemli
özellikler kazanır. Bunların bazıları şöyledir: Sonsuz
ümit, yorgunluk bilmeyen istek ve gayret, korku ve
tamah zararına düşmeme ve bundan etkilenmeme,
görüş ufkunun genişliği, doğru ve belirli yönde hareket...
Kur'ân-ı Kerim, iman hususundaki açıklamalarında ve de muvahhitlerin yaşamını ve çalışmalarını yansıttığı yerlerde, sözü edilen özelliklerin büyük
bir bölümüne açık olarak dikkat çekmiştir. Şimdi bu
özelliklerden sadece birini buraya aktaracağım:

ول مِن بَ ْع ِد َمآ اَ َصابَـ ُه ُم
ِ الر ُس
َ الَّ ِذ
ْ ين
َّ استَ َجابُوا لَِّلـ ِه َو

﴾172﴿ يم
َ الْـ َق ْر ُح لَِّل ِذ
ٌ ين اَ ْح َسنُوا ِم ْن ُه ْم َواتَّـ َق ْوا اَ ْج ٌر َع ِظ

َ َين ق
اخ َش ْو ُه ْم
ْ َاس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم ف
َّ ِن
َّ ال لَُه ُم
َّ اس ا
َ الَّ ِذ
َ الن
ُ الن

َّ ِن
وء
َ فَانْـ َق َلـبُوا بِن ِْع َم ٍة م
ٌ اللـ ِه َوفَ ْض ٍل لَ ْم يَ ْم َس ْس ُه ْم ُس

Tevhid

َّ فَ َزا َد ُه ْم اِميَانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا
ُ اللـ ُه َون ِْع َم الْ َوك
﴾173﴿ ِيل
َّ اللـ ِه َو
َّ ان
﴾174﴿ يم
ْ َواتَّـبَ ُعوا ر
َ ِض َو
ٍ اللـ َُه ذُو فَ ْض ٍل َع ِظ

ُ اِنَّ َما ذَال
َ َآء ُه ف
ون
ِ ُال تَ َخافُو ُه ْم َو َخاف
َّ ِك ُم
ُ الش ْي َط
َ َان يُ َخ ِّو ُف اَ ْولِي
)﴾ ( ٰال عمران175﴿ ني
َ ِِن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن
ْا

(Cihat meydanlarında) yaralandıktan sonra bile
Allah'ın ve Peygamber'in davetine icabet edenlere,
hele onların içinden iyiliklerde bulunup sakınanlara pek büyük bir ecir var.
Öyle kişilerdir onlar ki halk, kendilerine, "Bütün
insanlar, aleyhinizde birleşti, korkun onlardan."
dedi de bu söz, onların inancını arttırdı ve "Allah
yeter bize, ne de güzel vekildir O." dediler.
Kendilerine hiçbir kötülük (ve kaygı) erişmeksizin Allah'ın nimetlerine ve ihsanına nail olarak geri
döndüler ve Allah rızasına da uymuş oldular; Allah, pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Şüphe yok ki tanrı dostlarını korkutan ancak
ve ancak Şeytan'dır. Onlardan korkmayın (onların tehditlerine önem vermeyin), benden korkun
inanmışsanız.34

Bahis konusu olan işaretlerin bazıları da "Müjdeler" başlığı altında açıklanmıştır.

34- Âl-i İmran, 172-175
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13
Nübüvvetin Felsefesi
İlâhî dinlerin iddiası nedir, neye çağırır ve bu
semavî programların mesaj getiriciliğinden ibaret
olan nübüvvetin felsefesi nedir? Nübüvvet ne anlama gelir ve "biset" ile ne tür bir ilişkisi vardır?
Nübüvvet ve bisetin amaçları nelerdir? Peygamberlerin göreve başlama noktası ve çalışmalarının sonucu nedir?... Bu ve benzeri nice sorular, "nübüvvet
ilkesinin" temel ve belirleyici konularından ibarettir. Bunların bilincinde olmak, sağlam ve sorumluluk doğuran bir imanı beraberinde getirir. Kur'ân-ı
Kerim, kısa ve açık bir ayetinde bütün bu sorulara
derin ve doyurucu cevap vermiştir.
Nübüvvet felsefesi: Zahirî hisler, gizli güdüler
ve hatta bilgi ve marifet, insanı mutluluk amacına ulaştırmada yeterli değildir. İnsan, akıl hidayeti
ötesinde -ki akla kılavuz olacak, yardım edecek ve
güç verecek- bir hidayete muhtaçtır ve bu da "vahiy
hidayeti"dir... İnsanı yaratan, onun eksikliklerini ve
ihtiyaçlarını gören, dert ve dermanını bilen Allah'ın
indireceği vahye muhtaçtır, insan. Bütün dinlerin ve
nübüvvet felsefesinin mantığı budur.
Elçi, bu ihtiyacın gereği olarak gönderilir ve bu ihtiyacı karşılayacak programı uygular.
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rinde açıkça gözlemlenebilmektedir:

َّ اح َد ًة فَبَ َع َث
ِ اس اَُّم ًة َو
ين
َّ اللـ ُه
َّ ان
َ ِّالنبِـي
َ َك
َ ني ُمبَ ِّش ِر
ُ الن

اس
ِ الن
َّ ـي َن
َ َو ُم ْن ِذر
َ َِين َواَنْـ َز َل َم َع ُه ُم الْ ِكت
ْ َاب بِالْ َح ِّق لِيَ ْح ُك َم ب

َّ اختَ َل َف فِي ِه ا
ِن بَ ْع ِد
ْ اختَ َل ُفوا فِي ِه َو َما
ْ ِيما
ْ وه م
َ ِال الَّ ِذ
ُ ُين اُوت
َف

َّ ات بَ ْغيًا بَْينَ ُه ْم فَ َه َدي
ين ٰا َمنُوا
ُ َآءتْ ُه ُم الْـبَـيِّـن
َ اللـ ُه الَّ ِذ
َ َما َج

َّ ِن الْ َح ِّق بِِا ْذنِ ِه َو
اللـ َُه يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشآء اِٰلي
ْ ل َِما
َ اختَ َل ُفوا فِي ِه م
ٍ ِص َر
)﴾ (البقرة213﴿ ِيم
ٍ اط ُم ْستَق
İnsanlar tek bir ümmetti (aynı mayaya ve ben-
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zer ihtiyaçlara sahipti). Allah müjdeci ve korkutucu
olarak peygamberler gönderdi. İnsanların ayrılığa
düştükleri şeylerde, aralarında dosdoğru hükmetmek üzere onlara kitap (öğreti ve yasalar mecmuası) da indirdi. Onlara bunca açık deliller geldikten
sonra da gene ancak ihtirasları yüzünden tuttular
da (o kitap veya cevap verilen konular hakkında)
ihtilafa düştüler. Halbuki Allah inananları, onların
ihtilâfa düştükleri doğru şeye, kendi izniyle muvaffak etti, gerçeğe ulaştırdı. Allah, dilediğini doğru
ve düz yola çıkarır.35

َْات َو َما فِي ا
ِ ض الْ َمل
ِ الس ٰم َو
ِك
ِ ال ْر
ُ ِّيُ َسب
َّ ـح لَِّلـ ِه َما فِي

ِ َّ﴾ ُه َو ال1﴿ يم
ـث
ِ ـد
ُّ الْـ ُق
َ ـع
َ ْـعـ ِزيـ ِز ال
ِ ـح ِك
َ َـذي ب
َ ْوس ال

35- Bakara, 213

ُْفِي ا
ًني َر ُس ا
ـم ٰايَـاتِـ ِه َو
َ ِّال ِّمـي
ْ ول ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْتـ ُلوا َعـ َل
ْ ـيـ ِه

ُ ـب
َ ـل لَـفِي َض
ـما يَـ ْل َح ُقوا
ٍ ِال ٍل ُمب
َ ﴾ َو ٰا َخ ِر2﴿ ني
َّ َين ِم ْنـ ُه ْم ل
ْ َق

Nübüvvet

ِ ْـمـ ُه ُم ال
ِن
ْ اب َوالْ ِح ْك َم َة َوا ِْن َكانُوا م
َ َـكـت
َ ُيُـ َز ِّكيـ ِه ْم َوي
ُ ـعـ ِّل
َّ ِك فَ ْض ُل
َ ﴾ ذَال3﴿ يم
اللـ ِه يُ ْؤتِي ِه
َ ْـو ال
َ ـم َو ُه
ُ ـعـ ِزيـ ُز الْ َح ِك
ْ بِـ ِه
َّ آء َو
)﴾ (اجلمعة4﴿ يم
ِ اللـ ُه ذُو الَْف ْض ِل الَْع ِظ
ُ َم ْن يَ َش

Tenzih eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sahip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün ve hikmet
sahibi Allah'ı.
O, bir mabuttur ki Mekkeliler içinden, kendi
cinslerinden bir peygamber göndermiştir; onlara
ayetlerini okumaktadır ve onları tertemiz bir hâle
getirmektedir ve onlara kitabı ve şeriatlerin hikmetlerini öğretmektedir ve bundan önce onlar, elbette
apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Ve onlardan başkalarına ki henüz onlara katılmamışlardır ve O'dur üstün olan ve hikmet sahibi.
Bu, Allah'ın lütfudur, ihsanıdır, dilediğine
verir onu ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsan
sahibidir.36

36- Cum'a, 1-4

61

İslâmî Düşüncenin Temel İlkeleri

14
Nübüvvette Biset
Nübüvvet, sessizlik ve dinginlik sonrasındaki
uyanış, ayağa kalkış ve canlanıştır. Bu uyanış ve canlanış, önce nebinin kendi ruh ve batınında gerçekleşir, sonra da çevresinde ve dünyada.
Nebi, normal üstü sermaye ve yetenekleriyle o
denli büyük ve ağır sorumluluğu yüklenmeye hazır-
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dır. Ancak bu sermayeler bisetten önce ortaya çıkmaz
ve nebi de aynen diğer bireyler gibi toplumun normal seyrinde çalışmakla ve çaba sarfetmekle meşguldür. İlâhî vahyin inişi, nebide bir değişim, bir uyanış
ve bir devrim oluşturur; ruhunda bir canlanış sağlar.
Böylece nebinin biseti gerçekleşir...
Duhâ Suresi'nin ümit verici ayetleri, yüce
Peygamber'in (s.a.a) ruh ve canında oluşan bu canlanışını şöyle betimlemektedir:

َ ُّ﴾ َما َو َّد َع َك َرب2﴿ ي
ـك َو َما
﴾ َوالَّْي ِل اِذَا َس ٰج 1﴿ ي
الض ٰح 
ُّ َو

َ ﴾ َولَ َس ْو َف يُ ْع ِط4﴿ ي
ُِْن ا
قَ ٰل 
يك
الوٰل 
َ ﴾ َولَلاْ ٰ ِخ َر ُة َخ ْي ٌر لَ َك م3﴿ ي

َ َُّرب
﴾ َو َو َج َد َك6﴿ ي
ِيما فَ ٰا ٰو 
ـك فَتَ ْر ٰض 
ً ﴾ اَلَ ْم يَ ِج ْد َك يَت5﴿ ي

ًَّض ا
)﴾ (الضحي8﴿ ي
﴾ َو َو َج َد َك َعآئِلاً فَ َا ْغ ٰن 7﴿ ي
آل فَ َه ٰد 

Andolsun kuşluğa.
Ve geceye, karanlığı basınca.
Ve elbette ahiret, önceki dünyadan da hayırlıdır
sana.

Nübüvvet

Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana.

Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki
sana, sonucu razı olacaksın.
Seni bir yetim olarak bulup da yer-yurt vermedi
mi sana?
Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi
sana?
Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi
sana?37

-Yüce İslâm Peygamberi'nin (s.a.a) cisim ve sinirlerinde bile hissedilir etkileri olan- bu batınî canlanış,
Alak Suresi kapsamında inen vahyin ilk nağmeleriyle başlamıştır:

َ ِِّاس ِم َرب
ِ ْ﴾ َخ َل َق ا1﴿ ـك الَّ ِذي َخ َل َق
ِن
َ النْ َس
ْ ان م
ْ اِْق َراْ ب

َ ُّ﴾ اِْق َراْ َو َرب2﴿ َع َل ٍق
َْـك ا
﴾4﴿ ﴾ الَّ ِذي َعَّل َم بِالَْق َل ِم3﴿ ال ْك َر ُم

ِ ْ﴾ َك آَّل ا َِّن ا5﴿ ان َما لَ ْم يَ ْع َل ْم
ِ َْعَّل َم ا
﴾6﴿ ان لَيَ ْطغٰي
َ النْ َس
َ النْ َس
)﴾ (العلق8﴿ الر ْج ٰعي
ُّ ﴾ ا َِّن اِٰلي َربِّ َك7﴿ اَ ْن َرٰا ُه ْاستَ ْغ ٰني

Oku Rabbinin adıyla ki bütün mahlukatı yarattı.
İnsanı da bir parça kan pıhtısından var etti.
Oku ve Rabbin, pek büyük bir kerem sahibidir.
Öyle bir Rab ki kalemle öğretmiştir.
37- Duhâ, 1-8
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İş öyle değil, şüphe yok ki insan, azar elbette.
Kendini ihtiyacı yok görürse. Şüphe yok ki dönüş, Rabbinin tapısına.38

Necm Suresi'nin ritmik, zarif ve gönül okşayan
ayetleri de, yüce İslâm Peygamberi'nin (s.a.a) iç
dünyasında oluşan bu değişim ve uyanışa değinmektedir:

ِ ﴾ َما َض َّل َص1﴿الن ْج ِم اِذَا َه ٰوي
﴾2﴿َوي
َّ َو
ٰ احبُ ُك ْم َو َما غ

﴾4﴿وحي
ٰ ُ﴾ ا ِْن ُه َو ا اَِّل َو ْح ٌي ي3﴿ َو َما يَ ْن ِط ُق َع ِن الْ َه ٰوي

ُْ﴾ َو ُه َو ب ا6﴿استَ ٰوي
ِالفُ ِق
ُ َعَّل َم ُه َش ِد
ْ َِر ٍة ف
َّ ﴾ ذُو م5﴿يد الُْق ٰوي
64

َْا
اب قَ ْو َس ْي ِن اَ ْو
َ ﴾ فَ َك8﴿﴾ ثُ َّم َدنَا فَتَ َدلَّي7﴿ال ْع ٰلي
َ َان ق

﴾ َما َك َذ َب الُْف َؤا ُد10﴿﴾ فَ َا ْو ٰحي اِٰلي َع ْب ِد ِه َمآ اَ ْو ٰحي9﴿اَ ْدٰني
)﴾ (النجم12﴿ارونَ ُه َع ٰلي َما يَ ٰري
ُ ﴾ اَفَتُ َم11﴿ َما َرٰاي

Andolsun yıldıza, inerken.
Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı.
Ve kendi dileğiyle söz de söylemedi.
Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret.
Ona öğretti kuvvetleri çok çetin.
Kuvvetli biri; sonra doğruldu.
Ve o, en yüce tanyerindeydi.
Sonra yaklaştı, yakınlaştı (veya yaklaştı ve bağlandı, tutundu).
38- Alak, 1-8

İki yay kadar kaldı araları, yahut daha da yakın.
Derken kuluna vahyetti, ne vahyettiyse.
Hâlâ münakaşa mı edersiniz gördüğü şeyleri?39

İşte bu batınî uyanış ve canlanıştan sonra nebinin
yolu değişir; çalışması başka bir renge bürünür; insanların yaşam merkezi olan toplumda kökten bir
değişim ve uyanış gerçekleştirme yönünde sürekli
olarak çalışır ve didinir.

