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ÖZET

KUR’AN-I KERİM’İN MEKKÎ SÛRELERİNDE İMAN-AHLÂK 

İLİŞKİSİNİN TOPLUMSAL BOYUTLARI

 GÖKBULUT BURAL, Sevinç

Yüksek Lisans-2016 

Felsefe ve Din Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Danışman: Ejder OKUMUŞ

Bu tezin konusu, Kur’an-Kerim’de yer alan Mekkî sûrelerde iman ile ahlâkın 

birbiriyle ilişkili olarak sunulması ve İslam Peygamberi’nin hedeflediği zihniyet 

değişiminin ve toplumsal değişimin bu ikisinin ayrılmaz bütünlüğü üzerinden nasıl 

gerçekleştirilmeye çalışıldığının incelenmesidir. Bu çalışma; Kur’an- Kerim’in 

Mekkî ayetlerinde iman ile birlikte güzel ahlâki esasların ifade edilmesinin, İslam’da 

sağlam bir toplum inşasının kurulmak istenmesiyle doğrudan ilişkisi olduğu ve 

toplumsal değişimin sağlıklı ve kalıcı olarak gerçekleşmesinde iman ile birlikte iyi 

ahlâkın benimsenmesinin önemli olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Araştırmanın amacı; Müslümanların Kutsal Kitabı Kur’an-ı Kerim’de Mekkî 

surelerde iman ve ahlâk ayetlerinin nasıl birbirleriyle ilişkili olarak sunulduğunu 

anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmaktır. Din sosyolojisi perspektifiyle hazırlanmış 

olan ve din sosyolojisinin verileri çerçevesinde yürütülen tez çalışmamızda öncelikle 

Kur’an ayetleri ve sonra temel olması açısından tefsir kitaplarıyla ahlâka dair 

kitaplar, din sosyolojisi kaynakları eşliğinde incelenmiştir.

İslam açısından imanâ dayalı bilinçli dindarlık ahlâklı olarak yaşamayı 

gerektirir. Hz. Peygamber’in kendi döneminde cahiliye toplumunda gerçekleştirdiği 

değişim, tam manâsıyla bir iman ve ahlâk inkılâbı olarak düşünülebilir. Müşrik bir 

toplumdan imanlı ve ahlâklı bir toplum inşa etmek ancak böyle bir değişimle 

mümkün olabilir. 

Anahtar kelimeler: Ahlâk, iman, sosyoloji, Kur’an, toplum
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ABSTRACT

SOCIAL DIMENSIONS OF RELATION BETWEEN FAITH AND 
MORALITY IN THE MECCAN SURAH IN THE QUR’AN

GÖKBULUT BURAL, Sevinç

Master - 2016

Philosophy and Religious Studies

Advisor: Ejder OKUMUŞ

The subject of this thesis is to present faith and morality in relation to each 

other in Meccan surah in the Qur’an, and to study how tried to be realized mindset 

and social change targeted by the Islamic Prophet through inseparable togetherness 

of faith and morality. This study is based on hypotheses that is expressing faith and 

good moral principles together in Meccan verses in the Qur’an, is a direct 

relationship with established the desired stable society in Islam and faith and 

morality, and is important adopting morality with faith for the realization a healthy 

and lasting social change.

The aim of the study is trying to understand and make sense how presented 

faith and morality verses in association with each other in the Meccan surah in 

Muslim’s holy book Qur’an. In our thesis, which was prepared with the sociology of 

religion perspective and carried out around the sociology of religion datas, firstly 

Qur’an verses and then, in terms of being basis, tafsir, books on morality are studied 

with the sociology of religion resources.

In terms of Islam, conscious piety based on faith requires to live morally. 

Changes on the ignorance society made by the Prophet in his own period is a 

revolution of faith and morality in the strict sense.

Key words: Morality, faith, sociology, Qur’an, society
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ÖNSÖZ

İnsanın toplumsal bir varlık, ahlâkın da toplumu oluşturan insanların her çeşit 

eylemlerini, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerini düzenlemek amacıyla ortaya 

konulan ilkeler olmasından dolayı, ahlâk tarih boyunca hep güncelliğini korumuştur. 

Bundan dolayı ahlâk yapılan bilimsel araştırma ve tartışmalara her dönemde konu 

olmuştur.

Kur’an’ın öne sürdüğü iman ve ahlâk ilkeleri ise her döneme ve her topluma 

hitap etmesi bakımıyla evrenseldir. Kur’an’ın ve ahlâkı Kur’an olarak tanımlanan 

O’nun elçisinin getirdiği evrensel ilkeler insanın toplum içerisinde yararlı olmasını 

sağlar. Fakat gönüllerde bir inanç olarak var olan iman ise çoğu zaman kişisel ve 

toplumsal ahlâk üzerinde etkin bir rol alamamaktadır. Bu ise imanın doğru 

anlaşılmasını ve imanın etkin bir şekilde ahlâk üzerine tesir etmesinin açıklanmasını 

zorunlu kılmaktadır.

Çalışmamızda Kur’an-Kerim’de yer alan Mekkî sûrelerde iman ile ahlâkın 

birbiriyle ilişkili olarak sunulması ve İslam Peygamberi’nin hedeflediği zihniyet 

değişiminin ve toplumsal değişimin bu ikisinin ayrılmaz bütünlüğü üzerinden nasıl 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı din sosyolojisi perspektifiyle incelenmiştir. 

Araştırmada ahlâkın toplumlar için önemi, iman ahlâk ilişkisinin ve bu ilişkinin 

topluma yansımalarının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yapılan tez çalışmasının her aşamasında yakın ilgisini hissettiğim, çalışmanın 

ortaya çıkmasında pek çok emeği olan danışman hocam sayın Prof. Dr. Ejder 

OKUMUŞ’a teşekkürlerimi sunarım. Son olarak çalışmanın ortaya çıkmasındaki 

teşvik ve desteği için değerli anneme ve eşime teşekkür ediyorum.
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GİRİŞ

a. Araştırmanın Konusu ve Problemi

Araştırmanın konusu, Kur’an-Kerim’de yer alan Mekkî sûrelerde iman ile 

ahlâkın birbiriyle ilişkili olarak sunulması ve İslam Peygamberi’nin hedeflediği 

zihniyet değişiminin ve toplumsal değişimin bu ikisinin ayrılmaz bütünlüğü 

üzerinden nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığının incelenmesidir. Araştırmada, iyi 

ahlâkın toplum için önemi ve imanâ dayalı ahlâkın vazgeçilmezliği, tez konusunun 

bağlamı içinde ele alınmaktadır. İslam’da insanlar için bir hidayet rehberi olan 

Kur’an-ı Kerim, toplumun ihtiyaç duyduğu mutluluğa dair temel konuları insanlara 

sunarak mutluluk için bir iman ve ahlâk sistemi öneren kutsal bir kitaptır. 

 Kur’an, insana diğer insanlara faydalı olmayı (Âli İmran, 3/104), karşılığını 

insandan değil, insanın yaratıcısının memnuniyetinden ve rızasından beklemeyi (İsra, 

17/9), bencillikten uzaklaşmayı, faydalanma hissinden ve egoizmden uzak bir 

davranış sergilemeyi (Teğabün, /16), ilmi kavrayış ve anlayışta akıl, beş duyu 

yanında vahye kulak vermeyi (Mülk, 10), ulûhiyet anlayışında; her şeyi yoktan 

yaratan (Haşr, 24), her şeye kadir olan İlah yanında insanı dışlamayan, her daim 

insanın ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını düzenleyen (Zariyat, 51/58), hükmeden 

(Nur, /18), Rububiyeti ile varlığı ve âlemi var olarak devam ettiren (Kaf, 50/6), hiçbir 

şeyden gafil olmayan (Bakara, 2/149), bir İlah’a teslim olmayı öğütlemektedir 

(Yücedoğru, 2011: 122)

 “Kur’an’ın Mekkî Sûrelerinde İman-Ahlâk İlişkisinin Toplumsal Boyutları” 

başlıklı bu çalışmada ana problem, Kur’an’ın Mekkî sûrelerinde ahlâk konusuna 

genel olarak nasıl bakıldığını ve iman- ahlâk ilişkisinin toplumsal boyutlarını ifade 

eden temel ahlâki tutumların neler olduğunu tespit etmek; tespit edilen bu tutumların 

İslam’da sağlam bir toplum inşasının kurulmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktır. 
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b. Araştırmanın Amacı ve Önemi

“Sosyoloji bir toplumu anlama aracı olduğuna göre, o toplumu sağlıklı 

anlamanın bir yönü de toplumsal referanslarını, toplumsal hayatın temel 

dinamiklerini anlamaktan geçmektedir. O halde Kur’an’ı anlamaya, açıklamaya ve 

buradan hareketle İslam toplumları ve sorunlarının anlaşılması, çözümlenmesi ve 

bilgi üretimi için Kur’an’ı esas alan bir sosyolojinin geliştirilmesi artık bir zorunluluk 

haline gelmiştir” (Bayyiyiğit, 2003: 24).

Sosyoloji insan birlikteliği gerçeği üzerinde odaklaşır; toplumun her yerinde 

var olan, sosyal etkileşimin örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. Sosyoloji, bilgi 

gövdesi olarak insan ilişkileri gerçeğini alır, bu gerçek üzerinde merkezileşir. Söz 

konusu insan birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkarılan her şey 

sosyolojiktir (Fıchter, 1994: 3). Dolayısıyla Kur’an metni ve sosyoloji alanları 

açısından bakıldığında, bir bakıma her ikisinin de “toplum” ortak paydasında 

buluştukları görülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, sosyoloji,  genel manâda 

toplumu tanımayı amaçlarken, Kur’an, ilahi mesajı topluma ulaştırmayı ve onu 

mesajı doğrultusunda dönüştürmeyi hedefler. Dolayısıyla bu anlamda ilahi değerler 

çerçevesinde toplumu oluşturan kişi ve kişiler arası ilişkileri değiştirmeye yönelik bir 

amacı benimsemektedir.  Kur’ân, itikad, ahlâk, ibadet ve muâmelât gibi konuların 

yanında; bir takım ilim dalları ile ilgili, doğrudan veya dolaylı birçok bilgiden 

bahsetmektedir. İslâm ve dolayısıyla Kur’ân, bu dünyada ve yaşanılan toplumda 

insanın Rabbiyle, nefsiyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenlemenin mecburiyetine 

inanır. Kur’ân, hayatın her alanını, insanın hem iç, hem de dış dünyasını aynı anda 

kuşatır. Kuşatmakla da kalmaz, hayatı anlamlandıran bir dünya tasavvuru oluşturur. 

Yani Kur’ân muhatabı itibariyle insana ve daha geniş manâsıyla topluma hitap etmek 

için gelmiştir. Onun objesi insan ve toplumdur. Kur’an, yeryüzünde ahlâki temellere 

dayanan bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir. Kur’ân bu bağlamda ahlâkî-dinî bir 

vahiydir ve diğer konuları ve alanları bu asıl konuya destek verdiği kadarıyla söz 

konusu etmektedir (Karslı, 2005: 149).

Kur’an’da iman-ahlâk ilişkisi  konusunda yapılan çalışmalar önemli bir yekün 

teşkil etmektedir. Özellikle bu çalışmalar kelam, tefsir ve ahlâk, sosyoloji gibi  

alanlarda yapılmıştır. Ancak Kur’an’da ahlâk konusu üzerine  sosyolojik çalışmalar 

nisbeten daha azdır. Aslında Kur’an temelli sosyolojik çalışmalarda nisbi bir gelişme 



3

olduğu söylenebilir. Nitekim Ejder Okumuş’un “Kur’an’da Toplumsal Çöküş” 

(2007) kitabı, Mehmet Bayyiğit’in  “Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler”(2003) 

kitabı örnek olarak zikredilebilir. Fakat Kur’an’da iman-ahlâk ilişkisinin toplumsal 

boyutlarının sosyoloji perspektifiyle incelenmesi konusunda, özel bir başlık altında 

sistematize edilmiş çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu bakımdan iman-ahlâk 

ilişkisini ifade eden temel ahlâki tutumların sosyoloji göz önünde bulundurularak 

incelenmesi, araştırılması önemlidir. Kur’an üzerine sosyolojik olarak yapılan 

çalışmada öncelikle yapılması gereken Kur’an terminolojisinin kendi anlam örgüsü 

içinde belirlenmesidir. Bunun için sosyolojinin İslami ilimlerden Kur’an ilimleri 

başta olmak üzere tefsir, hadis, İslam tarihi vb. gibi kaynaklardan yararlanması 

gerekmektedir.

Araştırmanın amacı; Müslümanların Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in, kendi 

bütünlüğü içerisinde önemli bir bölümünü oluşturan Mekkî surelerin içerisinde, etkili 

bir üsluba sahip olan iman – ahlâk ayetlerinin nasıl birbirleriyle ilişkili olarak 

sunulduğunu anlamak ve anlamlandırmaktır. Mekkî sûrelerde tevhid, haşir, 

peygamberlere ve meleklere iman konuları ile toplumu ilgilendiren temel ahlâk 

prensipleri birlikte yer alır. Mekke’de yaşayan insanların çoğu, Allah’ın birliğine, 

ahiret gününe, peygamberlere inanmadıklarından dolayı Kur’an onları iyi ahlâklı bir 

toplum yapmak, birbirleriyle kardeşçe geçinmelerini sağlamak maksadıyla daha çok 

tevhid ve ahlâki hususlar üzerinde durmuştur.

Kur’an’ın muhatap aldığı ilk toplum, sadece Allah’a şirk koşan, ahireti inkâr 

eden, peygamberleri yalanlayan bir toplum değil, aynı zamanda bu yanlış inanışları 

ile paralel olarak ahlâki anlamda tam bir çöküntü ve felaket içinde olan hasta bir 

toplumdu. Bu sebeple Kur’an bir taraftan onları şirkten uzaklaştırmaya, tevhide ve 

diğer iman esaslarına çağırırken, diğer taraftan da yaşanabilir sağlıklı bir toplumun 

olması için imanâ dayalı ahlâk kurallarını temel alarak yerleştirmeye çalışıyordu. 

Çünkü ahlâki ilke ve değerler, bireye şahsiyet kazandıran ve toplumun imanını 

koruyan ve onu bir arada tutan önemli faktörlerdir.

Kur’an zaman zaman bu ilkelerden yoksun olan ve toplumsal düzeni bozan, 

günah işleyen, ahlâki değerleri bozuk, daha önce yaşamış bazı kavimlerin helak 

edildiğinden bahsetmekte ve insanları bunlardan ibret almaya davet etmektedir.
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Allah,  “Andolsun ki, Resulullah’ta sizin için güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 

33/21) buyurmuştur. Hz. Muhammed’in ahlâkı Kur’an’ın Mekki surelerinden Kalem 

suresinde “hulukın azim” (Kalem, 68/4) şeklinde ifade edilir. “Sen büyük bir ahlâk 

üzeresin…” (Kalem, 68/4) ayetindeki “büyük ahlâk” kavramı bireysel, toplumsal, 

ailevi ve insani ahlâkla ilgili her çeşit tavır, hareket, iş, davranış, alışkanlık, görünüş 

ve karakteri kapsamına alır. Ve bunların hepsinde büyüklük, olgunluk ve farklılık 

niteliklerini ortaya koyar. Bu apaçık bir durumdur. Buhari hadisinde; Rasul’e ilk 

vahyin inişinden sonra, Hira mağarasından döndüğünde Hz Hatice’nin O’na” Allah’a 

yemin ederim, O seni asla utandırmayacaktır;  Sen akrabalarına yardım eder, 

mağdurları gözetir, fakirlere arka çıkar, musibet anlarında görevini yerine getirirsin”, 

dediği rivayet edilir. Hz. Hatice’nin bu sözleri bir ölçüde, Kur’an’ın ilk inen 

ayetleriyle vurgulanmak istenen” “büyük ahlâk” sahibi olma olgusunu açıklar 

vaziyettedir (Derveze, 1989: 54). Yine Hz. Aişe’ye Hz. Muhammed’in ahlâkı 

sorulduğunda O’nun ahlâkının Kur’an olduğunu belirtmiştir. (Buharî, el-Edebü’l-

Müfred, 99). Buradan da anlaşıldığına göre Kur’an’ın hedeflediği inançlı ve ahlâklı 

toplum, Mekke’de inşa edilmeye başlanmıştır. Kur’an’da belirtildiği gibi en güzel 

örnek olan Hz. Muhammed yaşadığı toplumu değiştirmiş onlardan yepyeni bir 

toplum meydana getirmiştir. Kur’an sadece o döneme değil bütün zamanlara hitap 

ettiğine göre, Kur’an’ın hedeflediği ahlâklı insanlar ve toplumlar bütün dönemlerde 

günümüzde de olabilir. 

Kur’an ilk muhataplarına hitap ederken tevhidi ve ahlâkı esas alarak toplumu 

dönüştürürken, bugün, İslam denilince Müslümanların birçoğunun aklına gelenin, 

sadece ibadet Müslümanlığı olduğu iddiaları mevcuttur. Bu iddialar çerçevesinde 

günümüz Müslümanlarını ahlâk konusunda ciddi zafiyetler olduğu ifade 

edilebilmektedir. Nitekim Kur’an şairi Mehmet Akif ( 2000: 344)   bir şiirinde bu 

bağlamda eleştiriler yöneltmektedir:

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;           

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.             

Yüreklerden çekilmiş sayılsın korkusu Allah’ın     

Ne irfanın kalır etkisi kesinlikle, ne vicdanın  

O yüzden başlar çöküp gitmesi milletlerde ahlâkın             

Fakat ahlâkın çöküşü en korkulu bir çöküş;           

Çünkü o zaman ne millet ne milliyet ne de bağımsızlık için yoktur kurtuluş   
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Oyuncak sanmayın! Milli ahlâk milli ruhtur.           

O’nun iflası en korkunç ölümdür, tümüyle ölmektir.

c. Araştırmanın Varsayımları

Araştırmada, Kur’an- Kerim’in Mekkî ayetlerinde iman ile birlikte güzel 

ahlâki esasların ifade edilmesinin, İslam’da sağlam bir toplum inşasının kurulmak 

istenmesiyle doğrudan ilişkisi olduğunun ve toplumsal değişimin sağlıklı ve kalıcı 

olarak gerçekleşmesinde inanç ile birlikte ahlâkın benimsenmesinin önemli olduğu  

varsayılmaktadır.

Yapılan kaynak taramaları sonucunda ve ulaşılan bilgiler ışığında 

araştırmanın diğer varsayımları şunlardır:

-Ahlâk geçmişte olduğu gibi günümüzde de bireyin toplumsal hayatında 

önemlidir, gelecekte de bu önemini koruyacaktır. 

-Toplumun iman ve ahlâkının korunması iyilikleri teşvik edip, kötülüklere 

karşı çıkmakla doğru orantılıdır.

-Ahlâk ilkelerinin belirlenip bilinmesi önemli bir aşamadır. Fakat bilinen 

ahlâk ilkelerinin sosyal hayata geçirilmesi, daha önemlidir.

-Bilen insanla, dinin kazandırdığı zihniyet, ahlâk ile bilinçli dindarlık 

sergileme arasında doğrudan ilişki vardır. Dindar insan ile davranışları arasında 

tutarsızlık ve uyumsuzluk olmaması uyum ve anlamlılık açısından önemlidir.

-Allah’ın peygamber göndermesinin amacı tevhide dayalı bir imanın ve fikrin 

inşasıyla ahlâki ve hukuki yozlaşmayı ortadan kaldırarak, Allah ve ahiret inancına 

dayanan ahlâki bir toplum oluşturmaktır. 

d. Araştırmanın Kapsam Ve Sınırlılıkları 

   

Bu araştırma, konu itibariyle Kur’anın Mekkî surelerinde iman- iyi ahlâk 

ayrılmazlığının toplumsal boyutlarıyla sınırlıdır. Ahlâk, teoride olduğu kadar pratikte 

de genelde sosyoloji, özelde ise din sosyolojisinin inceleme sahasına dâhildir. 

Araştırma konusu da genel anlamda ahlâk sosyolojisi, ahlâkın toplumsal rol ve 
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önemi,  özelde ise Kur’an’ın Mekkî surelerinde  iman- ahlâk ilişkisinin  toplumsal 

boyutlarıdır. 

e. Araştırmanın Yöntemi 

Din Sosyolojisi perspektifiyle hazırlanmış olan ve Din Sosyolojisinin verileri 

çerçevesinde yürütülmüş olan tez çalışmasında öncelikle Kur’an ayetleri ve sonra 

temel olması açısından tefsir kitaplarıyla ahlâka dair kitaplar, din sosyolojisi 

kaynakları eşliğinde incelenmiştir. Kur’an-ı Kerim’in ahlâki öğretisini 

anlamlandırma amacıyla indirildiği dönemin kültürel özelliklerini iyi anlayabilmemiz 

için çalışmada İslam tarihi kitaplarından faydalanılmıştır. Kur’an vahyini 

anlayabilmek ve indiği ilk dönemi kavrayabilmek için çalışmada hadislerden de 

yararlanılmıştır. Yine çalışmada ahlâka dair çeşitli alanlarda yapılmış çalışmalarda 

iman ve ahlâka dair çeşitli alanlarda yapılmış çalışmalardan da faydalanılmıştır.

Tez çalışması, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın 

konusu, amacı, önemi, problemi, varsayımları, kapsam ve sınırlılıkları ve yöntemi 

ortaya konulmuştur. Birinci bölümde, ahlâk ilmi, ahlâk felsefesiyle ilgili ahlâk 

ekolleri hakkında kısa bilgiden sonra, ahlâk sosyolojisi ve ahlâk toplum ilişkisi 

bağlamında sosyal ahlâk, seküler ahlâk ve meslek ahlâkı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Daha sonra iman kavramına değinildikten sonra, iman-ahlâk-bilgi ilişkisi ele alınmış, 

imanın ahlâka etkisi incelenmiştir. İkinci bölümde ise, iman – ahlâk ilişkisinin 

toplumsal boyutları Mekkî sûrelerdeki durumuyla incelenmiştir. 
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      1.BÖLÜM

AHLÂK VE İMAN

1.1.AHLÂK

1.1.1.Ahlâk İlmi

Ahlâk “hulk”  sözcüğünün çoğuludur. Hulk; tabiat, seciye, huy demektir. 

Huy; insan nefsinde meydana gelen, sabit ve sakin olan bir melekedir; o meleke 

sebebiyle nefisten fiiller kolayca ortaya çıkar, iyice düşünmeye muhtaç olmaksızın, 

yani zihni yormaksızın, güçlük çekmeden kolayca nefisten fiillerin çıkmasına sebep 

olur (Akseki, 2006: 18; Çağrıcı, 1991: 15; Seyyar, 2003: 10).

Ahlâk hem olumlu hem de olumsuz manâda kullanılabilir. Müspet anlamda 

iyi mizaçlı güzel hareketli bireylere ahlâklı; menfi anlamda ise kötü mizaçlı, fena 

hareketli kişiler için de ahlâksız denilir. İnsanın sözleri, davranışları ahlâkına bağlı 

olarak oluşur. İnsan, mizacı ve niteliklerinin tesiriyle güzel ya da çirkin hareketler 

sergileyebilir. 

 Ahlâk, bireyin toplumdaki hareketlerini ve insanlar arası münasebetlerini 

ilişkilerini tanzim etmek amacıyla oluşturulan prensiplerin, kaidelerin bütünüdür 

(Erdem, 2003: 15). Ahlâk, insanların davranışlarını olumlu veya olumsuz 

yargılamakta kullandığımız ölçüttür. Ahlâkı, fertlerin iradi hareketleriyle ilgilenen 

bir alan olarak tarif etmek de mümkündür. Çünkü ahlâk; bütünüyle insanın kendi 

iradesiyle yaptığı eylemleriyle ilgilidir (Kılıç, 2010: 2). Aynı zamanda bir davranışı 

iyi veya kötü olarak yargılarken davranışı yapan kişinin özgür olarak yapıp 

yapmadığına bakılır.

Ahlâk ilmi, Kur’an, sünneti ve aklı esas alarak bireyi kemale yükseltmek için 

gereken kaideleri ve unsurları açıklar, vicdan, görev, yükümlülük, iyi ve kötü, erdem 

gibi ana kavramlar hususunda bilgi verir. Ruhun hasta olmaması ve muhafazasının 

yolunu gösterir. Ahlâk, ahlâkla ilgili vakıaları yöntemli bir biçimde yapan, hayrı ve 

erdemleri araştıran görevler bilimidir (Pazarlı, 1980: 12-16). Kınalızade (1511-1571) 

“ahlâk ilmini, ameli hikmetin birinci kısmı olarak insan nefsinin fiilleri, eylemleri ve 
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huyları üzerine inceleme yapan bir ilim” olarak tarif eder. Ahlâk ilmi bireyden 

yapılması istenen takdir edilen davranışları ile uzaklaşması istenen fena ve hoş 

görülmeyen eylemlerini araştırır. Ahlâk ilmi bireyden iyi, güzel ve hoşlanılan 

eylemlerin ortaya çıkması için hangi mizacın kazanılmasını bilme ilmidir 

(Kınalızade, 2011: 104). Ahlâk her insanın günlük hayatında bütün davranışlarını 

ilgilendiren bir ilim dalıdır. Bu bilim İslam’a göre hem ilmi, hem de inanç esaslarına 

dayanması itibariyle insanın davranışlarının tümünü, içten ve dıştan en geniş biçimde 

etkileyen bir sistemdir (Yalçın, 1981: 281).

Batı lisanlarının genelinde ahlâk sözcüğü için iki sözcük kullanılır. Misal, 

İngilizce’de ahlâkın ameli tarafı için “morality” sözcüğü, nazari ve felsefi tarafı 

içinse “ethics” sözcüğü kullanılmaktadır. “Eğer ahlâk üzerine düşünce, gelip geçici 

değil derinlikli ve sürekli bir çabaya dayanıyorsa, kavramsal analizlere önem 

veriliyorsa, farklı görüş halkaları arasında tutarlılığı önemsiyorsa, gerek hesaplaşmak 

gerekse destek almak veya geliştirmek için ahlâk filozoflarının kavram ve 

kuramlarını dikkate alıyorsa ve sistematik bir bütünlük arz ediyorsa, ahlâk üzerine bu 

düşünce aşaması ve ürünlerine de ahlâk felsefesi veya etik denir” (Yaran, 2010: 11).

Ahlâkın Konusu

Ahlâkın konusu bireyin, özgür, şuurlu, hayır veya şer olarak  

tanımlanabilecek,   toplulukta riayet etmesi gerekli kaidelere yakışır hareketlerdir 

(Aydın, 2005: 16). 

Ahlâk ilmi, ahlâkla ilgili olanı yapan bireyi ve onun akıl, irade, vicdan gibi 

ahlâkla ilgili meziyetleri ile kızgınlık, ihtiras, şehevi arzu gibi hislerini ve onlardan 

oluşan erdemlerini ve erdemsizliklerini inceler (Akseki, 2006: 25; Çağrıcı, 1991: 20). 

Ahlâkın konusunu ahlâkçılar, bireyin ruhundaki erdem ve hayır duygusu ve bunların 

ilerletilip kemale ulaşması, türlü erdemlerden hikmet, adalet, doğruluk, iffet, şecaat, 

cömertlik, merhamet vb. gibi ana erdemlerin ve bunlara zıt erdemsizliklerin 

menşeinin ne olduğu, bireyin erdemsizliklerden kurtararak erdemli bir kişi durumuna 

gelmesini temin edecek yolu, erdemlerin geliştirilip kemale erdirilmesidir, diye ifade 

etmişlerdir (Erdem, 2003: 25).
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 Ahlak ilmi, bu meziyet ile hislerden ahlâksal yaşama faydalı olanları 

ilerletmenin, olmayanları ise düzeltmenin yolunu inceler anlatır. Diğer taraftan ahlâk 

ilmi, kaideler ilmi olarak, bireyin dinsel, kişisel, aileyle ilgili, sosyal hayatlarında 

riayet etmeleri gerekli kaide ve yasaları tayin eder. Bu kaideleri bir bütün olarak ele 

alan yapının en güzel tarafı güzellikler nerede olursa olsun herkes tarafından 

benimsenip takdir edilmekte ve tam tersine ahlâksızlıkları ihtiva eden normalden 

uzaklaşmalarda her yerde lanetlenip kabul edilmemektedir.

Ahlâkın Amacı

Ahmet Hamdi Akseki’ye (1887-1951) göre, ahlâk ilminin amacı “insanların 

saadetini tahsil etmektir” (Akseki, 2006: 25). İslami perspektiften bakarsak Hz. 

Muhammed’in anlatmasıyla ahlâk, hayırlı huyları ve yüce vasıfları insanların 

kazanmasını sağlamaktır (Çağrıcı, 1991: 21). Buna örnek olarak, Hz. Muhammed’in, 

“Ben yüce ahlâkı tamamlamak için gönderildim”  sözü verilebilir ( İbn Hanbel, 

Müsned, II/ 381).

Ahlâk ilmi, iyi-kötü konusunda bilgiler vermeyi, bireyin uymakla zorunlu 

olduğu kuralları ve yasaları, görev ve yükümlülükleri anlatmayı, böylelikle ahlâksal 

ve sosyal açıdan harika bir toplum oluşturmayı amaçlar (Çağrıcı, 1991: 22). Ahlâk 

ilmi, aynı zamanda ruhlara ait hastalıkların çarelerini de gösterir, hayırlı mizacı ve 

yüce ahlâkı bireye kazandırır, faydasız olanları da düzeltmenin yolunu inceler 

(Kınalızade, 2011: 36 ). 

İslam bireyi ve toplumu korumaya ve geleceklerini temin etmeye yönelik 

ahlâka önem verir.  İslam ahlâki düzeni, birey ve toplumdan başlayarak yukarı doğru 

çekmiş, nihayet sosyolojik çerçeve ile yetinmemiş, onu külli ve mutlak düzene 

uydurmak istemiştir (Sezen,  1994: 88 ). Bu mana etrafında ahlâki prensip, kural ve 

değerler üzerinde tekrarla vurgulayan ve ahlâkı sosyal yaşamın esas menşei olarak 

ifade eden Kur’an-ı Kerim, pek çok kavmin bozulmasına ahlâksal birçok tutum ve 

davranışların sebep olmasını söylemekte ve tüm hatlarıyla ahlâki sebeplerde 

durmaktadır  (Okumuş 2007: 145).

Toplumdaki ahlâki bozulma onun helak olmasının en büyük nedenidir. 

Toplumu yaşatan ahlâk yok olduğunda, ne kadar güçlü olursa olsunlar toplumlar 



10

yıkılmaktan,  kurtulamamışlardır. Bu hem tarihi hem de Kur’an kıssalarıyla sabittir. 

Kur’an ayetlerinde, sosyal intizama zarar veren, bazı suçları işleyen kimi toplumların 

helak edildiğinden bahsetmektedir.1 Helak edilen bu kavimlerin ortak özelliği, onlara 

yol göstermek için gönderilen peygamberlere kibirlerinden dolayı iman 

etmemeleridir. Bu ortak özelliğin yanı sıra, Medyen kavminde bulunan ekonomik 

hayatta hilekârlık yapmak, Lut kavminde bulunan eşcinsellik, Firavun ve kavminde 

bulunan yönetimi altında olanlara zulmetme özelliği ahlâki yönden çöküş içerisinde 

bulunan bu kavimlerin, Yüce Allah tarafından helak edilmesine neden olmuştur 

(Kiraz, 2007: 254).

Ahlâkın Bölümleri  

 

Ahlâk ilmi, bireyi sevinçli kılacak iyi hareketler ile onu bedbaht edecek fena 

hareketleri tüm hatlarıyla belirttiğinden dolayı, bireyi onların güzel olanlarını 

yapmaya, fenalarından da uzak durmaya çağırır. Ahlâk ilmi ikiye ayrılır:

Nazari ahlâk ilmi; ahlâkın temellerini tespit ile iradi fiillerimizin ve ruhi 

temayüllerimizin kaynak ve mastarlarını tahlil ederek, bunların sevk ve idare 

şekillerini tayin eder. Ameli ahlâk ise; fiillerimizi sınırlandırır, şahıslara ve 

mekânlara nazaran onların iyi ve kötü, doğru ve bozuk olanlarını bildirir (Akseki, 

2006: 26). Nazari ahlâk insan ve onun ahlâki şahsiyeti ile ahlâki fiilleri ve bu fiillerin 

amilleri, değerleri, kanunları ve gayelerini konu alır. Ameli ahlâk; bireyin, güzel 

ahlâklı olması için yaşamasının nasıl olması, hangi şeyleri yapması veya uzak 

durması gerektiğini, görev ve yükümlülüklerinin hangi şeyler olduğunu bildiren 

konuları ele alır (Çağrıcı, 1991: 22-23).

Yaşanan, tatbik edilen ahlâk ameli ahlâktır. Çünkü iyiliği bilmek, kötülüğü 

tanımak yetmez, iyi hareketi gerçekleştirmek, kötülükten sakındırmak da lazımdır. 

Üstelik iyilik ve faziletin bilinmesinden daha önemli olan, yaşanması ve 

gösterilmesidir (Draz, 2009:381).

 

1 Bkz. Nuh, Ad, Semud, Medyen, Lut kavimleri ile Firavun ve ordusu vb.
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1.1.2. Ahlâk Felsefesi ve Ekolleri

Ahlâk felsefesi, her felsefe dalında olduğu gibi, felsefi bakış denilen bakış 

açısının ahlâk alanına, ahlâkın temel sorunlarına, iddialarına yöneltilerek onların 

irdelenmesi, sorgulanması, çözümlemeler ve terkipler yapılarak üzerinde 

düşünülmesi ve onların dile getirilmesidir.

Sistematik felsefenin bir alt dalı olarak ortaya çıkan ahlâk felsefesi ahlâkın ve 

ahlâki davranışın ne olduğunu, ahlâki davranışın nasıl meydana geldiğini, insanların 

ne tür eylemlerde bulunması gerektiğini, bu davranışların kabul edilebilir olup 

olmadıklarını, insan davranışlarının dayandığı ilkeleri, iyi ve kötü davranışların 

sebeplerini, iyi ve kötü değerlerinin kaynağını, nasıl meydana geldiğini ve bunlara ne 

gibi bir anlam yüklendiğini araştırır   (Erdem, 2003: 18).

“Ahlâk felsefesi bir çeşit iyi ile kötü değerlerinin felsefesinden ibarettir. 

Ahlâk felsefesinin araştırdığı ilk soru ahlâksal olan nedir? Ve insanın eylemlerini 

ahlâk bakımından değerli ya da değersiz kılan nedir? Eylemi ahlâksal değerli yapan, 

iyiyi ortaya koyması, iyiyi yaratmasıdır. Ahlâk öğretilerini birbirinden ayıran da iyi 

üzerindeki anlayışları, iyiyi tanımlamalarıdır” (Akarsu, 1998: 8).

Ahlâki hareketlerin bir tür kriteri olan iyi değeri, tarih süresince devamlı 

muhteva değişimine uğramıştır. Bundan dolayı, pek çok iyiye muhteva giydirmeye 

uğraşan, ahlâka bir fonksiyon ve gaye tayin etme gayretinde olan ahlâk zihniyetleri 

oluşmuştur. Bu ahlâki zihniyetler iyiye yükledikleri ve giydirdikleri manalara ve 

neticede çıkan öngörülere göre birtakım ahlâk tasniflerine gitmişlerdir (Erdem, 2003: 

42). Filozofların gerçek iyiyi tanımlamalarına göre çeşitli ahlâk ekolleri doğmuştur. 

Bu ahlak ekolleri özetle açıklanmaya çalışılacaktır.

 Mutluluk Ahlâkı (Eudaimonisme)

İnsan davranışlarının son amacı olarak mutluluğu amaçlayan ahlâk ekolleri 

eudaimonisttir. Yunan ahlâkı temelde gayeci bir ahlâktır. Mutluluk amacına ulaşmak 

için türlü vasıtalara başvurmayı tavsiye eder (Ülken, 2011: 34). Eudaimonia 

filozofları, ahlâk anlayışları, mutluluğun mahiyeti ve ona nasıl ulaşılacağı ve nasıl 

elde edileceği konusunda farklı görüşlere sahiptirler. 
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Görevinin insanları fazilet ve bilgelik peşinde yürümeye ikna etmek olduğunu 

söyleyen Sokrates’e göre, fazilet ile bilgi aynı şeydir. Kimse bilerek kötülük işlemez. 

İyi bir hayat için, iyi hayatın ne olduğunu bilmek lazımdır. Kötülüğün kaynağı 

cehalettir (Kılıç, 2012:6). Platon’a göre en yüksek iyi mutluluktur. Platon’un etiğinde 

üç nokta önemlidir. Bunlar: en yüksek iyi, erdem, devlet. Platon her şeyden önce 

erdem ve iyi kavramlarını tanımlamakla ve insanlara mutlu olmanın yolunu 

öğretmekle uğraşmıştır (Akarsu, 1998: 103-109). Aristoteles’e göre, insanın nihai 

hedefi olarak mutluluğun, en yüksek iyi için gerekli tüm ölçüleri sağlaması gerekir. 

Buna göre, insanın kendisini gerçekleştirmesinin sonucu olan mutluluk bütün 

insanları her şeyden çok peşine düştükleri bir hedef olmak durumundadır (Özlem, 

2014: 55-58).

 Hazcılık(Hedonizm)

Bu etik tipine göre ahlâksal eylemin yönelmesi, gerçekleştirmesi gereken şey, 

eylemin yöneldiği en yüksek iyi, erek ve değer olarak hazdır. Haz, mutluluktur. 

Hedonizm ilk çağda ilk kez Sokrates’in öğrencisi Aristippos tarafından temsil 

edildiği görülür. Theodors, Hegesias, Annikeris ve Epiküros diğer önemli 

temsilcileridir (Akarsu, 1998: 59; Özlem, 2014: 60). Aristippos'a göre her davranışın 

nedeni, mutlu olmak isteğidir. Yaşamın gereği hazdır. Haz insanı insan eden 

duygudur. Bilgilerimiz duygularımızla alabildiğimiz kadardır, bunda öteye geçmez. 

Bu yüzden Aristippos duygularımızın getirdiği hazza yönelmeyi, acıdan kaçmayı 

söyler. En üstün iyi, hazdır. Ancak gerçek haz sürekli olandır. Sürekli olan hazza da 

bilgelikle varılabilir.

Stoacılık

Stoalılar en yüksek iyinin ancak akla uygun eylemlerde ya da erdemde 

araştırılabileceğine inanıyorlardı. Her varlık kendi doğasına uygun olan şeye 

erişmeye uğraşır, böylece en yüksek iyi ve en yüksek erek ya da mutluluk ancak 

doğaya uygun bir yaşamda bulunabilir. Doğaya uygun yaşama ilkesini Zenon kedi 

kendisiyle uyum içinde yaşamak formülü ile dile getirmiştir. Genel dünya düzeni ile 

uyum halinde olmak erdemdir. Yalnız erdem iyidir, mutluluk da yalnızca erdemde 
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bulunur. Erdemde doğa ile uyum içinde olma ya da doğaya uygun yaşama ile 

kazanılır (Akarsu, 1998: 71). Başlıca temsilcileri Kıbrıslı Zenon, Kleanthes, 

Krissippos ve Marcus Aurelius olan stoacılık, doğayla ancak onun düzenini ve 

yasalarını bilerek uyum içinde yaşanabileceğini söylemektedirler (Özlem, 2014: 66).

Yararcılık

 Bu ekolde, tek tek kişilerin değil, toplumun mutluluğu söz konusudur. Bencil 

temellere değil,  özgeci temellere dayanan bir yaşama ideali kendini gösterir. 

Olabildiğince insanın mutluluğu esastır.  Topluluğa mutluluk getiren şey iyidir 

burada ölçü çok sayıda insanın mutluluğudur. Bundan dolayı ereğe yararlı olup 

olmadığı sorulur ve erek yararlılık olur (Akarsu, 1998: 24). 

Yararcı öğretileri hazırlayan filozof olarak Francis Bacon’ın adı geçer. 

Bacon’a göre, nasıl ki felsefede yüzyıllar boyunca metafiziğe ve olgularca 

denetlenmeyen spekülasyonlara başvurmak hemen hiçbir yarar sağlamamışsa, nasıl 

insan ancak deneysel bilimlerin gelişmesi sayesinde doğaya egemen olup ondan 

kendi adına daha fazla yarar sağlama yolunu kendisine açmışsa;  artık bundan sonra 

ahlâksal yaşamda da iyi veya en yüksek iyi toplumsal ortak duyuya en uygun ve 

bireye en yararlı şey olarak görülmelidir (Özlem, 2014: 70).

Deontolojik Ahlâk (Kant’ın Ödev Ahlâkı)

Kant’a göre öyle bir yasa olmalıdır ki, bu yasaya uyan tüm insan eylemleri 

“ahlâksal” olabilsin. Ahlâksal yaşam ancak irade ve ahlâk yasası olarak iki temele 

dayandırılabilir. Bu demektir ki bu temellerden yoksun bir yaşam ahlâklılık taşımaz 

(Özlem, 2014: 75-76).

Kant, ahlâklılığı sadece insana özgü bir fenomen veya durum olarak 

kurabilmek, temellendirebilmek için insanın doğal yanından az çok özerk olduğunu 

düşündüğü öbür yanından, akıl sahibi varlık olmayı sadece bir yön olarak içeren 

tinsel varlık olarak insandan yola çıkmak ister. “Aklını kullanma cesaretini göster!” 

buyruğuna uyduğumuz sürece, kendimizin yaptığı ve isteyerek uyduğu bir evrensel 
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ahlâk yasasının buyruğu altında yaşamaya geçer, yani ahlâksal varlık olabiliriz. 

Tinsellik, insanın kendi aklı, duyguları, istekleri, tutkuları, düşünceleri, ideleri ve 

idealleri, kurumlaştırmaları vb. doğrultusunda, kendi düşüncesi ve emeğiyle ortaya 

koyduğu her şeydir. Ahlâklılık da anlaşılacağı üzere tinselliğin en önemli bileşenleri 

arasında yer alır (Özlem, 2014: 77). Ahlâk yasasına uymak bizim için bir zorunluluk 

değil, bir ödevdir. Ödev, tanımı gereği, yapmaya yerine getirmeyi kendi istencimizle 

üstlendiğimiz, sorumluluğunu üzerimize aldığımız bir buyruktur. Ahlâk yasası 

kategorik bir yasadır. Ahlâk yasası her türlü doğal belirlenimin dışında, bizim 

kendimize koyduğumuz bir buyruk olması anlamında, bir kategorik imperatif olarak 

(koşulsuz buyruk) olarak kendini gösterir (Özlem, 2014: 78-79).

Değerler Ahlâkı (Aksiyolojik Etik)

İçerikli değer ahlâkı, esaslı olarak Max Scheler tarafından geliştirilmiş, daha 

sonra Nicolai Hartman tarafından sistematize edilmiştir. Ahlâklılık, akıl sahibi 

insandan çok, duygusal insandan yola çıkılarak temellendirilebilir. Biz her zaman 

nesneler ve durumlar karşısında hoş-nahoş, güzel-çirkin, yararlı- yararsız gibi 

nitelendirmelere başvurarak, o nesneleri ve durumları değerlendiririz. Tüm nesneler 

ve durumlar bizim için değerli veya değersiz sayılırlar. Onlar her şeyden önce insan 

yaşamına anlam katan, bu dünyayı anlamlı kılan şeylerdir. Schler’de doğru eylem, 

büyük bölümü duygu nesnesi şeyler olarak değerler altında gerçekleştirilen eylemdir. 

Scheler için ahlâklılığın temelini akılda bulmak, etiği mantığa ve epistemolojiye 

indirgemekten başka bir şey değildir ve Kant’ın yaptığı bu olmuştur (Özlem, 2014: 

85-86).

1.1.3. Ahlâkın Dini Temeli

Ahlâki kaidelerin en sağlam desteği ve en kuvvetli müeyyidesi dindir. Ahlâki 

esasların en büyük koruyucusu ise Allah’ın ahirette insanlardan hesap soracağı ve 

yaptıklarına göre onları ya mükâfatlandıracağına ya da cezalandıracağına iman 

etmektir (Babanzade,  2011: 15). Bütün dinler, insanların nasıl olması gerektiğini 

öğretmeye çalışırlar. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin, insanla İnsanüstü bir 
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varlık arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini buyruklar şeklinde ortaya 

koyarlar. Dinler bu amaçlara erişmek için, insanın ne yapması ve ne yapmaması ne 

umması gerektiğini ona öğretmeye çalışırlar (Kılıç, 2012: 4).

“İslam ahlâkı Kur’an’a dayanan teolojik ve rasyonel bir ahlâktır. Bu ahlâk 

temel kavramlarını Allah kelamı olan Kur’an’dan alır, bunları aklın süzgecinden 

geçirerek toplumların ihtiyaçlarına, ilmin gerçeklerine, çağların gelişmesine göre 

düzenler. Hz. Muhammed’in sünneti de pratik ahlâk alanında İslam’ın bütün ahlâk ve 

muamelatında örnek kurallar teşkil eder. Ahlâk dinden vazgeçmez. Çünkü din ahlâk 

için en büyük otorite kaynağıdır. Dine yabancı olan ahlâk fakirleşir, zenginliğini ve 

genişliğini kaybeder. Din insanın her türlü fiil ve hareketlerinin Allah tarafından 

bilindiğini ve amel defterine yazıldığını bildirir” (Pazarlı, 1980: 48).

 Kur’an vahyi ile tayin edilen kesin ahlâk prensipleri kabul edilmezse o vakit 

kişiler adedince ahlâk prensipleri olur ki bu da ahlâki bakımdan toplumsal yaşamı 

yaşanmaz kılar. (Sönmez, 2011: 131). Temeli dine dayalı ahlâk kuramlarının farklı 

niteliği, Allah’ın varlığı ve vahiy hakikatinden doğmuş olmalarıdır. Lakin bu ahlâk 

kuramları, ana ahlâk kaidelerinin belirlenmesinden vahye verdikleri ehemmiyete 

göre farklılık gösterir (Kılıç, 2012: 85).

1.1.4. Müeyyideler 

Ahlâk fiillerinde yaptırımcılık kişinin kendisini yapmaya mecbur edici bir 

kuvvete sahip olması demektir. Ahlâki fiillerde kişinin kendisini bir şekilde iyilik 

yapmaya ve fenalıktan kaçmaya mecbur olmasıdır ( Ülken, 2001: 265-266).

Tabi yaptırım: Tabiata uygun hareket edersek huzurlu, mutlu olur tabi 

olaylara karşı koyarsak tepkiye, zarara uğrar cezalandırılırız fikridir. Sağlığına 

bakmayan kişinin rahatsızlanması, ateşle oynayanın elini yakması gibi (Ülken, 2001: 

265).

Dini Yaptırım: Dindar kişilerdeki mükâfat ve ceza korkusudur. Dindar kişinin 

iyilik yapmaya sevk eden ve kötülükten alıkoyan cehennem korkusu, cennet ümididir 

(Ülken, 2001: 265). Dinde asıl yaptırıcı güç manevidir. Tanrı ile münasebetlerin çok 

daha şahsi bir mahiyet kazandığı dinlerde Tanrının insandan hoşnut olmaması en 
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büyük müeyyidedir. Zira dini yaşamın tüm amacı Allahın hoşnutluğunu kazanmaktır 

(Güngör, 2010: 146).

Vicdani yaptırım: Bazı ahlâkçılara göre insan, kendi davranışların ve bunu 

yöneten niyeti en iyi kendisi bilir davranışlarının ve niyetinin hesabını kendi 

vicdanından duyar: böylece kişinin vicdani, iyiliklerden mutlu, kötülüklerden 

üzüntülü olur, pişmanlık duyar  (Çağrıcı, 2006: 160).  En büyük yaptırıcı güç insanın 

vicdanıdır. Vicdanın müeyyide kuvveti suçluluk hissidir. Bu his bireyin şahsi ahlâki 

davranışı hakkında şahsen yapmış olduğu yargıdır. Bu bakımdan iyi bir ahlâk nizamı 

kurmak isteyenler, toplumun istekleriyle ferdin istekleri arasında, hukuk kaideleri ile 

sosyal ahlâk normları arasında fark yaratmamaya bilhassa dikkat etmelidirler 

(Güngör, 2010: 149).

Sosyal müeyyide: Halkın takdir ve sempati hissi duyması ile kendilerini ifade 

ederler. Kamuoyu güzel ahlâklı ve erdemli davranışlara sempati, beğeni ve hayranlık 

hisseder, fenalıkları sevmez, kınar (Pazarlı,1980: 118). İslam ahlâkı, sosyal ahlâkı 

yerine getirilmesi gereken ilahi bir buyruk; toplumda iyiliğin hakim olması, Kur’an-ı 

Kerimdeki ifadesi ile “yeryüzünde iyi insanların üstünlük sahibi olması” idealinin 

gerekli kıldığı bir vazife olarak görür (Çağrıcı, 2006: 168-169).

Fikri müeyyide: Alay ve eleştiri şeklinde sağduyuya uymayan hareketlere, 

hatalara çevrilen, görgü kuralları dediğimiz kurallara uyulmadığında onları 

düzeltmek amacını taşıyan sosyal bir güçtür (Ülken, 2001: 265).

Hukuki yaptırım: Kanuna karşı konulduğunda meydana gelen hukuki ve 

siyasal tepkidir. Ceza hukuku denilen organize şekliyle kendini gösterir (Ülken, 

2001: 265). Bunlar para cezaları, medeni ve siyasi hakları kullanamama, hapis ve 

idam gibi cezalardır. Mükâfatlara gelince, hizmetlerinde başarı gösterenleri takdir 

eden müeyyidelerdir: Ödül vermek, şeref unvanları, terfi ettirmek gibi (Pazarlı, 1980: 

118).

1.1.5. Ahlâk Psikolojisi

Çağımızda ahlâkı psikolojik temele yerleştiren, ona psikolojik görünüm 

kazandıran Thedore Ribot’tur. Ribot’a göre, ahlâkın temeli, insandaki ruhsal 

meyletme ve bu meyletmeye yön veren bilinçtir. Birey, hareketlerine hayır-şer 
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kıymetini verirken bilincine danışır. İyi ahlâklılıksa ruhsal meyletmelere iyi 

dedirtecek şekil vermektir (Erdem, 2003: 52).

Psikolojinin konusu, insanın ruhi yaşayışı ve davranışıdır. Nefsin, dinin 

istediği olgunluk ve yüceliğe ulaşması için, bunu engelleyen ve ona ulaştıran güç ve 

etki kaynaklarının çok iyi bilinip tahlil edilmesi temel bir yöntem olarak 

benimsenmiştir. Bu bakımdan nefsin tabiatı, güçleri, halleri, iyi ve kötü huyların 

çıkış yerleri, arzu ve dürtülerin denetim altına alınmasının yolları, bu ilmin genel 

çerçevesini oluşturmaktadır (Hökelekli, 1998: 2-27).

Psikoloji bireyin ne olduğunu kavramamıza yardımcı olurken, ahlâk da 

bireyin nasıl olması gerektiğini araştırır. Psikolojinin kanunları tasviri, ahlâkın 

kanunları ise buyurucudur. Psikoloji, insanın bütün davranışları ile ilgilenebildiği 

halde ahlâk sadece iradeli davranışlarla ilgilenir. Çünkü ahlâk sorumlu tutar; irade 

dışı davranışlar ise sorumluluğu gerektirmez (Çağrıcı, 2009: 26).

Psikoloji ahlâkı şu noktalar üzerinde aydınlatır:

Vicdanın tahliliyle bireyde sorumluluk, mükellefiyet, övme, vicdan azabı gibi 

hislerin mevcudiyeti ortaya çıkar ve bundan kişinin ahlâki bir varlık olduğu kavranır. 

Psikoloji vazife, hayır, mükellefiyet gibi ahlâki kavramların hangi ruhi sistem 

işlediğini açıklamak yoluyla ahlâka hizmet eder. Psikoloji ahlâklı yaşamanın 

şartlarını da bilmemize yardım eder. İradeli hareketlerin aşamalarını ve etkenlerini 

göstererek ahlâkta iradenin önemli yerini belirtir. Psikoloji bireyin fıtratında olan 

hayır-şer temayülleri bildirerek ahlâka rehberlik eder (Pazarlı, 1980: 25).

1.1.6. Ahlâk Sosyolojisi 

 Sosyoloji kelimesi, Latince “toplum” anlamına gelen “socius” ve Yunanca 

“bilgi” anlamına gelen ”logos” kelimelerinin, dil kuralları bakımından yanlış bir 

biçimde de olsa, birleştirilmesi suretiyle ortaya çıkmış ve milletlerarası bilim dilinde 

bu şekliyle yerleşmiş bir terimdir. Esasen, günümüzde sosyoloji kelimesi, dünyanın 

hemen bütün dillerinde, bu bilim dalını adlandırmak üzere, yaygın bir kullanıma 

erişmiş bulunmaktadır ( Günay, 2010: 16).
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Sosyoloji terimi ilk kez bir Fransız sosyolog, Auguste Comte tarafından 

kullanılmış ve İngiliz, Herbert Spencer tarafından da meşhur edilmiştir. Sosyoloji 

insan birlikteliği gerçeği üzerinde odaklaşır; toplumun her yerinde var olan, sosyal 

etkileşimin örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. Sosyoloji, bilgi gövdesi olarak 

insan ilişkileri gerçeğini alır, bu gerçek üzerinde merkezileşir. Söz konusu insan 

birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkarılan her şey sosyolojiktir (Fıchter, 

1994: 3).

İnsanların içinde yaşadıkları sosyal hayat, onların hep bir arada yaşamalarını 

zorunlu kılar. Çünkü insanlar yalnız başına değil de hep topluluklar halinde 

yaşamıştır. İnsan toplumsal bir varlıktır; yaşamak için, maddi ve manevi ihtiyaçları 

için diğer insanlara muhtaçtır. İşte insanların bir arada yaşama mecburiyetleri aynı 

zamanda bu toplumsal hayatın devamı için birtakım kurallar ortaya çıkarır. İnsanlar 

arası ilişkileri düzenleyen bu kurallar ahlâk kurallarıdır. İnsanın tek başına 

yaşamasıyla bir ahlâk kuralı olamaz.

Ahlâk, bireyin toplumsal hayatında oldukça önemlidir. Ahlâk toplumsal 

boyutuyla, toplumu inceleyen sosyolojinin konusudur.

Ahlâk, çok yönlü bir sosyal olgu olduğu için sosyal olanın varlığıyla 

olanaklıdır. Ahlâk, sadece insanların bir arada yaşamalarının bir gereği olarak değil 

aynı zamanda bunu temin eden sosyal bir olgudur. Her insan birlikteliği ahlâklı 

olmak ister, ahlâki amaçların hedefi sosyaldir. Ahlâki davranışın nihai amacı da 

insanların bir arada uyum içinde yaşamalarıdır (Gündüz, 2010: 193-194).

 Birçok sosyologun, toplumsal boyutu itibariyle ahlâk üzerine 

yoğunlaşmalarıyla ahlâk sosyolojisi doğmuştur (Okumuş, 2014: 122). “Ahlâk 

sosyolojisi, toplumlardaki, sosyal gruplardaki ahlâki ölçülerin, bilhassa toplum 

bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimi, düzenlikleri içinde inceleyip 

açıklamayı hedefleyen genel toplum bilim dalının bir disiplinidir” (Seyyar, 2003: 

18).

Gündüz’e göre, sosyal bir olgu olarak ahlâk, daha çok ahlâk sosyolojisinin 

ilgisini çekmiştir. Sosyalin neliğini belirlemeye yönelik ilk adım, onun insanlar arası 

ilişkilerden ibaret olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Kişiler arası ilişkiler toplumsal 

yaşamı oluşturduğuna göre, bu bütün sosyal yaşamın ahlâki davranışlardan meydana 

gelen bir sistem olduğu verisini güçlü bir biçimde destekler. Sosyal yaşamın aslında 
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ahlâki yaşam olarak belirlenmesi, sağlayacağı açılımlar dikkate alındığında, daha 

yararlı bir girişim olarak kabul edilebilir (Gündüz,  2004: 196).

Gündüz’e göre socius kavramı yalnızca toplum demek değildir, toplum 

socius’un kavranmasında kullanılan bir tasarımdır. Socius, insanlar arası ilişki ve 

etkileşimlerden kaynaklanan insan birlikteliklerinin bütün formlarını içerir. O halde 

sosyoloji yalnızca” “toplum bilim” değil, kısaca insan birliktelikleri üzerinde duran 

bilimdir. Socius kavramlaştırması sosyal aktörlerin sosyal yapıyı politik aktörlerden 

çok daha ahlâki ve akli olarak yapılaştırdıklarının görülmesini mümkün kılar 

(Gündüz, 2004: 197). Böylelikle, sosyal yaşamın ahlâki davranışlardan meydana 

geldiği söylenebileceği gibi, bunu ilgi alanı olarak belirleyen sosyolojiyi de öncelikli 

ahlâki yaşamı inceleyen bir bilim dalı olarak görülebilir. O halde, insanın yaşayışı ve 

bu yaşamı hem belirleyen hem de bu yaşayışın kendisi (sonucu) olarak karşımıza 

çıkan ahlâkın sosyalliğini belirlemek sosyolojinin temel işlevlerinin başında 

gelmelidir (Güngör, 2010: 70-205). 

Ahlâk sosyolojisi, “bireyin toplum içindeki durumu ve gruplar, kurumlar, 

ulus ve nihayet devlet gibi topluluklarla olan bağlantısından kaynaklanan 

törebilimsel esaslardan ahlâki davranış kurallarının saptamaya yönelik öğretidir. 

Ahlâk sosyolojisinin konusu, bireyin sadece bu ilişkilerindeki sorumlu tutum ve 

davranışlarla bunlara yön veren ilke ve kurallardır. Bu bakımdan daha geniş 

kapsamlı bir tanımlama yapılmak istenirse; ahlâk sosyolojisi insanların ve insan 

gruplarının toplum içindeki yahut toplumsal kurumlardaki veya bu kurumlar 

vasıtasıyla olan sorumlu tutum ve davranışlarını saptayan bir bilimsel uğraşı dalıdır” 

(İzveren, 1980: 3).

Sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkan ahlâk sosyolojisi, temelde 

belli bir tür ilişki açısından insan ve bağlantılarının tamamını dikkate almaktadır. 

Kuşkusuz, sosyal ahlâk ile dikkatin yoğunlaştığı nokta, insanın doğal yanı ya da doğa 

ile ilişkilerinden daha çok ve yoğunlukla insanın sosyal yanı ya da sosyal ile 

ilişkileridir. Böylece, ahlâk sosyolojisi, insanın insanlarla ilişkilerinden, bu ilişkilerin 

örüntülediği yapılara kadar uzanan oldukça geniş bir alana yönelir. Bu ilginin tek 

sınırı, sözü edilen ilişkilerdeki ahlâki davranışlardır (Gündüz, 2014: 201).

Gündüz’e göre, sosyolojinin hem öncüleri hem de izleyicileri temel ilgi 

alanlarını, toplumsal yapıyı betimleme, açıklama ve anlama çabalarını hep daha iyi 
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bir düzen düşüncesinden hareketle belirlemişlerdir. Kuşkusuz bu durum, esas 

itibariyle yeni düzen özlemini de açığa vurmaktadır. Sosyoloji aslında yeni bir 

toplum düzeni önerisi üzerine kuruludur. Bu öneri gücünü temel gerçek olan 

toplumdan alacaktır. Bunun için, bütün kurucu sosyologların “toplumsal düzen nasıl 

mümkün olmaktadır?” sorusunun yanıtını aramaları anlamlıdır. Sosyolojinin bütün 

uğraşısı bu sorunun yanıtlarından ibarettir (Gündüz, 2010: 335-336).

“Ahlâk sosyolojisi;  ahlâki temeldeki ilişkiler, insanın kendinin neliği, insanın 

doğal, dinsel, ekonomik bağlantıları, insanla ilgili özgürlük, ödev, vicdan, iyi niyet, 

sevgi, adalet, onur kavramı, insanın uygarlık ile bağlantısı, sosyal gruplar içindeki 

durumu, hukuksal yapı ile ilişkisi, devlet, demokrasi, çalışma yaşamı ile bağlantıları 

ve içinde bulunduğu siyasal düzen ve yapı ile ilişkilerinden oluşmaktadır. Aslında 

bunlar sosyolojinin ana konularıdır. Ama ahlâk sosyolojisi, sosyolojinin içinde 

kalmak üzere, bu konulara ahlâki davranışlar temelinde ilgi göstermekle kendi 

konusunu da tayin etmektedir” (Gündüz, 2010: 202).

Bazı sosyologlara2 göre, ahlâk olayları insanlara özgü oldukları gibi, yalnız 

sosyal hayatın içinde meydana çıkmakta ve başka sosyal olaylarla beraber 

anlaşılmaktadır. Bu durumda onları ancak sosyoloji bilimi ile sosyal olaylar 

içerisinde anlamak mümkündür. Bu sebeple ahlâk, pozitif bir ilim olarak, ahlâk 

sosyolojisinin kurulmasından sonra ortaya çıkmıştır (Bulut, 1996: 99).

Emile Durkheim ve Auguste Comte gibi düşünen sosyologlar, toplumsal 

yaşamı düzenleme temel hevesinin ancak kurallarla olanaklı olacağı ve bu kuralların 

da din değil, doğrudan toplumun içinden çıkacak ahlâk ile derlenip toparlanacağını 

öne sürerler (Gündüz, 2010: 337). Yine bu sosyologlar ahlâk olaylarını diğer tabiat 

olayları gibi incelemeye çalışırlar. Onlara göre bu olaylar ideal norm olmaktan çıkar, 

örf ve adet olurlar. Örf ve adetler ise yer ve zamana göre değişirler; yani izafidirler, 

değişmez ve evrensel bir ahlâktan bahsedilemez. Toplumlara ve devirlere göre 

değişen birçok ahlâk vardır. Belli bir toplum ve belli bir zamanda ahlâklı sayılan 

şeyler, başka bir toplum ve başka bir zamanda ahlâklı sayılmayabilir (Bulut, 1996: 

99).

“Sosyologlar, iliklerine işlemiş olan kendilerini haklı görmenin verdiği 

şevkle, kendilerini başka insanların çıkarları ile yazgıları objektif olarak 

2 Bkz. Emile Durkheim, Auguste Comte, gibi.
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saptayabilecek ve içinde oldukları toplumun dışında durabilecek şekilde, toplumun 

sesi, tarihin öncesi ya da modernliğin öz bilinci olarak sunmaktadırlar. Bu ruhani bir 

düzendir, yukarıdaki ilahi hakikatin aşağıdaki havariliği ve peygamberlik yetkisini 

onaylamasıdır” (Game ve Metcalfe, 1999: 31-32).

Auguste Comte gibi pozitivist bakış açısıyla düşünen sosyologlar, geleneksel 

dinin ortadan kalkma yolunda olduğu duygusuna kapılmışlar; gene sosyolog olarak 

toplumun yapısını ve bütünlüğünü ortak bir inancın topluluğun üyelerini bir araya 

getirmesi koşuluyla korunabileceği düşüncesini taşımaktadırlar ( Aron, 2014:223).

Ahlâk sosyolojisi, Auguste Comte (1798-1857)’un temellendirdiği, Emile 

Durkheim (1858-1917) ve L. Levy Bruhl (1857-)’ün geliştirdiği bir ahlâktır. Comte 

göre, ahlâkın temel prensibi: “Başkaları için yaşamaktır”. Burada başkasından 

maksat, aileyi, vatanı ve bütün insanlığı anlamaktır. Çünkü ahlâki hayatın temeli, 

fedakârlıktır; içinde benlik duygusu bulunan hiçbir harekette fazilet yoktur; insan 

ancak başkaları için yaşamalıdır. İnsanın ahlâklı olması da her şeyden önce,  onun 

sosyal olmasıdır. İnsanın her bulunduğu yerde ahlâk vardır; işte geliştirilmesi 

gereken ahlâk budur (Erdem, 2003: 51).

Emile Durkheim ise ahlâkı, sosyal kanunlarla açıklamak ve temellendirmek 

istemiştir. Ona göre, ahlâki davranış, toplumun bir ürünüdür. Ahlâkın kökü, 

doğrudan doğruya toplumda aranmalıdır; ahlâk, toplumda doğar; fakat ferdi 

davranışlarda gerçekleşir. İnsan ne kadar sosyalleşirse, o kadar ahlâkileşir. Levy 

Bruhl ise, geleneksel felsefenin ve ahlâk teorilerinin ahlâk görüşlerini ret ile işe 

başlar ve törelere dayalı bir ahlâk sanatı kurmak ister. Bu töreler bilimine dayalı 

ahlâk, çeşitli toplumların ayrı ayrı çaplardaki törelerinin tasvirini yapmalı, bunların 

kanunlarını ve gelişmelerini araştırmalıdır. Ona göre, ahlâk olguları cemiyetin içinde 

doğar ve gelişir; buna göre ahlâki gerçek, sosyal gerçeğin bir parçasıdır (Erdem, 

2003: 51).

Ahlâk sosyolojisi alanında bir diğer sosyolog da İbn Haldun’dur. İbn Haldun, 

fikir tarihinin özel insanlarından biridir. Orta Çağın karanlıklarından parlayarak 

yükselen toplumsal ve siyasal özellikteki düşünceleri dönemini aşmıştır. Bundan 

dolayı batıda Aristo’yu müteakip en güzel bulunan bir âlim olarak kabul edilmiştir. 

Devlet ve toplumları, yaşam koşullarını ve bunların karşılıklı etkileşimlerini ve 
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birlerine tesirlerini hakiki bir bakışla ele almış, sebep-sonuç ilkesine göre açıklamış, 

İslâm âlimi İbn Haldun’dur (Gürkan, 1967: 223).

Ahlâk sosyolojisiyle en çok ilgilenen bu dört sosyologun görüşlerine ilk önce 

İbn Haldun (1332-1406) ile başlanacaktır.

1.1.6.1. İbn Haldun

İlk plânda tarihçi hüviyetiyle ortaya çıkan İbn Haldun, Mukaddime’de 

cihanşümul birey kişiliğini öne çıkardığından, Mukaddime tüm dünyada büyük değer 

elde etmiştir.  Bu değerin diğer nedeni, O’nun araştırmalarında gözlemci yöntemi 

kullanması, birey ve topluluk yaşamında etkisi olan öğeleri dizmekten ziyade 

bunların içlerine girerek kavramaya gayret etmesidir. Maalesef bu âlimin dönemi 

içinde yeni ve çağdaş olan fikirleri yeterli ilgi görmemiş; batıda ise fark edilmesi çok 

geç olmuştur (Gürkan, 1967: 224). “İbn Haldun, âlemdeki mamurluğa, medeni 

faaliyetlere ve içtimai hayata umran adını verdiği gibi, bu umranın araştırılması ve 

incelenmesini konu edinen ilme de umran adını vermekte, her iki manâdaki umranı 

da Mukaddime’de tarif ve tavsif etmektedir.” İbn Haldun’un umranı olay ve 

gerçeklerden yola çıkmakta ve bunlara yönelmektedir. Filozoflar “olması lazım 

geleni”, İbn Haldun “olanı” incelemiştir. Onun için filozoflar felsefe yaptıkları halde 

İbn Haldun ilim yapmıştır. Filozofların siyaset ve felsefi manâda medeniyet 

sahasındaki sözleri İbn Haldun’un umran ilmi için kısmen malzeme olmuştur. İbn 

Haldun’a göre umran ilmi, bütün diğer ilim ve sanatların çerçevesi ve temelidir (İbn 

Haldun, 2009:1/114). İbn Haldun Umran ilmine ait olmak üzere temas etmediği bir 

mesele ve müessese bırakmamıştır. Bu incelemeler, sıhhatli bir incelemede 

bulunması gereken şartlara uygun olarak ortaya konulmuş, birçok hususlar da 

mükemmele yakın bir tarzda tafsilatlı olarak tetkik edilmiştir. Bu manâdaki sosyoloji 

ilminin gerçek kurucusu İbn Haldun’dur (İbn Haldun, 2009:1/115-116).

 İbn Haldun’da ahlâk olayını konu edinen iki temel ve farklı yaklaşımın var 

olduğu belirtilmek zorundadır. Bu yaklaşımlardan birincisi, ahlâkı ya da ahlâki 

değerleri tabii olgular olarak gören, onları bilimsel olarak incelemek isteyen bilimsel 

yaklaşımdır. İkincisi ise normatif karakterde olan, yani insanlar için kurallar koyan, 

olanı değil olması gerekeni ortaya koymaya çalışan spekülatif felsefi yaklaşımdır. 
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İbn Haldun’da ikisini de bulmak mümkündür (Nielson, 1967: 118’den naklen: 

Kuyurtar, 1992: 4). 

İbn Haldun’un mukaddimede, kendisinin kurduğunu düşündüğü ve onunla 

insani toplumsal yaşam ve bundan doğan her türlü kurum ve olguyu incelemeyi 

amaçladığı umran bilimi araştırmaları esnasında, bu yeni bilimin gerektirdiği 

biçimde, bazı vesilelerle ahlâkı incelediğini; insan ahlâkının oluşumunda etkili olan 

çevresel faktörlerden, yine bu çevresel faktörlere dayalı olarak, ürünlerin bolluğu ve 

kıtlığının yaratmış olduğu alışkanlıkların ahlâk üzerindeki etkilerinden bahsettiği 

görülebilir. Bunun gibi, yine kendisinin kurmuş olduğu bu yeni ilmin bir gereği 

olarak, İbn Haldun’un, insanın toplumsal yaşamının iki temel aşaması olarak 

gördüğü bedevi umran ve hadari umranı incelerken, toplumsal yaşamın ahlâki 

boyutunu da hesaba kattığını; hatta sahip olduğu bazı olumlu niteliklerden ötürü, 

birincisini, yani bedevi umranı diğerinden ahlâki bakımından daha üstün görüp 

övdüğünü; dolayısıyla, eğer deyim yerindeyse, ahlâki bakımdan hangi yaşam 

biçiminin daha iyi olduğu hakkında, zımmi de olsa kendi tercihini ortaya koymuş 

olduğu söylenebilir. Üstelik o hadari umranın içine girdiği zorunlu çöküş sürecinin 

ardındaki iç ve dış dinamikleri irdelerken, burada da ahlâki faktörlere özel bir önem 

vermekte; bu bağlamda, hadari umran içinde yaşayan insanların ahlâki düşkünlüğü 

ile bu insanları denetimleri altına alan bedevi umran içinde yaşayan insanların ahlâki 

üstünlükleri arasında, çöküş sürecini açıklayıcı nedensel bir bağlantı olduğunu 

söylemektedir. Öte yandan, yine toplum teorisinin bir gereği olarak, bedevi 

umrandan hadari umrana geçiş sürecindeki temel faktörlerden biri olarak gördüğü 

asabiye olgusunu incelerken, İbn Haldun, özellikle onun belli bir biçiminden, 

riyasete dayalı asabiyeden söz ettiğinde, büyük ölçüde ahlâki kavramlarla 

konuşmakta ve asabiyenin bu biçiminin oluşumunda ahlâki kaygıların ön planda 

tutulduğunu göstermeye çalışmaktadır. Mukaddimede İbn Haldun tarafından ifade 

edilmiş olan ahlâka ilişkin görüşlerin esas olarak, bir ahlâk felsefesi değil fakat bir 

ahlâk psikolojisi, bir ahlâk antropolojisi ya da daha ağırlıklı bir biçimde ahlâk 

sosyolojisi niteliği taşıdığı rahatlıkla söylenebilir (Kuyurtar, 1992: 5-6).