Nübüvvet

Gönlü, gördüğünü yalanlamadı.

"Risalet sorumluluğu" da işte bundan ibarettir.
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Nübüvvetten Kaynaklanan Sosyal
Uyanış
Nebi, sosyal düzensizlik ve yozlaşma ortamında beşerî topluma insanî ve aynı zamanda da fıtrata uygun ve yetkinlik sağlayan düzen ve disiplin
kazandırmak, yani "batılı" "hakka" döndürmek için
ortaya çıkar.
Dünyanın doğa ve yapısıyla uyumlu bir yapıda
olan beşerin, yetkinlik yolundan ibaret olan doğal
ve yaratılışsal yoluna girebilmesi, yaratılışsal düzeninin dünya ve insanın yapısından esinlenen yatakta yer almasına ve de ruh ve beden yapısına uygun
olan yasalar (hak) ile yönetilmesine bağlıdır. İnsan,
işte ancak bu durumda doğal seyriyle kendisi için
takdir edilen yücelme ve yetkinlik kazanma yönünde ilerleyecektir.
Bilgisizlik ve garez, tarih boyunca insanlık yolunu
saptırarak ve insanı, insanî olmayan düzenlere zorlayarak bu yaratılışsal yoldan çıkarmıştır (batıla yönlendirmiştir). Nebiler, insanı fıtrî yoluna döndürmek
için gelmişlerdir.
Bu açıklamalardan elde edilen şudur: Nebi, kendi döneminin cahilî ve sapkın toplumunda köklü

İşte bu büyük uyanış sonucunda cahilî ayin, gelenek, program ve yasalar çöker ve onun yerine doğru
ayin, program ve düzen -yüce Allah'ın dini- kurulur.

Nübüvvet

ve her yönlü bir değişim gerçekleştirmeli ve yanlış
sosyal düzeni, doğru ve hak düzenle değiştirmelidir.
Nebinin görevlendirilişinden sonra toplumda gerçekleşen uyanış da işte budur.

Kasas Suresi'nin ilk ayetleri üzerinde düşünecek olsak, Firavun'un insanlığa aykırı düzeninin ve
buna karşılık olarak da onun yerine geçmesi gereken
Musa'nın ilâhî ve fıtrî düzeninin ana hatlarını ve konuyla ilgili Allah'ın yasasını açıkça göreceğiz:

ِن نَـبَ ِا
ـمبِ ِ
ِ َات الْ ِكت
ُ َتِ ْل َك ٰاي
ْ ﴾ نَـ ْتـ ُلوا َع َل ْي َك م2﴿ ني
ُ ْاب ال

َ﴾ ا َِّن ف ِْر َع ْو َن َعلا3﴿ ون
ٰ ُم
َ ُوسي َوف ِْر َع ْو َن بِالْ َح ِّق لِـ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمن

َْفِي ا
ِف َطآئِـ َفـ ًة
ُ ـضع
ْ َـعا يَ ْست
ِ ال ْر
ً َض َو َج َع َل اَ ْهـ َلـ َها ِشي

َ ُِم ْنـ ُه ْم ي
ِن
َ آء ُه ْم اِنَّـ ُه َك
ِ آء ُه ْم َويَ ْستَ ْح
َ ان م
ُ ِّـذب
َ ِس
َ َـح اَبْـن
َ ىي ن

ِ َّـن َع َلي ال
ـض ِع ُفوا
ـم ْف ِس ِد َ
ْ ُين ْاست
ُ ﴾ َونُـ ِر4﴿ ين
َّ ـم
َ ـذ
ُ َيد اَ ْن ن
ُ ْال

َْفِي ا
ِ ال ْر
َـوا ِرثِني
َّ ض َو نَ ْج َعـ َلـ ُه ْم اَئ
َ ِْـمـ ًة َونَ ْج َعـ َلـ ُه ُم ال
ِّ ـم
َْـك َن لَـ ُه ْم فِي ا
ان َو
ِ ال ْر
َ ام
َ ض َونُ ِر َي ف ِْر َع
َ ون َو َه
َ ُ﴾ َون5﴿

)﴾ (القصص6﴿ ون
َ ُجنُو َد ُه َما ِم ْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْح َذ ُر

Bunlardır gerçekle batılı açıklayan kitabın ayetleri.

Musa'ya ve Firavun'a ait haberlerden bir kısmını, gerçek olarak, inanan topluluğa bildirmen için
okumaktayız sana.
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ti ve halkını bölük-bölük etmişti ve onlardan bir
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topluluğu zayıf bir hâle getirmede, oğullarını kesmede, kadınlarını bırakmadaydı; hiç şüphe yok ki
o, bozgunculardandı (fıtratı, yaşamı ve dünyayı
karartanlardandı).
Ve bizse yeryüzünde zayıf bir hâle getirilmesi
istenenlere lutfetmeyi ve onları, halka rehber (yönetici) kılmayı ve onları (yönetim ve güce) mirasçı
kılmayı dilemedeydik.
İstiyorduk ki onları yeryüzünde yerleştirip kuvvetlendirelim ve Firavun'la Haman'a ve askerlerine
de, onlardan çekindikleri şeyleri gösterelim.40

Kur'ân-ı Kerim'in (Tevbe, Fetih ve Saff Surelerindeki) ayetlerinde de Allah'ın dininin diğer bütün din
ve ayinlere galip gelmesi, cahilî düzenin ortadan
kalkıp yerine ilâhî düzenin oturması gerektiği tekrar
edilmiştir:

َّ ِم ِن ا ْفتَ ٰري َع َلي
اللـ ِه الْ َك ِذ َب َو ُه َو يُ ْد ٰعي
َّ َو َم ْن اَ ْظ َل ُم م

َّ اللـ ُه اَل يَ ْه ِدي الَْق ْو َم
َّ ال ِم َو
َ ِس
ون
ُ ﴾ يُ ِر7﴿ ني
َ الظالِ ِم
َ يد
ْ اِلَي اْال

َّ اللـ ِه بَِا ْف َوا ِه ِه ْم َو
َّ ور
ِم نُو ِر ِه َولَ ْو َك ِر َه
َ ُلِـيُ ْطفِـئُوا ن
ُّ اللـ ُه ُمت
ِّين الْ َح ِق
ِ ﴾ ُه َو الَّ ِذي اَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه ٰدي َود8﴿ون
َ ِر
ُ الْ َكاف

)﴾ (الصف9﴿ون
ِ الد
ِّ لِيُ ْظ ِه َر ُه َع َلي
َ ين ُك ِّل ِه َولَ ْو َك ِر َه الْ ُم ْش ِر ُك

Ve Müslümanlığa çağrıldığı hâlde yalan yere

Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir ki? Ve Allah, zalim topluluğu doğru yola sevketmez.
40- Kasas, 2-6

O, bir mabuttur ki Peygamberini, (tevhide dayalı
düzenin egemenliğinden zarar gören) müşrikler istemese de dini, bütün dinlere (tevhidî düzeni cahilî
düzene galip gelsin) üst olsun diye doğru yolla ve
gerçek dinle göndermiştir.41

Nübüvvet

Allah nurunu, ağızlarıyla üfleyip söndürmek
isterler ve Allah'sa (insanların yaşam çevresinde)
nurunu tamamlayacaktır ve isterse kâfirler istemesinler.

69
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Nübüvvetin Hedefleri
Nebinin toplum gerçeğinde bir uyanış gerçekleştirdiğini ve toplumda var olan cahilî temellerin tümünü ortadan kaldırdığını öğrenmiş olduk.
Şimdi şu soruyu yöneltiyoruz: Nebi, hangi hedef
uğrunda bunu yapar?
Nebilerin en yüce ve en üstün hedefi, insanları
alçaklıklardan ve çirkefliklerden kurtarıp yeteneklerini ortaya çıkarmakla onları insanî yüceliş ve olgunluğun zirvesine taşımaktır.
İnsan iyilik ve faziletten oluşan zengin sermayelerle yaratılmıştır, ancak insan doğru bir eğitim
mecrasında bulunmakla bu sermayeleri ortaya çıkarabilir ve kendini de daha yetkin kılabilir. Sonuç itibariyle peygamberlerin gönderiliş amacı, bu eğitimi
gerçekleştirmektir. Kur'ân-ı Kerim bu eğitim tarzını
"tezkiye" ve "talim" tabirleriyle ifade etmiştir. İnsan,
peygamberlerin doğru eğitimi sayesinde nefsini tezkiye edip arınarak yaratılışın nihaî gayesine ulaşır.
İnsan, varlığına işlenen doğal nimetlerden yararlanabilmek ve yücelebilmek için hangi yolu izlemelidir?
Bu soruya verilen farklı cevaplar arasında bulunan
peygamberlerin cevabı, insanın sağlıklı, elverişli ve

Nübüvvet

doğal yapısına uygun bir çevrenin hazırlanmasıdır.
Sözü edilen bu çevre, "adil, ilâhî, tevhidî toplum"dan
ibarettir. Böyle bir toplumda ve bu topluma uygun
atmosferde bulunan insanın fıtrî gaye ve maksadı
yönündeki hareketi hız ve kolaylık kazanacak ve insan, doğal hızıyla doğru ve yüceliş sağlayan yolda
ilerleyecektir.
Buna göre peygamberler ve vahiyle seçilenler,
nihaî amaca ulaşmak için öncelikli ve kısa vadeli
bir hedefi takip ederler ve bu da "tevhidî ve İslâmî
toplum ve düzen oluşturmaktır". Bu toplum adalete,
tevhide, insanın değerine... kurulu; zulüm, şirk, hurafe, bilgisizlik ve de insanı alçaltıcı her şeyden arınmış bir toplumdur.
Kur'ân'ın bazı ayetleri üzerinde dikkatlice durmak ve düşünmekle bu gerçeklere ulaşabiliriz:

ِ َلََق ْد اَ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِالْـبَـيِّن
اب
َ َات َواَنْـ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْ ِكت

س
َّ وم
َ ِس ِط َواَنْـ َزلْنَا الْ َح ِد
َ َوالْمِي َز
َ ان لِـيَـ ُق
ٌ يد فِي ِه بَ ْا
ُ الن
ْ اس بِالْق

َّ اس َولِـيَ ْع َل َم
اللـ ُه َم ْن يَ ْن ُص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه
ِ ِلن
َّ ِـع ل
ُ َش ِدي ٌد َو َمنَاف

َّ بِالْ َغ ْي ِب ا َِّن
)﴾ (احلديد25﴿اللـ َه قَ ِو ٌّي َع ِزي ٌز

Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık

delillerle gönderdik ve onlarla beraber de kitap ve
terazi indirdik, insanlar adaletli yaşamı (adalet ve
eşitlik çevresini) dikeltsinler diye ve demiri (yönetim gücü ve de asil ve muteber değerleri savunma
vesilesini) de indirdik ki onda çetin bir azap var ve
insanlara faydalar; ve bu da, Allah'ın kendisine ve
peygamberlerine, henüz tapısına varmadan yardım
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dür ve pek kuvvetlidir.42

ٰ ْالدنْـيَا َح َسنَـ ًة َوفِي ا
ال ِخ َر ِة اِنَّا
ُّ َوا ْكـتُ ْب لَـنَا فِي ٰه ِذ ِه

َ َـي َك ق
آء َو َر ْح َمتِي َو ِس َع ْت
ُ ال َع َذابِي اُ ِص
ُ يب بِ ِه َم ْن اَ َش
ْ َُه ْدنَآ اِل

الز َكو َة
ُك َّل َش ْ
ْ ُون َوي
َّ َين ي
َّ ون
َ ُـؤت
َ ـتـ ُق
َ ي ٍء فَ َسـ َا ْكـتُـبُ َها لَِّل ِذ
ِ َّ﴾ اَل156﴿ ون
ون
ْ ُين ُه ْم بَِ ٰايَاتِنَا ي
َّ َين ي
َ ـتب ُِع
َ ُـؤ ِمن
َ ـذ
َ َوالَّ ِذ
َ الر ُس
ُِْـي ا
ِ َّـي ال
ـد ُه ْم
َّ ول
َ ـذي يَ ِج ُدونَـ ُه َم ْكـتُوبًا ِع ْن
َّ
َّ الـنب
َّ ال ِّم

ِ يل يَـ ْا ُم ُر ُه ْم بِالْ َم ْع ُر
ِ ْـو ٰري ِة َو ا
وف َويَ ْنـ ٰهـ ُه ْم َع ِن
ِ النْ ِج
َّ فِي
ْ الت

َّ ـك ِر َو يُ ِح ُّل لَـ ُه ُم
َ ـم ْن
ِ َالطـيِّـب
ِث
َ ات َو يُ َح ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم الْ َخبَآئ
ُ ْال
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َِْص َر ُه ْم َو ا
ِ َّال ْغلاَ َل الَّـتِي َكانَ ْت َع َل ْي ِه ْم فَال
ين
َ ََوي
ْ ـض ُع َع ْن ُه ْم ا
َ ـذ