Birer toplumsal gerçeklik olduğu için, İbn Haldun, umran bilimi 

araştırmalarında hem ahlâkı, hem de hukuku konu edinir. İbn Haldun insanın toplum 

halinde yaşamasının zorunlu olduğunu temellendirmeye çalışırken, insanları bir 

araya getiren ve birlikte yaşamaya mecbur kılan şeyin, insanın beslenme ve korunma 
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ihtiyacını tek başına gideremediği gerçeğine dayandığını öne sürmektedir. Ancak bu 

iki unsur, toplumsal yaşamın oluşmasında rol oynayan temel iki faktör olmakla 

birlikte tek başına bunlar toplumsal yaşamın devamı açısından yeterli değildir. 

Çünkü İbn Haldun’a göre insanlar kendilerinde mevcut hayvani özellikleri itibariyle 

başkalarına zarar verme, zulmetme eğilimindedirler. Bu yüzden, bu durumu 

önleyecek, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek ve bu yolla da toplumsal 

yaşamın devamını sağlayacak kanunlara veya bir kanun koyucuya ihtiyaç vardır. 

Yani insanlar arası ilişkileri düzenleyecek ve bütün insanlar üzerindeki etki etme 

gücüne sahip olarak insanları ortak davranışlara uymaya zorlayacak kurallar 

sistemine, toplumsal yaşamın doğası gereği ihtiyaç vardır (Kuyurtar, 1992: 103).

İbn Haldun’un değişim ve çöküş kuramı ahlâkla ilişkilidir. Haldun, topluluk 

ve devletlerin yıkılmalarını incelerken ahlâka yer verir. O’na göre servet doğal olarak 

refah, sakinlik ve aşırı tüketimi getirir ki bunlar da ahlâkı bozar. Zira insanda türlü 

kötülüklerin meydana gelmesine neden olur. Bu sebeple ise mülkün alameti ve delili 

bulunan hayırlı ve iyi özellikler onlardan yok olmuş, bunun tersi olan şer huylar 

onların özelliği durumuna gelir. Bu ise mutsuzluğun ve çöküşün izidir. Zira Allah’ın 

uyguladığı ve üstün kıldığı yasa bunu gerektirir. Bu hale gelen devlet, çöküş 

prensiplerine göre yol alır, toplum parçalanır ve yok olana kadar sürüp giden bir 

devasız hastalığa tutulur (İbn Haldun, 2009: 157-158). 

Haldun’a göre umranın amacı hadaret ve refahtır. Amacına erişen umran 

dağılmaya başlar ve varlıklar gibi ihtiyarlık aşamasına ulaşır. Umranın dağılmasının 

en ehemmiyetli nedeni: hadaret ve refahtan oluşan ahlâkın bozuk olmasıdır. Hadari 

çoğunlukla dini anlamda da bozulur. Dini ve ahlâkı çürüyen bireyin insanlığı da 

çürümüş, hakikatte onun üstünde yabancılaşma oluşmuş ve hayvan derecesine 

düşmüştür. Bunların oluşturduğu devlet de yıkılmaktan kurtulamaz (İbn Haldun, 

2009: 347). 

İbn Haldun’a göre yıkılış aşamasına giren bir devletle dinin münasebetleri 

iyiye gitmemektedir. Dinle ilişkileri bozulan devletin yıkılması yakındır. Dini anlayış 

ve yaşam bozulduğunda devleti ayakta tutan asabiyet de bozulmakta ve devlet 

yıkılmaktadır. O’na göre devletin sağlam olmasının en önemli unsuru dindir. Din 

olmaz ise bazı ahlâk kaideleri de olmaz. Örneğin paylaşma, dayanışma olmayacak, 

aşırı tüketim artacak, devlet zulmü başlayacak, yönetenlerin halka vergilerle baskı 
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altına alması gibi menfi şeyler devletin yıkımına neden olacaktır (Okumuş, 2008: 

58).

İbn Haldun, toplumsal yaşamın temeline karşılık işbirliği, yardımlaşma, 

dayanışma gibi insan ilişkilerini koymaktadır. Ancak bunlar dinsel, ahlâki ilkelere 

dayalı olarak yapılmamakta; son derece basit, kaba ihtiyaçların birlikte 

giderilmesinin zorunluluğunun bir sonucu olarak gerçekleştirilmektedir. Beslenme ve 

korunma için yapılan yardımlaşma, karşılıklı işbirliği, esas olarak biyolojik yaşamın 

sürdürülmesi içindir. Gerçi, İbn Haldun’a göre de, insanlar basit, kaba ihtiyaçlarını 

giderdikten sonra, yaşamlarını mükemmel kılmaya yönelik faaliyetlere girişirler, 

yaşamlarını birçok bakımdan zenginleştirmeye çalışırlar; bu yüzden de insanların 

yardımlaşması zorunludur. Ancak burada vurgulanmak istenen nokta, İbn Haldun’un, 

bunları hiçbir ahlâki ilkeye bağlamadığıdır (İbn Haldun, 2009: 1/48). 

 İbn Haldun birey ve toplulukların iklimle yakın münasebet içinde olduğu 

fikrini üstlenen bir bilim insanı olarak ruhsal faaliyetin, manevi hayatın, din ve 

ahlâkın da iklimin tesiri altında kaldığını, sıcak ve ılıman iklimlerde din ve ahlâkın 

daha güzel olduğunu, peygamberliğin bile ılıman iklimlerde görüldüğünü 

savunmaktadır (Okumuş, 2008: 50). İbn Haldun’un deyimiyle en mutedil olan iklim 

dördüncü iklimdir. Bu iklim veya bu bölge, aşağı yukarı bugünkü Irak ve Suriye’nin 

bulunduğu bölgelerdir. Toplumsal örgütlenmenin ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

meskenlerin, yiyecek ve giyeceklerin, bilimler ve sanatların ürünleri olan araç ve 

gereçlerin öncelikle bu bölgelerde ortaya çıkmış olmaları, bu bölgelerin insani 

yaşama daha elverişli olduğunu göstermektedir. İbn Haldun’a göre bu bölgelerin 

mutedil bölgeler olduğunu destekleyen bir başka şey ise, vücut, renk, ahlâk ve din 

açısından ortada olan insanların bu bölgelerde yaşayan insanlar olmasıdır. Nitekim 

yaratılış ve ahlâk bakımından insan türünün en mükemmel örnekleri olan 

peygamberler, bu mutedil iklimlerden çıkmıştır (İbn Haldun, 2009: 1/230-277). 

İtidalden çok uzak olan bölge halkları ise, mutedil bölgelerde yaşayan 

halkların tersine, her bakımdan normalden uzaktırlar. Bu bölgelerde yaşayan insanlar 

ahlâk bakımından da itidalden uzaktırlar; Din olgusuna ise oldukça uzaktırlar: Din 

konularındaki halleri de böyledir. Ne nübüvvet tanırlar ne de bir şeraite göre hareket 

ederler. Güney ve kuzeydeki mutedil olmayan münharif iklimlerin ahalisine 

bakılınca görülür ki bunlar katında semavi din meçhuldür, aralarında ilim 

kaybolmuştur, tüm halleri itibariyle insanların hallerinden uzak ve hayvanların 
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hallerine yakındır (İbn Haldun, 2009: 1/339). İbn Haldun’a göre, iklimin ya da 

sıcaklık ve soğukluğun insanın bedensel yapısı üzerinde olduğu gibi, ahlâksal yapısı 

üzerinde de etkisi vardır. Örneğin Sudanlıların hafif meşrep oluşları, hafiflikleri 

(ahlâki anlamda) aceleci ve telaşlı oluşları, zevk ve keyfe aşırı düşkünlükleri, 

havanın hararetinden ötürüdür. Hararetin yüksek oluşu, insandaki hayvani ruhun 

etkili olmasını doğurmakta; bu da belli ahlâki özelliklerin oluşmasına neden 

olmaktadır. İbn Haldun’a göre mutedil iklim insanı, her bakımdan daha dengededir. 

Örneğin onlar gereksiz yere neşelenmezler; oldukça temkinlidirler. Sürekli olarak 

kendiişleriyle meşgul olup, yarını düşünürler (İbn Haldun, 2009: 1/340). 

Kişilerin beslendikleri yiyecekler de onun hem fiziksel yönüne hem de 

mizacına etki eder. Ilıman iklimlerde yer alan toprakların bazısı ziraata uygundur. 

Yaşamlarını şehirlerde, köylerde devam ettiren bireylerin çoğunluğu bolluk ve refah 

içinde hayat sürdüğü için çeşitli nimetlere sahiptir. Lakin şehirlerde refah içinde 

hayat süren bireyler lüzumsuz üstelik faydasız pek çok nimeti tüketir. Bundan dolayı 

şehirde yaşayanların bedenleri şekilsiz olur. Zihinsel hareketlerinde zayıflama, 

zekâlarında uyuşma olur. Bilmukabele çeşitli gıdaları olmayan, çok hareket etmek 

zorunda olan göçebe insanlar çetin şartlarda yaşadıklarından zekâ gücüne ve güçlü 

kişiliğe sahiptirler. (Görgün, 1999: 19/547).

“İbn Haldun'un ahlâka yaptığı vurgu mülkün de itibari bir varlık şekli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu husus onun tarihle toplumsal varlık alanı ile mülk 

ve siyaset arasında bir alaka kurduğunu göstermekte, toplum ve siyaset görüşünün 

esasını teşkil etmektedir. İbn Haldun insanların dünya hayatları ve maslahatlarını 

hayır kavramıyla ifade eder. Hayır, burada insanların maslahatlarını dikkate alan 

veya koruyan anlamına gelmektedir. Bu anlamda şeriat, en yüksek hayrın kendisiyle 

gerçekleştiği ilke ve kurallar bütünüdür. Ortaya çıkıp güçlenmekte olan asabiyet bir 

taraftan ahlâki faziletlere sahip olmak zorunda olduğu gibi, diğer taraftan kendisini 

bir güç ve bir otorite olarak kabul ettirmek ve daha fazla güç kazanabilmek için bu 

ahlâki özelliklerini sonradan bu asabiyete intisap edenlere ispat etmek zorundadır. 

Yani mülke doğru giden bir toplumun aynı zamanda ahlâki açıdan güçlü bir durumda 

olması zorunludur. İktidar kesinlikle şahısların değil toplumların, en azından iktidarı 

taşıyacak kadar bir grubun üstlenip yürütebileceği bir sorumluluk ve ehliyeti 

gerektirmektedir. İbn Haldun, bunun böyle olmasını ilahi iradeye bağlayarak bir 
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anlamda kevn ve fesat âleminde mevcut olan sünnetullaha benzer ikinci bir 

sünnetullahın varlığını tespit eder” (Görgün, 1999: 19/549).

1.1.6.2. Auguste Comte

19. yüzyılın ilk yarısında pozitivizmin kurucusu olan Auguste Comte, Fransız 

ihtilal sonrası meydana gelen sosyal düzensizliği yeni bir sosyal tanzimle ve ıslahatla 

yok etmeyi planlamış Fransız sosyologdur. Comte yaşadığı dönemin şartları içinde 

sosyal düzeni kuracak bir bilimin gerekliliğine inanıyordu. Bu görevi sosyoloji 

yapabilirdi. Sosyoloji; ahlâki çözülmeyi önlemek için modern toplumun ihtilalcı 

yapısını inceleyecektir.

Comte’a göre “sosyoloji, nasıl fizik bilimi doğa bilimleri için temel ise, daha 

sonra sosyal bilimler adı verilen bilimler için de bir temel bilim olarak 

konumlanmıştır. Pozitivist ilkelere dayanılarak ve doğa bilimleri örneğine göre 

yapılandırılmak istenen sosyal bilimlerin taşıyıcısı olarak düşünülen sosyoloji, bu 

nedenle, Comte’un verdiği adla bir sosyal fizik olmalıydı” (Özlem, 2014:145). 

Comte’a göre, topluluğun kökeni düşüncelere dayandığı için, sosyolojide ahlâki 

intizamı güçlendirecek bu düşünceleri inşa etmeye yönelmeliydi. Toplumsal yasaları 

bulmuş “sosyal fizik” bu gayeyi gerçekleştirecektir. Comte toplumu bilim yoluyla 

yeni baştan düzenlemeyi amaçlamıştır. Ona göre toplumun kurtuluşunu sağlayacak 

tek şey pozitivizmdir.

Auguste Comte’un çalışmaları, Fransız tarihinin, devrimden hemen sonra 

gelen, eski rejimin çözülüp yeni bir sanayi rejiminin oluşma sürecinde olduğu bir 

dönemde ortaya çıkmıştır. Comte göre, pratik politikanın asıl amacı, uygarlığın 

ilerlemesinin önünde duran engellerden kaynaklanan, şiddete dayalı devrimlerden 

sakınmaktır. Pozitif felsefe dersleri, başından itibaren, kendi önüne toplumun 

yeniden örgütlenmesi görevini koyuyordu. Anarşiye yakın görünen bir toplumun 

içinde yazmakta olan Comte’un gözünde, gerçek bilim, her türlü düzenin temeli olan 

entelektüel düzenin egemenliğinden başka bir şey değildi. Bunun için, istikrarın ve 

toplumun yeniden inşasının bilimi olan Comte’un pozitivizmi, bir düzeyde düzen ve 

ilerleme kavramlarını birleştirme çabasıyla, aydınlanma felsefesinin olumsuz ve 

eleştirel geleneklerine bir karşılık olarak görülebilir (Swingewood, 2009: 44). 
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Comte’e göre yeni düzenin dayanağı, sıklıkla vurguladığı şekliyle somut 

dünyanın kendisidir. Ancak somut dünyanın anlamı ise, din tarafından 

belirlenmektedir. Hâlihazırda bir din olduğuna (Hıristiyanlık) ve otoritesini de 

yeniden kurduğuna göre, onu ortadan kaldırmadan, yeni bir din önerilmesinin zemini 

yaratılamayacağına göre, düzeni hem anlayacak, açıklayacak hem de yenisini 

önerecek tek alan kalmaktadır, bu da sosyolojidir (Gündüz, 2010:334).

Ann Game ve Andrew Metcalfe’ye göre, “Comte, dinin toplum açısından 

temel bir yere sahip olduğu görüşünde ısrar ederken, sosyolojinin de pozitif 

bilimlerin sonuncusu ve en geneli, eski dinlerin yerini alacak olan ilerlemenin öz 

bilincini temsil ettiğini ileri sürüyordu” (Game ve Metcalfe, 1999: 30).

Çağdaşlarının birçoğu gibi, Auguste Comte, çağdaş toplumun bunalım içinde 

olduğunu düşünerek, toplumsal karışıklıkların açıklanmasını kaybolmakta olan 

teolojik ve askeri toplumsal düzen ile doğmakta olan bilimsel ve sanayi toplumsal 

düzeni arasındaki çelişkide bulur. Auguste Comte iki toplumsal tipin çelişkilerini 

inceleyerek, bu çelişkinin, sadece bilimsel ve sanayi adını verdiği, toplumsal tipin 

zaferi ile çözümlenebileceğini düşünür. Gerçekte sosyolojinin işlevi temel düzenin 

gerçekleştirilmesine yardım edecek biçimde, tarihin zorunlu, yani kaçınılmaz ve 

önlenemez evrimini anlamaktır (Aron, 2014: 62-63).

Auguste Comte, her şeyden önce insani ve toplumsal birliğin, insanlık 

tarihinin birliğini savunan bir sosyologdur. Bu birlik anlayışını öyle bir noktaya 

götürür ki çeşitliliği bulmakta güçlük çeker. Mutlak olarak geçerli tek bir toplum tipi 

olduğuna göre, bütün insanlık Auguste Comte’un felsefesine göre bu toplum tipine 

ulaşmalıdır (Aron, 2014: 61). 

Comte’a göre bilim adamları, toplumsal düzenin ahlâki ve entelektüel 

temelini yaratan toplumsal kategori olarak din adamlarının ya da teologların yerini 

almaktadırlar. Dinsel gücü din adamlarından miras olarak devralmaktadırlar; bu güç 

her dönemde zorunlu olarak egemen düşünce biçimi modelini ve toplumsal düzene 

ilke oluşturan düşünceleri sunanlar tarafından yorumlanmıştır (Aron, 2014: 62).

Auguste Comte’un öğretisi, her toplumun düşünce birliğine dayandığı görüşü 

üzerine oturur. Üyeleri aynı inançlara sahip olduğu ölçüde toplum vardır, insanların 

değişik evrelerinin belirleyen düşünce biçimidir, şimdiki ve sonuncu evre, pozitif 

düşüncenin görkemli genelleşmesi ile belirginleşecektir (Aron, 2014: 66).
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Augusto Comte dönemin havası içinde teolojik düşüncenin geçmişe ait 

olduğuna inandı. Nietzche’nin deyişiyle, tanrı ölmüştü; çağdaş insanın aklına yön 

veren artık bilimsel düşünce idi; teoloji ile birlikte, monarşik örgütlenme ortadan 

kalkma yolundaydı; bilim adamları ve sanayiciler zamanının toplumuna egemen 

olacaklardı (Aron, 2014: 67). Comte’un iddiasına göre, sosyolojik düşüncenin 

ustaları, İncil’in sağlayamadığı uyum, adalet ve dürüstlüğü yaratmak için bilimsel 

hakikatleri kullanan insanlığın yüce rahipleri olacaklardır (Gündüz, 2010: 335).

Toplumsal reformcu Auguste Comte, insanların düşünce biçimini 

değiştirmek, pozitivist düşünceyi yaymak, feodal ve teolojik düşünce biçiminin 

kalıntılarını ortadan kaldırmak, çağdaşlarını savaşların çağa uymadığını ve 

sömürgeciliğin saçma olduğuna inandırmak istiyordu. Her şeyden önce kendiliğinden 

toplumun ve devletin âdil örgütlenmesine varacak bir düşünme biçimini yayma ile 

uğraşmıştır. Görevi bütün insanları pozitivist yapmak, onlara pozitivist 

örgütlenmenin geçici düzen için akılcı olduğunu anlatmak, onlara ruhsal ya da ahlâki 

düzenden çıkar gütmeme ve sevgiyi öğretmektir (Aron, 2014: 88).

Comte’a göre sosyolog, düşünceleri eğiten, ruhları bir araya getiren bir tür 

barışçı peygamberdir, ikincil olarak dinin, din adamıdır. Comte’un gençliğinden 

başlayarak iki temel amacı vardır: toplumu iyileştirmek ve bilimsel bilginin sentezini 

yapmak. Gerçekte önemli olan tek toplumsal reform, teolojik düşünce biçimini 

değiştirecek ve pozitivizme özgü davranışı yaygınlaştıracak reformdur. Yeni bilimi 

gerektiği gibi kurmanın en iyi biçimi tarih boyunca ve şimdi var olan bilimlerde 

pozitif düşüncenin gelişmesini izlemektir (Aron, 2014: 89).

Comte’un düşüncesinde bütün toplumsal fenomenler değişmez yasalara 

tabidir ve bu yasalar bilimsel olarak saptanınca, insanlık zorunluluk gereği onların 

dayatmalarına boyun eğmek zorundadır. Bilim, toplumsal denetimi olanaklı hale 

getirmektedir. Comte gerçek kurtuluşu, bireyin doğa yasaları karşısında rasyonel 

boyun eğişi olarak tanımlar. Pozitivist sosyoloji, devrimci okulun mutlak 

özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırır (Swingewood, 2009: 48).

Comte’a göre eşitsizliğin ve sınıf farklılıklarıyla çıkarlarının çözümü, negatif 

haklar kavramının yerini pozitif ödevler kavramının aldığı organik toplumdur. 

Ahlâki bir eğitim, bireyin hak ettiği toplumsal statüsünün farkında olmayı 

aşılayacaktır. Comte, Saint – Simon’u izleyerek, sanayi toplumunu bilimciler ile 
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filozoflardan oluşan kurgusal bir katmanın ahlâki etkisinin egemen olduğu bir sistem 

olarak kavramıştır (Swingewood, 2009: 50).

Comte, 1820’lerdeki erken dönem yazılarında Saint Simon’un Fransız 

Devrimi’nin akıbetinin, manevi bir boşluk yaratıp hiçbir şekilde ahlâki bir disiplinin 

olmadığını gözler önüne serdiği doğrultusundaki delilini paylaşıyordu. Bunun 

sonucunun bir anomi durumu normsuzluk, düzensizlik durumuydu. Saint Simon’un 

çözümü evrensel sevgiye dayalı bir etikti (yeni bir Hıristiyanlık): bu Comte’un 

çalışmasında kendisine işçi sınıfı ile yöneten sınıflar arasında arabulucu bir rol 

üstlenen insanlık dini halini almıştı. Bu şekilde, modern toplumun ekonomik ve 

politik eksiklikleri, entelektüel ve ahlâki düzensizliğin ürünleri ve egemen olan bilinç 

durumları çözülmüş oluyordu (Swingewood, 2009: 89).

“Auguste Comte din kurucusudur ve öyle olmak ister. Çağın dininin 

pozitivist etkide olabileceğini ve olması gerektiğini düşünür. Bu din geçmişin dini 

olamaz. Çünkü geçmişin dini geçerliliğini yitirmiş bir düşünce biçimi gerektirir… 

İnsanın kendisini aşan bazı şeyleri sevmeye gereksinimi olduğu için dine gereksinim 

vardır. Toplumların dine gereksinimi vardır. Çünkü onların dünyevi gücü 

benimseyen, ılımlı hale getiren ve insanlara yetenek hiyerarşisinin değer 

hiyerarşisinin yanında hiçbir şey olmadığını hatırlatan ruhsal güce gereksinimleri 

vardır. Yeteneklerin teknik hiyerarşisinin yerine koyabilecek ve ona belki de tersi bir 

değerler hiyerarşisi ekleyecek olan sadece dindir” (Aron, 2014: 91-92).

Comte’un anlayışına göre, sevgi ve birlik arayışında olan bir insanlığın 

sürekli gereksinimlerini karşılayacak din insanlık dininin kendisi olacaktır. Auguste 

Comte’un bizi sevmeye davet ettiği insanlık, olduğu gibi haksızlık ve 

bayağılıklarıyla görünen insanlık değildir. Comte’un bizi sevmeye çağırdığı büyük 

varlık, insanların sahip oldukları ya da yaptıkları en iyi şeydir. Sonuçta belirli bir 

biçimde insanda, insanları aşan ya da en azından bazı insanlarda özde var olan 

insanlığı gerçekleştiren şeydir (Aron, 2014: 92).

1.1.6.3. Emile Durkheim

 Kant’tan, S. Simon ve A. Comte’den oldukça etkilenen Emile Durkheim 

mesaisinin kayda değer bir bölümünü ahlâka ayırmıştır. Ahlâk, Durkheim’in temel 



31

endişelerinden biriydi. Durkhheim anomi, suç, intihar, meslek ahlâkı, ahlâk eğitimi 

gibi kavaram ve olguları ele alırken ahlâka ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu 

(Okumuş, 2014: 122). Emile Durkheim, sosyolojik ahlâkı, pozitif metotla tekrar ve 

esaslı olarak ele almıştır. Yeni Fransız Sosyoloji Mektebi’nin kurucusu olan düşünür, 

bütün kitaplarında, (dinsel hayatın ilkel biçimleri, intihar, toplumsal işbölümü, 

meslek ahlâkı, ahlâk eğitimi, sosyolojik usulün kaideleri gibi) ahlâk problemlerine 

temas etmiştir. Ona göre sosyal problemler her şeyden önce ahlâk problemidir. 

Durkheim’i sosyolojik araştırmalara sevk eden şey ahlâkta reform yapmak 

istemesiydi (Ülken, 2001: 140). Durkheim toplumsal ve ahlâka uygun nitelikli 

reformların zorunluluğuna inanıyordu (Aron, 2014: 275).

Emile Durkheim’e göre bilimsel düşünceden esinlenmiş bir ahlâk kurulması 

gerekiyordu. Sosyoloji, bilimsel düşüncenin gereklerine karşılık veren bir ahlâkın 

kurulmasına ve oluşmasına yardım etmeliydi. Ona göre çağdaş toplumun bunalımı 

din üzerine kurulu geleneksel ahlâkla çözülemez (Aron, 2014: 223).

Durkheim, ‘Toplumsal İşbölümünden’ birkaç yıl sonra kaleme aldığı ‘İntihar’ 

adlı kitabında “yüksek intihar oranının kaynağını toplumsal ahlâkın zayıf olmasına 

bağlar. Toplumun durumu ya güçlü ya da zayıf intihar akımları doğurur ve tekil bir 

bireyin bu akımdan etkilenme derecesi tamamıyla toplumsal bağların doğasına ve o 

kişinin toplumsal grupla bütünleşme derecesine bağlıdır. Bir toplumdaki ortalama 

intihar ve her türden suç sayıları, oradaki ahlâksızlığın derecesini belirlemeye 

yarayabilir. Sanatta, bilimde, sanayide ilerleyip uygarlaştıkça ahlâk üzerinde olumlu 

ve elverişli bir etki oldukça zayıftır” (Swingewood,  2009: 130-131; Durkheim,  

2014: 77).

Durkheim’a göre “bencil intihar topluluğun birey üzerindeki basıncının 

zayıflamasının, toplumun çözülmesinin bireyde yaratabileceği tinsel şaşkınlığın 

sonucudur. Durkheim en çok iki tane birleştirici toplumsal çerçeve üzerinde durur; 

bunlardan biri dindir diğeri ise evliliktir. Durkheim’a göre dinsel inancın etkisi çok 

güçlüdür. Ortak amentüsü bulunmayan bir din toplumu var olamaz. O amentü 

nedenli geniş bir alana yayılmışsa toplum o oranda birdir ve o oranda güçlüdür.  Din 

toplumu, insanları, hepsini birden bir öğretiler bütününe bağlayarak toplumsallaştırır 

ve öğretiler bütünü ne derece büyükse ve sağlam kurulmuşsa, insanlar o derece 

toplumsallaşırlar” (Durkheim, 2013: 138-145).
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Durkheim’a göre “Din insanı kendini öldürme isteğine karşı koruyorsa din 

açıkça toplumsal bir şeydir. Bu toplumu yapan şey, tüm üyelerde ortak, geleneksel ve 

bundan ötürü de zorunlu olan bir takım inanışlar ve uygulamaların varlığıdır. Bu 

ortak durumlar ne denli çok sayıda ve güçlü olursa dinsel toplum da o denli güçle 

bütünleşmiştir, çatlaksızdır ve koruyucu niteliği o denli üstündür”(Durkheim, 2013: 

158; 2011: 22).

Durkheim’in düşüncesine göre, “Evliliğin intihar üzerinde kendine özgü bir 

koruma etkisi vardır. Evli kişilerin bağışıklığının dayandığı ana etmen aile yani anne, 

baba ve çocuklardan oluşan tam takımdır. Aile toplumu tıpkı dinsel toplum gibi 

intihara karşı güçlü bir koruyucudur. Hatta aile ne denli yoğun olursa yani ne kadar 

çok sayıda üyesi olurda, bu koruma o denli eksiksiz olur. Az üyeli aileler kısa 

ömürlüdür. Kısa sürede sağlam olabilecek toplum yoktur” (Durkheim, 2013: 189). 

Aile hem intihara karşı güçlü bir koruyucudur hem de bu koruma kendi oluşumunun 

gücüyle doğru oranda artar.

Emile Durkheim’a göre “intihar toplumun dinsel, ailevi ve siyasi 

bütünlüğüyle ters orantılı olarak değişim gösterir. İntihar bireyin mensup olduğu 

toplumsal öbeklerin bütünleşme derecesiyle ters orantılıdır. Ortak güç intihara en iyi 

set çekebilecek engellerden biridir; öyleyse bu güçteki azalma ile orantılı olarak 

intihar artacaktır. Birey ortak amaçtan kopup bireyselleştikçe intihar oranları artar. 

Toplum güçlü biçimde bütünleştiği zaman bireyleri kendine bağlı tutar, onları kendi 

hizmetinde görür ve bunun sonucunda onları istedikleri gibi davranmakta özgür 

bırakmaz. Yani bireylerin kendisine topluma olan görevlerinden ölüm yoluyla 

kaçmalarına karşı çıkar. İnsanı yaşama bağlayan bağın gevşemesi onu topluma 

bağlayan bağın kendisinin gevşemesindendir. İnsan toplumdan kopmuşsa kendini 

kolayca öldürebilir” (Durkheim, 2013: 201-212;  2010: 96). Böylece görünmektedir 

ki din ve evlilik, insanları topluma bağlı kıldığı için intihar oranları düşmektedir.

Durkheim, 1900 de ders olarak kaleme aldığı “Meslek Ahlâkı’nda”, ahlâk 

meselesini iktisat bakımından ele almaktadır. “Bir toplum kurumu bir ahlâk disiplini 

olmaksızın yaşayamaz. Çünkü aksi halde ortada ancak birbirleriyle çarpışan fert 

iştahları kalır. Avrupa toplumlarının muzdarip oldukları buhran buradan geliyor” 

diyerek ahlâkın önemine dikkat çekmiştir.
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Durkheim Meslek Ahlâkı, Toplumbilimsel İşbölümü, Sosyoloji Dersleri gibi 

kitaplarında “değişik ekonomik mesleklerde mesleki bir ahlâk ve hukukun 

yerleşebilmesi için meslek derneklerinin, dağınık ve birlikten yoksun durumda 

bulunmak yerine örgütlü belli bir toplumsal küme olması ya da yeniden buna 

dönüşmesi, tek sözcükle birer kamusal kurum olması gerektiğini anlatır. “Meslek 

kümesi” veya “korporasyon” aynı mesleği yerine getirenlerin bir vücut haline 

gelerek birleştikleri kümelere denir. Bu meslek kümeleri bireylerin bencilliklerini 

sınırlar. Çalışanların yüreklerine daha güçlü bir topluluk dayanışması duygusu koyar. 

Güçlünün haklılığı yasasını engelleyerek ahlâki bir etki gücü oluşturur. Her meslek 

ahlâkı, bir meslek grubunun eseri olduğuna göre, grup ne ise, ahlâkı da odur. Genel 

olarak, bir grup ne kadar kuvvetle kurulmuş ise, ona mahsus ahlâk kuralları da o 

kadar çok, vicdanlar üzerindeki otoriteleri de o kadar fazladır (Durkheim, 1986:  20;  

2014: 27-31; 2015: 52-55).

Durkheim’a göre, “Bir ulusun varlığını koruyabilmesi için, devlet ile bireyler 

arasında bireyleri kendi etkinlik alanlarına güçlü bir şekilde çekebilecek ve onları 

böylece toplumsal yaşamın coşkun akışına katacak ölçüde onlara yakın olan bir dizi 

ikincil kümeler bulunması gerekir ki o işlevi yerine getirecek olan meslek 

kümeleridir” (Durkheim, 2014: 51). Birey kendine ait çıkarları duyumsar fakat kendi 

dışındakileri duyumsamaz. Ona bunları hatırlatacak uymaya zorlayacak bir 

örgütlenmeye yani ahlâki disipline ihtiyaç var. Bu disiplin bireye kolektif çıkarlara 

zarar vermemek, parçası olduğu toplumun düzenini bozmamak için neleri 

yapmaması gerektiğini bildiren kurallar toplamıdır. Ferdi bu yoldaki hareketlerinde 

zapt eden, önüne setler çeken, ortakları ile münasebetlerinin ne olması gerektiğini, 

toplumun bekası için kendisine düşen fiili yardımların neler olduğunu gösteren hep 

bu disiplindir. Her mesleki etkinliğin kendine ait ahlâkı vardır. Meslek kümeleri 

ahlâki nedenlerden ötürü vazgeçilmezdir. Çünkü sadece onlar, ekonomik hayatı 

ahlâklı kılmayı başarabilirler. Onlar toplumsal yapımızın temel öğeleridir 

(Durkheim, 1986: 23; 2014: 59-76).

Emile Durkheim’a göre, “Ahlâk toplumların yaşayabilmesi için daha azı 

kabul edilemez bir zorunluluk “günlük ekmek” önemindedir. Ahlâki bir nitelik 

gösteren yalnız bilimdir. Çünkü bilim vicdanın en yüksek olgunluk aşamasına 

ulaşmış biçimidir” (Durkheim, 2014: 78).
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Durkheim 1893 te yayımladığı en önemli eseri Toplumsal İşbölümü’ne ahlâki 

olguların pozitif bilim yöntemiyle incelenmesi yolunda bir çaba diye başlar. 

Toplumbilimsel İşbölümü kitabında “geleneksel din etkisini yitirdi, bu yüzden bizim 

sosyolog olarak görevimiz kendimize yeni bir ahlâk oluşturmaktır. Bu ahlâk da 

ancak toplumsal ahlâk olabilir” diyerek kitabını sonlandırır. Kitabında insanlar arası 

ilişkilerde iş bölümünün öneminden bahseder.“İş bölümünün gerçek büyük işlevi iki 

ya da daha çok kişi arasında dayanışma duygusu uyandırmaktır. İş bölümü dost 

toplulukları yaratır. İş bölümünün en belirgin etkisi toplumları dayanışma içine 

sokmasıdır. Toplumsal yapıyı bütünleştirip birliği sağlar” (Durkheim, 2014: 83-89).

Emile Durkheim’a göre suçluluk durumunu doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak belirleyen, ortak bilinçtir. Kaynağı ve kapsamı ne olursa olsun bütün 

vicdanlarda belli bir güç ve açıklıkta bulunan bir duyguyu inciten her edim suçtur. 

Bir edim suç olduğu için ortak bilinci incitmez. Ortak bilinci incittiği için suçtur. 

Ortak bilincin yerine getirdiği rolü gittikçe işbölümü yerine getirmektedir. 

(Durkheim, 2014: 111-117).

Durkheim’a göre, toplumsal yaşamın iki kaynağı vardır. Bilinçlerde benzerlik 

ve toplumsal işbölümü. Bilinçlerin benzerliği, baskıcı önlemlerin uyandırdığı korku 

eşliğinde herkese aynı inanç ve uygulamaları dayatan hukuk kurallarını doğurur; bu 

benzerlik ne kadar büyükse toplumsal yaşam o kadar çok dinsel yaşamla karışmakta, 

ekonomik kurumlar da o kadar çok komünizme yaklaşmaktadır. Her toplum ahlâki 

bir birliktir. İşbirliğinin de kendine özgü bir ahlâkı vardır. Meslek ahlâkı ve 

hukukunun kuralları da o kadar bağlayıcıdır (Durkheim, 2014: 267-269).

Durkheim’a göre, evrensel ahlâk kuralları ikiye ayrılır. Her birimizin 

kendimizle münasebetiyle ilgili olan, bir de öteki insanlarla kurduğumuz ilişkilerle 

alakalı kurallar. Bu vazifeler bizim insan olma vasfından veya ilişkide bulunduğuz 

canlıların insan olmalarından kaynaklanır. Bu vazifeler aynı ahlâki bilinç 

bağlamında, bir özneden diğerine değişmezler. Bireysel ahlâk kurallarının işlevi 

bireyin bilincine tüm ahlâkın genel ve ana temellerini perçinlemektir. Ahlâkın tüm 

geri kalanı bu temeller üzerinde yükselir. İnsani ilişkileri düzenleyenler ise en üst 

basamakta bulunur (Durkheim, 1986: 22; 2010: 47-48).

Durkheim’a göre, ortak çıkarları bulunan insanlar sadece bu çıkarları 

korumak onları rakip birliklere karşı genişletmek için birleşmezler; bir birlik vücuda 
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getirmek zevki için, kendini rakipler arasında yalnız hissetmemek, manevi bir 

topluluğa girme mutluluğuna erişmek ve hemcinsleriyle birlikte hakiki ve aynı ahlâki 

yaşamayı sürdürmeyi de amaçlarlar (Durkheim, 1986: 39; 2015: 71 ).

Emile Durkheim’a göre, devletin rolü kültü düzenlemek, yönetmek, düzenli 

işleyişini ve gelişmesini sağlamaktır. Bir devletin üyelerine karşı ilk vazifesi onların 

oluşturduğu kolektif varlığı sağ salim korumak olduğu için devletin bu amaçla 

örgütlenmesi kendini savunmaya hatta tehdit hissedildiğinde saldırıya geçmeye hazır 

olması gerek. Bu örgütlenmenin amacı birey değil, ulusal kollektivitedir. Toplumun 

her şeyden önce izlemesi gereken amacı, ancak ve ancak eksiksiz bir devlet 

örgütlenmesiyle gerçekleştirilebilir (Durkheim, 2015: 122-123).