ِ َّور ال
ـذي اُنْـ ِز َل
ُّ ـعوا
َّ ٰا َمنُوا بِ ِه َو َع
ُ وه َونَ َص ُر
ُ ـز ُر
ُ َوه َواتَّـب
َ الـن
َ َم َعـ ُه اُوٰلـئ
)﴾ (االعراف157﴿ ون
َ ِح
ُ ِك ُه ُم الْ ُم ْفـل
(Rabbimiz!) Şu dünyada da iyilikler ver bize,

ahirette de ve şüphesiz ki sana yöneldik biz. Tanrı, dilediğimi azabıma uğratırım dedi, fakat rahmetim, her şeyi kaplamıştır da çekinenleri, zekât
verenleri ve ayetlerime inananları rahmetime mazhar ederim.
Onlar, öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve
İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi
ümmî peygambere uyarlar ve o, onlara iyiliği emreder, kötülükten nehy eder onları ve temiz (insanî
42- Hadid, 25
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fıtrata uygun) şeyleri onlara helâl etmededir, pis
ve kötü şeyleri haram etmede. Sırtlarındaki ağır
yükleri indirmededir, bağlandıkları (kol, ayak ve
boyunlarına vurulan) zincirleri kırmada. Artık ona
inananlar, onu ululayanlar, ona yardım edenler ve
ona indirilen ışığa uyanlardır kurtulanlar, muratlarına erenler.43
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43- A'raf, 156-157
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17
Davetin İlk Nağmeleri
Peygamberlerin davetinde yer alan ilk slogan,
mektep ve ekollerinin en hassas ve en temel noktasından ibaret olan -ve hatta buna ruh ve ana unsur da denebilir- tevhid nağmesidir. Diğer ekollerin
devrim programlarında işin ilerlemesi "tedric" seyrine dayalı olup ilk sloganları, belirlenen amaçla-
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rın ortam ve zeminini hazırlamaktan başka bir şey
değildir. Peygamberlerin programında ise son söz
başta söylenir ve herkes, iman ve bağlanışın başlangıcında işin yön, amaç ve sonucunu anlar ve tam bir
sağgörüyle ona inanırlar.
Hem peygamberlerin davetinden haberdar olup
onu kabul edenler ve hem de kabul etmeyerek savaşa kalkışanlar, tevhid sloganının gündeme getirilmesinin, bu yeni ekolün doğal olarak her tür beşerî
tahakkümlerle, sınıfsal farklılıklarla, sömürü ve
haksızlıklarla mücadele anlamına geldiğini anlarlar.
Sosyal yapılanma ve istenen düzenin oluşumu döneminde de insanın özgürlük ve değerinin gözetilmesi,
sosyal adalet, kamu refahı, zulüm ve haksızlıkla mücadele... doğal olarak göz önünde bulundurulan değerlerdir. Peygamberlerin getirdiği ekolün amaç, yön

ve yolunun belirginliği, buna karşı olan düşmanları
-her yerde ve her zaman aynı şekilde- belirginleştire iman edenlerin peygamberler sonrasında sorumluluk, yükümlülük ve hareket yönlerini belirler ve

Nübüvvet

rip ortaya çıkarır ve aynı zamanda da peygamberle-

mektebî sapmalarını önler.
Kur'ân-ı Kerim, birçok yerde ve büyük peygamberlerin dilinden nübüvvetin ilk sloganını "Allah'a
kulluk" ve "tağuttan sakınma" olarak, yani tevhid
olarak tanıtır:

َّ ـدوا
ِّ ـعـ ْثـنَا فِي ُك
ًـل اَُّم ٍة َر ُس ا
اللـ َه
ُ ُول اَ ِن ا ْعـب
َ ََولَـ َق ْد ب

َّ اجتَنِـبُوا
َّ ُوت فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َه َدي
اللـ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن
َ الطاغ
ْ َو
ُ ْض فَان
َْريوا فِي ا
ـي َف
َّ َح
َّ ـت َع َل ْي ِه
ِ ال ْر
ْ ـق
ُ الضلاَ لَـ ُة فَ ِس
ْ ـظ ُروا َك

ِّ ـم َك
)﴾ (النحل36﴿ ني
َ ِـذب
َ َك
ُ ْان َعاقِـبَ ُة ال

Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a kulluk
edin ve Şeytan'dan uzaklaşın diye bir peygamber
gönderdik; içlerinde, Allah'ın doğru yola sevkettiği
de var, sapıklığı hakedeni de. Gezin yeryüzünde de
bakın, görün, yalanlayanların sonuçları ne olmuş.44

َ ي قَ ْو ِم ِه فَـ َق
ـدوا
وحا اِٰل 
ُ ُال يَا قَ ْو ِم ا ْعـب
ً ُلَـ َق ْد اَ ْر َس ْلـنَا ن

ٰ ْ ـك ْم م
َّ
ُ اف َعـ َل ْي
ُ َاللـ َه َما ل
اب
ُ ـر ُه اِنِّي اَ َخ
َ ـك ْم َع َذ
ُ ِن اِلـ ٍه غ َْي
ِ ـو ٍم َع
)﴾ (االعراف59﴿ يم
ٍ ـظ
ْ َي

44- Nahl, 36
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Andolsun ki Nuh'u, kavmine peygamber olarak
gönderdik de ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin,
ben, büyük bir günün azabına uğrayacağınızdan
korkuyorum.45

Kur'ân-ı Kerim, yine birkaç ayet sonra bir başka
peygamberin dilinden şöyle aktarır:

ال يَ َق ْو ِم ا ْعبُ ُدوا َّ
َو اِٰلي َعا ٍد اَ َخا ُه ْم ُهو ًدا قَ َ
اللـ َه َما لَ ُك ْم

ون ﴿ ﴾65قَ َ
ين َك َف ُروا
ِن اِٰل ٍه غ َْي ُر ُه اَفَلاَ تَ َّ
ـتـ ُق َ
ال الْ َملاَُ الَّ ِذ َ
مْ

ـن َ
ني
ِن قَ ْو ِم ِه اِنَّا لَـنَ ٰريك فِي َس َفا َه ٍة َواِنَّا لَـنَ ُظ ُّ
ِن الْ َكا ِذبِ َ
ـك م َ
مْ
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O'ndan başka bir mabudunuz yoktur. Şüphe yok ki

س بِي َس َفا َه ٌة َوٰل ِكنِّي َر ُس ٌ
﴿ ﴾66قَ َ
ِن َر ِّب
ول م ْ
ال يَاقَ ْو ِم لَْي َ

ِس اَ
ال ِت َربِّي َواَنَا لَ ُك ْم نَ ِ
اص ٌح
الْ َعالَ ِم َ
ني ﴿ ﴾67اُبَـ ِّلـ ُغ ُك ْم ر َ

ِن َربِّ ُك ْم َع ٰلي َر ُج ٍل
اَِم ٌ
آء ُك ْم ِذ ْك ٌر م ْ
ني ﴿ ﴾68اَ َو َع ِج ْبتُ ْم اَ ْن َج َ

وح
آء م ْ
ِن بَ ْع ِد قَ ْو ِم نُ ٍ
ِم ْن ُك ْم لِـيُـ ْن ِذ َر ُك ْم َو ا ْذ ُك ُروا ا ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َف َ
َو َزا َد ُك ْم فِي الْ َخ ْل ِق بَ ْص َط ًة فَا ْذ ُك ُروا ٰا آَل َء َّ
ون
ِح َ
ـعَّل ُك ْم تُ ْفل ُ
اللـ ِه لَ َ

﴿ ﴾69قَالُوا اَ ِج ْئـتَـنَا لِنَ ْعـبُ َد َّ
ان يَ ْعبُ ُد
اللـ َه َو ْح َد ُه َونَ َذ َر َما َك َ

ني ﴿ ﴾70قَ َ
ال
ٰابَآ ُؤنَا فَ ْاتِنَا ب َِما تَع ُ
الصا ِدقِ َ
ِن َّ
ِدنَآ ا ِْن ُك ْن َت م َ
ِن َربِّ ُ
َض ٌب اَتُ َجا ِدلُونَنِي فِي
س َوغ َ
قَ ْد َوقَ َع َع َل ْي ُك ْم م ْ
ـك ْم ر ْ
ِج ٌ

ـز َل َّ
ان
ِن ُس ْل َط ٍ
اَ ْس َمآ ٍء َس َّم ْيتُ ُمو َهآ اَنْـتُ ْم َوٰابَآ ُؤ ُك ْم َما نَ َّ
اللـ ُه بَِها م ْ
ين ﴿( ﴾71االعراف)
ِن الْ ُم ْنتَ ِظ ِر َ
فَانْتَ ِظ ُروا اِنِّي َم َع ُك ْم م َ

45- A'raf, 59
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Kavminin kâfir olanlarından ileri gelenler, şüphe yok ki dediler, biz seni sapıklık, bilgisizlik içine
dalmış görmedeyiz ve sanıyoruz ki yalancılardansın sen.

Nübüvvet

Âd kavmine kardeşleri Hud'u yolladık da ey
kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka bir
mabudunuz yoktur. Hâlâ mı çekinmeyeceksiniz?

O, ey kavmim dedi, bende sapıklık, bilgisizlik yok,
fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.
Rabbimin bildirdiği haberleri size tebliğ etmedeyim ve ben sizin için güvenilecek bir öğütçüyüm.
Sizi korkutmak için içinizden birisine Rabbinizden vahiy gelmesine şaşıyor musunuz? Hatırlayın
ki sizi Nuh kavminden sonra hükümdar etti, boypos, kuvvet-kudret bakımından da onlardan üstün
etti sizi. Siz de Allah'ın nimetlerini anın da muradınıza erin, kurtulun.
Dediler ki: Sen bize tek Allah'a kulluk etmemizi
ve atalarımızın taptıklarını bırakmamızı sağlamak
için mi geldin? Doğru söyleyenlerdensen tehdit ettiğin şeyi meydana getir bakalım.
O, Rabbinizden azaba ve gazaba uğramayı hakettiniz dedi, Allah'ın, haklarında hiçbir delil indirmediği ve ancak sizin ve atalarınızın taktığı birtakım
adlar için benimle çekişmeye kalkıyorsunuz demek,
o hâlde bekleyin, şüphe yok ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.46

46- A'raf, 65-71
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18
Karşıt Gruplar
Bisetin sosyal bir canlanış olduğunu, mazlum
ve mahrum sınıfların yararı, müreffeh ve nedensiz
saygın sınıfların zararı yönünde toplumun derin ve
kökten değişimi olduğunu geçen bölümde öğrenmiş olduk.
Bu süreçte gerçekleşen bir başka nokta, nübüvvetin en heyecan verici -bir açıdan da en önemli- bölümünü oluşturur. Bu ise "cephelerin ayrışımı ve çatışmalar" konusudur.
Sınıfsal imtiyazlara muhalefet nağmesi, dünyanın
hiçbir noktasında ve tarihin hiçbir diliminde yanıtsız
kalmamış ve kalmayacaktır. Bu çağrı, -çoğunlukla
mahrum tabakadan oluşan- taraftar ve destekçi kazandığı gibi, -darbe almış ve saldırıya uğramış- karşıt ve düşmanları da karşısına alacaktır. Bu da iki
cephe arasında karşıtlıkların ve çatışmaların ortaya
çıkmasına neden olacaktır. İşte bu noktadan hareketle, nübüvvet eksenli onlarca konu gündeme gelir (ki
bunların bazısına değineceğiz).
Şimdi sözü edilen bu grupları ayrıntılarıyla tanımak üzere Kur'ân'a dönelim. Kur'ân-ı Kerim bir
yerde, genel bir ifadeyle peygamberlerin davetine

Nübüvvet

karşıt olan kesimlerin varlığından söz eder. Bir başka yerde, üç sınıfı örnekleyen üç ismi yanyana getirir
(Firavun, Haman, Karun; yöneticiler, önde gelenler
ve zenginler sınıfının sembolü). Yine başka yerlerde
Yahudi ve Hristiyan din adamlarını da dördüncü sınıf olarak açıklar ve her birinden ayrı ayrı söz eder.
Kur'ân-ı Kerim, peygamberlere karşı dört cephede
savaşan dört unvana şöyle dikkat çekmiştir: Tağut,
Mele', Mütref, Ahbar ve Ruhban.
Bu alanda yer alan birçok ayetten sadece birkaçını
örnek olması bakımından buraya taşıyacağım:

ُ ِك َج َع ْلنَا ل
َ َو َك َذال
ِ ْني ا
س َوالْ ِج ِّن
ِ ْالن
َ ِـي َع ُد ًّوا َشيَا ِط
ٍّ ِك ِّل نِـب

ِ ُي
آء
ٍ وحي بَ ْع ُض ُه ْم اِٰلي بَ ْع
ً ُر
َ ورا َولَ ْو َش
ُ ض ُز ْخ ُر َف الَْق ْو ِل غ
﴾ َولِتَ ْص َغي اِلَْي ِه112﴿ ون
َ وه فَ َذ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفتَ ُر
ُ َربُّ َك َما فَ َع ُل

ٰ ْون ب ا
َ ين
ِال ِخ َر ِة َولِيَ ْر َض ْو ُه َولِيَ ْقتَ ِرفُوا َما ُه ْم
َ اَْفئ
َ ُال يُ ْؤ ِمن
َ ِد ُة الَّ ِذ
)﴾ (االنعام113﴿ ون
َ ُُم ْقتَ ِرف

İşte biz, böylece her peygambere insan ve cin
Şeytanlarını düşman ettik; bazısı, bazısına yaldızlı
sözler söyleyerek aldatır. Rabbin dileseydi yapamazlardı bunu, onları da bırak, iftiralarını da (onlara itina etme, komplo ve entrikaları karşısında
ümitsizliğe kapılma).
Onlar, ahirete inanmayanların gönülleri meyletsin ve hoşnut olsunlar da yapageldiklerine devam
etsinler diye söylerler o sözleri.47
47- En'am, 112-113
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﴾23﴿ ني
ٍ وسي بِ ٰايَاتِـنَا َو ُسـ ْل َط
ٍ ِان ُمب
َ َولََق ْد اَ ْر َسـ ْلـنَا ُم

ِ ون فَ َقالُوا َس
﴾24﴿ اب
َ ار
َ ام
ٌ اح ٌر َك َّذ
َ اِٰلي ف ِْر َع ْو َن َو َه
ُ َان َوق