Durkheim’a göre, “Ekonomik veya mekantil olmayan bir iç etkinlik vardır ki 

o da ahlâki etkinliktir. Bu etkinlik toplumu yapılandırmak, ahlâk aşılamak, bu ahlâki 

örgütlenmeyi ayakta tutmak, onun gelişmesini düzenlemek için kullanılır. Söz 

konusu olan alış verişi çoğaltmak değildir. Daha âdil kurallara göre gerçekleşmesini 

sağlamaktır. Sadece bol beslenme değil, herkesin âdil muamele görmesi, haksız ve 

aşağılayıcı bağımlılıktan kurtulması, ötekilere ve topluluğa kendi kişiliğini 

kaybetmeden bağlanmasını sağlamak devletin görevidir. Devlet her şeyden önce 

ahlâki disiplinin en kusursuz organıdır” (Durkheim, 2015: 124; 2010: 103).

Emile Durkheim’a göre, insanın ahlâki varlık olmasının tek nedeni, oluşmuş 

toplumların bünyesinde yaşamasıdır. Disiplin otorite olmadan ahlâk da olmaz. Tek 

akılcı otorite toplumun üyelerine karşı taşıdığı otoritedir. Vazife duygusunu belli 

müeyyidelere bağlayan bir iktidar olmazsa ahlâk bize bir yükümlülük, yani ahlâk 

olarak görünmez. Biz de vazife duygusunu hissedemeyiz. Toplum neyse ahlâk da 

odur. Toplum örgütlüyse ahlâk da güçlüdür. Devletler en yüksek örgütlenmeye sahip 

toplumlardır. Devlet temel görev olarak en fazla üyesini giderek yükselen bir ahlâki 

yaşama çağırmayı koyarsa ulusal ahlâk ile insani ahlâk arasındaki çelişki kalkar 

(Durkheim, 2015:127 ).

1902 -1903’ de sadece ders olarak yazdığı halde, başka birtakım eserleri gibi, 

ölümünden sonra dostları tarafından kitap olarak yayımlanan Ahlâk Eğitimi adlı 

eserinin önsözünde bunalımın en yoğun yaşandığı alanın geleneksel pedagojinin 

ahlâk eğitimi bölümü olduğunu söyler. Bu nedenle “okullarda çocuklarımıza 

tamamıyla laik denilebilecek bir ahlâk eğitimi vermeyi karalaştırdık. Bir başka 
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deyişle semavi dinlerin üzerine oturdukları tüm ilkeleri yadsıyan ve yalnızca akıl 

aracılığıyla doğrulanılabilen düşünce duygu ve uygulamalar üstüne oturtulan 

tamamıyla akılcı bir eğitim sürecine geçtik” diyerek laik ahlâkı savunur (Durkheim, 

2010: 25).

Emile Durkheim’a göre, bütünüyle akılcı bir ahlâk eğitimi yalnızca mantıksal 

açıdan değil aynı zamanda tarihsel gelişme açısından da zorunludur. Aslında gelişme 

tarihin başlangıcından günümüze aşama aşama gerçekleşmiş bir sürecin sonucudur. 

Eğitim yüzyıllardan bu yana laikleşmektedir. Zaman zaman ilkel toplumlarda ahlâk 

olmadığı söylenmiştir. Oysa bu tarihi bir yanılgıdır. Ahlâkı olmayan bir toplum 

yoktur. İlkel toplumların ahlâk anlayışı temelde dine Tanrıya dayanır. Ama artık 

sanayi, ekonomik ve siyasal gelişmeler neticesinde insanların birbirlerine olan 

sorumlulukları artmış, ahlâki ve ilahi ilişki zaman için de giderek çözülmüş ve 

sağlam dayanaklarını yitirmiştir. Bu nedenle ahlâk eğitim sistemi neredeyse yeni 

baştan ele alınarak yapılandırılmalıdır. Bu eğitim sistemini bu ideali gençlerin 

anlamalarını sağlamak, rehberlik etmek ve geleceği hazırlamak eğitimcilerin 

görevidir (Durkheim, 2010: 28-46; 2011: 21 ).

Durkheim’e göre ahlâkı rasyonelleştirirken yoksullaştırmamak, 

rasyonelleşmenin ahlâk kazandırabileceklerini öngörmek ve bunlar araştırılmak 

zorundadır. Durkheim ahlâkı bir olgu olarak kabul ederek inceler. Ahlâki 

davranışlarımızı belirleyen kurallar vardır. Ona göre ahlâklı davranmak demek belli 

bir norma göre davranmak demektir (Durkheim, 2010: 42-46).

Durkheim’a göre, “Ahlâk önceden belirlenmiş bir kurallar bütünüdür ve bu 

kurallar biçimsel kalıplara benzer, biz de eylemlerimizi o kalıplara göre ayarlarız. Bu 

kurallar ahlâki gerçeklik denilen şeyin ta kendisidir. Ahlâk denilen şeyin en önemli 

görevi davranışlarımızı belirlemek, onlara süreklilik kazandırmak ve kişisel olmaktan 

çıkartmaktır. Ahlâkın temel işlevlerinden biri de insan davranışlarını düzenlemektir, 

düzenliliğin sağlanabilmesi için yerleşik alışkanlıklara ihtiyaç vardır” (Durkheim, 

2010: 49-50).

Emile Durkheim’a göre, kural basit bir alışkanlık değil, keyfimize göre 

değiştiremeyeceğimiz bir davranış biçimidir ve bize rağmen vardır. Ahlâk toplum 

gibi bireyin dışında ve üzerinde bir olgudur ve ahlâki otorite bize egemen olmasına 

müsaade ettiğimiz her türlü ahlâki gücün üzerimizdeki etkisidir. Biz buna kendi 
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rızamızla boyun eğeriz ve bize yararı dokunacağına inanırız. Ahlâk kuralları baştan 

sona emirlerdir, yalnızca bir alışkanlık sistemi değil. Ahlâkı yaşamın kökeninde bir 

düzensizlik ve ahlâki otorite duygusu vardır. Bu ikisini sarmalayan ve birleştiren 

karmaşık bir kavram daha vardır o da disiplindir (Durkheim, 2010: 51-55).  

Durkheim’in eğitim anlayışını oluşturan “disiplin”, ”gruba bağlılık”, “irade 

özerkliği”, ahlâkın temel unsurlarıdır. Durkheim bu ilkelerden ilk önce disiplini ele 

alarak inceler.

Durkheim’a göre, düzenleyen bir ahlâkı mecbur yapan şey: düzenleyici 

kuvvet olmazsa bireylerin isteklerinin kuralsızlığı ve karmaşıklığının oluşturduğu bir 

ortamdır. Ahlâk kurallarını içlerine gizlenmiş olan bu otorite sayesinde ipin ucunu 

kaçıran arzularımız, gereksinimlerimiz ve her türlü aşırı davranışımıza karşı çıkan 

gerçek bir güce dönüşür. Ahlâkın özünde bir disiplin vardır. Disiplin iradeye belli 

başlı alışkanlıklar kazandırır; onu hem düzenler hem de boyun eğdirir. Ahlâkın 

amacı insanı sınırlandırmak ve egemen altına almaktır (Durkheim, 2010: 66-73 ).

Emile Durkheim’a göre, disiplin sayesinde insan arzularına gem vurarak 

mutlu olur ve kişiliğinin özü oluşur. İnsanın vazgeçemediği düzenleyici eylem 

görevini ahlâk disiplini yapar. Özgürlük aslında bir düzenlemenin ürünüdür. İnsan 

ahlâki açıdan toplumun bir parçasıdır. Ahlâki eylemin kişisel amaçları olamaz, bu 

amaca hizmet eden her türlü eylemin ahlâki değeri yoktur. Ahlâki amaçların hedefi 

toplumdur. Çünkü yeryüzünde var olan hiçbir toplum kişisel çıkarlarla yapılan 

eylemi ahlâki kabul etmemiştir. Ahlâklılığın amacı zaten kolektif çıkarlardır. Vicdanı 

olan tek varlık toplum olduğuna göre ahlâki düşünceler sistemi toplumsal bir 

varlıktan başkası olamaz (Durkheim, 2010: 74-87).

 Durkheim’in eğitim anlayışının ikinci ilkesi gruba bağlılıktır. Disiplin ve 

gruba bağlılık toplum adlı tek ve aynı şeyin iki ayrı görünümüdür. Bu ikisinin bir 

araya gelmesi ideal toplumu ortaya çıkarır (Durkheim, 2010: 119 ).

Durkheim’a göre, insan toplumsallaştıkça ahlâki bir varlık olur. Birey dışında 

var olan, deneysel olarak gözlenebilen, iradi açıdan bağlı olduğumuz tek psikolojik 

ve ahlâki varlık toplumdur. Toplum onu oluşturan bireylerden farklı, kendine özgü 

düşünme, hissetme ve davranma biçimine sahip psişik bir varlıktır. Karmaşık ve 

engin, yaşam dolu ve gerçek bir kişilik karşısında birey sıradan olduğu için toplumu 

tercih eder. İnsanın ahlâki bir varlık olabilmesi için kendi dışında, çevresinde 
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bulunan varlıklara bağlanması ve düzeyi ne kadar basit olursa olsun bu toplumda bir 

dayanışma içinde olması gerekmektedir. İşte bu yüzden ahlâki eğitimin ilk görevi 

çocuğa en yakınında bulunan grup olan aileden başlayarak içinde yaşadığı topluluğa 

bağlamaktır. Ülkenin ahlâki oluşumunda çocuğa vatan kavramını sevdirecek ahlâki 

çevre okulun oynayacağı hayati roldür (Durkheim, 2010: 91-106 ).

Durkheim’ın eğitim anlayışını oluşturan en son ilke irade özerkliğidir. Ona 

göre ahlâklı bir şekilde davranabilmek için disiplinli olmak ve bir gruba bağlanmış 

olmak yeterli değildir. Kurala uyarken, kolektif bir ideal uğruna çabalarken, 

davranışlarımızın sebepleri konusunda da bilinçli olmak durumundayız. Bizim özerk 

bir şekilde davranmamızı sağlayan bu bilinçtir. Kamu bilinci bizden eylemlerimizin 

farkında olmamızı ve bilinçli olmamızı ister. Kurallara uyma bilinçli bir seçimse 

insanın aklıda ahlâki bir unsura dönüşür (Durkheim, 2010: 148).

Durkheim’a göre, ahlâki bilincinin de talep ettiği şey gerçek, kesin bir 

özerkliktir. Bu özerkliği herhangi bir ideal varlık için değil, kendimiz için 

istemeliyiz. Özerkliğin kaynağı bilimdir. Dışsal güçlerin (ahlâki olgu) bizim 

doğamıza uygunluğunu kabul edersek bu sınırlandırmalara bilinçli uyabiliriz. Biz bu 

kurallara nedenlerini bildiğimiz için uyarız ve kendimizi özgür hissederiz.”Eğer belli 

ölçüde bizler şeylerin sonucuysak, bilim aracılığıyla bu şeyler ve üzerimizdeki 

etkilerini anlayabiliriz. O zaman kendi kendimizin efendisi haline gelebiliriz. 

İradenin özgürleşmesini sağlayan şey de insanın aklıdır” (Durkheim, 2010: 142-147).

1.1.6.4. Levy Bruhl

Levy Bruhl’a göre metafiziğe ve bilime dayanan her türlü ahlâk felsefesine 

girişmekten vazgeçilmelidir. Ahlâk hayatını bir olgu, bir gerçek, gerçeğin bir parçası 

gibi olmalıdır. Ahlâk olguları toplum hayatı içinde doğar ve gelişir, öyleyse ahlâkın 

gerçeği sosyal gerçeğin bir parçasıdır. Fizik bilimi cansız tabiatı incelediği gibi 

sosyoloji de tabiatı inceler. Ahlâk bilimi işte bu sosyal tabiatın bir kısmına ait pozitif 

bir bilim olacaktır (Ülken, 2001: 146).

Levy Bruhl bütün bir ahlâk alanını sosyal ahlâka, daha doğrusu, sosyolojiye 

indirgemiştir. O sosyolojinin kullandığı yöntem ile ahlâkın tümünün kavrana 

bileceğini belirtmiştir. Bu ise Durkheim’cı bir yaklaşımdır. Bilindiği gibi Durkheim 
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sosyal olaylarında tıpkı fiziksel olaylar gibi, ancak sosyal olaylarla 

açıklanabileceğini, nedensellik prensibinin sosyal olaylara da uygulanabileceğini 

belirtmiştir (Öktem, 1997: 177).

Levy Bruhl, bir yandan Kant’ın, bir yandan Durkheim’in bir yandan da 

Auguste Comte’un etkisi altındadır. Kant’ın etkisiyle ahlâki olaylarında doğa olayları 

gibi kanunlaştırılmasını ve evrenselleştirilmesi gerektiği konusunda ısrarla 

durmuştur. Durkheim’in etkisiyle ahlâki olayları sosyal olaylara indirgemiş ve ahlâki 

olayların tıpkı sosyal olaylar gibi ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini 

savunmuştur. Comte’un etkisiyle de olgucu (pozitivist) yaklaşımı benimsemiş ve 

kavramsal olarak geliştirmiş ahlâk sistemlerinin geçerli olamayacağı görüşünü ileri 

sürmüştür (Öktem, 1997: 177).

Levy Bruhl önce teorik ahlâkın mümkün olmadığını onun pratik bir felsefe 

niteliğinde olduğunu ileri sürer. Ve teorik ahlâk faydasızdır. Bütün ahlâk sistemleri 

çelişki halindedir ve hepsi buna rağmen aynı pratik kuralları uygularlar. Bu da 

dinlerin etkisiyle insanların hangi okula bağlı olurlarsa olsunlar, iyilik, saadet, hayır, 

fazilet alanında benzer davranışlar gösterdiklerini ortaya koyar. Bunlar birtakım 

adetler ve törelerdir ki, teorik ahlâkın iddialarından ayrı olarak doğar ve yaşarlar. 

Tolumdan topluma ve medeniyetten medeniyete değişir. Teorik ahlâkın diğer yanlışı, 

vicdanın yani değer hükümlerinin vazife, hayır gibi kavramlar hakkında ileri sürdüğü 

fikirlerin birbirleriyle uyuşumlu oldukları iddiasıdır. Bruhl’a göre bu fikir de 

temelinden yanlıştır. O halde ne yapmalıdır? Bruhl’a göre teorik ahlâk tartışmaları, 

felsefeye bırakılmalı, onun yerine “örfler ve adetler ilmi” geçmelidir. Bu ilim türlü 

toplumların ayrı çağlardaki törelerinin tasvirini yapmalı, bunların kanunlarını, 

gelişmeleri göstermelidir  (Pazarlı, 1980: 34).

 Bruhl, ahlâkın tıpkı doğal ve özellikle sosyal olaylar gibi düşünülmesini ve 

incelenmesini ister. Eğer, ahlâki olayların diğer sosyal olaylarla ilişkisi düşünülürse, 

her ikisinin de aynı mahiyette olduğu dolayısıyla ahlâki olaylarında tıpkı sosyal 

olaylar gibi bir bilimin konusunu teşkil edebileceği açıkça görülür ( Öktem, 1997: 

167; Ülken, 2001: 145).

Levy Bruhl bir ahlâk bilimi kurabilmek için, daha önceki ahlâk teorilerinin 

hatalarının neden ileri geldiğini araştırıyor. Ona göre hatalarının sebebi doğrulanması 

imkânsız bazı öndoğrulara dayanmasıdır.
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1. İnsan tabiatı gereği her zaman her yerde aynıdır. Hâlbuki insan değişen bir 

şeydir. İnsanın benliği ve kişiliği gelişir.

2.  Ahlâki bilincin yani vicdanın içeriği ahenkli ve organik bir bütünü 

oluşturur. Ona göre ise aynı insanda çeşitli görevler arasında çatışmalar vardır 

(Ülken, 2001: 147).

Bruhl’ün üzerinde durduğu asıl önemli nokta, ahlâki olayların bundan böyle 

tabiat kavramı içine alınması, yani ahlâki olayların, sosyal olayların planına 

konulması ve sosyal olayların da diğer tabiat olayları gibi bilimsel olarak 

incelenebileceğini kabul edilmesidir. Böylece ona göre ahlâkta hem teorik ile pratik 

arasındaki fark anlaşılmış hem de bilime dayalı olarak oluşturularak kaidelerin 

davranışlarımız üzerindeki belirgin, değiştirici etkisi kolayca fark edilebilir (Öktem, 

1997: 175).

Bruhl’a göre ahlâkı bilimin konusu bir ahlâk kurmak veya sonuç çıkarmak 

değil, belli bir gerçekliği incelemektir. Eğer ahlâk olguları, kanunlar iyi bilinirse, 

oluşlarına kavuşulabilir ve böylece ahlâki hayat üzerinde etkili olunabilir (Ülken, 

2001: 147).

       

1.1.7. Ahlâk -Toplum İlişkisi

1.1.7.1. Sosyal Ahlâk

Ahlâk denildiği zaman, akla gelen şey sadece insan hareketleridir. İnsanlar 

dışındaki varlıkların eylemleri ahlâki fiil olmaz. Yalnız insanlar onlara öğretilen 

ahlâk kuralları üzerinde fikir üretmek, tefekkür etmek, içselleştirmek veya 

benimsememek yetisine sahiptirler. Bireyler ahlâki ilke ve kuraları şahsi iradelerine 

göre değiştirerek kaldırabilirler. Muhakkak ki ahlâktan söz edilen yerde, iyiyle şerri 

ayırt edecek akıl olgunluğuna erişmiş bir birey vardır (Güngör, 2010: 11).

Bir davranışın ahlâki olması için ahlâki olarak yargılanması ve 

değerlendirilmesi gerekir (Erdem, 2003: 57). Ahlâkla ilgili eylemler, ahlâki değer 

yargılarına göre, üzerine iyi-kötü biçiminde değerlendirmeye tabi tuttuğumuz 

eylemlerdir.  Bir hareket üzerine değerlendirmeye gidebilmek için ilk önce, bir şeyin 

iyi ya da kötü olduğu fikrine sahip olunması gerekir. Bu düşüncenin oluşumu için ise 
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zihin olgunluğuna ulaşmak gerekir. Bundan dolayı psikolojiye göre, ahlâki 

davranışın oluşması için, kişide belli bir ruhsal gelişim olması gerekir (Güngör, 

2010: 28).

İnsanlar hep beraber, birlikte yaşamasalardı ahlâktan söz edilmezdi; zira 

ahlâk sosyal ilişkileri düzenlemek için konulmuş kuralların tamamıdır. Ahlâk 

insanlar arası münasebetlerin, yani toplum hayatının gerektirdiği davranışlar ile ilgili 

bir kavramdır (Güngör, 2010: 12). İnsanların birlikte yaşamalarından toplumsal 

müeyyideler doğacaktır. Toplumsal müeyyideler, ahlâksal yaşamın sürmesini temin 

eden ehemmiyetli bir müeyyidedir (Erdem, 2003: 92).

Sosyal hayat, insanın doğal halidir. Bütün görev ve insani huylar sosyal 

hayatla ortaya çıkar ve gelişir. Birçok ahlâkçı sosyal ahlâkı, bireyin başka bireylere 

karşı yapmakla yükümlü bulunduğu vazifeler diyerek belirler. Böylece vazife 

kavramı en geniş, en mükemmel manasını sosyal hayatta kazanır. İnsanlar 

birbirlerine ancak çeşitli hak ve vazifelerle bağlanır ve bir birlik meydana getirirler. 

Sosyal görevlerin ortak kaynağı ise işbölümüdür. Bu işbölümünün temeli de, medeni, 

sosyal ve siyasi hak ve vazifelerdir. Toplumun birlik ve nizamının sağlanması için, 

insanın başkalarından kendisi için beklediğini, onlara da vermek zorundadır. Aksi 

halde toplum ailesi oluşamaz (Erdem, 2003: 136). Ahlâk bir iman ve fikir düzenidir, 

üstümüzde elbise ve başımızdaki şapka gibi maddi bir varlığı yoktur. Fakat 

unutulmamalıdır ki; bireyleri birlikte tutan şeyler manevi bağlardır. Ahlâki 

değerlerde manevi bağların en ehemmiyetli olanlarından olduğu için öncelikli 

olmuşlardır. Manevi düzenlerin en önde bulunanı dinler de bir anlamda ahlâki 

düzenlerdir (Aydın, 2012: 16).

Ahlâk olmazsa, toplum hayatı da olmaz. Bireyin her zaman münasebette 

bulunduğu, etki ettiği ve etkilendiği topluluğuna karşı bazı yükümlülükleri ve 

vazifeleri vardır. Cemiyetin de benzer nitelikte kişiye karşı sorumlulukları vardır. 

Topluluk ve birey iç içe olduğundan biri olmadan diğeri varlığını devam ettiremez. 

Bu şekildeki bir münasebet ve birlikteliğin sürmesi de bazı ahlâk vazifelerini 

gerektirir. Bu nedenle ahlâkçılar, toplum ahlâkı üzerinde de önemle durmuşlardır. 

Topluma karşı yapmakla sorumlu olduklarımıza “vezaif-i me’mure”; yapmamakla 

sorumlu olduklarımıza da “vezaif-i menhiyye” demişler ki; bu da, insanların kanuni 

hak ve hukuka, şahsiyet ve yasal tasarruflarına saldırmamaktan ve ahlâksızlıklardan 

sakınmalarından ibarettir (Erdem, 2003: 154).
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“Sosyal ahlâkın temel kavramları, hakk, adalet, ihsan ve ihlâstır. Sosyal 

ahlâkta söz konusu olan bütün görevler bu temel kavramlar üzerine dayanır.  İslam 

ahlâkçıları sosyal ahlâk konularını ilm-i tedbir-ül Medine adı altında incelerlerdi. Bu 

terim bugünkü dile “şehirlerin idaresi” ilmi diye çevrilebilir. Burada şehrin idaresini 

eline alan hükümdar ve emirlerin uymaları lazım gelen kurallardan, adaletin 

faydaları, zulmün zararları gösterilirdi; halkın hükümdara karşı vazifeleri, insanların 

birbirleriyle ilişkilerinde doğruluk, yardımlaşma, fakirleri himaye, sözünde durmak 

gibi faziletler anlatılırdı. Bundan dolayı İslam filozofları “Medine-i fazıla”3 adı 

altında ideal bir şehir tasavvur ederler, burada hükümdarların halkla, halkın da 

birbirleriyle ilişkileri açıklanırdı” (Pazarlı, 1980: 309).

Durkheim’in fikirlerinden oldukça etkilenen Gündüz’e göre, sosyal ahlâk, 

teorik ahlâk ile pratik ahlâk arasında yer alan yaşanmış ya da yaşanma olanağı 

yüksek bir ahlâktır. Sosyal ahlâk, birinci ve temel olarak yaşanmış ahlâk 

deneyimlerinden ortaya çıkar. Ancak bu durum, onun genellenerek teorik temellere 

kavuşturulamayacağı anlamına gelmez. Tek tek olayların, az çok benzerliklerinden 

hareketle olgu olarak belirlenip ahlâkla ilgili teorik belirlemelerde bulunabilir. 

Kuşkusuz, bu belirlemeler, metafizik ya da dinsel temellendirmeyle doğrudan 

ilişkilendirilemez. Kaldı ki, sosyal ahlâk, bizatihi sosyalin içinden çıkar ve yalnızca 

sosyale yönelir (Gündüz, 2010: 194) .

 Toplum ahlâkının korunması iyilikleri teşvik edip, kötülüklere karşı 

çıkmakla mümkündür.4 Kur’an’na tarih ve toplum anlayışı açısından baktığımızda, 

emr bi’l-mağruf ve nehy ani’l- münker bir toplumun bağışıklık sistemi gibi çalışır ve 

onu sosyal ve ahlâki çürümeden korur. Bu kurumu işletmeyen toplumlar ise helak 

olur. Çünkü hiçbir toplum ahlâki yapısını ayakta tutmadan ayakta kalamaz. Her 

ahlâki sapma, adeta bir virüs gibi toplumun bünyesini yavaş yavaş tahrip eder. Bu 

virüslere karşı koyacak bir mekanizma olmadığı zaman, toplumsal düzen çökmeye 

3  Farabi (2011).  İdeal Devlet “El-Medinetül Fazıla,” Çev: Ahmet Arslan, Divan Kitap, İstanbul.
4  22 Eylül 1988’de Amerika’nın Chicago şehrinde kalabalık bir metro treni istasyonunda bir kadın 
tecavüze uğrar. Bu hadise orada bulunan ve treni bekleyen kalabalığın gözü önünde gerçekleştiği 
halde, kimse hiçbir müdahalede bulunmaz ve hatta tecavüze uğrayan kadının çığlıklarına rağmen, 
seslerini bile çıkarmayıp olayı seyrederler. Oradaki kalabalıkta bulunan ve olaya şahit olan kişiler, 
kendileriyle görüşen gazetecilere olay karşısında nasıl bir tavır takınacaklarını bilemediklerini ve ne 
yapacaklarını kestiremediklerini söylemişlerdir. Bu hadiseyi Amerika’lı oryantalist ve İslam uzmanı 
Michael Cook, ertesi gün gazetelerde hayıflanarak okur. Böyle bir kötülüğe şahit oldukları halde 
ahlâki sorumluluklarını yerine getirmek için ne yapacağını bilemeyen Amerikalılara İslam’daki “emr 
bi’l - mağruf ve nehy ani’l – münker” kurumunu anlatmak için 700 sayfayı aşan bir kitap yazar. 
Sonradan da daha çok insan okuyabilsin diye kitabını özetleyerek tekrar yayınlar (Şentürk, 2011: 50).
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mahkûmdur. Ancak küçük dahi olsalar, sivil toplum ahlâki sapmalara karşı duyarlı 

olur ve onları hemen önlemeye çalışırsa, sosyal düzen güçlü ve sağlıklı bir şekilde 

işlemeye devam eder (Şentürk, 2011: 51).

İyiliği emreden ve kötülüğe engel olan bir sivil toplum ahlâkına sahip olan 

ülkeler yükselir ve dünyanın en ileri toplumları haline gelir.  Çünkü böyle bir 

toplumda vurdumduymazlık yerine duyarlılık ve kolektif şuur; ferdiyetçilik yerine 

sosyal sorumluluk; tefrika yerine birlik ve beraberlik düşüncesi hâkimdir. İyiliği 

emretme ve kötülüğe engel olma görevini yapamayan toplumlar, ilkel ve gelişmemiş 

toplumlardır. Böyle toplumlar, özeleştiri yapamaz. Özeleştiri yapamamanın sebebi ya 

ırkçı bir şekilde kendini beğenme ya da eksik ve yanlışlıklarını göremeyecek kadar 

körleşmedir. Bir başka ihtimal de eleştiriyi göze alamamaktır. Çünkü gelişmemiş 

toplumlarda eleştiri asla sevilmez ve çok sert tepki görür (Şentürk, 2011: 53).

Marufu emredip münkerden nehyetmek aslında İslam hayat tarzıdır. Buna 

göre ilk önce şahsın kendisinden başlaması elzemdir. Gerçekten Kur’an bu hususa 

vurgu yaparak:” Ey İman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 

2) biçiminde cihanşümul bir prensip getirmiştir. Bu prensip bireyin, kendinin 

yapmadığı bir şeyi diğerinden de isteme hakkının olmadığını anlatmakla birlikte,  

iyilikleri emredip kötülükleri yasaklama hususundaki başarının bunda olduğunu ifade 

etmektedir. Zira bu sahada kazanılacak bir kazanç, muhatapları etkilemeyle 

alakalıdır. Bu da, başkasından istenen şeyin, onu isteyen tarafından uygulanmasıyla 

mümkündür (Demirci, 2011:103).

Kur’an ahlâkının, denetimi yalnız uhrevi ve müeyyidesi öldükten sonra olan 

bir dini ahlâk, olduğunu sanmamak gerekir; çünkü o, bu imtiyazları sadece ahlâki 

vicdan ve kanuni iktidar gibi oldukça tesirli iki yönlü bir güce vermekle kalmaz; aynı 

zamanda topluluğun her üyesini, bütün meşru yollarla kötülüğün ve haksızlığın 

başarısını engellemekle görevlendirir (Draz, 2009: 444).

Kur’an-ı Kerim’e göre topluluğun içinde hareketleriyle iyi insanlar 

olmalarına rağmen, bu kişiler topluluğu fitne, fesat, zulüm vb. şerlerden 

vazgeçirmeye çalışmıyorlarsa, o kişiler de toplulukla beraber çöker. Hz. 

Peygamber’in gemi hadisi5 ile vurguladığı bu husus, Allah’ın bir sünneti olarak ifade 

5 Numan b. Beşir’in rivayet ettiği hadis şöyledir: “Allah’ın sınırlarını aşan kimseler, bir gemideki 
topluluğa benzerler: onlar, gemideki yerlerini kura ile paylaştılar; bir kısmı geminin üst katına bir 
kısmı ise alt katına yerleştiler. Geminin alt katında bulunanlar, su almak için üst kattakilerin yanından 
geçerlerdi. Bunun üzerine hissemize düşen yerden delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek 
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edilmektedir. Ancak topluluktaki insanlar, bozulan topluluğu ikaz etmelerine 

rağmen, topluluk olumlu olarak değişim göstermiyor ve onları dinlemiyorsa, o 

zaman Allah masumları kurtarıp toplumu yok etmektedir  (Okumuş, 2007:144).

İyiliği yaymak kötülükten vazgeçirmekten söz edildiğinde düşünülen en 

ehemmiyetli kişiler âlimlerdir; zira ilk önce ıslahı yapacak olan âlimlerdir. Kur’an’da 

bu konunda âlimlerden bahseden ayetler vardır, yükümlülük onlara verilmiştir.  

“Bilgin yöneticileri ve yüksek bilginleri, onları günah söylemelerinden ve haram 

yiyicilerden sakındırmalı değimliydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür” (Mâide, 

5/63). Medeniyet ve toplulukların çöküşe doğru gitmesinde âlimler ve din 

bilginlerinin rolü refahtan şımarmış azgın grubun rolünden daha az güvenlidir. 

(Okumuş, 2007: 145). “Hidayetin ve manevi gücün kaynağı olması beklenen din 

bilginlerinin bozulması, bir toplumun bozulmasındaki son adımdır. Bunların 

bozulmasının izlediği yol, hakikati ya zenginlerin isteklerine taviz vererek 

değiştirmeleri şeklinde olur ya da genel olarak toplumun inatçı arzuları ile uzlaşmaya 

götüren hafif anlayışla olur” (Rahman, 2011: 110).

1.1.7.2. Meslek Ahlâkı

Meslek ahlâkı; bir mesleğin saygın bir şekilde yürütülmesini temin edecek 

kaideler topluluğu olarak kabul edilmektedir. Bu kurallar sadece meslek 

mensuplarının birbirleri ile olan ilişkilerini yönlendirmekle kalmayıp aynı zamanda 

topluma karşı, meslek mensuplarının faaliyetlerini en yüksek performansta icra 

edeceğinin bir işaretini vermektedir (Otlu, 1999: 125).

Ahlâki sorumlulukların kaynağını gerek işletme ve gerekse çalışanlar 

tarafından iş ya da meslek ahlâkına verilen önem oluşturmaktadır. Tatbik etmede 

farklı gruplar kendiişlerini tayin etmede lüzum hissettikleri geçerli usul, düzen ve 

kaideleri belirleme yöneliminde olmuşlardır. Bundan dolayı her grubun, her mesleğin 

kendine has ahlâki kaideleri meydana gelmiştir (Güredin, 1998: 116). Meslek ahlâkı 

kuralları; meslek üyelerinin işlevlerini idame ettirirken doğabilecek problemleri ve 

bu problemler karşısında tutumları belirleyici nitelikteki kurallar bütünü olup, bu 

dediler. Şimdi üst kattakiler bunları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Eğer 
onları bu tehlikeli işten men ederlerse, hem kendilerini, hem de öbürlerini kurtarmış olurlar. (Buhari, 
Şerike, 6/2493;Tirmizi, Fiten, 12/2173) 
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kuralların başlıca iki özelliği vardır. Birincisi, meslek üyelerinin dikkat etmesi 

gerekli hareket ve kurallara kılavuzluk etmek, ikincisi ise, meslek ahlâkına uymayan 

hareketlere  karşı ödün vermeyen tavırları bildirmektir ( TÜGİAD, 1992: 17).

“Meslek ahlâkı; mesleki davranışlarla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin 

haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğudur. 

Ahlâkın incelenmesinde kullanılan araçlar ne yapılması ile ilgili bir dizi ilkeler, 

kurallar, değerler ve düşüncelerdir.” Ahlâki fiillerle alakalı prensiplere ve 

standartlara dayalı kurallar çoğunlukla din ve felsefi fikirden, kültürel değerlerden 

kanunlardan ve birey vicdanından ileri gelmektedir (Selimoğlu, 1998:144). İş 

hayatındaki ahlâki davranışların tanımı ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik 

gösterebilmektedir. Ancak gittikçe küreselleşen dünyamızda bu değerler konusunda 

ortak paydalar hızla oluşmaktadır ( Erdoğmuş, 1998: 2).

Meslek ahlâkı; toplumsal çevre, şahsi ahlâk ve teşkilat kültürünün meydana 

getirdiği bir bütündür. Diğer anlamda meslek ahlâkının kökünü sosyal, şahsi ve firma 

ahlâkı meydana getirmektedir. Bireylerin bir teşkilat bünyesinde ahlaksal veya 

ahlaksal olmayan hareketleri, hayatını yaşadığı toplumsal çevrenin, ailesinden aldığı 

terbiyenin, inandığı dinin ve mensubu olduğu işletmenin teşkilat kültürünün tesiriyle 

türer. Başka bir anlamda, meslek ahlâkının kökünü sosyal, şahsi ve firma ahlâkı 

meydana getirirken; topluluk, alıcılar, rakipler, hisse sahipleri, kanuni ve politik 

çevreyi meydana getiren müesseseler de meslek ahlâkına etki eden harici etkenler 

olarak doğmaktadır (Selimoğlu, 1998: 145).

Meslek ahlâkının uygulanmasına yönelik önlemler şöyle sıralanabilir:

1- Meslekleri yapan bireylerin ve müesseselerin, vicdanla ya da müessese 

içi ahlâk kaidelerinin kurulmasıyla davranmaları gerekir

2- Ahlâk sahasında zorlayan hukuk kurallarına (Ahlâk Hukuku) ihtiyaç 

vardır. Bu bağlamda devletin, meslek ahlâkının tüm çevrelerinde sistematik ahlak 

kaidelerini ve düzeylerini meydana getirmesi zaruridir. 

3- Mesleki dernekler (ticaret, sanayi, ziraat, tabipler odası, barolar ve 

gazeteciler vakfı vs.) ahlâk sahsında “içeriden oto denetim” veya “dâhili disiplin” 

manasında pek ehemmiyetli bir kontrol görevi ifa edebilir.
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4-  Hükümetin dışındaki teşkilatlar veya sivil toplum kurumları, farklı 

mesleklerden birey ve kuruluşlar  ahlâki tavır ve hareketlerde davranmaları 

konusunda zor kullanabilirler. 

5- Medya, iş dünyasındaki gelişim ve değişimleri, ahlâka uygunluk  

yönünden de değerlendirebilmelidir (Seyyar, 2003: 293).

Meslek seçimi bir kimsenin şahsi ilgi ve tercihlerine bağlı bir iş olmakla 

beraber, insanın ilgi duyduğu meslek her zaman kendisine açık değildir. Kaldı ki, 

bizim ilgilerimiz ve tercihlerimizde genellikle toplumun değer yargılarına bağlı 

olarak değişir. İnsanlar genellikle geçerliliği olan bir mesleğe girerek geçimlerini 

sağlamaya çalışmaktadırlar. Bugünün insanı meslek seçiminde toplumsal saygınlığı, 

göz önünde tutmaktadır. Sosyal itibar ise, o mesleğin getirdiği maddi imkânlara ve 

şan etkenine bağlıdır. Böylece teknolojik mahiyetteki meslek dallarına ilgi artarken, 

insanı manevi bir güç olarak ele alan bilgi sahaları pek az dikkat çekmektedir. Bazen 

mesleklerin maddi menfaatle ilgisi o kadar kuvvetli olmaktadır ki, sanat ve 

edebiyatın bile böyle bir dünyada menfaat kavgasına vasıta edildiği görülmektedir 

(Güngör, 2010: 204).