ين
َ نآء الَّ ِذ
ْ آء ُه ْم بِالْ َح ِّق م
َ َِن ِع ْن ِدنَا قَالُوا ا ْقـتُ ُلوا اَب
َ فَ َل َّما َج
ين ا اَِّل فِي
َ آء ُه ْم َو َما َك ْي ُد الْ َكافِ ِر
َ ِس
ْ ٰا َمنُوا َم َع ُه َو
َ استَ ْحيُوا ن

َ َض
)﴾ (املؤمن25﴿ ال ٍل

Ve andolsun ki Musa'yı delillerimizle ve apaçık
bir burhanla göndermiştik.
Firavun'a, Haman'a ve Karun'a; derken onlar, bu
demişlerdi, pek yalancı bir büyücü.
Musa, katımızdan gerçekle onlara gelince öldürün demişlerdi, onunla beraber inananların oğulla-
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rını ve bırakın kadınlarını; kâfirlerin düzeni, ancak
gerçekten dışarıdır, boştur.48

َ َِن نَ ِذي ٍر ا اَِّل ق
ال ُم ْت َرفُو َهآ اِنَّا ب َِمآ
ْ َو َمآ اَ ْر َس ْلنَا فِي قَ ْريَ ٍة م

َ ﴾ َوقَالُوا نَ ْح ُن اَ ْكثَ ُر اَ ْم َو اًال َواَ ْو34﴿ ون
ال ًدا
َ ِر
ُ اُ ْر ِس ْلتُ ْم بِ ِه َكاف
)﴾ (سبأ35﴿ ني
َ َِو َما نَ ْح ُن ب ُِم َع َّذب

Ve hiçbir şehre korkutuculardan birini göndermedik ki oradaki nimete, mala sahib olanlar, şüphe
yok ki biz, size gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz
demesinler.
Ve biz demişlerdi, mal bakımından da daha fazla mala sahibiz, evlât bakımından da topluluğumuz
daha çok ve bize azap edilemez."49
48- Mü'min, 23-25
49- Sebe', 34-35

َِْن ا
ان
ِ َالر ْهب
ً ِين ٰا َمنُوا ا َِّن َكث
َ ريا م
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ
ُّ ال ْحبَا ِر َو

َّ ِيل
َّ ون
َ ِض َة َو
اللـ ِه
َّ الذ َه َب َوالْف
ِ ال يُ ْن ِف ُقونََها فِي َسب
َ ين يَ ْكنِ ُز
َ َوالَّ ِذ
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َّ ِيل
َ ون اَ ْم َو
اللـ ِه
ِ الن
ِ ون َع ْن َسب
ِ اس بِالْـبَاط
َّ ال
َ ِل َويَ ُص ُّد
َ لَيَ ْا ُك ُل
)﴾ (التوبة34﴿ ِيم
ٍ فَبَ ِّش ْر ُه ْم ب َِع َذ
ٍ اب اَل

Ey inananlar, o bilginlerle rahiplerin çoğu, insanların mallarını hak etmeksizin yerler ve halkı
Allah yolundan menederler. Altını, gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla
müjdele.50
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50- Tevbe, 34
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19
Nübüvvetin Ürünü (1)
Peygamberlerin insanları davet ettikleri yol, insanın doğal ve yaratılışsal yolu olduğu ve insanların o yolda hareketi de doğal bir hareket olduğu
için büyük bir hızla ve çok kolay olarak gerçekleşir.
İnsanları bu yoldan uzaklaştıran zalim ve cahilî düzenler, insanın tabiat ve fıtratına ters düşen bir işe
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giriştiklerinden dolayı işleri kalıcı olmaz ve yok olmaya mahkumdur.
Nübüvvetin ve peygamberlerin işinin ürünü işte
buradan anlaşılabilir...
Peygamberlerin hareketinin başarısız olduğunu
ve peygamberlerin yoluyla çelişen batılın insanlık tarihine ve tarihin seyrine hüküm sürdüğünü bildiren
görüşler, ancak dar görüşlülükten ve yüzeysellikten
kaynaklanmıştır. İlâhî elçiler başlangıçtan bugüne,
genel olarak insanları kendi istedikleri yol ve yöne
hidayette başarılı olmuşlardır ve bundan sonra da
dünyanın sonuna kadar bu çizgide olacaktır.
Hak elçilerinin her biri, bu uzanan tarihin her diliminde insanı ileriye taşımışlardır; insanın seyrini,
beşerî toplumun yüceliş ve yetkinliğinden ibaret olan

yaratılış gayesi yönünde kolaylaştırmış ve hızlandırmışlardır; amansız bir uğraş ve mücadele sonrasında
cunda- bu dünyadan ayrıldıklarında görev ve elçiliklerinin son noktasında ilâhî emanet yükünü -insanı

Nübüvvet

-her hangi bir durumda ve her hangi bir neden sonu-

hidayet etme emanetini- kendinden sonraki elçiye
teslim etmiş ve başarılı bir hâlde gözlerini dünyaya
kapatmışlardır... Böylece de insan, tarihin bu dönem
ve diliminde sürekli olarak uzayıp giden ömrünün
bilinç ve uyanıklığıyla -ki bu da elçilerin çağrısının
getirilerindendir- elçilerin yoluna daha iyimser ve onların hedefine daha yakın olmuştur... Son ilâhî hüccet
eliyle insanın eğitilmesi ve aydınlatılması yönünde
son adım atılıncaya dek, hiçbir engel ve mani olmaksızın insanlık sonsuz yüceliş ve yetkinliği yolunda
adım atıncaya değin ve her zamankinden daha hızlı
olarak mübarek hareketine devam edinceye kadar
bu doğal seyir bu minval üzere devam edecektir...
Elçiliklerin, peygamberliklerin ve yollarının gerçek ürünü işte budur...
Bu bağlamda çok önemli bir nokta vardır ve o da,
aşamalı başarıların çok belirleyici olan "iman" ve "sabır" etkenlerine bağlı olduğudur.
Yol esnasındaki yenilgiler bu etkenlerin yokluğundan kaynaklanmış ve parlak başarılar ise bunların kullanılması sonucunda elde edilmiştir... Aşağıdaki ayetler, Kur'ân'ın bu alandaki ümit bahşeden ve
genel yasaların göstergesi olan ayetlerinden örneklerdir sadece:
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َّ قُ ِل...
ِ ِق ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو الْ َو
﴾16﴿ ار
ُ اللـ ُه َخال
ُ اح ُد الَْق َّه

الس ْي ُل
َ اَنْ َز َل م
ْ َآء فَ َسالَ ْت اَ ْودِيَ ٌة بَِق َد ِر َها ف
َّ احتَ َم َل
َّ ِن
ً الس َمآء َم

اع
َّ ون َع َل ْي ِه فِي
ُ ِما يُوق
َ ِد
َّ َزبَ ًدا َرابِيًا َوم
ٍ َالنا ِر ابْتِ َغآء ِح ْليَ ٍة اَ ْو َمت

َّ ِك يَ ْض ِر ُب
َ َزبَ ٌد ِم ْث ُل ُه َك َذال
َ اللـ ُه الْ َح َّق َوالْبَاط
الزبَ ُد
َّ ِل فَ َا َّما
َْاس فَيَ ْم ُك ُث فِي ا
ض
ِ ال ْر
َّ فَيَ ْذ َه ُب ُج َفآء َواََّما َما يَن َف ُع
َ الن

َّ ِك يَ ْض ِر ُب
َ َال ْمث
َ َك َذال
َ اللـ ُه ا
ين ْاستَ َجابُوا ل َِربِّـ ِه ُم
َ ﴾ لَِّل ِذ17﴿ ال

َْين لَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ ُه لَ ْو اَ َّن لَُه ْم َما فِي ا
ض
ِ ال ْر
َ الْ ُح ْسنَي َوالَّ ِذ

َ ال ْفتَ َد ْوا بِ ِه اُوٰلئ
َ ِيعا َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه
اب
ِ وء الْ ِح َس
ً َجم
ُ ِك لَُه ْم ُس
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)﴾ (الرعد18﴿ س الْ ِم َها ُد
َ َو َم ْا َوا ُه ْم َج َهَّن ُم َوبِْئ

...De ki: "Her şeyi yaratan Allah'tır ve o birdir,
acze düşmez, her şeyden üstündür.
Gökten yağmur yağdırır da vadilerde alabildik-

leri kadar seller, ırmaklar olur, çağlayıp akar, akarken de üste çıkan köpükleri sürükler götürür. Ziynet eşyası, yahut faydalanmak için kullanılan araçları yaparken ateşte eritilen şeylerde (demir veya
diğer madenlerde) de buna benzer bir köpük, bir
posa meydana gelir. İşte Allah gerçekle boş şeyi bu
çeşit bir örnekle anlatır. Köpük, dağılır gider, halka
fayda verecek şeyse (su veya demir ve diğer madenler) yerinde kalır. İşte Allah, böyle örnekler getirir.
Rablerinin davetine icabet edenlere güzel bir
mükâfat var; fakat icabet etmeyenlere gelince: O
çeşit adamlar, yeryüzünde ne varsa hepsine sahip
olsalar ve bir misli daha malları olsa da (kötü son-

larından kurtulmak için) hepsini feda etseler gene
onlar için kötü bir hesap var, yurtları cehennemdir

﴾ اِنَّ ُه ْم لَُه ُم171﴿ ني
َ ِمتُنَا لِعِبَا ِدنَا الْ ُم ْر َس ِل
َ َولََق ْد َسبَ َق ْت َكل
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ve orası ne de kötü yataktır ya.51

﴾173﴿ ون
َ ﴾ َوا َِّن ُج172﴿ ون
َ ُندنَا لَُه ُم الَْغالِـب
َ ور
ُ الْ َم ْن ُص
ون
ٍ فَتَ َو َّل َع ْن ُه ْم َحَّتي ِح
َ ﴾ َواَبْ ِص ْر ُه ْم فَ َس ْو َف يُ ْب ِص ُر174﴿ ني

احتِ ِه ْم
َ ﴾ اَفَب َِع َذابِنَا يَ ْستَ ْع ِج ُل175﴿
َ ِس
َ ﴾ فَ ِاذَا نَ َز َل ب176﴿ ون
ني
ٍ ﴾ َوتَ َو َّل َع ْن ُه ْم َحَّتي ِح177﴿ ِين
َ اح الْ ُم ْن َذر
ُ َآء َصب
َ فَ َس

َ ِّان َرب
ـك
َ ﴾ ُس ْب َح179﴿ ون
َ ﴾ َواَبْ ِص ْر فَ َس ْو َف يُ ْب ِص ُر178﴿
)﴾ (الصافات180﴿ ون
َّر ِ
َّ ب الْع
َ ِـز ِة َع َّما يَ ِص ُف

Ve andolsun ki gönderilen kullarımıza şu hükmü takdir etmiştik.
Şüphe yok ki onlar, elbette yardıma mazhar olacaklardır.
Ve şüphe yok ki bizim ordumuz, elbette üstündür.
Artık yüz çevir onlardan bir zamana dek.
Hele bir bak, bir gözle onları, onlar da sonuçları
neymiş, yakında görecekler.
Azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar?
Fakat azabımız, yurtlarına gelip çökünce korkutulanlar, ne de kötü bir sabaha kavuşacaklar.
Ve yüz çevir onlardan bir zamana dek.
51- Ra'd, 16-18
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Ve bir bak, bir gözle, onlar da sonuçları neymiş,
yakında görecekler.
Yücedir, münezzehtir -izzet ve kudret sahibidir- Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların
vasfettiklerinden.52
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52- Sâffât, 171-180

Nübüvvet

20
Nübüvvetin Ürünü (2)
Elçiliklerin ürünü hakkında kısaca şöyle denebilir:
Peygamberler ve onlara inananlar, ilâhî davete tam
anlamıyla iman ettikleri ve sabır gösterdikleri her
aşamada ve her zaman diliminde zafer elde ederek
uygun çevreyi oluşturmuş, istenen düzeni kurmuş
ve cahilî düzeni yıkmışlardır. Tümüyle peygamberler -görüntü olarak aşamalı yenilgiyle karşılaşanlar
da dahil olmak üzere- nübüvvetin genel seyir hattında, insanların düşünce düzeyini ve moralini yükseltmekten ve bir sonraki aşamaya varmak için insanları
hazırlamaktan ibaret olan hedef ve amaçlarına ulaşmışlardır.
Kur'ân-ı Kerim, peygamberlerin öyküsü veya bütün peygamberlerle ilgili gerçekler bağlamında yüce
İslâm Peygamberini (s.a.a), Müslümanları ve peygamberler yolunda yürümek isteyen herkesi bilgilendirmek ve yüreklendirmek için bu gerçeği farklı
ifadelerle açıklamıştır.

الدنْيَا َويَ ْو َم
ُّ ين ٰا َمنُوا فِي الْ َحيَا ِة
َ اِنَّا لَـنَ ْن ُص ُر ُر ُس َلنَا َوالَّ ِذ

َّ ﴾ يَ ْو َم اَل يَن َف ُع51﴿ ال ْش َها ُد
َْوم ا
الظالِمِنيَ َم ْع ِذ َرتُ ُه ْم َولَُه ُم
ُ يَ ُق
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َّ
وسي الْ ُه ٰدي
َّ وء
ُ الل ْعنَ ُة َولَـ ُه ْم ُس
َ ﴾ َولََق ْد ٰاتَ ْينَا ُم52﴿ الدا ِر

َ َواَ ْو َر ْثنَا بَنِي ا ِْس َرآئ
ُ ِ﴾ ُه ًدي َو ِذ ْك ٰري ا53﴿ اب
لولِي
َ َِيل الْ ِكت

َّ اصب ِْر ا َِّن َو ْع َد
َ ِر ل َِذنْـب
َْا
ِك
ِ َاللْـب
ْ َ﴾ ف54﴿ اب
ْ اللـ ِه َح ٌّق َو ْاستَ ْغـف

َ ِِّح ْم ِد َرب
)﴾ (املؤمن55﴿ ـك بِالْ َع ِش ِّي َو اْالِبْ َكا ِر
َ ـح ب
ْ َِّو َسب

Şüphe yok ki biz, elbette peygamberlerimize ve
inananlara, dünya yaşayışında da yardım ederiz,
tanıkların getirileceği günde de.
Bir gündür o gün ki zalimlerin özürleri fayda vermez ve onlaradır lânet ve onlarındır kötü yer-yurt.
Ve andolsun ki biz, Musa'ya doğru yolu gösteren kitabı verdik ve İsrailoğulları'nı da mirasçı ettik
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o kitaba ki,
Aklı başında olanları doğru yola sevk eder ve
onlara öğüttür.
Artık sabret, şüphe yok ki Allah'ın (yardım ve
zafer) vaadi gerçektir ve suçunun bağışlanmasını
dile ve akşam ve sabah çağlarında, Rabbine hamd
ederek tenzih et O'nu.53

Enbiyâ Suresi, peygamberlerin zaferini ve onların
karşıtları olan zalimlerin ve düşmanların ise yenilgisini açıklamaktadır:

نش ْانَا بَ ْع َد َها قَ ْو ًما
َ َِن قَ ْريَ ٍة َكانَ ْت َظال َِم ًة َوا
ْ َو َك ْم قَ َص ْمنَا م

ون
َ ﴾ فَ َل َّما اَ َح ُّسوا بَ ْا َسنَا اِذَا ُه ْم ِم ْن َها يَ ْر ُك ُض11﴿ ين
َ ٰا َخ ِر

53- Mü'min, 51-55

ُ ﴾ اَل تَ ْر ُك ُضوا َو ْار ِج ُعوا اِٰلي َما اُتْ ِر ْفتُ ْم فِي ِه َو َم َسا ِكن12﴿
ِك ْم
Zulmeden nice şehirleri helâk ettik de ondan
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)﴾ (االنبياء13﴿ ون
َ ُلََعَّل ُك ْم تُ ْس َال

sonra diğer toplulukları yarattık.
Azabımızı hissettiler mi hemen kaçmaya başlıyorlardı ondan.
Kaçmayın, dönün sahip olduğunuz mallara, nimetlere ve evlere; çünkü sorguya çekileceksiniz.54

Yine aynı sure, Hz. İbrahim'in (a.s) öyküsünü şöyle açıklamaktadır:

﴾ َواَ َرا ُدوا69﴿ ِيم
ُ َقُ ْلنَا يَا ن
َ ار ُكونِي بَ ْر ًدا َو َسلاَ ًما َع ٰلي اِبْ َراه

َْبِ ِه َك ْي ًدا فَ َج َع ْلنَا ُه ُم ا
اه َولُو ًطا اِلَي
َ ال ْخ َس ِر
ُ َ﴾ َونَ َّج ْين70﴿ ين
َْا
﴾ َو َو َه ْبنَا لَ ُه ا ِْس ٰح َق71﴿ َار ْكنَا فِي َها لِْل َعالَمِني
ِ ال ْر
َ َض الَّتِي ب
ِ وب نَافِ َل ًة َو ُكلاًّ َج َع ْلنَا َصال
﴾ َو َج َع ْلنَا ُه ْم اَئ َِّم ًة72﴿ َِحني
َ َويَ ْع ُق

ِ ون بَِا ْم ِرنَا َواَ ْو َح ْينَا اِلَْي ِه ْم ف ِْع َل الْ َخ ْي َر
الص ٰلو ِة
َ يَ ْه ُد
َّ ام
َ َات َواِق
)﴾ (االنبياء73﴿ ين
َّ َواِيتَآء
َ الز ٰكو ِة َو َكانُوا لَنَا َعاب ِِد

Ey ateş dedik, soğu İbrahim'e karşı ve bir zarar
verme ona.
Onlar, İbrahim'e bir düzen kurmak istedilerse
de biz, onları en büyük bir ziyana uğrattık.
Onu da, Lut'u da kurtarıp âlemlere kutlu ettiğimiz yere ulaştırdık.
54- Enbiyâ, 11-13

89

İslâmî Düşüncenin Temel İlkeleri

Ve ona İshak'ı verdik, Yakub'u da istemeden ihsan ettik ve hepsini de temiz ve iyi kişiler kıldık.
Onları öyle rehberler ettik ki emrimizle halkı
doğru yola sevk ederler ve onlara hayırlı işleri, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik ve onlar, bize
ibadet eden kişilerdi.55
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55- Enbiyâ, 69-73
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Nübüvvete İmanın Getirdiği
Sorumluluk
Nübüvvetin felsefesi, anlamı ve ruhu göz önünde
bulundurularak bu bağlamda gündeme getirilebilir en pratik nokta, peygamberin çağrı ve davetinin
kabulünün, kesin ve kaçınılmaz bir sorumluluğu gerektirdiğidir. Yani peygamberin davetini kabul eden
kimse, peygamberin adım attığı ve yürüdüğü yolu
izlemeli ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirmede
peygambere yardım etmelidir.
Gerçekte bu, peygamberin peygamberliğine imanın göstergesidir.
Nübüvvet, yeni bir fikrî alan oluşturur; yeni bir düşünce, yeni bir yol ve yeni bir hedef gösterir. Mümin,
bu düşünceyi kabul ederek hedefi izleyen ve hedef
yolunda hereket eden kimsedir. Muhalif olmak için
de muhalefet etmek gerekmiyor, hedefin yanında yer
almamak yeterlidir. Peygamber ile karşıtları arasındaki cepheleşmede ortada kalan kimse peygamberin
yanında yer almamıştır ve peygamberden değildir.
Peygamberle olmayan kimse de peygambere karşıdır. Bu gerçek, onlarca ayet tarafından açık olarak
ifade edilmiştir:
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اج ُروا َو َجا َه ُدوا بَِا ْم َوالِِه ْم َواَنْـ ُف ِس ِه ْم
َ ا َِّن الَّ ِذ
َ ين ٰا َمنُوا َو َه
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َّ ِيل
َ ين ٰا َو ْوا َونَ َص ُروا اُوٰلئ
آء
ِ فِي َسب
َ اللـ ِه َوالَّ ِذ
ُ َِك بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِي

ِن
ِ ين ٰا َمنُوا َولَ ْم يُ َه
ٍ بَ ْع
ْ ِن َو اَليَتِ ِه ْم م
ْ اج ُروا َما لَ ُك ْم م
َ ض َوالَّ ِذ
ين فَ َع َل ْي ُك ُم
ِ َش ْي ٍء َحَّتي يُ َه
ِ اج ُروا َوا
ِ الد
ِّ ِن ْاستَ ْن َص ُرو ُك ْم فِي

َّ اق َو
ون
َّ
ٌ َالن ْص ُر ا اَِّل َع ٰلي قَ ْو ٍم بَْينَ ُك ْم َوبَْينَ ُه ْم مِيث
َ اللـ ُه ب َِما تَ ْع َم ُل

ِب
وه
ٍ آء بَ ْع
ٌ ِص
َ ﴾ َوالَّ ِذ72﴿ ري
ُ ض ا اَِّل تَـ ْف َع ُل
ُ َين َك َف ُروا بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِي
َْتَ ُكن فِ ْتـنَ ٌة فِي ا
ين ٰا َمنُوا
ِ ال ْر
ٌ ِض َوفَ َسا ٌد َكب
َ ﴾ َوالَّ ِذ73﴿ ري

َّ ِيل
ين ٰا َو ْوا َونَ َص ُروا
ِ اج ُروا َو َجا َه ُدوا فِي َسب
َ اللـ ِه َو الَّ ِذ
َ َو َه

َ اُوٰلئ
﴾74﴿ مي
ٌ ِر ٌة َو ِر ْز ٌق َك ِر
َ ُِك ُه ُم الْ ُم ْؤ ِمن
َ ون َح ًّقا لَُه ْم َم ْغف
َ اج ُروا َو َجا َه ُدوا َم َع ُك ْم فَ ُاوٰلئ
ِك
ْ ين ٰا َمنُوا م
َ َوالَّ ِذ
َ ِن بَ ْع ُد َو َه
ُم
)﴾ (االنفال75﴿ ...ِنك ْم

İnanıp yurtlarından göçenler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşanlar, bunları yer-yurt
sahibi edip barındıranlar ve yardımda bulunanlarsa işte bunlar, mirasta birbirlerinin velileridir. İnandıkları hâlde yurtlarından göçmeyenlere gelince,
göçünceye dek onların miraslarında bir hakkınız
yoktur. Dine ait bir hususta sizden yardım isterlerse,
aranızda bir ahit bulunan topluluğa karşı olmamak
şartıyla onlara yardım etmeniz gerektir ve Allah, ne
yaparsanız hepsini de görür.

Kâfir olanlarsa birbirlerinin dostudur, yardımcısıdır. Birbirinize yardım etmezseniz yeryüzünde bir
İnananlar ve yurtlarından göçenler, Allah yolunda savaşanlar ve bir de bunları yer-yurt sahibi

Nübüvvet

fitne belirir, büyük bir bozgun meydana gelir.

edenler ve yardımda bulunanlarsa onlardır gerçekten inanmış olanlar. Onların hakkıdır bağışlanmak
ve sayısız, tükenmez rızk.
Sonradan inanıp göçen ve sizinle beraber savaşanlar da sizden (ve sizinle)dir...56

َّ َواِ ْذ اَ َخ َذ
اب
ٍ َِن ِكت
َّ اق
َ َاللـ ُه مِيث
ْ النبِـيِّنيَ لَ َما ٰاتَ ْيـتُ ُك ْم م

ٌ آء ُك ْم َر ُس
ول ُم َص ِّد ٌق ل َِما َم َع ُك ْم لَـتُ ْؤ ِمنُ َّن بِ ِه
َ َو ِح ْك َم ٍة ثُ َّم َج

ُ ال اَاَْق َر ْرتُ ْم َواَ َخ ْذتُ ْم َع ٰلي ذَال
َ َنص ُرنَّـ ُه ق
ِص ِري قَالُوا
ْ ِك ْم ا
ُ ََولَـت

َ َاَْق َر ْرنَا ق
ِ الشاه
﴾ فَ َم ْن81﴿ ين
َّ ِن
ْ َال ف
َ ِد
َ اش َه ُدوا َواَنَا َم َع ُكم م
َ ِك فَ ُاوٰلئ
َ تَ َولَّي بَ ْع َد ذَال
ِ ِك ُه ُم الَْف
)﴾ (ٰال عمران82﴿ ون
َ اس ُق

An o zamanı ki Allah, peygamberlerden, size
kitap ve hikmet verdim, sonra da sizdeki kitabı gerçekleyen bir peygamber göndereceğim, ona mutlaka inanacaksınız, mutlaka yardım edeceksiniz diye
söz almıştı ve ikrar ettiniz mi, size yüklediğim bu
ağır yükü aldınız, yüklendiniz mi demişti. İkrar ettik demişlerdi de o da öyleyse tanık olun demişti,
ben de sizinle beraber tanıklık edenlerdenim.
Bundan sonra kim dönerse o çeşit kişilerdir
fasıklar.57
56- Enfal, 72-75
57- Âl-i İmran, 81-82
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الت ْو َرا َة ثُ َّم لَ ْم يَ ْح ِم ُلو َها َك َمثَ ِل الْ ِح َما ِر
َّ ين ُح ِّم ُلوا
َ َمثَ ُل الَّ ِذ

َّ اللـ ِه َو
َّ ات
ُ يَ ْحم
ِ َين َك َّذبُوا بَِاي
اللـ ُه
َ س َمثَ ُل الَْق ْو ِم الَّ ِذ
ً ِل اَ ْس َف
َ ارا بِْئ

َّ اَل يَ ْه ِدي الَْق ْو َم
)﴾ (اجلمعة5﴿ َالظالِمِني

Kendilerine Tevrat yüklenenler, sonra da onunla
amel etmeyenler, merkebe benzerler ki koca-koca
kitaplar taşımada; Allah'ın delillerini yalanlayan
topluluğa getirilen örnek, ne de kötü bir örnek ve
Allah, zalim topluluğu doğru yola sevketmez.58
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58- Cum'a, 5
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22
Velayet
Peygamber aracılığıyla dile getirilen yeni düşünce, bakış ve yeni hayat mesajı, oluşumlu ve birbiriyle
bağlantılı bir topluluğun düşünce, ruh ve amelinde
gerçekleştiği takdirde ancak vaadedilen yaşamın temelini oluşturacaktır.
Oturmuş ve girilemez bir "cephe"yi oluşturan bu
topluluk, birlik ve aşılmazlığını daha çok güçlendirmeli ve muhalif fikrî ve amelî akımlar karşısında erimemeye, hazmedilmemeye ve yok olmamaya ciddi
anlamda gayret emelidir. Bu amaç, -imanlı cephenin
zayıflamasına ve renk kaybetmesine neden olacakbaşkalarına bağımlılıkların her türünden sakınmayı ve hatta gereklilik ve olasılık durumunda onlarla
aralarındaki normal ilişkilerini bile kesmelerini zorunlu kılmaktadır.
Bu fikrî ve amelî cepheleşme, Kur'ân literatüründe "velayet" (muvalat, tevelli) adlandırılmıştır.
İslâm toplumunun temel taşı ve İslâm ümmetinin ana direği olan bu birbirine bağlı topluluk güçlü
ümmete dönüştüğü ve İslâmca beğenilen bir toplum
düzeni kurduğu gün de birlik ve beraberliğini koru-
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mak, düşmanların nüfuz ve bozgunculuklarını önlemek için "velayet" ilkesini gözetmek zorundadır.

ـت ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم
ين ٰا َمنُوا اَل تَ َّ
يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ َ

ِن
آء تُ ْل ُق َ
آء ُك ْم م َ
ـي ِه ْم بِالْ َم َو َّد ِة َوقَ ْد َك َف ُروا ب َِما َج َ
اَ ْولِـيَ َ
ون اِلَ ْ

ول َواِيَّا ُك ْم اَ ْن تُ ْؤ ِمنُوا ب َّ
ِاللـ ِه َربِّ ُ
الر ُس َ
ـك ْم ا ِْن
الْ َح ِّ
ق يُ ْخ ِر ُج َ
ون َّ

ون
آء َم ْر َضاتِي تُ ِس ُّر َ
ُك ْنـتُ ْم َخ َر ْجتُ ْم ِج َها ًدا فِي َسبِيلِي َوابْتِ َغ َ
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Kur'ânî velayetin inceliklerinin izi -ki bunların
bazılarına gelecek bölümde değineceğiz- Kur'ân'ın
birçok ayetinde araştırılmalıdır.