Güngör’e göre, meslek seçiminde güdülecek gaye, insanlara o yolda daha 

faydalı olmaktır. Bu gayeye ulaşabilmek üzere her meslek dalı kendi içinde bir 

“meslek nizamı” kurmaya çalışır ki, buna “ meslek ahlâkı” denilmektedir. Her 

meslek örgütü kendi üyelerini maddi çıkar yerine insanlığa hizmet yoluna 

yöneltmeye çalışır. Fakat ne olursa olsun, meslekler arasındaki gelir farkları 

insanların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır. Geliri az, fakat hizmeti büyük 

işlerde çalışmak veya geliri büyük işlerde azla yetinmek ancak fedakârlık ahlâkı ile 

yetişmiş insanların yapacağı bir şeydir. Fakat meslek seçimini sırf fedakârlık ve hırs 

tercihi haline getirmemek de toplumun vazifesi olmalıdır. Yüksek ahlâki değeri olan 

meslek alanları her zaman maddiyat olmasa bile saygı kazandırabilmeli, geliri az 

olanlar kınanmamalı ve ayıplanmamalıdır (Güngör, 2010: 205). 

İktisadi yaşamın sistematikleşmesi, ahlâka uygun bir fikre sahip olma ve 

bunu devam ettirmek önemlidir. Ayrıca, bireylerin ahlâki boşluğa düşmekten 

korunması çok ehemmiyetlidir. Meslek hissedarlarına sorumluluklarını 

yükümlülüklerini açıkça anlatan kaidelerin bulunması gereklidir. Ahlâk kendi 

kendine doğarak büyümez. Ahlâk, ahlâkı uygulayacak topluluğun yapıtıdır (Karasan, 
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1986: 24). Ahlâki değerlerdeki azlık,  topluluğun birlikteliğini bozar, yıpratır ve 

çürümesine neden olur. Bundan dolayı derdin hakiki devası iktisadi çevrede ahlaksal 

değerleri anlatmaktır.

Büyük veya küçük olsun bütün toplumsal gruplar kendilerine has bir ahlak 

disiplinine gereksinim hissederler. Kişiler toplumsal menfaatleri fark etmez ya da 

gönülsüz fark eder. Zira toplumsal menfaatler onun kişisel menfaatlerinin dışındadır. 

Disiplin kişiye müştereklik şuurunu kazandıran kaidelerden meydana gelir. Bu 

toplumsal düzenin sürmesi için kaçınılmazdır. Lakin kaideler, müşterek gayelere 

erişmek için yapılacak işleri anlatmazsa, kişinin topluma karşı koymasına engel 

olunamaz. “Toplumsal hayat her şeyden önce, birbiriyle ahenkli bulunan emeklerin 

topluluğu, fikirlerle iradelerin aynı gaye etrafında birleşmesidir”(Karasan, 1986: 29). 

Durkheim, 1900 de ders olarak kaleme aldığı “Meslek Ahlâkı’nda”, ahlâk 

meselesini iktisat bakımından ele almaktadır. “Bir toplum kurumu bir ahlâk disiplini 

olmaksızın yaşayamaz. Çünkü aksi halde ortada ancak birbirleriyle çarpışan fert 

iştahları kalır. Avrupa toplumlarının sıkıntı çektikleri buhran buradan geliyor” 

(Durkheim, 1986: 17), diyerek ahlâkın önemine dikkat çekmiştir.

Durkheim Meslek Ahlâkı, Toplumbilimsel İşbölümü, Sosyoloji Dersleri gibi 

kitaplarında “değişik ekonomik mesleklerde mesleki bir ahlâk ve hukukun 

yerleşebilmesi için meslek derneklerinin, dağınık ve birlikten yoksun durumda 

bulunmak yerine örgütlü belli bir toplumsal küme olması ya da yeniden buna 

dönüşmesi, tek sözcükle birer kamusal kurum olması gerektiğini anlatır. “Meslek 

kümesi” veya “korporasyon” aynı mesleği yerine getirenlerin bir vücut haline 

gelerek birleştikleri kümelere denir. Bu meslek kümeleri bireylerin bencilliklerini 

sınırlar. Çalışanların yüreklerine daha güçlü bir topluluk dayanışması duygusu koyar. 

Güçlünün haklılığı yasasını engelleyerek ahlâki bir etki gücü oluşturur. Her meslek 

ahlâkı, bir meslek grubunun eseri olduğuna göre, grup ne ise, ahlâkı da odur. Genel 

olarak, bir grup ne kadar kuvvetle kurulmuş ise, ona mahsus ahlâk kuralları da o 

kadar çok, vicdanlar üzerindeki otoriteleri de o kadar fazladır (Durkheim, 1986: 20;  

2014: 26-31; 2015: 52-55).

“Bir ulusun varlığını koruyabilmesi için, devlet ile bireyler arasında bireyleri 

kendi etkinlik alanlarına güçlü bir şekilde çekebilecek ve onları böylece toplumsal 

yaşamın coşkun akışına katacak ölçüde onlara yakın olan bir dizi ikincil kümeler 
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bulunması gerekir ki o işlevi yerine getirecek olan meslek kümeleridir” (Durkheim, 

2014: 51). Birey kendine ait çıkarları duyumsar fakat kendi dışındakileri 

duyumsamaz. Ona bunları hatırlatacak uymaya zorlayacak bir örgütlenmeye yani 

ahlâki disipline ihtiyaç var. Bu disiplin bireye kolektif çıkarlara zarar vermemek, 

parçası olduğu toplumun düzenini bozmamak için neleri yapmaması gerektiğini 

bildiren kaidelerdir. Bireyi bu istikametteki davranışlarında bağlayan, önüne engel 

koyan, hissedarları ile ilişkilerinde ne olması gerektiğini, toplumun varlığını 

koruması için kendine düşen eylemsel yardımların neler olduğunu anlatan daima bu 

disiplindir. Her mesleki etkinliğin kendine ait ahlâkı vardır. Meslek kümeleri ahlâki 

nedenlerden ötürü vazgeçilmezdir. Çünkü sadece onlar, ekonomik hayatı ahlâklı 

kılmayı başarabilirler. Onlar toplumsal yapımızın temel öğeleridir (Durkheim, 1986: 

23; 2014: 59-76).

İslam Dini’ne göre ise meslek ahlâkı ve çalışmaya yönelik ilkelere riayet 

etmek çok önemlidir. İslam inanışına göre, insanlara özen göstermek, onların hukuki 

olduğu kadar, kişilik haklarını da gözetmek o kadar önemlidir ki, Allah kendisine 

karşı işlenmiş hataları her zaman bağışlayabilir, ama bir insana karşı işlenen suçları, 

“kul hakkı” yiyenleri bağışlaması, mağdurun onları bağışlamasına bağlıdır. Mağdur 

onları bağışlamadıkça Allah da onları bağışlamaz. Bu yüzden İslamiyet, diğer 

alanlarda olduğu gibi, insanların iktisadi hayatta da Allah’a karşı sorumlu olduklarını 

ve ölümden sonraki durumlarının bu dünyadaki yaşantılarına bağlı olduğunun altını 

çizer. Kur’an’ın meslek ve çalışmaya yönelik ilkeleri şunlardır: vakti değerlendirmek 

(Cum’a, 62/10), işe erken başlamak (İsra, 17/78), kollektif düşünceyi değerli görmek, 

kararlarını istişareyle almak (Şura, 42/38), anlaşmalara sadakat göstermek (Bakara, 

2/177), ölçü ve tartıyı tam yapmak (İsra, 17/35), işini ihsan derecesinde en güzel 

şekilde yapmak (Bakara, 2/112), süreli akitleri kayıt altına almak (Bakara, 2/282), 

tevekkül etmek (Âl-i İmran, 3/138). Ayrıca İslam’da insanlara yönelik ilkeler de 

bulunmaktadır. Bunlar: doğru, dürüst ve güvenilir olmak (Hud, 11/112), yalan 

konuşmaktan ve yalancı şahitlikten kaçınmak (Nisâ, 4/135), yemin etmekten 

kaçınmak (Kalem, 68/15), çalışan elemanların ücretini zamanında ve âdil bir şekilde 

ödemek (Şu’ara, 26/183), çalışan elemanlar arasında cinsiyet ayırımı yapmamak (Âl-

i İmran, 3/195), emaneti ehline vermek ve insanlar arasında adaletle hükmetmek 

(Bakara, 2/283), ortaklara ihanet etmemek (Sad, 38/24), uzman ve ihtisas 

sahiplerinin haklarını gözetmek (En’am, 6/132), faizli işlemlerden uzak durmak, 
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zekât vermek (Bakara, 2/276), nitelikli yardım yapmak ve yapılanları başa kakmama 

(Bakara, 2/262 - 265 – 267), borçluya eli genişleyinceye kadar mühlet vermek 

(Bakara, 2/280; Kurt, 2011: 186 –188).

İslam Dini’ne göre elinin emeği, alınının teriyle hayat süren her Mü’min 

bireyin, tacir, patron, çalışan, her ne ise dürüst olması zaruridir. Helal kazanmanın 

öncelikli ve önemli şartı budur. “Emrolunduğun üzere dosdoğru ol” (Hud, 11/121), 

ayeti tüm Mü’minleri ikaz etmekte, doruluktan ve dürüstlükten vazgeçmemeleri 

şartıyla ahirette ebedi hüsrana uğramayacaklarını ve cenneti kazanacaklarını vaat 

etmektedir. Tacir, müşteriye malını pazarlarken; çalışan, işinde uğraşırken; işveren, 

işçinin hak ettiğini hesaplarken bu ölçüye uyacaktır. Satıcı- müşteri açısından meslek 

ahlâkı açısından dürüst olmalıdır. Satıcı, müşteriyi aldatmamalı, alıcının saflığından 

veya iyi niyetinden yararlanıp, sağlam ve kullanışlı olmayan bir ürünü ona 

satmamalıdır. Hz. Muhammed bu konuda “Bizi aldatan bizden değildir”(Tirmizi, 

Büyu, 4) ve “Kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmanın bir Müslümana helal 

olmayacağını” (Müslim, İman, 164) mutlak bir dil ile belirtir. Satıcı malına müşteri 

çekmek amaçlı yalan yere malını övmemelidir. Satıcı yine bir şey ölçüp tartarken 

eksik ve yanlış yapmamalıdır. Bu konuda birçok ayet vardır (Mutaffifin, 83/1-3, 

En’âm, 6/152, Hud, 11/11). Bir malı ucuzken alıp pahalılaşınca satma veya 

piyasadan çekme işi (spekülasyon veya karaborsacılık), piyasada sun’i kıtlık ve buna 

bağlı dar gelirlilerin zarar görmesi İslam’ın ruhuna aykırıdır. Almayacağı bir malı 

alıyormuş gibi yaparak fiyatını artırmak da yine caiz değildir. Müşteriye iyi 

davranılmalı kolaylık gösterilmelidir (Kandemir, 1986: 313-319).

İşçi-işveren ilişkileri açısından da her ikisi dürüst olmalıdır. Çalışan 

sorumluluğunu bilmeli, ona emanet edilene sahip çıkmalı, verilen işi dikkatle ve 

özenle yapmalı, yaptığı işin hakkını vermelidir. Çalıştıran ise işçinin ücretini 

bekletmeden vermeli, işçisini himaye etmeli alçakgönüllülükle, merhametle 

yaklaşmalı, iyi niyetle davranmalıdır. Bu konuda yine Hz. Muhammed “İşçinin 

ücretini, alın teri kurumadan ödeyiniz” (İbn-i Mace, Ruhun, 4), emriyle dikkat 

çekmektedir (Kandemir, 1986: 319-322).
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1.1.7.3. Seküler Ahlâk

Önceki dinlerde Tanrı adına yaşanan her türlü hayat dini olarak görüle 

gelmişti. Ama özellikle ilk dönemlerdeki Hıristiyanlar daha dindarca bir hayatın 

yaşanabilmesi için dünyadan uzaklaşmak gerektiği kanaatine vardılar. Ama 

çekildikleri manastırlarda Kur’an’ın ifadesiyle kendilerince belirledikleri ruhbaniyete 

de yeterince uyamadılar, hatta sonunda daha dünyevi bir düşünceye ulaştılar. Din ve 

dünya arasında kurulan çelişki bilme ve inanma arasında bir çelişki olarak devam 

etti. 18.yüzyıla gelindiğinde din ve dünya olarak iki farklı alan vardı; sekülerlik ve 

laiklik, dünya denen alanın adlarıydı (Aydın, 2014: 99).

Aydın’a göre, etimolojik olarak değişik yerlerden getirenler varsa da 

sekülerlik bazı düşünürlere göre büyük bir ihtimalle sexus, cinsellik yani evlenme 

kelimesinden gelmektedir. İlgi çekicidir ki cinsellik daha sonra dünya ile 

özdeşleştirilmiştir. Yani tarım, ticaret, evlenme gibi dünyevi işler içerisinde 

evlenmenin dünyayı en çok temsil eden bir eylem olduğu düşünülmüştür ki 

gerçekten de günümüze kadar cinsel serbestlik gibi sorunlar modern kültürün 

odaklaştığı önemli alanlardan birisi olmuştur. Öyle ki tüm kadim kültürlerin cinsel 

sapıklık olarak gördüğü pek çok eylem modernite tarafından tek hak ve özgürlük 

alanı olarak kabul edilmiştir (Aydın, 2014: 100).

18.Yüzyıldan itibaren modernite bunlardan sekülerlik ve laikliği tarihi 

niteliğinden farklı anlamlar yükleyerek ön plana çıkardı. Bunlardan laiklik, yükselen 

ulus devletleri kilise karşısında özerk hale getirip korumak üzere, siyasetin din 

dışılığı anlamında yeniden konumlandırıldı. Türkçeye dünyevilik olarak çevrilen 

sekülerlik ise bazı düşünürler ve sıradan insanlar tarafından laikliğin yerine 

kullanılsa da, kültürel bir ilkeydi ve bütün bir sosyal hayatın dinden arınıp daha bir 

dünyevi hale gelmesi demekti. Buna göre tüm sosyal olgular seküler bir nitelik 

kazanabilirdi. Laik bir müzik veya laik bir aileden söz edilemezdi ama seküler bir 

müzik seküler bir aile mümkündü. Buna göre seküler müzik, klasik dini formatlı 

kilise müziğine karşılık pop ya da rocke müzik demekti; seküler aile ise fazlaca dini 

duyarlılığı kalmamış aile anlamına geliyordu (Aydın, 2014:101).

Sekülerleşme hakkında anlamlı bir şekilde konuşulabilmesi için onun üç 

farklı anlamı arasında ayrım yapmak gerekmektedir.
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a) Çağdaş topluluklarda dine inancın ve ibadetin eksilmesi olarak 

sekülerleşme, genellikle cihanşümul, tabii ve gelişimle ilgili bir süreç olarak sayıldı. 

Bu tanımlama yeni olmakla beraber sekülerleşme ile alakalı aktüel bilimsel niteliği 

olan münazaralarda en genel kullanıma sahiptir. Ama bu durumuyla hala pek çok 

Avrupa lisanındaki kelimeye katılmamıştır.

b) Dinin bireye özgü olması şeklindeki sekülerleşme, genellikle hem 

modern tarihi yönelim hem de olması gerekli bir hal olarak ifade edilmiş, üstelik 

çağdaş liberal demokrasiye uygun politikanın bir önşartı sayılmıştır.

c) (Devlet, iktisat, ilim gibi) seküler sahaların ayrılması olarak sekülerleşme, 

yaygın olarak dini müessese ve kaidelerden bir kurtulma olarak anlaşılmaktadır. Bu 

tanımlama geleneksel sekülerleşme kuramlarının esas bölümünü oluşturarak, bu 

terimin Ortaçağ Hıristiyanlığı içindeki etimolojik-tarihsel manasını anlatmaktadır. 

tüm Avrupa lisanlarındaki her lügat de bu tanımlamaya vurgu yaparak, bireylerin, 

varlıkların, manaların, vb. gibi kilise yada dini olandan sivil yaşama, kullanıma, 

mülkiyete yada denetlemeye intikalini anlatır (Casanova, 2006: 7’den naklen; 

Yılmaz, 2014: 221).

Max Weber (1864-1920) eliyle teoriksel olarak açıklanan ve E. Troeltsch 

(1865-1923) vasıtasıyla genelleştirilen, sekülerleşme kuramı, zaman ilerledikçe dinin 

toplumsal yaşamdan uzaklaşacağı varsayımı üstüne oturmuştur. Evrimci, ilerlemeci, 

modern, dünya görüşünden dini yada din-toplum münasebetlerini çalışan 

sosyologların geneli, dinin bir toplulukta geri çekilmemesini ve müessiriyetini henüz 

devam ettirmesini, toplumsal ve politik ilerlemenin başarısız olmasına alamet olarak 

ifade etmektedirler. Bunlara nispeten iktisadi ve sosyal değişim, yaşamın 

kutsallaştırıcı öğelerden ayrı tutulmasına ve dinin dışında bir fikir ve hayat olmasına 

neden olmaktadır. Açıklanmalıdır ki, bu dünya görüşünde politik ve sosyal yüzeyde 

dini meşruluğun ehemmiyeti,  bulunmaz gözükse de ve sekülerleşme çağdaş 

topluluğa önemini hissettiren bir kavram olarak, dinin topluluktaki etkisini negatif 

olarak tesir etse de, hakikatte bu etkiyi yok edememiş, dinin nüfuz etmesi, 

yönlendiriciliği sürmüş hatta gitgide artmıştır (Okumuş, 1999: 83-84). 

Çağdaşlaşmanın ilerlemesi ile dinin geri gideceği ve sosyal yaşamdaki tesirini 

yitireceğini söyleyen klasik kuramların tersine, din sanayide gelişmiş ve ilerlemiş 

çağdaş ülkelerde, klasik kültür esaslarının hâkim olduğu ülkelerde hayret edilecek bir 



52

yükselişe geçmiştir. Doğrusu bir manada 20. asrın sonu “kutsalın dönüşüne” şahitlik 

etmiştir (Küçükcan, 2005: 110).

 Luckmann, (1927-2016) sosyal sahadaki sekülerizasyonu “geleneksel ve 

kutsal kozmosun çözülüşü olarak” tanımlar. Dinin cemiyet üstündeki tesirinin 

eksilmesine vurgu yapan bu gelişmeyle yan yana olan teorik dinin, çağdaş sanayi 

topluluğunun kenarına itildiği ortaya çıkmaktadır. Berger ise toplumsal düzlemdeki 

sekülarizasyonu “modern Batı tarihinde toplumsal ve kültürel sektörlerin, dinî kurum 

ve sembollerin baskısından kurtuluşu” olarak ifade eder  (Berger ve Luckmann 1967: 

101’den naklen; Küçükcan, 2005: 112).

Sekülerleşme; Bireyin, aklı ve lisanı üstündeki önce dini sonra metafizik 

denetiminden kurtarılması” olarak ifade edilir. Bu, dünyanın dinsel ve dine benzer 

kavranmasından arındırılarak tüm kapalı dünyaya bakış tarzlarıyla ilişiğinin 

kesilmesi, bütün doğaüstü mitlerin ve kutsi simgelerin parçalara ayrılmasıdır. 

Tarihin, kaderinden kurtarılmasını sağlamaktır. Bireyin dünyada yalnız kaldığını, 

kaderini itham edemeyeceğini ve kaderine kızmasının manasız olduğunu 

kavramasıdır. Kişinin bakışlarını dünya ötesinden yaşanılan bu dünyaya ve bu 

zamana döndürmesidir. Sekülerleşme, yaşamın yalnız politik ve toplumsal yönlerini 

değil, kültürel yanını da içerir, zira o, kültürel bütünleşme simgelerinin dinsel olarak 

tayin edilmesinin yok olmasıdır. Bu toplumun ve onun kültürünün dini denetim 

örtülü metafizik dünya görüşlerinin musallat olmasından kurtulacağı geri 

döndürülemez bir tarihi süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu “bir kurtarıcı gelişme”dir. 

Sekülerizasyonun son ürünü tarihsel izafiyettir. Çünkü onlara göre tarih, bir 

sekülerleşme sürecidir. Sekülerleşmenin tamamlayıcı kısımları ise, doğanın 

büyüsünün bozulması, siyasetin kutsallıktan arındırılması ve değerlerin kutsanmasına 

son verilmesidir (Attas, 1989: 43-44). .

Sekülerizm, dinî olan veya dinî değer yüklenen, tüm değer ve prensipleri 

kişisel ve sosyal hayatın dışına sürükleyen, yalnız bu dünyayı hayat sürdürülebilir 

kabul ederek, öteki hayatla bağlantıyı kesme köküne dayalı, hümanist fikir üretme ve 

hayat sürme şeklini anlatır.  Neticede insanların dine ilgisinin azalması, imani ve dini 

davranışların yerine yalnız dünyalık arzulara eğiliminin artması yönelmesi, dinin 

fonksiyonlarının seküler sosyal fonksiyonlara dönüşmesi ve kutsallılığın yerini 

dünyaya ait şeylere kaptırmasıdır. Bu yüzden sekülerleşme, dinin topluluktaki 

üstünlüğünü kaybetmesi olarak ifade edilebilir. Nisbeten sekülerleşme, insanın 
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prensiplerini meydana getirmede, yönelimlerini, hayatını düzene sokarken dikkatini 

dini vakıalardan uzaklaşarak büsbütün dünyaya ait olanlara yüzünü çevirmesidir.  Bu 

görüşle teşekkül ettirilen ahlak düzenleri “seküler ahlâk” olarak tanımlanır. Bu 

fikirden hareket ederek seküler ahlâk prensiplerini oluştururken dünyaya ait vakıalara 

dikkat eder ve kendi ahlak düzenini meydana getirir (Aydın, 2011: 9). 

Sekülerizmin “her ne kadar kutsala ait ne varsa hepsini reddettiği görünse de, 

aslında kendine özgü dünyevi yeni kutsallık alanları açıyor. Yani bir anlamda 

sekülarizm kendi ilkelerini kutsallaştırıyor. Çünkü kesin ve nihai olarak kabul 

edilmesini istediği dünyevi değerler, eşyalar manzumesini kutsalın yerine ikame 

etmektedir. Bu tutumuyla da ilmin tabulaştırılması ve maneviyatsızlığın ürettiği 

kültür değerlerinin modern bilimin koruyucu zırhıyla bir tabu, zorunlu bir gerçeklik 

olarak dayatılması yani, insanın bir bakıma kendi kendini kutsaması ve ürettiği 

değerlere tapınması sonucuna yol açar. Bu da sekülarizm diye bir tür ideolojiyi 

oluşturmakta ve kutsallaştırmaktadır” (Attas, 1989: 45). Böylelikle “seküler ahlâk 

her şeyin nitelikli aşkın alandan, nicelikli fizik derecesine indirildiği yeni bir 

düzlemde insan, psikolojik dürtülerle dolu bir varlık, ya da sadece fiziksel ve 

ekonomik gereksinimlerden ibaret bir nesneye dönüştürmeyi amaçlar.” O halde 

Cemil Meriç’in vurguladığı gibi, “Eşyalaşmanın hâkim olduğu seküler dünya, katı, 

insan dışı değerleri ve kişileri yok eden bir dünya” (Meriç, 1973: 13), durumuna 

gelmektedir. Bu durumdaki birey, inandığı gibi hayat sürmeyi bırakarak, nasıl 

yaşıyorsa öyle inanmaya başlar. Bu da bize gösterir ki seküler ahlakın en köklü 

prensibi dünyevileşme gerçekleşmiştir. 

Altıntaş’a göre, “sekülerizm, Allah’a ve Ahiret gününe imandan yoksun bir 

ahlâk sistemi geliştirmenin uzun vadede mümkün olmamasıyla İslam dışı bir şeydir. 

Dinden soyutlanmış ahlâk anlayışı, düzensizliğin yegâne sebebidir. İslam getirdiği 

yüksek ahlâkla dünya hayatının düzenini sağlamaktadır.” İslam Dini’nin ahkâm ile 

ahlâk yönü da İslam’ın sekülerliğine mânidir. Bir dinin tabiî ki yorumlarla güncel 

sorunlara çözüm üretmesi gerekir. Bu çözüm üreten yorumlar içtihat olarak 

adlandırılır. Bir dinin cihanşümul olması ancak tüm zamanlara hitap etmesi ve 

prensiplerinin şartlara göre yorumlanması ile muhtemeldir. Dinde reform yapma 

eylemleri, planları ile dinin temel dinamiklerine yapılmak istenen saldırılar şuurlu 

Müslümanlarca hoş karşılanmamıştır. Zira dinde yenilik yapmak arzulayanların pek 

çoğu dini istismar etmiştir.  İslam Dini’ne çağdaş ve faydalı yorumlar yapmaktan öte, 
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Müslüman toplumların hislerini incitir bir durumda reform teklifleri sunmuşlardır. 

İslam Dini’nin ahkâm yönü kaldırılırsa, o vakit İslam çağdaşlaşmaya uydurulabilir ve 

Protestanlaşma zamanı yaşanabilir. Ancak şu var ki Kitabı bozulmamış bir dinin 

böyle olması imkânsızdır. (Altıntaş, 2005: 178). 

 İslam’da sekülerleşmenin mümkün olmayacağını Ernest Gellner (1925-1995) 

şu şekilde anlatmaktadır: “Ortaçağın sonlarına gelindiğinde eski dünyada başlıca dört 

medeniyet yer almaktaydı. Bunlardan üçü günümüzde bir şekilde sekülerleşmiştir. 

Hıristiyan öğretisi kendi din adamlarınca sekülerleştirilmiştir. Çin dünyasında ise 

seküler inanç resmi olarak yerleştirilmiş, dini öncüller inkâr edilmiştir. Hint 

dünyasında astroloji gibi uygulamalar yaygın olsa da devlet ve siyasi otoriter kişiler, 

halk dinlerine karşı tarafsız bir tutum izlemektedirler. İslam’da ise durum tamamen 

farklıdır. Bunun sebepleri ise şunlardır: 

1. İslami öğretinin güçlü bir Tevhid inancına dayanması. 

2. İslami öğreti ile yasanın öğretilerinin birbirlerinden ayrılmaması, yasa 

öğretilerinin topluma somut olarak sunulması. 

3. İlahi yasanın toplum – kilise ikilemine dayanmayıp, toplumun bütün 

kesimleri açısından geçerli olması. 

4. İslam’da ruhban sınıfının olmayışıdır. Hıristiyanlıkta olduğu gibi, 

İslamiyet’te, dini törenlere katılanlarla bu törenleri yönetenler arasında hiçbir ayrım 

yoktur. Bu manâda Müslüman ilahiyatı eşitlikçidir. Tüm inananların Allah katında 

yeri aynıdır ” (Gellner, 1994: 20’den naklen; Altıntaş, 2005: 179-180).

Seküler ahlâk, Tanrı’ya ve dine rağmen bir ahlâk anlayışı ve sistemi 

olabileceğini söyler. Amaç, ahlâkın merkezine insanı ve insani olanı yerleştirmek, bu 

yolla da doğal ahlâk yaratabilmektir (Filiz, 1998: 138). Mesela Francis Bacon (1561-

1626)’a göre dini inançların yokluğu, ahlâk üzerinde yıkıcı bir etki yapmaz; din 

olmadan da ahlâklı olunabilir (Akarsu, 1998: 148).

  A.J. Ayer (1910-1989) de ahlâkın dine dayandırılmasını keyfi bulmakta; 

dünyanın akıl sahibi bir varlık tarafından yaratılmış olmasına inanmanın, insanın 

nasıl davranması gerektiği hakkında herhangi bir sonuç doğurmasını mantıklı 

görmemektedir (Aydın, 1991: 152). Bu itirazlara da şöyle cevap verilmiştir: İnsan, 

hem kuralları koyan, hem de o kurallara uymakla yükümlü olan bir varlık olamaz; 

birincisi akliliğine, ikincisi de insaniliğine aykırıdır (Filiz, 1998: 138-139). Eğer 

otorite, Tanrıdan başka bir kaynak ise, örneğin bir kişi ya da bir toplum ise, o kişi 
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veya toplumun ürettiği ahlâki değerlerin ömrü, o kişinin ve toplumun değişime karşı 

direnebildiği süre kadardır. Oysa ahlâki otorite, insanüstü olmalıdır; yaptırım gücü 

insandan insana değil, Tanrıdan insana doğru olmalıdır (Filiz, 1998: 28). 

Batı düşüncesinde seküler ahlâk, dinden tamamen bağımsız bir birey 

duygusu üzerine inşa edilmiştir. İyi ve doğru olan şey, belirli bir kültürün iyi ya da 

doğru dediği şeydir. Değer bir grubun yaşam tarzına göredir ve ondan kaynaklanır. 

Bir kültürün iyi olduğuna inandığı şey iyidir. Kültürel göreceliğin temel iddiası, 

hiçbir şekilde savunulamaz olan şu görüşe dayanır: her toplum, tarihin her 

döneminde, kendisi için neyin doğru olduğunu bilir. Fakat tarihin gerçekleri, bu 

varsayımlarla çalışmaktadır. Lut kavminin ve Arap cahiliye toplumunun ahlâki 

bakımdan içler acısı olan durumu, bu iddianın doğru olmadığını gösteren örneklerden 

sadece iki tanesidir (Filiz, 1998: 50-51).

 Din dışı temellere dayanan ahlâk teorilerinde, mesela” Ailenin bütünlüğünü 

ve devamını korumak, bir ahlâk prensibi olabilir; ama bu beni ilgilendirmez” diyen 

bir insana verilecek mantıki bir cevap bulmak zordur. Başka bir deyişle, bu ahlâk 

teorilerinde, “Niçin ahlâklı olmalıyım?”sorusunun, “Çünkü olmalısın” dan başka bir 

cevabı yoktur (Kılıç, 2012: 142).

Aralarında birtakım yorum farkları olmasına rağmen, dini temeli olan ahlak 

kuramlarının bütününde, ahlâki değerlerin kökeni Allah’tır. Salt varlığın her şeyi 

kesin olduğu için, getirdiği değerler de kesin olmakta; böylelikle mutlak değerlere 

bağlı olarak meydana gelen ahlâk prensipleri de evrensel varlık kazanmaktadır. Din 

ile temellenen ahlâk teorilerinin hepsinde, ahlâk prensiplerinin belirlenmesi 

konusunda vahiy merkezileşmiştir. Oysa din ile temellenmeyen teorilerin hepsinde 

noksan olan eleman, ahlâk prensiplerinin ortaya konulmasında döneme ve mekâna 

göre değişmeyen, vahiy gibi, değişmeyen bir kriterin bulunmayışıdır (Kılıç, 

2012:161).

Ahlâk prensiplerinin tanımlanıp, öğrenilmesi ehemmiyetli bir derecedir. 

Lakin bilinen ahlâk prensiplerinin sosyal yaşama aktarılması, ahlaki sahada daha 

ehemmiyetli bir husustur. Zira ahlakla ilgili doğruyu bilen bireylerin, tekrarla aynı 

yanlış davranışı yaptıkları görülür. Davranışının doğru olup olmadığını bildiği halde, 

ahlâksal yanlışı seçen bireylerin mevcudu da gösteriri ki, bilgi, doğruyu uygulamada 

gerekli olsa da yeterli değildir. Burada ahlâkın dini temelinin önemi, kendisini çok 
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belirgin göstermektedir. Dinî kökene sahip ahlak kuramlarında ahlak prensipleri ile 

yalnızca bir şeyler buyrulmakla kalınmamakta, bununla birlikte bu prensiplere 

uyanlara sevap müjdelenmekte; uygunsuz davranış yapanlara da ise ceza verileceği 

bildirilmektedir. Dolaylı olarak ahlâki bağlamda iyi kabul edilen bir şey dinen sevap; 

kötü olan da dinen günah olmaktadır (Kılıç, 2012:162). Bu sebeple, Mü’min 

açısından “yapmalıyım”, yalnızca ahlâki bir sorumluluk değil bununla birlikte dini 

bir görevdir. Ahlâk kaidelerine uymamanın ahlaki anlamda ismi “ahlâksızlıktır”; 

imani anlamda ise hem “ahlâksızlık” hem de “Allah’a isyan” olmaktadır (Aydın, 

1991: 220). 

Özdeş’e göre, Allah’ı, ahiret inancını ve Peygamber’i dışlayan veya 

önemsizleştiren ideolojik yaklaşımlar, duygu, düşünce ve eylemlerde katı bir 

sekülerliğe ve dünyevileşmeye götürmüş, sonuçta bu hal bencilliğin artmasına, istek 

ve hırsların aşırı artmasına, ölçüsüzlüklere ve dengesizliklere sebep olmuştur. Bu 

sebeple ruhu ve fikirleri, pek çok manevi hastalıklara maruz kalan insanlık, kendisi, 

toplumu ve çevresi için zararlı bir etken durumuna gelmiştir  (Özdeş, 2006: 11).

Ahlâkın dini temeli, ahlâk alanına din-dışı temellerin temin edemeyeceği bir 

yön getirmektedir. Bu yön, saygı hissedilen, sevgi-korku konusu olan,  buyruklarına 

itaat etmek derecesinde değer verilen, yüce niteliklerin tümünü zatında toplayan 

varlığı zaruri olan Aşkın bir Zat’a, Allah’a iman yönüdür. Bu iman yönü, akılla 

değerlendirilip sevgiyle onaylanan, Mutlak ve Aşkın Varlık olan Allah’ın otoritesini 

ortaya koyar. Bu ise ahlâki tabloyu tamamen değiştiren bir durumdur. Bu konuda 

Warnock’un şu ifadelerine katılmamak mümkün değildir:

“Eğer otorite yoksa gerçekte buyruk da yok demektir. Eğer Allah yoksa her 

şey mubahtır, demek de doğrudur. Elbette bu, Allah yoksa ahlâken hiçbir şey ne 

doğru, ne de yanlıştır demek anlamında değil, fakat hiçbir şey emredilmemiş, hiçbir 

şey de yasaklanmamıştır, manâsındadır” (Kılıç, 2012:163).
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1.2. İMAN

1.2.1. İman Kavramı

İman kavramı, günlük dilde sık sık kullanılan emniyet, eman, emin, temin, 

teminat kelimeleri ile aynı kökten “emn” veya “eman” mastarından gelmektedir. 

Türkçede inanmak fiili ile eşanlamlı kullanılan iman, Arapçada “emn”, “vusuk” ve 

“tasdik” kelimeleri ile irtibatlandırılır. “Emn”, eman ve emanet hepsi aynı güveni 

ifade eden mastarlar olmakla birlikte, emanet şu iki anlamdan birinde de kullanılır. 

Bazen, insanın emn içinde iken sahip olduğu durumun adı olurken, bazen de birine 

güvenilip teslim edilen nesne anlamında kullanılır  (Sülün,  2015: 52-53).  İman 

bazen övgü bağlamında kullanılır ve bu durumda insanın, doğruluğu tasdik ettiği 

halde Hakk’a boyun eğişini dile getirir. Bu da üç şeyin bir arada bulunmasıyla 

gerçekleşir: Kalp ile tahkik/tasdik, dil ile ikrar ve organların hayatta buna uygun 

amel işlemeleridir. “Allah’a ve elçilerine iman edenlere gelince, onlar gerçekten 

sadık olanlardır” (Hadid, 57/19),  sözündeki iman bu anlamdadır. Kur’an’da: “Allah, 

sizin imanınızı zayi edecek değildir” (Bakara, 2/143), denilmektedir. Bu bağlamda, 

Hz. Peygamber de hem hayâyı (Buhari, İman, 16) hem de yolda zarar veren şeyleri 

temizlemeyi (Buhari, İman, 3) imandan saymıştır (Isfahani, 2012: 100).