اِلَْي ِهم بِالْ َم َو َّد ِة َواَنَا اَ ْع َل ُم ب َِمآ اَ ْخ َف ْيتُ ْم َو َمآ اَ ْع َل ْنـتُ ْم َو َم ْن يَ ْف َع ْل ُه
ِيل﴿ ﴾1ا ِْن يَ ْثـ َق ُفو ُك ْم يَ ُكونُوا لَ ُك ْم
السب ِ
آء َّ
ِم ْن ُك ْم فَ َق ْد َض َّل َس َو َ

ِالسو ِء َو َو ُّدوا
ـي ُك ْم اَْي ِديَ ُه ْم َواَلْ ِسنَتَـ ُه ْم ب ُّ
اَ ْع َد ً
ـب ُس ُطوا اِلَ ْ
آء َويَ ْ

ام ُك ْم َو اَل اَ ْو َ
ال ُد ُك ْم يَ ْو َم
لَ ْو تَ ْك ُف ُر َ
ون ﴿ ﴾2لَ ْن تَـ ْنـ َف َع ُك ْم اَ ْر َح ُ

ام ِة يَ ْف ِص ُل بَْينَ ُك ْم َّ
ري﴿ ﴾3قَ ْد َكانَ ْت
ون بَ ِص ٌ
واللـ ُه ب َِما تَ ْع َم ُل َ
الْقِيَ َ

ين َم َع ُه اِ ْذ قَالُوا لَِق ْو ِم ِه ْم
ِيم َوالَّ ِذ َ
لَ ُك ْم اُ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة فِي اِبْ َراه َ
ون َّ
اللـ ِه َك َف ْرنَا ب ُ
ِك ْم َو
ِن ُد ِ
ِما تَ ْعبُ ُد َ
ون م ْ
اِنَّا بُ َر ٰء ُؤا ِم ْن ُك ْم َوم َّ

آء اَبَ ًدا َحَّتي تُ ْؤ ِمنُوا ب َّ
ِاللـ ِه
بَ َدا بَْينَنَا َوبَْينَ ُك ُم الْ َع َد َاو ُة َوالْـبَ ْغ َض ُ
َو ْح َد ُه( ﴾4﴿ ...املمتحنة)

Ey inananlar, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı
dost edinip onları sevmeyin (onları cephe arkadaşınız görmeyin), onlara haber yolluyorsunuz ama on-
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lar, size gerçek olarak gelen şeye kâfir olmuşlardır
da Peygamber'i ve sizi, Rabbiniz Allah'a inanıyorsunuz diye yurdunuzdan çıkarıyorlar; benim yolumda savaşmak ve razılığımı arayıp elde etmek için
yurdunuzdan çıktıysanız, (onları kendi cephenizde
görmeyin); siz, onlara sevgiyle sır veriyorsunuz ve
bense sizin gizlediğiniz şeyi de daha iyi bilirim, açığa vurduğunuz şeyi de ve sizden kim bu işi yaparsa
gerçekten de düz ve doğru yoldan sapmış, yolunu
kaybetmiş gitmiştir.
Size üst olurlar da ele geçirirlerse düşman olurlar size ve ellerini ve dillerini, kötülükle uzatırlar
size ve onlar isterler ki siz kâfir olasınız.
Kıyamet gününde yakınlarınız da kesin olarak
bir fayda veremez size, evlâtlarınız da, aranızı ayırır ve Allah, ne yapıyorsanız hepsini de görür.
Gerçekten de İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda güzel bir örnek var size; hani kavimlerine demişlerdi ki: Şüphe yok ki biz, sizden ve
Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden tamamıyla
uzağız, inkâr ettik sizi ve aramızla aranızda, bir
Allah'a siz de inanıncaya dek ebedî bir düşmanlık
ve nefret belirmiştir...59

59- Mümtehine, 1-4
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23
İslâm Ümmetinin Bağları
Gerçekte İslâm'ın ideal düzeninin kurucusu olan
tek ve birbirine bağlı cephe, büyük "ümmet" birliğini teşkil ettikten sonra müminler ve dine inananlar
düzeyine yayılır ve "velayet" ilkesi, İslâm ümmetinin
dahilî ve haricî tutumlarında ortaya çıkar.
İçerde halkın her bir ferdi ve kanadı, olanca dik-
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kat ve ihtiyatla güçlerini bir yol ve bir hedef yönünde
toplamakla ve de güçlerinin bir kısmının heder olmasına neden olan ayrılıklardan ciddi anlamda sakınmakla sorumludurlar.
Dışarda ise, İslâm dünyasını alçaltacak ve bağımsızlıktan mahrum etme tehlikesine düşürecek her tür
ilişkiden, anlaşma ve yakınlaşmadan katiyen kaçınmalıdırlar.
Açıktır ki "velayet" ilkesinin bu iki yönünü (içerde
birlik, bağlılık, dayanışma ve de dışarda bağımsızlık)
korumak ve kollamak, merkezde ve egemen bir gücün varlığını kaçınılmaz kılar. Gerçekte bu, İslâm'ın
olumlu ve yapıcı bütün unsurlarının bütünüdür
(imam, İslâmî yönetici). Ayrıca köklü ve güçlü bir
bağın, ümmetin bütün bireylerini, toplumun genel
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canlılığının ve faaliyetinin ana ekseni olan imamın
Velayet

şahsına bağlamasını ve ona bağımlı kılmasını gerektirir... İşte bu noktada velayetin bir diğer boyutu
ortaya çıkar ve bu da, "İslâm âleminin imam ve önderinin velayeti"dir.
Kur'ân'ın bu incelikler ve dakik gerçekler hakkındaki açık ifadeleri aşağıdaki ayetlerde görülebilir:

ين ٰا َمنُوا َ
آء
ال تََّت ِخ ُذوا الْـيَ ُهو َد َو َّ
الن َص ٰ
يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ َ
اري اَ ْولِـيَ َ

ض َو َم ْن يَتَ َولَّـ ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَ ِانَّـ ُه ِم ْن ُه ْم ا َِّن َّ
اللـ َه َ
ال
آء بَ ْع ٍ
بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِيَ ُ
يَ ْه ِدي الَْق ْو َم َّ
ض
ين فِي قُ ُلوبِِه ْم َم َر ٌ
الظالِ ِم َ
ني ﴿ ﴾51فَتَ َري الَّ ِذ َ
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ون نَ ْخ َشي اَ ْن تُ ِصيبَنَا َدآئ َِر ٌة فَ َع َسي َّ
اللـ ُه
ون فِي ِه ْم يَ ُقولُ َ
يُ َسا ِر ُع َ
ِحوا َع ٰلي َمآ اَ َس ُّروا فِي
ِي بِالْـ َف ْت ِح اَ ْو اَ ْم ٍر م ْ
ِن ِع ْن ِد ِه فَيُ ْصب ُ
اَ ْن يَ ْات َ

ني ﴿َ ﴾52ويَ ُق ُ
ين
اَنْـ ُف ِس ِه ْم نَا ِد ِم َ
ين ٰا َمنُوا اَ ٰهـ ُؤ آَل ِء الَّ ِذ َ
ول الَّ ِذ َ

ِاللـ ِه َج ْه َد اَْي َمانِِه ْم اِنَّـ ُه ْم لَ َم َع ُك ْم َحب َ
اَْق َس ُموا ب َّ
ِط ْت اَ ْع َمالُـ ُه ْم

فَ َا ْصبَ ُحوا َخ ِ
ـد
ين ٰا َمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّ
ين ﴿ ﴾53يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ َ
اس ِر َ
ِم ْن ُك ْم َع ْن دِينِ ِه فَ َس ْو َف يَ ْاتِي َّ
اللـ ُه بَِق ْو ٍم يُ ِحُّبـ ُه ْم َويُ ِحُّبونَ ُه

ِيل
ون فِي َسب ِ
ين يُ َجاه ُ
اَ ِذلَّ ٍة َع َلي الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ني اَع َّ
ِد َ
ِز ٍة َع َلي الْ َكافِ ِر َ

ِك فَ ْض ُل َّ
َّ
ِم ذَال َ
اللـ ِه َو َ
اللـ ِه يُ ْؤتِي ِه َم ْن
ال يَ َخافُ َ
ون لَ ْو َم َة آَلئ ٍ
ِـي ُك ُم َّ
يَ َشآء َو َّ
اللـ ُه َو ِ
اللـ ُه َو َر ُسولُ ُه
اس ٌ
ِيم ﴿ ﴾54اِنَّ َما َول ُّ
ـع َعل ٌ
الز ٰكو َة َو ُه ْم
ون َّ
الص ٰلو َة َويُ ْؤتُ َ
ِيم َ
ون َّ
ين ٰا َمنُوا الَّ ِذ َ
َوالَّ ِذ َ
ين يُق ُ
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َّ ﴾ َو َم ْن يَتَ َو َّل55﴿ ون
ِن
َّ ين ٰا َمنُوا فَا
َ َراك ُِع
َ اللـ َه َو َر ُسولَ ُه َوالَّ ِذ

َّ ِح ْز َب
)﴾ (املائدة56﴿ ون
َ ُاللـ ِه ُه ُم الْـ َغالِـب

Ey inananlar, Yahudilerle Nasranîleri veli edinmeyin. Onlar, birbirlerinin velileridir ve sizden kim
onları veli edinirse şüphe yok ki o da, onlardandır.
Şüphe yok ki Allah, zalim olan kavmi doğru yola
sevk etmez.
Yüreklerinde bir hastalık olanları ve bir felâkete
uğramamızdan korkuyoruz, diyerek (bahane getirerek) onların içine katılan, onlara koşanları görürsün. Fakat belki de Allah bir fetih verir, yahut kendi katından bir iş çıkarır meydana da (gönlü hasta
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olan) onlar, içlerinde gizledikleri şeyden dolayı nadim oluverirler.
İnananlar da derler ki, sizinle beraber olduklarına dair bütün kuvvetleriyle yemin edenler bunlar
mı? İşte yaptıkları boşa çıktı, ziyankâr oluverdiler.
Ey inananlar, içinizden kim çıkar da dininden
dönerse Allah onlara bedel öyle bir kavim getirecektir yakında ki O onları sevecek, onlar da, O'nu sevecek, inananlara karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı
yüce olacak o kavim. Allah yolunda savaşacaklar
ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacaklar.
Bu, Allah'ın lütfü ve inayetidir ki dilediğine verir ve
Allah'ın lütfü boldur, O her şeyi bilir.
Sizin veliniz (ve sosyal bağların merkezi), ancak Allah'tır ve O'nun Resulü'dür ve namaz kılan ve
rükû ederken zekât verenler inananlardır.

Ve kim, Allah'ı, Peygamberini ve söz konusu ina-

َّ ين ٰا َمنُوا اتَّـ ُقوا
َّ ال تَ ُموتُ َّن ا
َ اللـ َه َح َّق تُ َقاتِ ِه َو
ِال
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ

Velayet

nanları veli edinirse bilsin ki hiç şüphesiz Allah'ın
hizbidir üst olacaklar.60

َّ ِح ْب ِل
َ ِيعا َو
ال
َ ِم
َ ﴾ َوا ْعتَ ِص ُموا ب102﴿ ون
ً اللـ ِه َجم
ُ َواَنْـتُ ْم ُم ْسل
)﴾ (ٰال عمران103﴿ ...تَـ َف َّرقُوا

Ey inananlar, Allah'tan nasıl sakınmak lazımsa
öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.
Hep birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölük
bölük olmayın.61

103

60- Mâide, 51-56
61- Âl-i İmran, 102-103
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Velayet Cenneti
Bir toplumun "velayet" ilkesine sahip olması, ancak o toplumda "veli"nin belirli olup amelen hayat
canlılıklarının ve etkinliklerinin tümünün başında ve
esin kaynağı olmasına bağlıdır. Bireyin de "velayet"
ilkesine sahip olması, ancak -"Allah'ın velayeti"nin
mazharı olan- "veli"yi doğru olarak tanımasına,
kendisini ona daha çok bağlama ve bağımlı kılma
yönünde gayret göstermesine bağlıdır. "Veli", yeryüzünde Allah'ın halifesi ve ilâhî adaletin egemenlik
ve gücünün mazharı olduğundan dolayı, bir yandan
insanların yücelmesi ve yetkinlik kazanması için onların yaratılışına işlenen bütün imkân ve yetenekleri
insanlar lehine kullanırken, öte yandan da bu müsait
zeminlerden az bir miktarının bile insanlık aleyhine
kullanılmasına veya ortadan kaldırılmasına -ki bunun kendisi de büyük bir kayıptır- engel olur. "Veli",
insan fidanının yeşerebilmesi ve gelişebilmesi için elverişli toprak, faydalı su, müsait hava kadar gerekli
olan adalet ve emniyeti insanın yaşam çevresine hakim kılar ve zulmün -şirk, başkalarına haksızlık, öze
zulüm- her türünün ortaya çıkmasını önler. Herkesi
Allah'a kulluğa yönlendirir; Allah'ı anmayı (namaz),
servetin adil dağılımını (zekât), iyiliklerin yaygın-

laşmasını (marufu emretme), kötülüklerin ve eğriliklerin kökünün kazınmasını (münkerden nehyet"veli", insanlığı ve insan gerçeğini yaratılış amaç ve
hedefine yakınlaştırır.

Velayet

me) programının öncelikleri olarak belirler. Kısacası

Aşağıdaki ayetlerde düşünmek, velayet cennetinin uçsuz bucaksız ufkunu önümüze serecek ve "Din
buyruklarının hiçbiri velayet kadar önemli değildir."
sözünün sırrını ortaya çıkaracaktır:

َ ِس َرائ
ان َد ُاوو َد
ِ ِس
ْ ين َك َف ُروا م
َ ِن الَّ ِذ
َ لُع
ْ ِن بَنِي ا
َ ِيل َع ٰلي ل

َ ِيسي ابْ ِن َم ْريَ َم ذَال
﴾78﴿ ون
َ ِك ب َِما َع َص ْوا َو َكانُوا يَ ْعتَ ُد
َ َوع

َ َكانُوا
ون
َ س َما َكانُوا يَ ْف َع ُل
ُ ال يَتَنَا َه ْو َن َع ْن ُم ْن َك ٍر فَ َع ُل
َ وه لَبِ ْئ
س َما
ً ِ﴾ تَ ٰري َكث79﴿
َ ريا ِم ْن ُه ْم يَتَ َولَّ ْو َن الَّ ِذ
َ ين َك َف ُروا لَبِ ْئ

َّ قَ َّد َم ْت لَُه ْم اَنْـ ُف ُس ُه ْم اَ ْن َس ِخ َط
اب
ِ اللـ ُه َع َل ْي ِه ْم َوفِي الْ َع َذ

َّ ون ب
ِـي
َّ ِاللـ ِه
َ ُ﴾ َولَ ْو َكانُوا يُ ْؤ ِمن80﴿ ون
َ ُه ْم َخال ُِد
ِّ والـنب

ِ آء َوٰل
ـك َّن َكثِريًا ِم ْن ُه ْم
َ َـي ِه َما اتَّ َخ ُذو ُه ْم اَ ْولِـي
ْ ََو َمآ اُنْـ ِز َل اِل
ِ َف
)﴾ (املائدة81﴿ ون
َ اس ُق

İsrailoğulları'ndan kâfir olanlara Davud'un diliyle de lânet edilmişti, Meryemoğlu İsa'nın diliyle de.
Bu da isyan ettiklerinden ve aşırı gittiklerindendi.
İşledikleri kötülükten, birbirlerini menetmezlerdi. Gerçekten de yaptıkları iş, ne de kötüydü.
Onların çoğunu görürsün ki kâfirlere dostluk
ederler. Ne de kötüdür nefislerinin, onlara hazırla-
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yıp sunduğu şey; Allah'ın gazabına uğrayacaklardır
İslâmî Düşüncenin Temel İlkeleri

ve azap içinde ebedî olarak kalacaklardır.
Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı onları dost edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu,
buyruktan çıkmış kötü kişilerdir.62

َ ين ٰا َمنُوا
ين اتَّ َخ ُذوا دِينَ ُك ْم ُه ُز ًوا
َ ال تََّت ِخ ُذوا الَّ ِذ
َ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ

ُ ِن قَ ْبل
آء
ْ اب م
َ ِن الَّ ِذ
َ َولَعِبًا م
َ َين اُوتُوا الْ ِكت
َ ِك ْم َوالْ ُكف
َ ََّار اَ ْولِـي

َّ َواتَّ ُقوا
الص ٰلو ِة
َّ ﴾ َواِذَا نَا َد ْيتُ ْم اِلَي57﴿ َاللـ َه ا ِْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِني

َ اتَّ َخ ُذو َها ُه ُز ًوا َولَعِبًا ذَال
﴾ قُ ْل58﴿ ون
َ ِك بَِانَّـ ُه ْم قَ ْو ٌم اَل يَ ْع ِق ُل
َّ ِال اَ ْن ٰا َمَّنا ب
َّ ون مَِّنا ا
ِاللـ ِه َو َمآ اُنْـ ِز َل
ِ َيَآ اَ ْه َل الْ ِكت
َ ِم
ُ اب َه ْل تَ ْنق
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ِ َِن قَ ْب ُل َواَ َّن اَ ْكثَ َر ُك ْم ف
﴾ قُ ْل59﴿ ون
َ اس ُق
ْ ـينَا َو َمآ اُنْـ ِز َل م
ْ َاِل
َّ اللـ ِه َم ْن لََعنَ ُه
َّ ِك َمثُوبَـ ًة ِع ْن َد
َ ِن ذَال
اللـ ُه
َ َه ْل اُنَـبِّـئُ ُكم ب
ْ ِش ٍّر م
َّ ِير َو َعبَ َد
ِ َوغ
ُوت
َ الطاغ
َ ِر َد َة َوالْ َخنَاز
َ َض َب َع َل ْي ِه َو َج َع َل ِم ْن ُه ُم الْق
َ اُوٰلئ
)﴾ (املائدة60﴿ ِيل
ِ السب
َّ ِك َش ٌّر َم َكانًا َواَ َض ُّل َع ْن َس َوآء
Ey inananlar, sizden önce, kendilerine kitap ve-

rilenlerle kâfirlerden, dininizi alay konusu yapan,
onu oyuncak sayan kişileri dost edinmeyin, çekinin
Allah'tan inanmışsanız.
Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman, bununla
alay ederler, bir oyun sayarlar bunu. Bu da şüphe
yok ki akılları olmayan, akıl edemeyen bir kavim
olduklarındandır.
62- Mâide, 78-81

Velayet

De ki: "Ey kitap ehli, bizden hoşlanmayışınızın
sebebi, ancak Allah'a ve bize indirilene ve bizden
önce indirilenlere inanmamızdan başka bir şey mi
ki? Ve sizin çoğunuz, (bunların tümü veya bir bölümü hakkında) buyruktan çıkmış kişilersiniz."
De ki: "Bundan daha fena olanları, Allah'ın cezasına uğramış bulunanları haber vereyim mi size?
Allah'ın lânet ettiği, gazabına uğrattığı, içlerinden
bir kısmını maymun ve domuz şekline soktuğu kişiler ve Şeytan'a tapanlar. İşte bunlardır yeri
daha kötü olanlar, doğru yoldan daha fazla sapmış
bulunanlar."63
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63- Mâide, 57-60
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Velayet Ekseninde (1)
-Kur'ân tarafından kazandırılan kapsam ve bütünlüğü- ile velayet ilkesi ekseninde dönen birçok
konular vardır ve bunların her biri, İslâmî yönelişleri
tanıma alanında bir ilke sayılabilir niteliktedir. Bunların bazıları, aşağıdaki ayetler üzerinde düşünmekle elde edilebilir:
1- İslâm toplumunun "veli"si -fikrî ve amelî faaliyet ve etkinliklerin tümüne önderlik eden ve yöneten
güç- Allah'tır ve Allah'ın -isim veya özellik belirleyerek- velayetle görevlendirdiği kimsedir.

َّ ِـي ُك ُم
ون
َ ِيم
َ ين ٰا َمنُوا الَّ ِذ
َ اللـ ُه َو َر ُسولُ ُه َوالَّ ِذ
ُ ين يُق
ُّ اِنَّ َما َول

)﴾ (املائدة55﴿ ون
َّ ون
َ الز ٰكو َة َو ُه ْم َراك ُِع
َ ُالص ٰلو َة َويُ ْؤت
َّ

Sizin veliniz, ancak Allah'tır ve O'nun Resulü'dür
ve namaz kılan ve rükû ederken zekât verenler
inananlardır.64

ٰ ْاللـ َه يَ ْا ُمر ُك ْم اَ ْن تُـ َؤ ُّدوا ا
َّ ا َِّن
ِ َال َمان
ات اِٰلي اَ ْه ِل َها َواِذَا
ُ

ُ ِما يَع
َّ اس اَ ْن تَ ْح ُك ُموا بِالَْع ْد ِل ا َِّن
ِظ ُك ْم
ِ الن
َّ َح َك ْمتُ ْم بَْي َن
َّ اللـ َه نِع

64- Mâide, 55

َّ بِ ِه ا َِّن
ين ٰا َمنُوا
َ اللـ َه َك
َ ﴾ يَآ اَيُّـ َها الَّ ِذ58﴿ ِيعا بَ ِصريًا
ً ان َسم
َّ ون ب
َّ وه اِلَي
ِاللـ ِه
ِ الر ُس
َ ُول ا ِْن ُك ْنـتُ ْم تُ ْؤ ِمن
ُ فِي َش ْي ٍء فَ ُر ُّد
َّ اللـ ِه َو

Velayet

َّ ِيعوا
َ الر ُس
َْول َواُولِي ا
ِن تَنَا َز ْعتُ ْم
ْ ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم فَا
ُ اللـ َه َواَط
ُ اَط
َّ ِيعوا
ٰ َْوالْـيَ ْو ِم ا
َ ال ِخ ِر ذَال
)﴾ (النّساء59﴿ ًِك َخ ْي ٌر َواَ ْح َس ُن تَ ْا ِويلا
Şüphe yok ki Allah, emanetleri ehline vermenizi

ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah, size
ne de güzel öğüt vermede. Şüphe yok ki Allah, her
şeyi duyar, görür.
Ey inananlar, Allah'a itaat edin, peygambere ve
içinizden (Allah tarafından olan ve O'nun belirlediği) emir sahiplerine itaat edin. Allah'a ve ahiret
gününe inanıyorsanız bir şeyde ihtilâfa düştünüz
mü o hususta Allah'a ve Peygamber'e müracaat
edin; bu hareket, hem hayırlıdır, hem de sonu pek
güzeldir.65

َ َاللـ َه َو َم ْن تَ َولَّي فَ َمآ اَ ْر َس ْلن
َّ اع
َ الر ُس
اك
َ ول فَ َق ْد اَ َط
َّ َم ْن يُ ِط ِع

ً َع َل ْي ِه ْم َحف
)﴾ (النّساء80﴿ ِيظا

Peygamber'e itaat eden, gerçekten de Allah'a

itaat etmiştir, (Peygamber'e itaatten) yüz çevirene
gelince; zâten biz seni onları korumak için göndermedik ki.66

ون اَ نَّـ ُه ْم ٰا َمنُوا ب َِمآ اُنْـ ِز َل اِلَْي َك
َ ين يَ ْز ُع ُم
َ اَلَ ْم تَ َر اِلَي الَّ ِذ
65- Nisâ, 58-59
66- Nisâ, 80
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َّ ون اَ ْن يَتَ َحا َك ُموا اِلَي
َ ِن قَ ْبل
ِ الطاغ
ُوت
ُ ِك يُ ِر
َ يد
ْ َو َمآ اُنْـ ِز َل م
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ان اَ ْن يُ ِضَّل ُه ْم َضلاَ اًل
َّ يد
ُ ِروآ اَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه َويُ ِر
ُ الش ْي َط
ُ َوقَ ْد اُم

)﴾ (النّساء60﴿ ِيدا
ً بَع

Görmez misin sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inandıklarını sananlar, tağut tarafından
yargılanmalarını dilerler, halbuki onu inkâr etmeleri
emredilmişti onlara ve Şeytan, onları tamamıyla sapıtmak, doğru yoldan pek uzak bırakmak ister.67

2- Allah'ın velayeti ve bu velayetin müminler tarafından kabul edilmesi, İslâm dünya görüşünde
öngörülen fikrî bir felsefe ve temelden kaynaklanır.
Buna göre bu, doğal bir olaydır.

َّ َولَ ُه َما َس َك َن فِي
﴾13﴿ ِيم
َّ الل ْي ِل َو
ُ السم
َّ الن َها ِر َو ُه َو
ُ ِيع الَْعل

َّ قُ ْل اَغ َْي َر
َْات َو ا
ِ الس ٰم َو
ض َو ُه َو
ِ ال ْر
ًّ اللـ ِه اَتَّ ِخ ُذ َول
َّ ِـيا فَا ِط ِر

َ ون اَ َّو َل َم ْن اَ ْس َل َم َو
َ ِم َو
ال
َ ِر ُت اَ ْن اَُك
ُ يُ ْطع
ْ ال يُ ْط َع ُم قُ ْل اِنِّي اُم

)﴾ (االنعام14﴿ ني
َ ِن الْ ُم ْش ِر َك
َ تَ ُكونَ َّن م

Geceleyin ve gündüzün yaşayıp barınan ne varsa hepsi, O'nundur ve O'dur duyan, bilen.

De ki: "Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden
Allah'tan başkasını mı dost edineyim ve O, yedirip doyurur, yiyip doymaya ihtiyacı yoktur." De ki:
"Bana, Müslüman olanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi."68
67- Nisâ, 60
68- En'am, 13-14
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Velayet Ekseninde (2)
3- Allah'ın ve halifelerinin velayeti dışındaki her
velayet şeytanın ve tağutun velayetidir. Şeytanın velayetini kabullenmek, insanın yaratılışına işlenmiş
bütün yapıcı ve yaratıcı güçlerin şeytan egemenliğine geçmesi ve şeytanın, onları kendi heva ve hevesleri mecrasında harekete geçirmesi demektir. Tağut,
kendi çıkarlarından başka hiçbir şeye değer vermediğinden, şahsî çıkarları gözüyle toplumun çıkarlarına baktığından ve de esasen insanî gereksinimlere
ve insanın doğadaki imkânlarına vakıf olmadığından dolayı insanî topluma önderlik etmesi, birçok
zarar ve ziyanlara ve hatta insanın değerli nice enerjilerinin zayi olmasına neden olacaktır. Toplumda
ve dünyada tağut velayetinden doğan bilgisizlikler
ve ilgisizlikler sonucunda insanlar, marifet ve insaniyet nurundan ve Allah dininin hayat bahşeden
nurundan yoksun kalmışlardır; bilgisizlik, heva ve
heves, şehvet, gurur ve azgınlık karanlıklarında tutsak olmuşlardır.