 Kökü itibariyle Arapça bir kavram olan, iman lügatte “emniyet vermek, 

itimat etmek ve itimat telkin etmek” manalarıyla öne geçmektedir. Mü’min olan kişi 

kendisine güveni olan ve güven veren kimsedir. Mü’min inançları adına içinde olanı 

olduğu gibi itiraf eden kimsedir. İman mutlak tasdik etmek, doğrulamak, onaylamak, 

içten gelerek inanmak, doğruluğunda kuşku duyulmadığını onaylamak, kabul etmek 

ve benimsemektir  (Yücedoğru, 2006: 4).

 İman; bir olay, haber ve inanç sistemi konusunda güvence vermektir. İman, 

muhalefet etmekten kaçmaktır. İman, muhatabı, kabulü gereken konularda her türlü 

engelden beri kılıp endişeleri bertaraf ederek emin kılmaktır  (Bardakçı, 1996: 16). 

İman aynı zamanda kişinin kendi iradesi istikametinde elde ettiği fikri- manevi 

kazanımlardır. Tutum ve davranışlarımızla açığa vurmak istenilen veya gayri ihtiyari 

olarak tutum ve davranışlar ortaya çıkaran manevi değerlerdir  (Seyyar, 2003: 216).
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İmanın ıstılahtaki anlamı ise, Hz. Muhammed’in Allah tarafından gönderdiği 

mutlak ve şüphesiz bilinen hükümlerde O’nu onaylamak, O’nun bildirdiği her şeyi 

şeksiz- süphesiz kabul etmek ve bunların hak olduğuna kalpten inanmaktır (Kılavuz, 

2002: 17).  Istılahî manâda Allah tarafından geldiği kesin olarak bilinmeyenlere iman 

etmek şart olmamaktadır. Bu bakımdan Kur’an ve mütevatir sünnet dışındaki 

hususlar iman ilkesi değildir  (Sülün,  2015: 67).  İman da bölünmez bütünlük esastır,  

yani külli olarak ayırım yapmaksızın iman etmek gerekir. O tıpkı bir kristal gibidir; 

Bir parçasının bulunmaması durumunda tamamı elden gider (Sülün, 2015: 68).

İmanın çeşitli tanımları yapıldıktan sonra imanın tezahürleri bağlamında, 

insan “iman” vasıtasıyla mevcudu ve mevcudatla olan bağlantısını şuurlu olarak 

tasdik eder. İnsan iman aracılığıyla diğer insanlarla yaşadığı dünyadaki hayatını 

devam ettirebilmenin psiko- sosyal şartlarını yaratır. İnsan iman vasıtasıyla bir 

topluma, gruba, dile, işaretlere, ortak sorumluluk ve hareketlere iştirak eder (Özafşar, 

2007: 127-128). Allah’a ve Hz. Muhammed’e sevgi, saygı, Allah’ın azametine, 

eşsizliğine değer gösterme, O’ndan korkma, merhametini isteme, O’na dayanma, 

imanın hissel durumunu meydana getirir. Kur’an’da geçen imanın artması ifadesi işte 

bu duygusal yaşantının yoğunlaşmasıdır  (Güler, 2014: 21).

İslam literatüründe “iman” kişinin en imtiyazlı akletme, kendini, çevresinin 

farkında olma gücünün merkez noktası olan gönlün bir fiilidir. Kalp, içsel seziş veya 

kavrayıştır ve bizi hakikatin duyu organlarıyla ulaşılamayan yönleriyle temasa 

geçirir. İslam’a göre kalp “gören” bir şeydir ve kalbin verdiği bilgi, tam anlamıyla 

yorumlanırsa asla yanlış olmaz (İkbal, 2013: 27). Kalbin eylemini gerçekleştiren 

insan “mü’min” sıfatını kazanır (Aydın, 2007: 62). Mümin olmanın görünürlüğü de 

inancın dile getirilmesidir. Böylece iman soyut olmaktan uzaklaşır, ortak 

bölüşülebilen bir nitelik durumuna gelir. Böylece iman eden topluluk meydana gelir. 

İman, bireyin hür seçimiyle kişinin belirli bir mevcudiyet zihniyetine, belli bir gruba, 

muayyen bir ahlâk ve değerler düzenine ait olmasını ifade etmektir (Özafşar, 

2007:128).

 Kur’an-ı Kerim, imanı tanımlayıp mümini buna göre belirlemek yerine, 

mümini tanımlayıp6 imanı buna göre belirlemektedir. Zira Kur’an için kavram tanımı 

değil, karakter tanımı esastır. Kur’an Allah’ın kimlerden razı olduğunu, kimleri 

6 Bu konuda Kur’an- Kerim’de birçok ayet vardır: Bkz. Mü’minun, 23/1-11; En’am , 6/151-152 ; 
Ra’d, 13/19-24; İsra, 17/23; Enfal, 8/ 2; Teğabün, 64/16, gibi.



59

felaha erdirip cennetlik kabul ettiğini, dünyevi- uhrevi birtakım somut ve soyut 

nimetlerden kimlerin istifade edebileceğini anlatırken müminin karakteristiğini 

vermiş olmaktadır (Sülün, 2015: 252).

İman, uhrevi azaba karşı belli ölçüde emniyet telkin ettiği gibi, sahibine gerek 

imansızlardan gerekse müminlerden gelebilecek dünyevi tehlikelere karşı da güvence 

vermektedir. Bu anlamda iman eylemi, iman eden kişiyle mümin toplumun 

emanlaşması anlamına gelmektedir. Dinin esası imandır ve insanın gönlündeki gizli 

serveti yağmalayan yol kesici iman, akla ihtiyaç duymadan işaretsiz yolunu bulan bir 

kuş gibidir. Buna rağmen imanın sadece histen ibaret olmadığı da inkâr edilemez, 

onun bilişsel bir yönü de vardır. Kur’an-ı Kerim benlik ve afakı, dünya bilgi 

kaynakları olarak kabul eder. Allah’ın işaretleri hem iç hem de dış deneyimlerde 

kendilerini gösteririler. Hayat deneyiminin bütün aşamalarında bilgi artırıcı bu 

yönlerin kapasitesini takdir etmek insanın görevidir (İkbal, 2013: 13-127).

Kur’an’da kullanılışına baktığımız zaman, iman ve türevlerinin, hem isim 

hem de fiil olarak kullanıldığını görüyoruz. Kur’an’da mastar, ismi fail, fiil, vb. gibi 

toplam 908 defa iman kavramı kullanılır. Bu da Kur’an- Kerim’in bu kavrama ne 

ölçüde önem atfettiğini gösterir. Kur’an- ı Kerim’de Muhammedi tebliğin ortaya 

konulmasından sonraki vahiylerde, ilk Mekkî dönemin aksine muhataplarının çeşitli 

ortamlarda sahip oldukları sınırsız sayıdaki deruni tecrübe ve farklı halet-i ruhiyeyi, 

herkesin anlayacağı tek bir kelime ile: iman kelimesi ile anlatmıştır (Sülün, 2015: 51-

62).

Kur’an-ı Kerim’de iman, yaşamın bütün aşamalarında kendini belli eden, tüm 

değer ve eylemlerinde mevcudiyetini fark ettiren, aynı zamanda dış dünyaya 

yansımaları olan, o ve ondan kaynaklanan ahlâk durgun değil dinamik bir olgudur 

(Çağrıcı, 2006: 13-21; Aydın, 2007: 61). “İman, ilgili olduğu şeye göre şekil alan 

esirvari soyut bir maddedir. Verilen nimetle ilgili olduğu zaman, kendini şükür 

olarak gösteren iman, kâinattaki ilahi deliller söz konusu olduğunda tefekkür olarak; 

dinin emir ve yasakları söz konusu olduğunda boyun eğme, uyma ve teslimiyet 

olarak; bu ilkelerin çiğnenmesi durumunda tövbe olarak; hayatın zor devrelerinde 

sabır ve tevekkül olarak; sosyal ilişkilerde alçakgönüllülük ve ağırbaşlılık olarak; 

hukuki ilişkilerde güvenilirlik, adalet ve hakkaniyet olarak; din düşmanlarıyla 

ilişkilerde buğz ve mücadele olarak; dini kutsallara ve müminlere karşı sevgi, dostluk 

ve rıza olarak ortaya çıkmaktadır” (Sülün, 2015: 349).



60

1.2.2.İman - Bilgi-Güzel/İyi Ahlâk İlişkisi

İmanın şekillenmesinde bilginin çok önemli bir yeri vardır. İman-amel 

birlikteliği kadar olmasa da, iman-bilgi yakınlığı da İslam düşünce tarihinde tartışıla 

gelen bir konudur. İman bilgiden sonra mı yoksa önce mi gelmektedir? Bu konuda 

farklı görüşler olmakla birlikte hangisinin önce ya da sonra geleceği yaklaşım tarzına 

göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin İmam Buhari bilginin önce, imanın ise sonra 

geleceğini savunmaktadır. Bu görüsünü desteklemek için “Ey Muhammed! Bil ki 

Allah’tan başka ilah yoktur ”(Muhammed, 47/14), ayetiyle çıkarımda bulunmaktadır. 

Gazali’nin genel kanaati, bilginin iman için gerekli ve önemli bir unsur olduğu 

yönündedir. Gazali, iman hakikatlerini tebliğ etmek, bu hakikatleri dalâlete sapmış 

olan insanların şüphelerini yok etmek için, bilginin önemine hassasiyetle vurgu 

yapmaktadır. Batılda ısrar eden, delilleri anlamaya aklî seviyesi müsait olan kimseyi 

delillerle hakka davet etmenin dinde önemli bir yeri vardır. Bir sapkının türemesi ve 

şüpheler ortaya atarak, doğru yolda olanları sapıtmaya yeltenmesi mümkündür. 

Böyle bir kimsenin şüphesine karsı koymak isteyenin, bu şüpheyi açıklaması ve onun 

sapıklığı belgelemesine muhalefet etmesi lazımdır. Bu da ilimsiz mümkün değildir. 

Gazali bu ilmin de kelam olduğunu önemle vurgulamaktadır. Ancak bu görevin 

icrasında Gazali, susamış kimsenin susuzluğunu gidermeyen ve istek sahibinin 

isteğine cevap vermeyen karmaşık ifadelerden ve lüzumsuz sözlerden sakınılması 

gerektiğini tavsiye etmektedir (Gazali, 1971: 13-14).

İman bir anlamda kulun, Allah’la kurmuş olduğu bir bilinç ve duygu 

iletişimidir. Kul, Allah hakkında beslediği zanları, inançları, duyguları, bilgileri iman 

süreci içerisinde oluşturmaktadır. Bu bakımdan insanın Allah’a yaklaşması imanının 

kuvvet ve yakin kazanmasına, tam bir teslimiyet içinde kalbini O’na bağlamasına 

bağlıdır. Bu amaca ulaşmak için bilgi, istek ve sevk oluşması gerekir. Arzulu bir 

istek meydana gelmeden kemale erişmez. İsteğin düşüklüğü, bilginin eksikliğinden, 

kuşkudan veya gönlün başka isteklerle dolu olmasından meydana gelir. Arzunun özü 

bilgidir. Kalp, başka isteklerden arınınca Allah’ı ister, aşamasına yükselir. Allah’ın 

ahlâkı ile ahlâklanmak, yani onun sıfatlarını beşer gücü ölçüsünde tecelli ettirmek 

için, lüzumlu etkinlik yapmak su üç asamaya bağlıdır: Bilmek, arzulamak ve 

yapmak. Bu aşamaları geçen insan, ilahi veya rabbani makama doğru yol almıştır. Bu 
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aşamaya varan kişi, Allah’ın lütfetmiş bulunduğu tüm olanak ve yetenekleri 

gerçekleştirmiş sayılmaktadır (Aydın, 2000: 88).

İnanma, bilgi olmadığı için ister bir Allah’ın varlığına, ister bir hayatın 

yaşanacağına veya Hz. Muhammed’in Allah’tan vahiy aldığına yönelmiş olsun 

konusu, bilgi olarak idrak edilemeyen fakat varlığına, gerçekliğine mantıki ve ahlâki 

deliller getirilebilen bir şeyi kabul etmektir. Bu ise, bu ilişkiye girecek şahısta 

zihinsel ve ahlâki bir gayretin olmasını gerektirir. İnsanın yeryüzünde yaşaması 

Kur’an’a göre Allah’la ilişkili olarak bir imtihan sürecidir. İmtihanda kişiden doğru 

çözümü, doğru cevaplandırılması istenen sorular vardır. İşte inanma, Kur’an’a göre 

denenme sürecinde olan insandan çözülmesi, başarılması istenen en temel ve birinci 

sorudur.7 Araplara ahlâki iyiyi tanımlayan bir Kur’an ayeti Allah’a ahiret gününe, 

meleklere, kitaplara, peygamberlere inanmayı da bu tanımın içine alır8 (Bakara, 

2/177). Fakat bu ahlâki ilişki sanıldığı gibi sadece bir fiil değildir. Bilakis fiilden 

önce daha iki aşama vardır. Bunlar, değerlendirme ve yaşantıdır. Her ahlâki ilişki bu 

aşamaların üçünü de içerir. Değerlendirme ahlâki ilişkinin bilgi boyutunu oluşturur 

(Güler, 2014: 58).

Kur’an tevhid inancına, yeniden dirilmeye ve Hz. Muhammed’in Allah’tan 

vahiy aldığına insanları inanmaya çağırırken onlardan doğru değerlendirme 

yapmalarını ister. Allah’ın varlığı söz konusu edildiğinde tabiatın ve insanın kendisi 

üzerinde düşünerek, hatırlayarak, konuşarak, kavrayarak, anlayarak onlardaki 

şifrelerin, sembollerin doğru çözülmesini ister. Doğru değerlendirme, ezbere 

değerlendirme veya değer biçmenin karşıtı olarak bir bilgi olayı olduğu kadar “değer 

affetmenin” karşıtı olarak da bir ahlâk olayıdır. Değer biçme, bilgi aktlarını 

kullanmayı terk etme anlamına gelir. Sonuç olarak taklit baş gösterir. Atalar, 

büyükler ve toplumun görüşleri değerlendirme ölçüsü olur. Kur’an bu durumdaki 

7 Bir B.B.C. programında çağdaş İngiliz filozofu Bernard Russel’a “eğer öldükten sonra bir öteki 
dünya var da bu dünyada varlığına inanmadığınız Tanrı size: “Bana niçin inanmadınız?” diye sorarsa 
ne cevap vereceksiniz?” diye sorulduğunda Russel: “ona Tanrım bana niçin varlığına ilişkin açık bir 
delil göstermedin? Diye sorarım” demiş. Aydın’ın da belirttiği gibi Russel inanmanın doğasına ters 
düşen kesin doğrulanabilir bir kanıt istemektedir. (Olayı anlatan Mehmet Aydın, “Ateizmin 
Çıkmazları” AÜİ F Dergisi, 24 / 202).
8 “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret 
gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu 
yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) 
kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine 
getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 
davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta 
kendileridir” (Bakara, 2/177).
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kişileri değişik vesilelerle şiddetle yerer. İnkârın temelinde olabilen diğer bir etken 

ise değer atfetmesidir. Bu tutum hemen her türlü ahlâksızlığın temelidir. Özü ise, her 

olayı kendi zevk, menfaat ilişkisi açısından değerlendirmektir. Allah’a şirk koşmanın 

temeli de bir çeşit değer affetmedir (Güler, 2014: 59).

Doğru değerlendirmeyi, bilgi vasıtalarını yani düşünme, görme ve işitme 

aktlarını bir başkasının, toplumun kontrolüne sokmadan kullanabilen temiz akıl 

sahipleri yapabilir. Bu ise hem fikri, hem ahlâki bir gayreti gerektirir. Kur’an, bilgi 

elde etme vasıtaları olan algı ve düşünme aktlarını birlikte ve etkin bir şekilde 

kullanarak Allah’ın işlerini, her biri birer “ayet” olan çeşitli oluş süreçlerini doğru 

değerlendirerek tasdike varmanın örneği olarak Hz. İbrahim’i verir. O, daha genç 

yaşında iken bilgi aktlarını ihmal etmeden, ailesinin ve toplumunun kontrolüne 

vermeden şirkten uzaklaşmış olduğu için Allah’ın yardımıyla tevhid inancına 

varmıştır (En’am,75-79). (Yorum için bkz. Güler, 2014: 60).

Toplumun ilerlemesinin, mutluluğun, refahla hayatını devam ettirmesinin 

kaynağında ahlâk vardır. Aslında her din, kişi ve toplumun eylemlerini kendinin izah 

ettiği gerçeklerle mütenasip bir duruma getirmeyi arzulayan ahlâki kaideler koyar. 

Dindar toplumun, fikirlerinde ve eylemlerinde dini, imanı ve ahlâkı yaşamında bir 

bütünlük içinde sürdürür. Kur’an ahlâkından söz edildiğinde ahlâkın menşeinin İslam 

ve Allah’a inanç boyutunun olduğu, üstelik Allah’a iman etmenin de ahlâki bir 

davranış olduğu sezilir.9 Kur’an, Mü’min kişinin güzel ahlâklı olmasını arzu 

etmektedir. Mü’minin ahlâkı o kadar güzel olmalıdır ki imanıyla eylemleri arasında 

bir zıtlık olmasın; dindar kişiyle güzel ahlâka sahip insan fotoğrafın aynı karesinde 

yer alsın. Kur’an’ın arzuladığı bu Mü’min türüne, sağlıklı- içten bir dindarlık olarak 

söylenebilir. (Okumuş, 2014:140).

Bilinçli- içten dindarlık, dinin iyi ahlâk ile karşılaştığı zemindir. Sağlıklı- 

ihlâslı dindarlığın bu zemini teşkil etmesinde bilginin çok önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. Denilebilir ki gerçekten de bilgi, dindarlığın en önemli boyutlarından 

birini oluşturmaktadır. O halde dindarlık, ahlâk ve bilgiyle düşündürücü bir bağlantı 

mevcuttur. Bir taraftan sağlıklı ve samimi dindarlık doğru davranışın, güzel ahlâkın 

zeminini oluştururken, diğer taraftan da güzel ahlâk bilgisi, doğru davranış bilgisi, 

dindarlığı besler, nitelikli kılar. Güzel ahlâk bilgisine sahip olmak, neyin iyi neyin 

kötü olduğunu bilmek, çok önemli; ama insanın güzel ahlâklı olması, iyi davranışı 

9 Bkz. (Bakara, 2/177)
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tercih etmesi, doğru ahlâk bilgisini pratiğe geçirmesi, sorumluluk bilinciyle olur. 

Sorumluluk bilinci ise din ile kazanılır. İnsanın dinin kazandırdığı sorumluluk 

bilinciyle hareket etmesi, iyi davranışlar sergilemesi için de bilgiye ihtiyaç vardır. 

Din inanan insana bir zihniyet kazandırır. İnsan ise bu zihniyeti bilgi ile donatmak 

zorundadır. Bilgiyle donatılan zihniyet, insanın iyi ahlâklı bir dindar olmasını temin 

eder (Okumuş, 2014: 141).

Din, bireyin dindar olmasına meyilini, dini hayata uygun hayat sürmesini; 

sağlar; fakat bir kişinin dindar olarak yaşaması için ilime, öğrenmeye muhtaçtır. 

Bilgili birey, dinin sağladığı şahsiyet ve ahlâkla şuurlu didarlık gösterir. Bu sayede 

dindar ile yaptıkları arasında bir uyum ve denge olur. Dindar kişi kendinden 

bekleneni yani güzel ahlâklı davranışlar gösterir. Bireyin dindarlığı, onun kötülük 

yapmasını önlemiyorsa, bu kişinin bilgiden ve ahlâktan haberin olmadığı düşünülür.   

Bir diğer anlamda, dinin kendine şahsiyet ve ahlâksal yaklaşım kazandırmasını temin 

edecek ilimden yoksundur. Dindarlık, ahlâk ve bilgi arasındaki bu ilişkiler dikkate 

alınmadığı, bilgiye dayalı ahlâk eksenli dindarlık anlayışıyla hareket edilmediği 

zaman, bu gün bazen karşılaşılan güzel ahlâkla bağdaştırılamayan davranışlar 

sergileyen tipik sağlıksız dindarların toplum içinde var olması içten bile değildir 

(Okumuş, 2014: 142).

Dindarlığın nitelikli olması, bütün esaslarıyla icra edilmesi, takva temelinde 

gerçekleştirilmesi ve güzelleştirilmesi gerçekte bilgi ile mümkündür. Bilgi 

olmaksızın dindarlığın güzelleşmesi mümkün gözükmemektedir. Bilgiye 

dayanmayan, bilinçli olarak gerçekleştirilmeyen veya eksik ya da yanlış bilgilere 

dayanan bir dindarlık, İslam dininde geçerli sayılan bir dindarlık değildir. İslam’da 

insanın neye inandığını, ne yaptığını, yaptığı ibadetin ne anlama geldiğini bilmesi 

esastır. Bilmeyen insan dinini, dindarlığını yanlışlarla malul kılabilir. Hatta inancının 

temel kaide ve prensiplerinin dışına da çıkabilir. Kur’an’ın ilk inen ayetlerinin oku 

emriyle gelmesi bilgiye dayalı dindarlık için önemli bir referanstır. Ayrıca Kur’an’ın 

bazı ayetlerinde takvaya dayalı güzel dindarlığın ancak ilimle ortaya 

konulabileceğine işaret edilmektedir. Nitekim şu ayette, Allah ile doğru ve 

mükemmel ilişkide ve de dinin hakkıyla yaşanmasında ölçütün bilmek olduğu 

anlaşılmaktadır: “Kulları içinden Allah’a karşı ancak âlim olanlar huşu duyarlar 

(Fatır, 35/28). Ayete dikkatli bakıldığında, kulluğun, Allah ile ilişkinin, dini 
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yaşantının bilgi ile doğrudan bağlantılı olarak ele alındığı görülebilir (Okumuş, 2014: 

144).

İnançlı bir birey, iman ettiği şeyin hakikatini merak etmiyor ve 

soruşturmuyorsa, bu imanı ana bilimsel prensiplere uygun olmayacaktır. Çünkü 

imanın gerçekliğine dair irdeleme yapılmadan o bilginin hayatı biçimlendirmesi 

kolay değildir. Dinsel inanmaları sadece ahlâksal yansımalarıyla ölçen, etik 

bakımından kılavuz olmayacak bir inanmanın bilimsel bile olsa kıymetsiz olacağı 

geleneksel, klasik denilebilen bir din anlayışıdır. Taklidi diye nitelendirebileceğimiz 

bu inanışın kişiye, topluma, siyasete, ticarete dair faydalarını görüp diğer taraflarını 

sorgulamadan kabullenme prensibini savunanlar güçlü fikirleri olan kişiler karşısında 

cevapsız kalırlar. Zira inanma, sorgulayarak gerçekleştirildiğinde kalıcı olur. Akla 

yatkın, bilime uygun bir dini öğretiyi onaylamak daha kolaydır. Ayrıca yalanlar 

üzerine kurulu bir din anlayışına karşı çıkmak, ilahi hedefe de uyar. Ampirik verilere 

ters düşen dini öğretilerin itikat değil cehalet olduğunu kabul etmek, bilimin inancı 

zenginleştirmesini sağlar. Diğer yandan kendi inancının sağlamasını yapan ve buna 

güvenen insan, inancını başkalarıyla tartışmaktan kaçınmaz. Dinin etik değerine, 

güçlü bir ahlâki pusula olmasına, insanların içini rahatlatmasına, teselli gücüne ve 

hayata anlam katma özelliğine hiçbir bilimsel görüş karşı çıkmamaktadır. İnanç 

sisteminin gerçekliğinden ve hakikati tartışmaktan korkmayan kişiler, çağımızın 

yöntemini kullanmış olurlar. İnançlarına güvenen kimseler teslimiyetle inanmanın 

hoşnutluğunu terk etmeden, derin düşünme ile inanmanın sağlamlığını da yaşayan 

çağdaş dindarlardır (Tarhan, 2010: 31 - 32).

Tanrı’ya imandan söz edilebilmesi için, kişinin önce iman edeceği Tanrı’yı 

bilmesi gerekir. Tanrı’nın var olduğunu bilinir fakat onun hakkındaki her şey 

bilinemez. Tanrı’nın var olduğu bilgisi dünyada doğrulanamaz olduğundan onunla 

ilgili bilmeler subjektiftir. Bu bilgilerin Tanrı’ya imandan önce bulunması gerekir. 

Bu aklın kavrayışıdır. Tanrı’ya imandan söz edilebilmesi için hükmün vahiy ile 

desteklenmesi, Tanrı’nın sıfatlarının ortaya konulması gerekir ki tam iman olsun. 

Vahiy Tanrı ile insan arasındaki iletişimi sağlar. Vahiy, Tanrı’nın kendisini insana 

açması, iman ise insanın ona verdiği olumlu bir cevaptır. Nihai noktada iman, vahiy 

yoluyla bildirilen şeylerin, yani vahye dayanan bilginin veya vahiy bilgisinin 

doğruluğunu kabul ve tasdik etmek anlamına gelmektedir. İşte bu, imanın kendisi 

bilgi olmadığı halde, bilgiye dayanması; bilgiden sonra gelip ona ilave olan ve onu 
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aşan bir şey, yani bir tasdik olması demektir. Bu yüzden, bilgi ve iman bir insanda 

birlikte bulunmakta ve iman, insanın kendisine bildirilen şeyleri tasdik etmesi, küfür 

ise reddetmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, tıpkı iman gibi, küfür de bilgiye 

dayanmaktadır. O halde bir şeyi bilmek ayrı şeydir; onu kabul edip hayata aktarmak 

veya ona tamamen sırt çevirmek ayrı şeydir. İnsanın, bildiği bir şeyi kabul edip 

hayatını ona göre düzenlemesini veya onu tamamen görmezlikten gelmesini irade 

sağlamaktadır (Özcan, 1992: 80 - 93).

İslam’da inanılması istenen şeyler makul olan, dolayısıyla insanın kolayca 

kabul edebileceği şeyler olduğu için İslam inanç sisteminde iradenin, 

Hıristiyanlıktaki kadar büyük bir yer ve öneme sahip olmadığı söylenebilir. Çünkü 

İslam’da vahiy ile bildirilen şeyler o derece akla yatkındırlar ki, onlar tartışma 

götürmez birer gerçek ve hakikat olarak kabul edilirler; dolayısıyla İslam dini 

literatüründe iman ile ilgili tartışmalar, genellikle iman objeleriyle ilgili olamayıp 

daha ziyade imanın şekli ve biçimiyle yani nasıl inanılacağı meselesiyle ilgilidir. 

İslam’da iman objelerinin berrak ve muhakkak addedilmesi vahyin açık ve seçik 

sayılmasından kaynaklanmaktadır. Hatta İslam’ın daha ahlâkçı, daha pratikçi ve daha 

dinamik bir din olması da bundan ileri gelmektedir (Özcan, 1992: 94).

Vahiy insanı doğrudan bilgiye sevk etmektedir. İnsanın yapacağı şey ya kabul 

etmek ya da reddetmektir. İşte bu yüzden İslam’da iman bilgiye dayanmakta ve 

bilgiden sonra gelmektedir. Bu derece açık bir objeye sahip olan iman ise tasdik 

olarak ifade edilmektedir. Hatta daha da ileri gidilerek, zamanla imanın dünyada bir 

hakikat olarak kabul edilen iman objelerine yani onların doğruluğuna ve kesinliğine 

bir tanıklık etme şeklinden anlaşıldığı ve bunun da meşhur şahadet formülü ile dile 

getirildiği söylenebilir. Böylece imanın sübjektif kesinliğin doruğuna ulaşması, onun 

ilmi bilgiyle desteklenen dini bilgiden, iman sürecinin son noktasında bulunmasından 

dolayıdır. Böyle bir imanın artık hiçbir anlamda, hiçbir derece kabul etmesi de 

mümkün değildir (Özcan, 1992: 95).

1.2.3. İman-Ahlâk İlişkisi

İslam dini, ahlâk dinidir. Kur’an baştanbaşa ahlâk ve edebe ait olan ayetlerle 

doludur. Çünkü Kur’an’ın ve İslam dininin en mühim hedefi ve gayesi; beşerin 
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ahlâkını doğrultmak ve güzelleştirmektir.  (Babanzade, 2011: 17). Allah’ın resul 

görevlendirmesinin gayesi, arkasında imanın olduğu ahlaki bir düşüncenin 

kurulmasıyla, ahlâki ve hukuki çürümeyi yok etmek, birey ve toplumu olması 

gereken yaradılış amacına uygun düzeltmek (Özdeş,  2006: 7),  Allah’a ve ahirete 

imandan güç alan ahlâklı bir cemiyet meydana getirmektir. Hz. Muhammed’in 

risaletinin gayesi de bütün şirkten insanları arındırma, ahirete imanı yerine koyma ve 

bu iman esaslarıyla ahlâki anlamda kamil bireyler meydana getirmektir (Güler, 2014: 

10).  Hz. Muhammed de ilk önce ahlâkı oluşturdu, ahlâkın arkasında iman vardı. 

Medine döneminde bu ikisinin üstüne Nebi (s) ahkâmı oturttu. Bu nebevi bir 

sünnettir. Ahlâkın arkasında din yoksa o ahlâkın bir değeri yoktur. Din değer belirler, 

bu bir yaşam biçimine dönüştürülür. Değerlerin otomatikleşmesi de ahlâktır.

İman, yaşamın her sahasına dağılmış bir mefhumdur. İman insanın yaşamının 

tümüne nüfuz eden, bütününe ilişkin bir durumdur. İnsanın her yerini saran ve 

yaşamının her sahasında onun fikir ve eylemine biçim veren bir kuvvettir. Ameli 

olmayan bir iman, felsefi görüşle aynıdır. Ahlâki faziletlerin en ulu yardımcısı 

imandır. Göreve sadakat, doğruluk, adalet, acımak ve merhamet, yardımlaşma gibi 

ahlâki kaidelerin arkasında iman varsa sürekli olur. Çünkü iman, ahlâki tutumların 

menşeine kutsallık atfeder. İman, beşer yaşamına hiçbir şeyle doldurulamayacak 

biçimde amaç ve mana kazandırır (Sönmez, 2011:132). Beşer tarihinin her safhası 

bize gösteriyor ki insanların havassını da, avamını da hayran eden erdemlerin ve en 

iyi amellerin gelişim devirleri, inanç ve imanın en sağlam olduğu vakitlere rastlamış 

ve itikatların yozlaşması devirlerinde ise çeşitli kötülükler, toplum hayatında 

hükümran olagelmiştir (Babanzade, 2011: 14).

Din, ahlâki ve sosyolojik bir takım aktiviteler istemektedir. Bu da iman 

kavramının ahlâki ve toplumsal boyutunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır ki bu 

boyut, ancak iman-amel ilişkisi söz konusu olduğunda yani iman aksiyona 

dönüştüğünde bir değer kazanmaktadır. Kur’an, her şeyden önce insanlardan itikadi 

esaslara iman etmelerini istemektedir. Çünkü mü’minin hayatı ile diğer ibadet, ahlâk 

vb. unsurlar hep iman üzerine bina edilmektedir (Aydın, 2007: 58). Her din, insan ile 

topluluğun davranışlarını, kendinin belirttiği hakikatlere alıştırmayı gaye edinen 

ahlâkla ilgili kurallar koyar. Dinine bağlı topluluk, fikir ve hareketlerinde dini, imanı 

ve ahlâkı bütünleştirerek ömür sürer. İslam ahlâkından söz edildiğinde, bu ahlâkın 

menşeinin İslam ve Allah inancı olduğu, bilakis iman etmenin ahlâksal bir hareket 
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olduğu fark edilir. Kur’an-Kerim bunu anlaşılır bir dille ifade eder. İman, güzel 

ahlâk, salih ameller bir bütün olarak dindarlığı ortaya çıkarmakta ve dindarlığın 

ölçüsü olmaktadır (Okumuş, 2014: 89-152 ).

 İman etme zaruri pratik ahlâkı gerektirir. Zira birey yaşamının manası ve 

amacı, imanın amel ve ahlâk ile bütünleştirilmesi ile birey yaşamının mana ve hakiki 

anlamını bulur. İmani dayanaktan mahrum olan bir ahlâk ilkesi, hissel alanda iyice 

temellenmemiş olup cemiyette müşterek bilincin meydana getirilmesinde kifayetsiz 

kalır (Sönmez, 2011: 133). 

Bir doktrin olarak din, içtenlikle kabul edildiği ve hak ettiği anlamıyla 

kavrandığı takdirde karakter dönüştürme etkisine sahip genel gerçeklikler sistemidir. 

Dolayısıyla dinin temel amacı içsel ve dışsal olarak karakter dönüştürmek ve ona 

rehberlik etmektir. Din, bir tek olan meselesi değildir; din ne sadece fikir ne sadece 

his ne de sadece ameldir, aksine insanın bütününün ifadesidir (İkbal, 2013: 14). Din, 

imanla, ahlâkla, ibadetiyle, emir ve yasaklarıyla, ahkâmıyla bir yaşam tarzı belirler, 

hayatın her anını her mekânını kuşatır. İman edenler olarak, düşüncelerimizde, 

iletişimimizde, davranışlarımızda imandan ve ahlâktan bağımsız hareket edilemez.

İman Allah ile ilişkimizi sağlarken, ahlâk da toplumla olan ilişkimizi sağlar 

(Sülün, 2015:339). Allah ve ahiret inancından yoksun bir ahlâkın fert ve toplum 

hayatına olan etkisi ne kadar ise, imanı özden ve ahlâktan soyutlanmış bir ibadet ve 

amelin etkisi de o kadardır (Özdeş, 2006: 10-17). Bir de bireyin kıymeti 

işlediklerinden fazla niyetiyledir. Hz. Muhammed yaptıklarımızın kıymetinin  

niyetlerimizle değerlendirileceğini ifade etmek için; “Amellerin değeri ancak 

niyetlerledir” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11) 

demiştir. 

İstisnalar bir yana, ahlâki açıdan özellikle de namus konusunda çürümüş, 

bozulmuş kimselerin, iman etme ihtimalleriyle güzel hareketlerde bulunanların iman 

etme ihtimalleri kesinlikle aynı ölçüde değildir. Bireyin zihinsel duygusal ve 

düşünsel davranışları ile görünen hareketleri, iman etme veya inkâr etmenin meydana 

gelmesinde; hem de imanın ve inkârı sürdürmede etkindirler. İnsanlar, inançlarını 

belli birtakım hak ya da batıl ilkeler bütününden hareketle oluşturmakta; bir inancı 

daha ziyade mezkûr inanç sahiplerinden etkilenerek benimsemekte ya da 

reddetmektedirler. Bu hususta ahlâksal üstünlük yüksek olumlu bir faktörken, ahlâki 
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seviyesizlik de yüksek olumsuz bir faktör olduğu gibi, kuvvet ve yetersizlik de 

ehemmiyetlidir. İnsanlar her zaman etkili, kuvvetli olana özenir. Eskiden beri, 

Müslüman olanların çoğunlukla, ahlâklı alperen ve tacirlerden müteessir olmuşlardır. 

Allah, Kur’an-Kerim ve nebi gibi dinle ilgili prensip ve mukaddeslere sergilenen 

sıcak tavırların yanında, tevazu, infak, hakseverlik gibi ahlâksal nitelikler, bireyin 

doğru yolu bulmasında etkin olmaktadır (Sülün, 2015: 336-338).