َّ ِذ ب
ْ استَع
يم
ِ الش ْي َط
َّ ِن
َ ِاللـ ِه م
ِ الر ِج
ْ َفَ ِاذَا قَ َراْ َت الْـ ُق ْرٰا َن ف
َّ ان

)﴾ (النّحل98﴿
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Kur'ân okuyacağın vakit Allah'a sığın taşlanmış
Şeytan'dan.69

﴿( ﴾100النّحل)

O'nun kudreti, ancak ona dost olup itaat edenlere
yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır (Allah'ın
velayetinin bir bölümünü ona verenlerdir).70

الر ُس َ
ـن لَـ ُه الْـ ُه ٰدي
َو َم ْن يُ َشاق ِ
ـي َ
ول م ْ
ِن بَ ْع ِد َما تَـبَ َّ
ِق َّ

ـولِّـ ِه َما تَ َولَّي َونُ ْص ِل ِه َج َهَّن َم
ِـع غ َْي َر َسب ِ
ِيل الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َويَ َّ
ـتـب ْ
ني نُ َ
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ون
ين ُه ْم بِ ِه ُم ْش ِر ُك َ
ـونَـ ُه َوالَّ ِذ َ
اِنَّ َما ُس ْل َطانُ ُه َع َلي الَّ ِذ َ
ين يَتَ َولَّ ْ

ريا ﴿ ﴾115ا َِّن َّ
اللـ َه َ
ِر
آء ْت َم ِص ً
َو َس َ
ِر اَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَ ْغف ُ
ال يَ ْغف ُ

آء َو َم ْن يُ ْش ِر ْك ب َّ
ون ذَال َ
ِاللـ ِه فَ َق ْد َض َّل َضلاَ اًل
َما ُد َ
ِك ل َِم ْن يَ َش ُ

ون ا َّ
ِن ُدونِ ِه ا َّ
ِال
بَع ً
ِال اِنَاثًا َوا ِْن يَ ْد ُع َ
ِيدا ﴿ ﴾116ا ِْن يَ ْد ُع َ
ون م ْ
ِن عِبَاد َ
يدا ﴿ ﴾117لََعنَ ُه َّ
اللـ ُه َوقَ َ
ال اََ
ِك
َش ْي َطانًا َم ِر ً
لتَّ ِخ َذ َّن م ْ

ـنـ ُه ْم َو اَُ
وضا ﴿َ ﴾118و اَُ
ـنـ ُه ْم
نَ ِصيبًا َم ْف ُر ً
ل َمـنِّـيَ َّ
ل ِضَّل َّ
النْ َع ِ ٰ
َان اَْ
ـر َّن
َو اَ ٰل ُم َرنَّـ ُه ْم فَ َليُـبَـتِّ ُك َّن ٰاذ َ
ام َو اَل ُم َرنَّـ ُه ْم فَ َليُ َغـيِّ ُ

ون َّ
َخ ْل َق َّ
اللـ ِه فَ َق ْد
ِن ُد ِ
اللـ ِه َو َم ْن يََّت ِخ ِذ َّ
الش ْي َط َ
ِـيا م ْ
ان َول ًّ

ِد ُه ُم
َخ ِس َر ُخ ْس َرانًا ُمبِينًا ﴿ ﴾119يَع ُ
ِد ُه ْم َويُ َمنِّي ِه ْم َو َما يَع ُ
ان ا َّ
ورا ﴿( ﴾120النّساء)
َّ
الش ْي َط ُ
ُر ً
ِال غ ُ

69- Nahl, 98
70- Nahl, 100
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Kendisince doğru yol apaçık belli olduktan
sonra Peygamber'e aykırı hareket eden ve inananğü yolda bırakırız ve cehenneme atarız; orası, ne
de kötü yerdir.

Velayet

ların yolundan başka bir yola giden kişiyi döndü-

Şüphe yok ki Allah, (velayet ve sultasında) kendisine eş tanıyanı bağışlamaz, bundan başka dilediği kişinin bütün suçlarını örter, bağışlar ve kim
Allah'a eş tanırsa öylesine sapıtmıştır ki tuttuğu yol,
doğru yoldan pek uzaktır.
Onlar, Allah'ı bırakırlar da dişi saydıkları putlara taparlar, böylece de ancak inatçı Şeytan'a tapmış
olurlar (onun velayetini kabullenirler).
Allah'sa ona lânet etmişti, o da demişti ki: "Andolsun ki kullarından bir kısmını, ayartacağım da."
"Onları doğru yoldan saptıracağım, olmaz isteklere sürükleyeceğim, putlara hayvanlar adatacağım
da onların kulaklarını yarmalarını (bu, ilâhî olmayan cahilî zan ve yasaların bir örneğidir), Allah'ın
yarattığını bozmalarını (insanları öz yaratılış mecrasından çıkarmalarını) emredeceğim." Allah'ı bırakıp Şeytan'ı dost edinen, apaçık bir zarara düşmüş,
ziyana uğramıştır.
Şeytan, onlara vaatlerde bulunur, onları olmayacak isteklere sürükler, kuruntular verir; fakat
Şeytan'ın vaatleri, ancak aldatıştan ibarettir.71

ُّ ِن
ِ ـم
ِ َِّـي ال
ات
َ ين ٰا َمـنُوا يُ ْخ ِر ُجـ ُه ْم م
َ ـذ
َ الظـ ُل
ُّ اَ َّللـ ُه َول

َّ ين َك َف ُروا اَ ْولِـيَآ ُؤ ُه ُم
ُوت يُ ْخ ِر ُجونَـ ُه ْم
ُّ اِلَي
ُ الطاغ
َ النـو ِر َوالَّ ِذ

71- Nisâ, 115-120
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ُّ الـنو ِر اِلَي
َ ات اُوٰلئ
ِ الظ ُل َم
النا ِر ُه ْم فِي َها
َّ اب
ُّ ِن
َم
ُ ِك اَ ْص َح
)﴾ (البقرة257﴿ ون
َ َخال ُِد

Allah, velisidir inananların. Onları karanlıklardan ışığa çıkarır. İnanmayanlarınsa velileri
Şeytan'dır, onları ışıktan karanlıklara götürür. Onlardır ateş ehli, onlardır orada ebedî kalanlar.72
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72- Bakara, 257
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27
Velayet Ekseninde (3)
-Hicret4- Cahilî ve tağutî düzende tağut ve şeytanın velayeti, imanlı insanı binlerce bağ ve bağlantı ile tağutun gücüne bağlar; cahilî düzenin görünmeyen ağı
her yandan onu kuşatır; özgürlüğünü alır; bu düzeni
bekleyen sonuca doğru onu da sürükler; Allah yolunda, İslâm dini uğrunda ve İslâmî çizgide gücünü
kullanmasına bu düzen engel olur.
Şüphe götürmeyen bu gerçek, "hicret" konusunu
gündeme getirir. Hicret, cahilî düzenin kayıt ve bentlerinden kaçış ve İslâmî özgürlük çevresine giriştir.
Orada bütün etken ve gayeler insanı Allah'ın razı
olduğu hedefe yakınlaştırır; orada toplumun doğal
seyri fikrî, ruhî ve maddî yücelik ve tekamül yönündedir; orada iyilik yolları açık ve kötülük kapıları kapalıdır... Yani orası İslâm toplumudur.
"Velayet" ilkesi uyarınca hicret, mümin için acil
ve zaruri bir sorumluluktur. Bu, cahilî toplumdan çıkıp İslâmî topluma göçme ve Allah'ın velayet alanına
adım atma sorumluluğudur.
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Kur'ân'daki "hicret" ayetleri üzerinde dikkatİslâmî Düşüncenin Temel İlkeleri

le durulduğunda ve düşünüldüğünde, bu alandaki
farklı konular da ortaya çıkacaktır. Aşağıdaki esin
kaynağı ayetlere dikkat ediniz:

َ َآء ف
ـت ِخ ُذوا
َّ َال ت
َ ُون َك َما َك َف ُروا فَتَ ُكون
َ َو ُّدوا لَ ْو تَ ْك ُف ُر
ً ون َس َو

َّ ِيل
ـوا
ِ آء َحَّتي يُ َه
ِ اج ُروا فِي َسب
ْ اللـ ِه فَا
َ َِم ْن ُه ْم اَ ْولِـي
ْ َِّن تَ َول

َ فَ ُخ ُذو ُه ْم َوا ْقـتُ ُلو ُه ْم َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُمو ُه ْم َو
ـت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم
َّ َال ت

َ ِـيا َو
)﴾ (النّساء89﴿ ال نَ ِصريًا
ًّ َول

Onlar, sizin de kendileri gibi kâfir olmanızı ve
böylece de hepinizin bir olmanızı (küfür cephesinde bulunmanızı) isterler, onun için Allah yolunda
116

yurtlarından göçmedikçe (tağut ve şirke yardımdan ve onlarla işbirliğinden çıkmadıkça) onların
hiçbirini dost edinmeyin. Bunu kabul etmez de yüz
çevirirlerse (düşmanlıklarında ve küfürlerinde kalırlarsa) tutun onları ve öldürün onları bulduğunuz
yerde ve onlardan ne dost edinin, ne yardımcı.73

اج ُروا َو َجا َه ُدوا بَِا ْم َوالِِه ْم َواَنْـ ُف ِس ِه ْم
َّ ا
َ ِن الَّ ِذ
َ ين ٰا َمنُوا َو َه

َّ ِيل
َ ين ٰا َو ْوا َونَ َص ُروا اُوٰلئ
آء
ِ فِي َسب
َ اللـ ِه َوالَّ ِذ
ُ َِك بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِي

ِن
ِ ين ٰا َمنُوا َولَ ْم يُ َه
ٍ بَ ْع
ْ ِن َو اَليَـتِ ِه ْم م
ْ اج ُروا َما لَ ُك ْم م
َ ض َوالَّ ِذ
ين فَ َع َل ْي ُك ُم
ِ َش ْي ٍء َحَّتي يُ َه
ِ اج ُروا َوا
ِ الد
ِّ استَ ْن َص ُرو ُك ْم فِي
ْ ِن
َّ اق َو
اللـ ُه ب َِما
َّ
ٌ َـينَ ُه ْم مِيث
ْ َـينَ ُك ْم َوب
ْ َالن ْص ُر ا اَِّل َع ٰلي قَ ْو ٍم ب

73- Nisâ, 89

ِ ون ب
ض
ٍ آء بَ ْع
ٌ ِص
َ تَ ْع َم ُل
َ ﴾ َوالَّ ِذ72﴿ ري
ُ َين َك َف ُروا بَ ْع ُض ُه ْم اَ ْولِي
َّ ِيل
ين
ِ اج ُروا َو َجا َه ُدوا فِي َسب
َ اللـ ِه َو الَّ ِذ
َ َوالَّ ِذ
َ ين ٰا َمنُوا َو َه

Velayet

َْوه تَ ُك ْن فِ ْتـنَ ٌة فِي ا
﴾73﴿ ري
ِ ال ْر
ٌ ِض َوفَ َسا ٌد َكب
ُ ا اَِّل تَ ْف َع ُل

َ ٰا َو ْوا َو نَ َص ُروا اُوٰلئ
ِر ٌة َو ِر ْز ٌق
َ ُِك ُه ُم الْ ُم ْؤ ِمن
َ ون َح ًّقا لَُه ْم َم ْغف
)﴾ (االنفال74﴿ مي
ٌ َك ِر

İnanıp yurtlarından göçenler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşanlar, bunları yer-yurt sahibi edip barındıranlar ve yardımda bulunanlarsa
işte bunlar, birbirlerinin velileridir (dostluk ve dayanışma bağına sahiptirler). İnandıkları hâlde yurtlarından göçmeyenlere gelince, göçünceye dek onlarla velayetiniz yoktur. Dine ait bir hususta sizden
yardım isterlerse, aranızda bir ahit bulunan topluluğa karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz
gerektir ve Allah, ne yaparsanız hepsini de görür.
Kâfir olanlarsa birbirlerinin dostudur, yardımcısıdır. Birbirinize yardım etmezseniz (sizin gibi hicret ve iman edenlerle velayet bağı kurmaz ve başkalarına katılırsanız) yeryüzünde bir fitne belirir,
büyük bir bozgun meydana gelir.
İnananlar ve yurtlarından göçenler, Allah yolunda savaşanlar ve bir de bunları yer-yurt sahibi
edenler ve yardımda bulunanlarsa onlardır gerçekten inanmış olanlar. Onların hakkıdır bağışlanmak
ve sayısız, tükenmez rızk.74
74- Enfâl, 72-74
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َ ين تَ َوفَّا ُه ُم الْ َمآلئ
ِيم
َّ ا
َ ِن الَّ ِذ
َ ِك ُة َظالِمِي اَنْـ ُف ِس ِه ْم قَالُوا ف

َْني فِي ا
ض
ُ ض قَالْ َوا اَلَ ْم تَ ُك ْن اَ ْر
ِ ال ْر
َ ُك ْنـتُ ْم قَالُوا ُكَّنا ُم ْستَ ْض َع ِف

َّ
َ اج ُروا فِي َها فَ ُاوٰلئ
ِ اللـ ِه َو
اء ْت
ِ اس َع ًة فَـتُ َه
َ ِك َم ْا َوا ُه ْم َج َهَّن ُم َو َس

َّ ﴾ ا97﴿ ريا
ال َوالنِّ َسآ ِء
ِ ِن الـ ِّر َج
ْ َـم ْست
ً َم ِص
َ ـض َعـفِنيَ م
ُ ِْال ال

َ ون ِحي َل ًة َو
َ ان
﴾98﴿ ًون َسبِيلا
ِ َوالْ ِولْ َد
َ ال يَ ْهتَ ُد
َ ال يَ ْستَ ِط ُيع

َّ ان
َّ ِك َع َسي
َ فَ ُاوٰلئ
ورا
َ اللـ ُه اَ ْن يَ ْع ُف َو َع ْن ُه ْم َو َك
ً اللـ ُه َع ُف ًّوا َغ ُف
َّ ِيل
َْاللـ ِه يَ ِج ْد فِي ا
ض
ِ ﴾ َو َم ْن يُ َه99﴿
ِ ال ْر
ِ اج ْر فِي َسب

َّ اج ًرا اِلَي
اللـ ِه
ِ ِن بَْيتِ ِه ُم َه
ً َِما َكث
ْ ريا َو َس َع ًة َو َم ْن يَ ْخ ُر ْج م
ً ُم َراغ
118

َّ َو َر ُسولِ ِه ثُ َّم يُ ْد ِر ْك ُه الْ َم ْو ُت فَ َق ْد َوقَ َع اَ ْج ُر ُه َعلي
ان
َ اللـ ِه َو َك
َّ
)﴾ (النّساء100﴿ يما
ً اللـ ُه َغ ُف
ً ورا َر ِح

Melekler, nefislerine zulmedenlerin (ölüm vakitleri geldiğinde) canlarını alırken ne hâldeydiniz
derler. Onlar da, yeryüzünde derler, âciz kişilerdik
biz. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi derler,
siz de hicret edeydiniz. İşte onlardır (zillete boyun
eğen, ancak hareket ve hicret etmeye yanaşmayanlardır) yurtları cehennem olanlar ve orası, ne de
kötü bir yurttur.
Ancak yurtlarından göçmek için bir düzen, bir
yol bulamayan gerçekten de âciz erkeklerle kadınlar ve çocuklar bu hükümden dışarı.
Onlardır Allah'ın bağışlayacağı umulanlar ve
Allah bağışlayıcıdır, suçları örtücüdür.

Allah yolunda yurdundan göçen, yeryüzünde
barınacak birçok yerler bulur, ferahlığa erer ve kim,
ret eder de sonra ona ölüm gelip çatarsa onun ecri
Allah'a aittir ve Allah suçları örter rahimdir.75

Velayet

Allah ve Peygamber'i uğrunda evinden çıkıp hic-
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75- Nisâ, 97-100