“İnanan insan için güzel bir davranışı yapmak, sadece ahlâki bir yükümlülük 

değil, aynı zamanda dini bir görev olur. Ahlâk kurallarını çiğnemenin ahlâk 

düzeyindeki adı ahlâksızlıktır; inanç düzeyindeki adı ise hem ahlâksızlık hem de 

Allah’a isyandır”  (Aydın, 1991: 220). Bir dine iman ettikleri halde güzel ahlâki 

fiiller yapmayanların bu fiilleri imanlarından dolayı değil de, imanlarındaki 

düşüklükten iman-ahlâk ilişkisi bütünlüğüne erişememelerinden ve iman ahlâk 

arasında sağlıklı bir bağ kuramamalarından ileri gelir (Aydın, 2007: 23). Ahlâksız 

davranan bir müminin, bu davranışlarından dolayı derhal tövbe etmesi gerekir; aksi 

takdirde yaptığı ahlâksızlık onun imanını zedeler. Çünkü o, işlediği her bir günahın 

ahirette bir hesabı ve cezası olduğuna iman etmiştir. (Sönmez,  2011: 132).  Kur’an’a 

göre ahlâk, iman-ahlâk bütünlüğünü sağlayamamış ya da imanı, ahlâkını 

destekleyecek kadar kuvvetli olmayan kimseler için müeyyide ve hukuk ile de 

desteklenmelidir (Aydın, 2007: 24).

 İman, ahlâkın en büyük desteği ve en önemli esası sayılır. Hatta imansız 

otoriteli ahlâk sağlanamayacağı gibi, ahlâksız bir imandan da bahsedilemez. İman 

ahlâklı olmayı gerektirir. Çünkü imanın asıl amacı insanı Allah’a bağlamak ve O’na 

yükseltmektir. İnsanın birinci vazifesi Allah’a olan görevlerini ifa etmesi ikincisi de 

Allah’ın yaratmış olduğu kullarına karşı şahsi ve toplumsal görevlerini ifa etmesidir. 

Ahlâkın imanla olan iki ilişkisi vardır. Bunlar imanın, iyi bir amel oluşu ve insanın 

gerçeği itirafı, kabulü fazilet olduğuna göre iman; ilahi gerçekleri, itiraf ve kabul 

etmek olmak hasebiyle bu yönden fazilet olup, ahlâki bir davranıştır (Yalçın, 1981: 

56).

Kur’an’da verilen bilgiler türü ne olursa olsun birbirleriyle bağlantılı ve 

bütünlük içerisinde sunulmakta, kevni ve tarihi bilgilendirmeler, ibadet ve 

muamelatla ilgili hükümler iman ve ahlâktan soyutlanarak anlatılmamaktadır. Tam 

aksine Kur’an’da ibadet ve fıkıh konuları iman ve ahlâkla iç içedir. Fıkıh ahlâka 

ahlâk da imanâ dayanmaktadır. İslam’da hiçbir ibadet ve muamelat prensibi yoktur 
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ki iman ve ahlâkla bütünleşmemiş olsun (Özdeş, 2006: 15). İmanâ dayalı dindarlık 

ahlâklı olarak yaşamayı gerektirir. İnandığını yaşayan bir kimsenin ahlâki hayatı aynı 

zamanda onun ibadet hayatının merkezini teşkil eder. Her ne kadar Allah’a 

inandığını ve Onun emirlerini yerine getirdiğini sanan birçok kişinin ahlâk ilkelerini 

hiçe saydıkları sıkça rastlanan olaylar olsa da bunlar dini görevlerini bilinçli bir 

şekilde yapmaktan ziyade alışkanlık olarak yerine getirmektedirler. Çünkü gerçek 

dindar hayatın ahlâk ve inanç boyutlarını birlikte gören ve yaşayan insandır (Aydın, 

1992: 317-318). Bir dine inanan ve bağlanan kişi düşünce ve davranışlarında iman ve 

ahlâkı bir bütün olarak yaşaması gerekir (Hökelekli, 1998: 103).

 İman, dindarlık, ahlâk ve bilgi arasındaki bu ilişkiler dikkate alınmadığı, 

bilgiye dayalı ahlâk eksenli dindarlık anlayışıyla hareket edilmediği zaman, güzel 

ahlâkla bağdaştıramayacağımız davranışlar sergileyen “patolojik” dindarların toplum 

sahnesinde kendini göstermesi kaçınılmaz bir durum olur (Okumuş, 2014: 93).

Bir mü’minin, kendisine azap edileceğini bile bile günah işleyemeyeceğini 

belirten Ebu Hanife (699-767), müminlerin af ümidi ve ölmezden evvel tövbe etme 

düşüncesi ile günah işlediklerini ifade eder; O’na göre: “Evet, insanların yeme-içme, 

savaşma, deniz yolculuğu yapma gibi kendisine zarar verebilecek şeyleri yapmaktan 

kaçınmayabilir. Boğulma yerine sahil-i selamete ulaşma ve mağlup olma yerine galip 

gelme ümidi bulunmasaydı, insanlar ne gemiye biner ne de savaşa giderlerdi” (Ebu 

Hanife, 1992: 19’dan naklen; Sülün, 2015:343). Kur’an ahlâki düşüklükler içinde 

bulunanları iman etmiş olsalar bile mümin olarak tavsif etmez, ancak bu, dini 

sınırları çiğneyip duran biri için “fasık/facir/mücrim” vasfı yerine ancak imanı sübut 

ve istimrar kazananların hak ettiği mümin sıfatının verilmesi ahlâki düşüklüğü 

onaylamak hatta teşvik etmek anlamına geleceği içindir (Sülün, 2015: 343-362).

İslam’da Mümin bir kişi ahlâksızlık yaptığı zaman Allah’ın azabından emin 

olmaz. Onun sıfatlarını gereği gibi kavramış olan âlimler, O’ndan gereği gibi korkan 

kişilerdir. Korku özellikle yasaklanmış fiillerden uzaklaşmada insan için sevk edici 

bir yaşantıdır (Güler, 2014:109). İslam öncesi dönemde korkulan veya tehdit 

oluşturan herhangi bir şey veya durum karşısında insan nefsinin ondan korunmak 

için kendisi ile o şey veya olay arasına bir engel koyması anlamına gelen takva/ittika 

kelimesi, Kur’an sistemi içerisinde imani ve ahlâki değerlerle bütünleşmiş, insanı 

günaha düşüren onu Allah’ın rahmetinden uzaklaştırarak ilahi azaba konu hale 

getirilebilecek şeylerden nefsin muhafazası, mahsurlu olan hususların terk edilmesi 
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ve hatta mubah olan şeylerde bile itina gösterilip ölçülü olunması anlamına gelen 

anahtar bir kelime haline gelmiştir (Özdeş, 2006: 14).

  Kur’an’ın düşünce, duygu ve davranıştan oluşan, Allah’a ve insanlara karşı 

yönelen bu ahlâki yaşama biçimi “takva” olarak ifade edilir. Takva, kişinin her 

zaman Allah’ın huzurunda olduğunun farkında olması ve bu farkında olmanın 

ışığında kendi varoluşunu şekillendirmesidir. Takva teori ile pratiğin birleştirilmiş 

halidir (Güler, 2014: 23).

Ahlâk prensiplerinin bununla birlikte semavi emirler olması bunlara 

müeyyide kuvveti katarken diğer taraftan süreklilik temin etmektedir. Zira semavi 

emirlerde ve onlara iman etmede, hukuk bağlamında dışarıdan gelen bir müeyyide 

değil, içeriden gelen ve vicdan mükellefiyetinden gelen bir müeyyide kuvveti 

olduğundan, kişileri iyiliğe ve doğruya yönelik tahvil etme niteliği vardır.  Bundan 

dolayı topluluğun mensupları arındırmakta ve suç işlemekten alıkoymakta iman 

etmenin ve imana dayalı ahlâkın bu kuvvetinden faydalanılmalıdır (Sönmez, 2011: 

117).

İman edenler genel ahlâki kurallara bağlı kalmak zorundadırlar. Bu bağlılık 

toplumda da yanlış görülen pek çok kötülüğü engeller. İman edenler, hırsızlık 

yapmaz, adam öldürmez, içki içmez, zina etmezler, rüşvet almaz, kimseye eziyet 

etmezler. İmanâ dayalı ahlâk insanları her türlü hayırlı işlere sürükler. Eğer 

peygamber efendimizin dediği gibi mümin olanın kendisi tok iken komşusu da aç 

kalmazsa bunun bizi ne kuvvetli bir yardımlaşmaya ve dayanışmaya götüreceğini 

tahmin edebiliriz. Doğru bir inancın ve sağlam ahlâki prensiplerin yerleşmesi 

toplumu her türlü yıkıcı ideolojilerden kurtarmaya en büyük bir amil olacaktır 

(Yalçın, 1981: 159-162).

Kur’an arzularına uyularak oluşturulan ahlâki göreciliği ortadan kaldırma 

amacının yanında asıl amacı ve katkısı, ahlâki doğruyu davranışa dönüştürmede 

insanın gösterdiği kayıtsızlığı ortadan kaldırarak ahlâki doğrunun, iyinin maksimum 

düzeyde insan tarafından sürekli fiilleştirmesini sağlamaktır  (Güler, 2014: 106).  

İman etme hakiki anlamda bir gönülde olunca muhakkak davranış olarak dışarı 

akseder. Bundan dolayı hakiki manada iman eden bir bireyin dini buyrukları, ahlâki 

kaideleri umursamaması muhtemel değildir. İslam Dini’nin göz önünde tuttuğu iman, 

yaptırımları olan pratik ahlâkı gerektirir. İmandan beslenen ahlâki zihniyetin başka 
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öğretilere nazaran daha muzaffer ve tesirli bir müeyyide kuvveti mevcuttur (Sönmez, 

2011: 126-129). 

Mekkî ayetlere incelendiğinde iman ile ahlâkın çok zikredildiği görülür. 

Kur’an’ın ilk muhataplarına bakıldığında sahip oldukları ahlâkın bir yaptırımı, 

sağlam dayanağı ve arka planı yoktur. Gelişigüzel, değişebilen, kavmiyet asabiyetine 

dayalı ve iyiliklerini gösteriş ve şöhret için yapan, bir ahlâk anlayışına sahiptiler. 

Daha sonra Kur’an- Kerim’e göre, İslam gelince, ahlâka imanla değer katan ve ahiret 

müeyyidesi olan bir düzen inşa edildi. Kişilerin menfaatlerine ve zevklerine göre 

değişmeyen bir ahlâki sistem kuruldu. Kurulan bu imanâ dayalı ahlâki sistemden, 

faziletli insanlar, faziletli toplumlar, erdemli şehirler ve İslam medeniyeti doğdu.

1.2.4. Allah’a ve Ahiret’e İmanın Ahlâki Davranışa Etkisi

Dini hayatın nihai amacı, insanın mevcut çevresini oluşturan toplumsal 

yapının ahlâki anlamdaki sağlığından daha çok onun gelişim yönünü, benliğin daha 

önemli hedefine doğru taşımaktır (İkbal, 2013: 185).

Sönmez’e göre, toplumsal yaşamda bireye herhangi bir mükellefiyetle 

sorumlu tutmayan bir iman ile ahlâk nizamı ne derece yersiz ise, sorumluluğu olup ta 

yaptırımı olmayan bir inanç ve ahlâk düşüncesi de o derece saçmadır. Zira bir dinin, 

inanmanın dışa yansıması ameli hareketlerle ortaya çıkar. Kur’an’da ve Hz. 

Muhammed’in hadislerinde güçlü bir biçimde ahiret gününün ve ölümün 

vurgulanmasının nedeni, bireyi ahlâki şeylere zıt, fena ve şer işler yapmaktan 

alıkoymaktır. Tekrar edilen ayetlerde ve sünnette ibadetlere çok vurgunun 

yapılmanın sebebi, bireyin nefsinin ıslahı ve güzel ahlâklı olmasını temin etmektir. 

Biçimsel olmaması ve şuurlu olması koşuluyla ibadetlerin inananları şükür, sabır, 

paylaşım, ahlâksızlıktan vazgeçirme doğrultusunda terbiye etmesi gerekir. Bu 

doğrultuda bir değişim ve dönüştürme yoksa bu hal, ibadetlerin hakiki anlamda 

yapılmadığını ifade eder (Sönmez, 2011: 128-130).

Allah’ın varlığına inanma, gerçek bir ahlâki hayat için zorunludur. Çünkü 

böyle bir ahlâk anlayışında niyet ve fiil bütünlüğü vardır (Aydın, 1991:188). Semavi 

vahiy geleneğinde peygamberlerin en çok çaba sarf ettiği sorun denebilir ki, gayb 

âleminin temel varlığı olan Allah’ı bireylere tam manasıyla anlatmak ve onları 
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şirkten uzaklaştırmaktır. Allah’a inanmada veya O’nu anlamada insan zihninin en 

büyük zaafı şirk koşmaktır. Allah tüm âlemlerin, göklerin, yerin, arşın, doğunun, 

batının Rabbidir (Fatiha, 1/2). Allah’ın her insanla özel bir ilişkisi olduğu için onu 

şirk ve isyandan kurtarıp, kendine inanan ahlâklı bir kul durumuna getirmek için 

terbiye eder, ona yardım eder. Allah’ın hidayeti bu terbiyesinin gereğidir. Bu amaçla 

toplumlara elçiler gönderip onlara kitaplar verir (Güler, 2014: 35).

Kur’an’ın dünyaya bakışında Allah düşüncesi, insanın ve varlığın kaynağını, 

kişinin dünyadaki yerini, yükümlülüğünü tayin ederken, ahiret fikri de evrenin ve 

insanın öldükten sonraki istikbalinin nasıl olacağını açıklar. Mekkî ayetlerde ahlâki 

amaçla yoğun bir şekilde kıyametin kopuşu, hesap gününde cennet- cehennem 

tasvirlerinin kullanıldığı doğrudur. Kur’an-Kerim ahlâki bağlamda ahiret düşüncesi 

temelde Allah’ın rahmeti ve adaletli oluşu gereği insanın ahlâkla ilgili hareketlerinin 

bir neticesi olarak açıklar. Bu iman prensibi, Allah’a imandan sonra inanılması 

gerekli görünen âleminin ikinci varlık sahasıdır. Birçok yerde ikisine birlikte imanâ 

çağrılır10 (Güler, 2014: 45-49).

İslam’ın Allah anlayışı, değerler dünyasının sürekliliğini ve değişmezliğini 

sağlayan en temel kavramdır. Allah’ın mahiyeti, değerin değişmez mahiyetinin 

protipini oluşturur. Bu değerlerin insan tarafından kabullenişi imanı temellendirir. 

İman ise eyleme dönüşerek ibadet ve ahlâk olarak tezahür eder. Tek bir zat 

tarafından tesis edilen bir ahlâk sistemi insanların hayatını kolaylaştırır. Ama bunun 

için öncelikle tevhid inancına sahip olmak gerekir. Aksi takdirde ahlâk konusunda 

uygulamada birlik bir yana, teorik tartışmaların da sonu gelmez. Zira şimdiye kadar 

çok sayıda düşünür ve filozof ahlâkın kaynağı konusunda ihtilaf etmişler ve ahlâki 

müeyyidenin ne olması gerektiğinde bir ittifak sağlayamamışlardır (Aydın,  2007: 

40-42).

İslam’da toplumsal bütünlük, ne pahasına olursa olsun belli bir toplumun 

veya kültürünün çatısı altında toplanıvermek değildir. Gerçek bütünlük toplum üstü 

bir ilkenin çevresinde olur. İslam’a göre bu Allah’tır ve O’nun ortaya koyduğu ahlâki 

değerleridir. Bunun dışında objektif beşeri hiçbir toplum kültürü yoktur (Aydın, 

1991: 131).

10 Bkz. Bakara, 2/62; Âl-i İmran, 3/314; Nisâ, 4/59; Mücadile, 58/22; Talâk, 65/2, gibi.
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Allah’a iman etme doğru kıymetlendirme ile mantıklı, bilgiyi temel alan 

mutlak onaylama düzleminden O’na minnettarlık hissetme, O’na değer verme, O’nu 

sevmek, O’ndan korkma, O’na itimat etme ve sığınma gibi hissel yaşam ya da gönül 

eylemlerine dönüştürülürse bireylere karşı oluşturulan ahlâkın temelli bir vurgusu 

olabilir. Dünyada baba, kardeş, oğul, eş gibi yakınlar sahip olunan mallar, yapılan 

ticaret ve hoşlanılan meslek, Kur’an’a göre, insana Allah’tan daha sevgili olmaması 

gerekir (Tevbe, 9/24).  Bunların hepsini Allah’ın verdiğini düşünerek O’na olan 

sevgiyi canlı tutmak O’nu her şeyden daha fazla sevmek gerekir. Bu sevgi sevilenin 

arzusuna itaati gerektirir. İnsanın Allah’a karşı duyduğu bu sevgi Kur’an’da Allah’ı 

razı etme fiilleriyle ortaya çıkar. Kur’an’ a göre, Allah ve Resulü hoşnut edilmeye en 

layık olanlardır. İnfak, ahlâki değerler, yoksulu doyurma, sabır, iyilik yapma gibi 

fiiller O’nu razı etme şekilleridir (Güler, 2014: 107-108).

İslam Dini’nde, yakın ilah tasavvuru, Allah’ın her an iş ve oluşta olduğu, 

devamlı olarak insanları gözetim ve denetim altında bulundurduğu Kur’an’ın açık 

beyanıyla ortaya konulmuştur. “Ey kullarım sana Benim hakkımda sorular sorarlarsa 

bilsinler ki Ben çok yakınım; dua edenin yakarışına her zaman karşılık veririm 

(Bakara, 2/186). Kur’an’ın tanıttığı şekliyle Allah ile her an kalben birlikte olan bir 

mü’min O’nun ilminin karşısında ahlâksız davranması söz konusu olamaz. Allah’ın 

kullarının yaptıklarını görmesi, bilmesi, kulları hakkında ahirette adaletle hüküm 

verilmesi içindir. Bu durumda kul, güzel ahlâk dâhil hiçbir dini hususta Allah’ın 

emirleri dışına çıkamaz (Aydın, 2007: 42-51).

İmansız ahlâkın yalnız başına müeyyide kuvveti olmaz. Zira ahlâksal 

prensiplere faaliyet kazandıracak imandır. Dünyada işlediklerinden sebep ahirette 

hesap vereceğine iman etmeyen bir kişinin tüm şerleri ve fenalıkları işlemesine hiçbir 

ruhi set yoktur. Allah’a ve ahiret gününe iman edenler Allah’tan korkup, nehyettiği 

eylemleri yapmazlar. Kuvvetli iman duygusu, bütün şerlere mani olan çok 

ehemmiyetli bir neden olduğu gibi, bütün iyi-güzel ahlâkın da membaıdır (Sönmez, 

2011: 133). İman gücüne göre amele sürükler. Amele götürmeyen imanın varlığı ile 

yokluğu birdir. O ölü imandır. Dirilerle ölülerin arasını canlılık ayırdığı gibi, 

imanlılarla imansızların arasını da amel ayırır. Amele götürmeyen iman yok 

hükmündedir, sahibini kurtarmaz, dolayısıyla makbul değildir (Yalçın, 1981: 102-

106).
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Kur’an’ın dünya görüşünün temelini oluşturan Allah ve ahiret inancı insanın 

umursamazlığı, arzularına uymasını gidermede ve ahlâki davranışı gerçekleştirmede 

iki temel dinamik etki unsuru olabilir. Ahiret, dünyaya bakışının ana bir esası olarak 

ahlâksal bakımdan bir neticedir. Zaman itibariyle gerçekleşmesi, gelecekte olduğu 

için ahlâki yaptırımda bir uyarı unsuru olarak kullanılmıştır. Allah’ın birliğini 

onaylamak bir durum saptaması değil, bir davranıştır. “Tevhid” basit bir olgu değil, 

Allah’ın bir olduğunun yargısıdır, bir bağlanmadır. Önemli olan Allah yolunda 

yeryüzünde ve hayatın bütün alanlarında O’nun kanıtı olmaktır (Güler, 2014: 110-

117).
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2. BÖLÜM

MEKKİ SÛRELERDE İMAN - AHLÂK İLİŞKİSİNİN TOPLUMSAL 

BOYUTLARI

2.1. MEKKÎ SÛRELERİN ÖZELLİKLERİ

Kur’an’ın Mekke dönemindeki ayetler, ayet adetleri bakımından Kur’an-

Kerim’in hemen hemen üçte birini meydana getirir. Hacim açısından ise üçte 

birinden azdır. Kur’an sûrelerinin adetleri bakımından dörtte üçüne yakın bir kısmını 

meydana getirir. Bunla birlikte birtakım sûrelerin Mekkî ya da Medeni olmasında 

görüş ayrılığı vardır. Yalnız Kur’an’ın Mekkî sûrelerinin kendisine has birtakım 

niteliklerinin bulunduğu da bir hakikattir. 

Kur’an- Kerim düşünürleri, Mekkî-Medeni ayırımı konusunda yaygın olarak 

mekân ölçütünü kıstas almışlardır. İletişimin /vahyin gerçekleştiği mekân, her zaman 

için, Mekke’den Medine’ye hicret eden, daha sonra buraya Fatih olarak dönen ve 

bundan sonra da ziyaret yâda hacc amacıyla gelip giden ilk alıcının (Hz Muhammed) 

yaşadığı mekâna bağlı olduğundan, kimileri, “Mekkî, Hicret’ten sonra da olsa 

Mekke’de inendir; Medeni ise, Medine’de inendir,” fikrini kabullenmişlerdir.  

Kimileri ise mekânsal tefrikte ileri gitmiş, Mekke ve Medine’nin dışında, dağda, 

mağarada gönderilenleri bulmaya da ehemmiyet vermiş; aynı biçimde seferde, 

otururken, gece ve gündüz, gökte ve yerde gönderilenler arasında bile ayırımı göz 

önünde tutmuşlardır (Nasr, 2001: 103).

Nasr’a göre, Mekkî- Medeni ayırımıyla alakalı başka bir ölçüt de, Kur’an 

metninin bu iki zamandaki muhataplarından hangisine hitap ettiğine dikkat eden 

ölçüttü. Bu ölçütü kabul edenler “Mekkî, Mekkelilere hitap eden; Medeni ise 

Medinelilere hitap edendir,” fikrindedirler. Ne var ki, bu noksan bir ölçüttür. Şöyle 

ki, Kur’an’ın muhatapları insanlar ve inananlar kavramlarını aşacak kadar farklıdır. 

Söz gelişi, o halde, Kur’an’ın ilk alıcısı olan Hz. Muhammed’e yönelik bir çok hitap 

nasıl sınıflandırılacaktır (Nasr, 2001: 104)?

“Ayırım için başvurulacak ölçüt, bir taraftan olguya, diğer taraftan da Kur’an 

metnine dayanmalıdır. Olguya dayanmalıdır; çünkü metnin hareketi olgunun 
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hareketiyle bağlantılıdır. Bu ölçüt, içerik ve yapı itibarıyla da, metne dayanmalıdır. 

Zira metnin Mekkî- Medeni kısımlarına damgasını vuran, onun olgu içindeki 

hareketinin etkileridir. Olgunun hareketine baktığımızda Mekke’den Medine’ye 

yapılan hicretin, sırf mekânsal bir geçiş olmadığını görürüz. Zira Mekke’deki davet, 

çok az istisna dışında ’uyarı’ safhasından ‘risalet’ safhasına hemen hemen 

geçmezken; Medine’ye hicret, vahyi risalate dönüştürmüştür. Uyarı ile risalet 

arasındaki fark; uyarının düşünce düzeyinde eski anlayışlarla mücadele etme ve yeni 

anlayışlara çağrıda bulunmayla alakası olması ve bu şekliyle de olgunun 

bozukluğuna, dolayısıyla da onu değiştirmeye girişim bilincini harekete geçirmeye 

yönelmesi; risaletin ise, yeni toplumun ideolojisinin oluşturulması anlamına 

gelmesidir. Fakat bu geçiş bir çırpıda gerçekleşememiştir. Medine halkı, kendi aile 

ve çocukları için canlarını ortaya koydukları gibi, Hz. Peygamberin uğrunda da her 

şeyi feda edecekleri üzerine ona bağlılık yemini etmişlerdir. İşte bu, İslam’a çağrı 

tarihinde, dolayısıyla da metnin hareketinde yeni bir dönüm noktasının habercisi 

olmuştur” (Nasr, 2001: 104).

Uyarı karşı tarafı etkileme esasına dayanır. Etkileme ise, rolünü icra ederken 

vurgulu ve çarpıcı bir üsluba sahip bir dili esas alır. Bu, genel bir nitelik olarak, 

tamamı Mekkî olan kısa sûrelere hâkim olan üsluptur. Fakat risalet, diğer taraftan, 

muhataba seslenmekte ve ona, salt etkilemenin ötesinde daha geniş bir muhteva 

sunmakta, dolayısıyla da oluşum ve yapı düzeyinde farklı bir dile gereksinim 

duymaktadır. Risalette, etkileme yönü tümden iptal edilmemekle birlikte, bilgi 

aktarımı yönü daha baskın bir karakter arz eder. Uyarı ise öncelik etkilemededir ve 

bilgi aktarımı yönü oldukça zayıf ya da ikincil bir meselidir (Nasr, 2001:107).

 Mekkî sûrelerin özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

1. Mekke’de inen sûrelerin ve ayetler grubunun ekseriyeti öncelikle ahenk, 

uyuşma ve ölçü bakımından eksiksiz bir bütünlük kapsamındadır. İkinci 

olarak; ayetleri kısadır. Bunla birlikte ifadesinde, üslubunda, hitabında, 

mücadelesinde, eleştirisinde, övgüsünde, vaadinde, tehdidinde, 

müjdelemesinde ve uyarmasında güçlü bir vurguya, etkiye ve nüfuza sahiptir.

2. Allah’a davet, itaat ve ibadetin sadece Allah’a olduğu hususu yoğun bir 

şekilde işlenir. Şirke ve onunla ilgili her şeye karşı etkili, çeşitli ve güçlü bir 
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üslupla savaşılır. Yine, İslam’ın ahlâki, toplumsal, insani ilkeleri çeşitli, etkili 

ve güçlü bir üslupla yoğun bir biçimde işlenir.

3. Mekkî Sûrelerde ahlâki, sosyal, insani davetin üslubu, yaşama ve 

yasalaştırma üslubundan daha çok; sevdirme, beğendirme, teşvik etme, örnek 

verme, vaad etme ve tartışma üslubudur.

4. Ehli Kitab’ın durumu ve konumlarının hikâye edilişi yumuşaktır, sertlik 

yoktur. Üslubu ve içeriğinde, hedef ve taraf olarak onlarla İslam daveti 

arasında birlik olduğu vahyedilmektedir.

5. Ahiret hayatı, onun mükâfatı, cezası, onunla müjdeleme ve uyarma bu 

dönemde çokça kullanılmış, tekrar edilmiş ve çeşitli vesilelerle gündeme 

getirilmiştir. Aynı şekilde peygamberlerin ve kavimlerinin, Âdem ile iblis’in 

hikâyeleri de çokça anılmış, tekrar edilmiş ve çeşitli şekillerde gündeme 

getirilmiştir. Melekler ve cinler değişik açılardan bazen genişçe ele alınmış, 

bazen de kısaca değinilerek geçilmiştir.

6. Kâfirlerin yalana, tartışmaya ve ithamlara yönelik sözleri ve tavırları, onların 

bu tutumlarının reddedilmesi, onların yalanlanması, eleştirilmesi ve tehdit 

edilmesi Mekkî sûrelerde çokça yer almış ve çeşitli vesilelerle gündeme 

getirilmiştir.

7. Mekkî Kur’an’da münafıklardan yaklaşık olarak söz edilmemiş, onların 

durumları, aldatmaları ve komploları dile getirilmemiştir.

Kur’an’da Mekkî sûrelerin bütününde ve ayrı bölümlerinde işlenen konular 

yaklaşık olarak aynıdır. Bunlar çağrı, bilgi verme, niteleme, hikâye etme, tartışma, 

korkutma, müjdeleme ve kıssaları verme açısından benzerlik arz etmektedir.

Bunların hepsinde o dönemin karakteristiği belirleyecek izler mevcuttur. Zira 

o dönemde, Hz. Muhammed (s) ve Müslümanlar güç ve sayı açısından zayıftı. O 

dönemde, davet; ikna etmeye, tartışmaya, delil getirmeye, münazaraya ve güçlü bir 

iradeye dayanıyordu. Bu dönem davet dönemi idi. Muhataplar, inançlarında, 

geleneklerinde ve tutumlarında birbirine benzerlik arz ediyordu. Durum bu 

olduğundan, bu dönemde bir hukuk ve kanun; onları uygulayacak etkili bir güç 

yoktu. Yanı sıra, bazı insanların, Medine döneminde münafıkların yaptığı gibi, 

Muhammed’e ve Müslümanlara yaranmak için içindeki küfrü gizleyip İslam 

olduklarını dışa vurmalarına neden olacak bir ortam da yoktu ( Derveze, 1989: 132).
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Sözü edilen bu benzerliğin Mekkî sûrelerin ve ayetlerin muhtevasında da 

ortaya çıktığı görülmektedir. Kur’an okuyucusu bu dönemin başında, ortasında ve 

sonunda indiği rivayet edilen ayetler demeti ve sûrelerin pek çoğunda korkutma, 

misaller getirme, hatırlatma, daha önceki kavimlerin ve peygamberlerinin Âdem’le 

İblis’in kıssasını anlatmada, Arapların bu çağrı karşısında etkilenip irkilmemeleri ve 

çağrıyı ret etmelerinden dolayı tenkit etmede, onlarla olan münazaraları, onlara 

verilen cevapları, hikâye etmede onların bu tartışmalara ve yüz çevirmeye dayalı 

konumlarını belirlemede dilin çok yumuşak olduğunu, sert olmadığını görür. Bunun 

yanında okuyucusu bu dönemin başında, ortasında ve sonunda indiği rivayet edilen 

sûre ve ayetlerin dilinde bir katılık ve sertliğin olduğunu, uyarıyla beraber bu 

sertliğin giderek artmaya başladığını ve alanının genişlediğini görebilir. Özellikle 

dönemin sonunda indiği rivayet edilen sûrelerde, esneklik özelliğinin gittikçe 

azaldığı gözlemlenmektedir (Derveze, 1989: 133).

2.2. İMANLI VE AHLÂKLI BİR TOPLUM

Sosyal yaşam, içinde ömür sürdüğümüz, toplumsal iletişime geçtiğimiz, 

bireyden önce var olan ondan sonra da var olacak, hareketli ve vakitle değişime 

uğrayan bir yaşamdır. Ancak sosyal yaşamda durağan olan şey, ne zamanda yaşarsa 

yaşasın, bireyin birtakım toplumsal vazife ve yükümlülüklerinin olduğudur. Bu 

vazife ve yükümlülüklerinin bütünü “toplumsal ahlâk” olarak sınıflandırılır (Uysal, 

2011: 353).

Kur’an- Kerim’in ana gayesi dünyada adaletli ve ahlâksal köklere dayanan, 

sürdürülebilir bir sosyal intizam kurabilmektir. Fakat böyle düzen kurabilmesi için 

takva ruhunun, yani gerçek bir sorumluluk duygusunun, birey olarak insan tarafından 

geliştirilmesi mutlaka şarttır. Kur’an bireyin bu vazifeyi sırtlanacak aşamaya 

gelemediğini sıkça dile getirir. İnsan davranışlarıyla ilgili kavramlar ve özellikle 

“takva”, yalnız sosyal bir anlamda mana taşır.  Kişilerin ve özellikle toplumların 

sonunda helak edilmelerine sebep olan “kendine karşı adaletsiz olma (nefsine 

zulmetme) fikri bile, gerçekten tarihi ve sosyal bir ortamda var olma hakkının yok 

edilmesi demektir. Toplumlar söz konusu olduğu sürece “Allah gözetleme 
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kulesindedir” (Fecr, 89/14). “Ve ne yerde ne gökte zerre bir şey Allah’ın dikkatinden 

kaçmaz” (Yunus, 10/61; Sebe’, 34/3), buyrulmaktadır (Rahman, 2011: 79-167).

Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda öncelikle şirkten arınmış, 

faziletlerle donanmış bir toplum oluşturmak için çaba sarf etmişlerdir. Kur’an’da sık 

sık tekrar edilen “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma” prensibi, ahlâki faziletlerle 

donatılmış, her bakımdan örnek bir toplum oluşturmaya yöneliktir. Bu Kur’an 

ahlâkının mühim bir özelliğidir. “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin 

velileridir; iyiyi emreder kötülükten alıkorlar” (Tevbe, 9/71). “Emr-i bi’l ma’ruf 

nehy-i an’il münker,” mükellef her inananın, şahsi sorumluluk ve yükümlülüğünü 

bilip, tatbik edildikten sonra, cemiyete karşı uygulaması gereken toplumsal ve ahlâki 

bir vazifedir. Bireyden başlayarak, eğitim-öğretim yoluyla toplum da ıslah 

edilmelidir. İnsanın nefsini ıslah konusunda namaz çok önemli bir faktördür. Çünkü 

ikame edilen beş vakit namaz Mü’mini, kötülüklerden ve aşırılıklardan mutlaka 

uzaklaştırır (Ankebut, 29/45).  İslam’da her insan öncelikle kendi yapıp ettiklerinden, 

sonra emri ve yönetimi altındakilerden, sonra da “ Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i an’il-

münker” görevi sebebiyle topluma karşı sorumludur ( Duman, 2008: 2/166).

İslam toplumu “Allah’ı seven, dolayısıyla da Allah’ın kendilerini sevdiği” 

(Mâide, 5/54) bir toplum olarak tanımlanmıştır. Çünkü O’nun yolunda bir çaba 

içindedirler, fedakârlıklarına karşılık, küçümsenmelerine de aldırış etmemektedirler. 

Onların en önemli özelliklerinden birisi de bir orta ümmet kılınmış olmalarıdır 

(Bakara, 2/143). Çünkü Onlar her şeyde kararlı ve orta bir yol izlemektedirler ve 

sorumluluklarının farkındadırlar (Aydın, 1991: 135).

Kur’an- kerim’in amacı olan adalete ve ahlâka dayanan bir cemiyet intizamı, 

tüccar olan dönemin Mekke topluluklarında üstün olan sosyal ve iktisadi dengesizlik, 

güçlü bir biçimde ayıplanarak duyurulmuştur.  Kur’an- Kerim bu şeye, Mekke 

topluluklarının iki tarafını tenkit etmekle başlar. Bunlar ortak koşmak ve aşırı bir 

biçimde sürüp giden toplumsal-iktisadi eşitsizliktir. İnsanoğlunun ana birlikteliğini 

yalnız tek olan Allah temin edebilir. Ekonomik eşitsizlikler ısrarla eleştirilmiştir. 

Ekonomik eşitsizlikler sosyal uyumsuzlukların çekirdeğini oluşturuyordu ve 

bayanlar, yetimlerin hakkını, hukukunu çiğneme ve kölelik kurumu köklü bir 

değişim gerektiriyordu  (Rahman, 2011: 80).

Mekke şehri fazla gelişme gösteren ve varlıklı, tüccarı bol bir şehirdi. Fakat 

aynı zamanda zayıfları, herhangi bir kabileye mensup olmayanları, köleleri ve 
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ücretlileri sömüren bir yer altı dünyası ile ticari ve parasal hilelerin birçok çeşidi bu 

toplumda vardı. Kur’an ayetlerinde bu bencillik, koyu merhametsizlik ve lüks 

tüketme, diğer yandan aşırı fakirlik ve çaresizlik olarak ifade edilen bu hale, pek 

etkili bir üslupla şahitlik etmektedir (Rahman, 2011: 80).

Malı, mülkü kötü kullanmak, bireyin daha yüksek değerlere yönelimine engel 

olur, “bu dünyanın adi bir parçası” ve “bu dünya hayatının bir hayali” biçimine 

döndürür (Âl-i İmran, 3/185-187; Nisâ, 4/77; Tevbe, 9/38; Yunus, 10/23-70).  

Mekkelilerin tek yönlü olarak servet peşinde koşmaları” bilgilerinin en yüksek 

derecesi” olarak tanımlanmıştır. Çünkü onlar hayatın daha yüce amaçlarından 

habersiz bir şekilde “bu dünya hayatın sadece dış yüzünü” (Rum, 30/7), bilirler 

(Rahman, 2011: 82).

Fakirlerin refahıyla ilgilenilmediğinde yapılan ibadetler bile riyakârlık olur 

(Ma’un, 107/1-7). Muhtaçları akla getirmeme, bencil ve basit fikrin en ana 

anlatımıdır, bireyin en zayıf olan halidir. Mekke toplumu sahip oldukları mallarını 

kendilerinin elde ettiklerini zannediyorlardı. Bundan dolayı istedikleri gibi harcayıp 

veya dağıtacaklarını iddia ediyorlardı. Kur’an ayetleriyse, öncelikle sahip olunanların 

üzerinde yoksulların da hakkı olduğunu vurguluyordu (Mearic, 24-25). Ayrıca 

Kur’an, Mekkelilere gerçekten kendilerine ait olan servetin bile istedikleri gibi 

harcayamayacaklarını belirtir. Çünkü yoksulluk denizinde bolluk adaları oluşmaz 

(Rahman, 2011: 82). Bu durum ise kibir ve kabalık olarak açıklanabilen bir 

husustur.”Küstahlık ve servet ile kibirlenme” kulların sahip oldukları güçleri 

abartmalarıyla ilişkilidir. Bu tutum aynı zamanda yaratıcıyı inkâr etmeyi ve onu 

ihmali dolayısıyla kulluk şuurunun yokluğunu ima eder. Bunun aksine Kur’an insanı, 

ibadetlerini yerine getirerek Allah’a bağımlılığını itiraf etmeye çağırır. Zira malik 

oldukları refah O’ndandır ve bu sebeple O’na hizmet etmeye layık olan Allah’a karşı 

olan vazifelerini ifa etmelidirler (Watt, 2015: 40).

Sağlıklı ve dayanıklı bir topluluk, yükümlülüklerinin şuurunda olan bireylerle 

ancak mümkün olur (Gölcük, 2011: 158). Kur’an toplumla ilgiyi kesmeyi, 

insanlardan uzaklaşıp münzevi bir hayat sürmeyi ve sorumluluktan kaçmayı kabul 

etmez. Çünkü kişi, toplumdan soyutlandığı zaman insanlara karşı görev ve 

sorumluluklar diye bir şeyden bahsedilemez. Hâlbuki Kur’an’da Allah, yoksulu ve 

yetimi doyurmak, onlara destek olmak, insanların arasını bulmak, mazlumların 
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hakkını savunmak, gerekirse bu uğurda cihad etmek, yollarını şaşırmış olanlara 

doğru yolu göstermek vb. gibi sosyal içerikli mesajlar vermektedir.

2.3. MEKKİ SÛRELERDE İMAN - AHLÂK İLİŞKİSİNİN TOPLUMSAL 

BOYUTLARINI İFADE EDEN TEMEL AHLÂKİ TUTUMLAR

İman ve ahlâkla ilgili ayetlere bakıldığında,  iman ile ahlâkın bir sosyal aktör 

olarak bireyin kişiliğinde, içsel hayatı, davranışları ve sosyal ilişkileri bakımından 

anlattığı manaların dikkat çektiği görülür. Ayetlerin birçoğunda, mü’minlerin 

niteliklerine dikkat çekilerek imanın hakikatinde sosyal yönlerine, “biz” boyutuna 

vurgu yapılmaktadır. Kur’an-Kerim’in Mekke’de inen ayetleri başta olmak üzere bir 

çok ayetinde mü’minlere ahlâki prensip, unsur, nitelik ve davranış inananlara ahlâki 

ilke, hatırlatılması, iman-güzel ahlâk bağlantısının kurulması da imanın toplumsal 

boyutunu vermektedir (Okumuş, 2014: 17).

İman kalbe ait bir tutumdur ve kalplerde olanı ise ancak Allah bilir. Diliyle 

ikrarda bulunanın ise sözlerinde samimi olup olmadığını anlamak çok zordur. 

İmandaki samimiyet ancak onun sonucu olan güzel ahlâk ile anlaşılır. Zira güzel 

ahlâk, imanın tabii bir sonucu, doğal bir yansımasıdır. Bundan dolayı inanmış bir 

insanın hayatının bütün alanlarında, ahlâkın tüm güzelliklerini sergilemesi gerekir 

(Yazıcı, 1999: 184). Kur’an mü’minleri böyle nitelemekte, imanla birlikte olması 

gereken değişime dikkat çekmektedir.

Kur’an’a göre İslam ahlâkı, dinamik ve hayatın içinden bir ahlâk sistemidir. 

Mü’minin yaşantısında iman-ahlâk bütünlüğü, insan ilişkilerinin tamamına yansır, 

böylece insani, ahlâksal hareketlerle, tabiat ve varlıkla münasebet düşüncesi de 

imanın hususiyeti olur. Bu konunun en göz alıcı ifadesi Lokman sûresinde 

görülmektedir (Lokman, 31//1-5). Bu suredeki Lokman’ın evladına nasihatleri, 

Müslümanların günlük yaşamlarındaki, imanın toplumsal boyutlarını açıkça ifade 

der. Anne-babaya iyilik, yapılan iyiliği küçümsememek ve değerli görmek, iyiliği 

yaygınlaştırıp kötülükten sakındırmak, dertlere yönelik sabretmek, böbürlenmemek, 

kibirli olmamak, yürümede dahi ağırbaşlı ve alçakgönüllü olmak ve sesini kısmaktır 

(Lokman, 31/14-19). Bu ayetlerin tümü İslami imanın, ütopik düşünceler sistemi 

değil, ahlâksal bir iman olduğunu anlatmaktadır. Yakın konuların insanın beslenme 
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ve tüketim alışkanlığından, gündelik hayatın davranış kalıplarına, özel hayatından 

sosyal sorumluluk ve ödev şuuruna uzanan boyutlarını Kur’an’ın çeşitli sûre ve 

ayetlerinde görmek mümkündür. Bundan dolayı Hz. Muhammed (s) bir hadisinde 

“imanın yetmiş küsur bölümü olduğunu hatırlatmış ve bu bölümlerin en yükseğinin 

Allahtan başka ilah olmadığını dile getirmek dile getirmek; en aşağısının ise 

insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırıp atmak” (Buhari, İman, 3),  olduğunu 

ifade etmiştir  (Özafşar, 2007: 134).

Kur’an’ın pek çok ayetinde iman eden mü’minlerin özellikleri 

anlatılmaktadır. Bu ayetlere bakıldığında açıkça görülür ki iman edenin belirli ahlâki 

değerler ve tutumlar içinde olması gerekir. Bu özellikler, Allah’a verdikleri sözü tam 

olarak yerine getirme, yaptıkları sözleşmeye riayet etmedir. Müminler: Allah’ın 

koparılmamasını emrettiği bağı korurlar, Rabblerini sever, sayar ve ondan çekinirler. 

Çünkü onlar hesabın kötüsünden korkarlar. Onlar, rablerinin rızasını gözeterek 

açlığa, yokluğa ve Allah yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıya sabreder, göğüs 

gererler. Namazı ikame eder, kendilerine verilenlerden de gizli ve aşikâr infak 

ederler. Kötülüğü iyilikle karşılarlar. Ahiret yurdunun en ala sevabı işte bunlar 

içindir. Burası ebedi cennetlerdir. Bunlar ve salih olan babaları, eşleri, evlatları oraya 

girerler. Melekler de çeşitli kapılardan yanlarına girer ve sabretmenin sebebiyle “size 

selam olsun ahiret yurdunun sevabı ne de güzeldir!” derler (Ra’d, 13/19-24).

Kur’an’ın başka bir sûresi de mü’minler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir diye 

başlar. Bu sûre tam manâsıyla iman eden insanın,  portresini çizer. Bu sûrede sayılan 

mü’minlerin özellikleri ise şunlardır: Müminler, kesinlikle başarıya ermişlerdir; zira 

onlar, namazlarında huşu içerisindedirler, boş sözden yüz çevirirler, zekât için çaba 

sarf ederler, ırzlarını korurlar; sadece eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları hariç. 

Müminler emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler, namazlarını korurlar. İşte 

Firdevs bahçelerine varis olacak ve orada ebedi kalacak olanlar bunlardır 

(Mü’minun, 23/1-11).

Kur’an’ın En’am sûresinde ise insan hayatının tüm alanlarını kapsayan 

yasaklar ve emirler vardır. Yasaklanan şeylerin ortak noktası, bütününün, insan 

doğasını, yaratılışını bozan şeyler olmasıdır. Emirler ise insanlar arası ilişkilerde 

vazgeçilmez olan ilkelerdir. De ki: “Gelin, rabbinizin size neleri haram kıldığını 

okuyayım: bilesiniz ki rabbiniz, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, anne ve 

babalarınıza iyilik etmenizi emretti. Sakın ha, doyuramam endişesiyle çocuklarınızı 
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öldürmeyin. Çünkü sizi biz doyuruyoruz, onları da biz doyuruyoruz. Fuhşun açığına 

da gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte 

bunlar belki düşünüp anlarsınız diye Rabbinizin size tavsiyeleridir. Yetişkin vasfını 

kazanıncaya kadar yetimin malına en güzel niyetten başkasıyla yaklaşmayın. Ölçüyü 

ve tartıyı adaletle tam tutun. Akrabanız da olsa, konuştuğunuz zaman âdil olun. 

Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin. Bunlar da belki düşünür, öğüt alırsınız diye 

rabbinizin size tavsiyeleridir” (En’am, 6/151-152).

Kur’an’ın bütününe bakıldığında iman ettikten sonra, iman edenlerin 

yaşamını şekillendiren, yaşamlarına anlam katan ahlâki bağlamda, daha birçok  emir 

ve yasaklar vardır. Bu ayetler izlendiğinde iman ile ahlâkın ayrılmaz bir bütün olarak 

müminin şahsiyetinde bütünleştiği görülmektedir. Kur’an incelendiğinde; iman-ahlâk 

ilişkisinin toplumsal boyutlarını ifade eden birçok temel ahlâki tutumlara 

ulaşılacaktır. Bunlar: Allah’a iman, Allah’a ortak koşmamak, riyakârlık ve 

ikiyüzlülükten kaçınmak, salih amel kapsamında infak, verilen emanetlere ve ahitlere 

riayet, dürüstlük, şükür, adalet, hayâ, affetmek, sabır, yetimin malına el uzatmamak, 

zulüm etmemek, hırsızlık yapmamak, kibirli olmamak, zinaya yaklaşmamak, iftira 

etmemek, adam öldürmemek, çocukları öldürmemek, faize yaklaşmamak, israf ve 

cimrilik etmemek, gibi ilkeler olabilir. Ayrıca bir taraftan fertten bu ahlâki özellik ve 

davranışlar istenirken diğer taraftan, toplumu da bu iyi ve güzel olan şeylere teşvik 

etmesi istenmektedir. Yasaklanan davranışları mü’minin yapmaması istenirken diğer 

taraftan yasakları çiğneyenleri uyarması, engel olması istenmektedir. 

Kur’an ahlâkının temeli ve özeti takvadır. Kur’an açısından Mü’min bir 

topluluğa götürmeyen iman ile takva manalı değildir. Buradan hareket ederek, 

Kur’an’ın öne sürdüğü toplumun, imanlı ve takvalı olan bireylerin oluşturdukları bir 

süreçtir. İslam Dini, ahlâki ve toplumsal bir takım faaliyetler istemektedir. Bu da 

iman kavramının ahlâki ve toplumsal boyutunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır 

ki, bu boyut, ancak iman-amel ilişkisi söz konusu olduğunda yani iman işlerlik 

kazandığında bir değer kazanmaktadır. Kur’an’a göre bir mümin için en büyük hedef 

ve amaç Allah’ın sevgisini kazanma ve O’nun rızasını alma, razı etme eylemidir 

(Bakara, 2/265, 272; Nisa, 4/114; Kehf, 18/28; Nur, 24/37; İnsan, 76/9, vb. gibi). Bu 

yüzden kulun yaptığı her işte Allah’ın ve Resul’ünün hoşnutluğunu düşünerek 

hareket etmesi gerekir. Hayatında bu endişeyi yaşayan insanın ise ahlâksızlık 

yapması düşünülemez. Ayrıca Allah’a duyulan bu sevgi, O’nu razı etme eylemleriyle 
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meydana gelir. İşte bu eylemlerin birçoğunda iman-ahlâk ilişkisinin toplumsal 

boyutları görülür. Kur’an’ın birçok ayetinde özellikle Mekkî Kur’an’da iman-ahlâk 

ilişkisinin toplumsal boyutlarına vurgu vardır. Bu bağlamda, Kur’an’da bir mü’min 

tanımı vardır. Buna göre; mü’minler yalnız Allah'tan korkup sakınırlar, O’na ibadet 

ederler, O’na ortak koşmazlar, mü’minlerin asıl hedefi Allah rızasıdır, ahirete ve 

gayba iman ederler, Allah’ın dinini tebliğ ederler, gizliden ve açıktan infak ederler, 

emanete riayet ederler, adaletlidirler, sabırlıdırlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar, 

yoksulları korurlar, kibirli değil aksine alçakgönüllüdürler, iffetlerini korurlar, 

arkadan konuşmaz, kusur araştırmazlar gibi hususlar bu tanım kapsamında 

değerlendirilir.

2.3.1. Ahlâkî Tutumlar

Mekkî sûrelerde iman - güzel ahlâk ilişkisinin toplumsal tezahürleri 

bağlamında verilen kavramlar ile bu kavramların işaret ettiği Mü’min birey ve 

toplumun nitelikleri, İslam’ın Mekke döneminde iman ile iyi ahlâkı derununda ve 

bedeninde somutlaştırmış Müslüman bireyler ve toplum tesis etmenin amaçlandığını 

göstermektedir.  

2.3.1.1. İman etme

İman’ın türemiş olduğu kök kelimelerden emn, emanet ve tasdik, insanın 

korkudan kurtulması ve güven duyması demektir. Emn, korkunun, emanet ise 

ihanetin zıddıdır. Bu ifadelerde iman kelimesinin ahlâk ile yakın ilişkisi olduğu, yani 

ahlâki davranışları içerdiği görülmektedir. Zira emanet, ahlâki bir davranış; ihanet ise 

ahlâki olmayan bir davranıştır. Doğruluğunun aksine bir delil bulunmadıkça haber 

verenin haberinin doğruluğunu tasdik etmek ahlâki bir davranıştır. “İman” 

kelimesinin “ikrar ve itiraf” (Bakara, 2/285), “iz’an ve kabul” (Yusuf, 12/17) 

anlamlarında ahlâki anlam içerdiği görülmektedir. İman kelimesinin türediği 

“âmene” fiili, güven vermek, emin kılmak, emin olmak, sağlam ve güvenilir olmak, 

itimat etmek gibi anlamlara gelmektedir ki, bunların hepsi ahlâki davranışlardır 

(Aydın, 2007: 29-30).
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Kur’an, arzulara uyularak oluşturulan ahlâki rölativizmi ortadan kaldırma 

amacının yanında insanlığın ahlâki hayatına getirdiği katkısı, ahlâki doğruyu 

davranışa dönüştürmede insanın gösterdiği kayıtsızlığı ortadan kaldırarak ahlâki 

doğrunun, iyinin maksimum düzeyde insan tarafından sürekli fiilleştirmesini 

sağlamaktır. Bunu da insanın mantıki ve ahlâki yanını ortaya çıkararak bir Allah’a 

inandırma ve onun zarar, acı ve sıkıntıdan kaçıp, yarar, haz ve mutluluğa yönelme 

duygusuna hitap eden ahiret inancını sürekli ayakta tutarak yapmaya çalışır. Kur’an’a 

göre Allah ve ahiret inancı, insanın yeryüzünde kendi cinsine karşı takınacağı tavrın 

iyi yönde ve sürekli olmasının iki temel unsuru olmaktadır (Güler, 2014: 106).

Semavi dinler bakımından Allah’a iman, ahlâki anlamda bir gereklilik olduğu 

gibi, ahlâki kaidelere uymak da Allah’a inanmanın bir gereğidir. “İnsandaki ahlâkî 

değerlerin varlığı, aynı zamanda o değerlerin bir kaynağı olarak Allah’ın varlığına da 

büyük bir işarettir. Bundan dolayı Allah inancı ve ahlâk birbirini bütünleyen, insan 

hayatına anlam kazandıran temel değerlerdir. Allah’a iman, soyut bir kavram 

şeklinde hayatla ilgisi olmayan bir inanış değildir. O, insanı amelî-ahlâkî açıdan her 

an canlı tutan ve onun sürekli iyi yönde hareket etmesini sağlayan önemli bir güç 

durumundadır. Çünkü Allah’ın varlığı kabul edilince O’nun vahyinin, dolayısıyla 

emir ve yasaklarının da kabul edilmesi gerekir. Zira Allah Teâlâ, hem varlığın hem 

de dini-ahlâkî değerlerin kaynağıdır. Buna göre, Allah’ın varlığına inanma ahlâkî 

hayatta iyinin yapılması için teşvik edici bir unsur olmaktadır. Yani ahlâkî hayata bir 

inanç boyutunun eklenmesi insanın tutumunda önemli bir değişiklik meydana 

getirir.” İslam Dini’ne göre, birey Allah’ın buyruklarına uymadıkça hakiki anlamda 

iman etmiş sayılmaz. İslam böylelikle bilgiyi nazari olmaktan çıkararak, ameli 

olmaya yön vermektedir (Acar, 2012: 77-240). 

“Allah’a olan iman doğru değer biçme yolu ile mantıki, bilgi temelli kesin 

tasdik düzleminden O’na minnettarlık duyma, O’na saygı gösterme, O’nu sevme, 

O’ndan korkma, O’na güvenme ve sığınma gibi duygusal yaşantı veya kalp fiilleri 

haline dönüştürülürse insanlara karşı gerçekleşen ahlâkın köklü bir dinamiği olabilir. 

Bu anlamda insan bir başka kişiye veya topluma ahlâki davranmakla, Allah’ın 

boyasıyla boyanmış, O’nun ipine sarılmış, O’nun yolunda, O’na ibadet etmiş olur” 

(Güler, 2014: 107).
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2.3.1.2. Şirk ve Küfr

Sözlükte şirk “ortak olmak” ve “ortaklık”; “ortak koşmak” anlamındaki 

işrâktan isim konumunda bulunan şirk, küfür demektir. Şirk koşana müşrik, şirk 

koşulana şerîk denir. Terim olarak “Allah’ın zâtında, sıfatlarında, fiillerinde veya 

O’na ibadet edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanma” 

demektir (Sinanoğlu, 2010: 39/193). Kur’ân’da şirk kavramı birçok yerde yer 

almaktadır. Allah’ın ilahlığına ortak koşmak manasındaki şirkin konusu Kur’an’da 

küfr’/küfüv (denk, benzer), misl (eş, benzer), velî/vâlî (dost, efendi), nid (özünde 

benzeri), şefî (şefaatçi) ve şehîd (yardımcı, lehte şahitlik yapan) sözcükleriyle 

anlatılmıştır. Kur’an ayetlerine göre şirk Allah’ın asla affetmeyeceği günahlardan 

olup, aynı zamanda doğru istikametten yön değiştirme (Nisâ, 4/48-116) ve çok büyük 

bir zulümdür (Lokmân, 31/13). Şirkin en önemli nedenlerinden biri bilgisizlik yani 

Allah’ın zatına layık şekilde bilinmemesi, tevhide imanın icap ettirdiği gibi 

kabullenilmemesi veya muhafaza edilememesidir. Tevhid inancı ilk peygamberle 

başlamış, Allah insanı, akıl, idrak, irade kuvvetiyle donatmış ve kendisinin dışında 

başka ilahların olmadığını insanlara anlatan peygamberler ve kitaplar göndermiştir. 

Fakat insanlar zamanla bu tevhid inancından uzaklaşarak, dünyada ve tabiatta 

olanların arkasındaki yaratıcısını unutmuş ve sebepleri başka şeylere vermiştir. Bu 

sebeple şirk bilgisizliğin, aklını kullanamamanın, bencilliğin, kibrin eseridir 

(Sinanoğlu, 2010: 39/ 193).

Tevhîdin inanç boyutunun yanında toplumsal ve ahlâkî boyutları da vardır. 

Kur'ân'da şirkin pek çok tehlikesine vurgu vardır. Zira birden fazla ilahın kabulü 

kalplerde bir ayrılık meydana getirir. Herkes gücünün üstünde kabul ettiği değişik bir 

varlığa inanırsa bu inanç, topluma da yansıyacak ve insanların kabul ettiği tanrılar 

adedince, belki de ondan daha fazla, farklılıklar ve ayrılıklar meydana gelecektir. 

İnanç açısından ayrılıkların çok kolayca taassuba dönüşeceği göz önüne alınırsa bu 

durumun toplumun fesadına yol açacağı muhakkaktır. Hâlbuki tek olan Allah'a 

inanmak, ruhlarda bir bölünme meydana gelmediğinden, iç huzurun teminatı olur ve 

bu huzur elbette topluma da yansır. Ayrıca toplum fertlerinin tek Allah'a inanmaları, 

aralarındaki kardeşlik bağının da çok güçlü olmasını sağlar.

İslâm düzeninde de tüm kanuni düzenlemeler ve tüm yönergeler yegane 

menşeden beslenir ve tek bir şeye vurgu yapar. Sözü edilen tek menşe Allah’a iman 
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ve vurgu yapılan şey de bu imanın belirgin işareti -hiçbir şart ve bağı olmaksızın-

Tevhid ilkesidir. Bundan dolayı bütün kanuni düzenlemeler ve yönergeler arasında 

kuvvetli bağ vardır. Aralarında ahenk vardır, birini diğerinden ayrılmaz, kâinatla, 

hayatla ve beşerle ilişkileri düzenleyen tüm ana kavramlar, tüm ana düşünceler 

Allah’a iman ilkesinden doğar. Toplumsal, iktisadi, siyasi ve ahlâki tüm düzenler bu 

ana kavramlara dayanır. Bu ana kavramlar insanlar arası etkileşimi etkiler. 

Yeryüzündeki bütün insani faaliyetlere yön ve biçim verirler; hem fertlerin 

vicdanlarına ve hem de toplumsal yönlere. Böylece insanlar arasındaki ilişkilere 

ibadet niteliği kazandırırlar. Çünkü bu ilişkiler Allah’ın sistemine ve denetimine 

uymayı içerir. İbadetleri, insanlar arası ilişkilerin dayanağı yaparlar. Çünkü bu 

ibadetler insanın vicdanını ve davranışlarını arındırır. Yine bu temel kavramlar hayatı 

son çözümde, sırf Allah’ dan kaynaklanan, sırf O’ndan alınmış talimatlara dayanan, 

dünyada ve ahiretteki tek merci Allah olan kenetlenmiş bir bütüne dönüştürürler 

(Kutub, 1993: 3/226).

Allah’a şirk koşmak Allah ile kulu arasındaki bağlantıyı sonlandırır. Allah’a 

şirk koşan bu kişiler eğer bu sapkın inanca bağlı olarak ölürlerse hiçbir bağışlanma 

ümitleri bulunmaz. Bu konuda Kur’an’da, Firavun örneği verilebilir. Allah’a ortak 

koşmanın çok büyük suç olmasının, affedilme ihtimalinin kaldırılmasının sebebi; şirk 

suçu işleyenin, tümüyle hayır ve dürüstlüğün hududunun, doğuştan gelen 

özelliklerinin düzelmeyecek şekilde çürümüş olmasındandır. Hiç bir zaman 

düzeltilmeyecek şekilde bozulmuş olmasıdır. Kendisine ortak koşulmasına razı 

olmayan Allah, şirk toplumlarını, şirkten vazgeçmeleri ve fıtratlarına dönmeleri için 

peygamberler göndererek onların şirkten arınmalarını istemiştir. Ancak 

peygamberlerin çağrısını dikkate almayarak şirklerine devam eden toplumlar, 

kendilerine tanınan belirli bir süreden sonra büyük cezalar ve helakle 

karşılaşmışlardır. Şirkin, toplumda sorumsuzluk, adaletsizlik, haksızlık, belirli ahlâki 

normları hiçe sayma gibi toplumu çökertecek birçok kötü davranışların yayılmasını 

da beraberinde getirdiği dikkate alınırsa şirkle çöküş arasındaki ilişki daha da açık bir 

şekilde görülecektir (Okumuş, 2007: 109). 

Sözlükte “örtmek, gizlemek; nankörlük etmek” gibi manâlara gelen küfr ise, 

(kefr, küfûr, küfrân), terim olarak genellikle “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği 

hususlarda peygamberi tasdik etmemek, O’na inanmamak” diye tanımlanır. Küfrü 

benimseyene “fıtrî yeteneğini köreltip örten” anlamında kâfir denilir. “Bilmemek, 
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yadırgamak” mânasındaki nükr kökünden türetilen ve “kabul etmemek, reddetmek, 

hoş görmemek” anlamına gelen inkâr da küfür karşılığında kullanılmakta olup bu 

tavrı sergileyene münkir adı verilir (Isfahânî, 2012: 918).

Kur’an’a göre insan, hayatının her anında kendisine göstermekte olduğu iyilik 

karşılığında Allah’a karşı minnet beslemek görevini üstlenmiştir. Şu halde kâfir, 

Allah’ın lütfuna muhatap olduktan sonra davranışlarında hiçbir minnettarlık 

taşımayan ve hatta yaratıcısına karşı isyan eden kişidir. Kâfir kimse, küfrünü, Allah’ı 

hakkıyla tanımamak, O’nun verdiği nimetlerin O’ndan olduğu gerçeğini söz, 

davranış ve kalple gizlemek yoluyla ortaya koymaktadır. Allah’ın hayır ve keremine 

karşı takınılan nankörce davranış en açık ve etkin bir biçimde yalanlamada, yani 

Allah’a, elçisine ve elçisinin getirdiği ilahi habere iftirada kendini göstermektedir. 

Böylece imanın tam anlamıyla karşıtı olan küfr, en tipik bir biçimde küstahça, 

sorumsuzca ve düşüncesizce eylemlerde kendini belli eder (Okumuş 2007: 110). 

Küfür kelimesinde, ahlâki erdemsizlik olarak nitelenebilecek davranışları çağrıştıran 

anlamlar açıkça görülmektedir. Bunun yanında kâfirlerin pek çok gayr-ı ahlâki 

davranışlarından bahsedilmesi de küfrün ahlâk ile yakın ilişkisini ortaya 

koymaktadır: Zalimdirler, kibirlidirler, kalplerinde hastalık vardır, Allah’ın 

rahmetinden ümitsizdirler, iman edenlerle alay ederler, mü’minlere düşmandırlar 

(Aydın, 2007: 33).

Mümin olduğunu ikrar eden veya fiilleriyle bunu gösteren kişilere dünya 

hükümleri açısından mümin statüsü uygulanır. Söz ve fiilleriyle küfür alâmetleri 

olabilecek tavırlar içine giren insanlar hakkında araştırma yapmadan onların 

küfürlerine hükmetmenin (tekfir), gerek kul hakkı gerekse toplum huzuru ve düzeni 

açısından sakıncalı sonuçlara yol açabilecek bir tutum olduğuna dikkat edilmelidir 

(Sinanoğlu, 2002: 26/536).

2.3.1.3. Riyakarlık ve Nifak

Riya; “Allah için yapılması gereken amel ve ibadeti kullara gösteriş olsun 

diye yapma” manasında bir ahlâk kavramıdır. Lügatte “görmek” manasındaki “re’y 

kökünden türeyen riyâ,” hadislerde ve ahlâk kitaplarında “saygınlık kazanma, çıkar 

sağlama gibi dünyevî amaçlarla kendisinde üstün özellikler bulunduğuna başkalarını 



89

inandıracak tarzda davranma” anlamındadır. Ahlâka dair eserlerde dünyaya ait 

mevzularda gösterişe yer verilse de daha çok samimiyet ve doğruluk kelimelerinin 

zıttı olan riyanın üzerine vurgu yapılmıştır. Riya, “Allah’tan başkasının hoşnutluğunu 

kazanma düşüncesiyle amelde ihlâsı terketme “Allah’a itaat eder görünerek kulların 

takdirini kazanmayı isteme” “ibadeti Allah’tan başkası için yapma, ibadetleri 

kullanarak dünyevî çıkar peşinde olma; Allah’ın emrini yerine getirmek maksadıyla 

değil insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapma” “insanların görmesi ve takdir etmesi 

için ibadeti açıktan yapma” vb. şekillerde tanımlanmıştır. Kur’ân’da riya kavramı üç 

âyette isim (Bakara, 2/264; Nisâ, 4/38; Enfâl, 8/47), iki âyette fiil (Nisâ, 4/142; 

Mâûn, 107/6) olarak yer tutar. İlk iki âyette ibadet niyetiyle yapılmayan, Allahın 

hoşnutluğu gözetilmeden, tamamıyla reklam için sadaka verenler, üçüncü âyette 

gösteriş ve şeref için savaşa iştirak edenler, son ikisinde de gösteriş için namaz 

kılanlar kınanmıştır (Çağrıcı, 2008: 35/137).

Hadislerde riya kavramı ve ondan kaynaklanan diğer şeyler yer alır. Hz. 

Muhammed, “Ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum” demiş, 

“Sizden sonra da hâlâ şirk olacak mı?” sorusuna, “Evet, fakat güneşe, aya, taşa ve 

puta tapmak şeklinde olmayacak, insanlar ibadetlerini riya için yapacaklar” cevabını 

vermiştir (Müsned, IV, 124). Hz. Muhammed (s) riyayı “küçük şirk” diyerek 

isimlendirmiş, Allah’ın mahşer yerinde insanlara yaptıkları işlerin karşılığını 

verirken insanlara iyi görünmek ve reklam için ibadet ve hayır işleyenlere, “Ey 

riyakârlar! Dünyadaki işlerinizi beğensinler diye kimin için işlediyseniz varın onu 

araştırın, bakalım bulabilecek misiniz?” (Müsned, V, 428, 429) diyerek onları 

huzurundan kovacağını bildirmiştir (Çağrıcı, 2008: 35/137).

Kur’an, her türlü riyayı eleştirmiş, özellikle ibadetlerde yapılan riyanın büyük 

bir ahlâksızlık olduğunu bildirmiştir: “Ey iman edenler! Sadakalarınızı, insanlara 

gösteriş için malını harcayan, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa 

kakmak ve eziyet etmek sûretiyle boşa çıkarmayın” ( Bakara, 2/264). “Mallarını 

insanlara gösteriş için sarfedip, Allah’a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah 

sevmez” (Nisâ, 4/38). “Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; 

hâlbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları 

zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra 

getirirler” (Nisâ, 4/142), gibi ayetler örnek olarak sıralanabilir.
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Riya (gösteriş) modern dünyanın bir açmazıdır. Modern dünyada riya, 

gösterişçi dindarlık olarak da görülebilir. Gösterişçi dindarlık, sosyal bir olgudur; 

sosyal boyutlarıyla öne çıkar. Çünkü gösterişçi dindarlığın varlık sebebi toplumdur. 

Gösteriş, sosyal ilişki ve etkileşim çerçevesinde anlam kazanır. Gösterişin gösteriş 

olarak sahneye çıkabilmesi için gösteriş yapanın toplumsal bir zeminde bulunması ve 

topluma ya da kendi dışındaki insanlara gösterişini sunabilmesi gerekir. Gösterişçi 

dindarlığın sosyo- kültürel yapı, imaj ve gösteri, moda ve kıyafet, biçime ve niceliğe 

önem verme, farklılıkları kabul etmeme, baskı, kınanma ve korku, dışlanma, 

tutuculuk, ailevi nedenler, meslek seçimi, ekonomik nedenler, toplumsal kabul 

görme, meşruiyet, kimlik bunalımı, damgalanma, ödül ve ceza, savunucu iletişim, 

sosyal kontrolün etkisizliği, güvensiz ortam, sosyal tabakalar ve statü gibi sosyolojik 

nedenleri vardır (Okumuş, 2005: 154). 

Dine göre bakılırsa gösterişçi dindarlığın patoloji olduğu söylenebilir. Çünkü 

dinde aslolan ihlâslı dindarlıktır. Sosyal ilişkiler, insanlararası ilişkiler esas alınarak 

bir teşhiste bulunulmak istendiğinde de gösterişçi dindarlığın hastalık olduğu 

söylenebilir. Çünkü toplumsal ilişkilerde aslolan sahici, samimi ilişkilerdir; insanlar 

birbirleriyle sağlıklı ve sağlam ilişkilerde bulunmak istiyorlarsa, gösterişe dayalı ve 

aldatıcı ilişkilerden kaçınmak durumundadırlar (Okumuş, 2005: 19).

“Nifak” kavramı Kur’an’da beş yerde, münafık biçiminde yirmi yedi âyette 

geçip beş yerde münafık erkekler ile münafık kadınlar birlikte anılmıştır. Kur’an’ın 

değişik yerlerinde inananlar, inkar edenler ve üçüncü olarak da münafıklar üçüncü 

inanç grubu olarak geçmektedir. Münâfikun (63) adında bağımsız bir sure vardır. Bu 

surede münafıkların inanç halleri, psikolojik bünyeleri, ahlâki çürümeleri, sosyal 

yaşamdaki yerleri, Hz. Muhammed’e ve inananlara yönelik davranışları, ahiretteki  

yerleri bütün detaylarıyla anlatılmaktadır. Kur’an literatüründe münafık kavramı iki 

değişik türdeki insan için kullanılır. İlki katıksız münafıklar olup bunlar, “Aslında 

inanmadıkları halde Allah’a ve âhiret gününe iman ettik” derler (Bakara 2/8). İkincisi 

bilinçlerdeki karışıklığı, maneviyat bozukluğu veya irade zafiyeti sebebiyle iman ile 

küfür arasında olan, kuşku içinde bocalayan (Nisâ,  4/4, 137, 143; krş. Tevbe, 9/44, 

45), imandan çok küfre yakın olan (Âl-i İmrân, 3/167) çifte şahsiyetli insanlardır 

(Alper, 2006: 31/565).

Toplum içinde belki de en tehlikeli insanlar münafıklardır. Çünkü münafıklar, 

yalnızca çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarlar. Bütün sosyal ilişkilerinde esas olan 
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kendi çıkarları olduğu için en önemli özellikleri ikiyüzlü olmalarıdır. İki yüzlülük ise 

toplumda fesat, bozgunculuk, kargaşa ve fitnenin kaynağını teşkil eder. Münafıklar 

ikiyüzlü olduklarından, çıkarı esas aldıklarından ve kalplerinde hastalık 

bulunduğundan dolayı birbirleriyle de anlaşamazlar; “dışarıdan bakıldığında birlik 

halinde görünürler, ancak aralarındaki çarpışmalar pek şiddetlidir, çünkü onların 

kalpleri paramparçadır. Bu, onların gerçekten akletmeyen bir topluluk olmaları 

dolayısıyla böyledir. Münafıklar “iş başına gelip yönetimi ele aldıklarında 

yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalık bağlarını koparır, ekin ve nesli helak etmeye çaba 

harcarlar. Allah onları lanetlemiş, böylece sağırlaşmış ve basiret gözlerini de kör 

etmiştir. Kalplerinde hastalık bulunan münafıklar, toplum içinde kışkırtıcılık yapar, 

iftira atar, yalan haber yayarlar. İslam toplumu için son derece tehlikeli olan tefrika, 

çözülme ve sapmanın temelini teşkil eden bu fitneci özelliklerinden dolayı Kur’an 

onlar için şöyle demektedir: “Bu tutumlarına son vermeyecek olurlarsa, gerçekten 

seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle çok az kalabilirler. Lanete uğratılmışlar 

olarak; nerede ele geçirilseler orada yakalanır ve öldürüldükçe öldürülürler. Bu daha 

önceden gelip- geçenler hakkında Allah’ın sünnetidir. Allah’ın sünnetinde kesin 

olarak bir değişiklik bulamazsın” (Ahzab,33/60-62). (Yorum için bkz.Okumuş, 2007: 

126).

2.3.1.4. Salih Amel

Kur’an’ın emrettiği, olgun mümin tablosu çizdiği ilkelerin tamamına 

bakıldığında Kur’an’da bu tutumların, salih amel olarak imanla sürekli beraber 

zikredildiği görülür.

Salih amel; Allah’a iman eden toplumun bütün fertlerinden meydana gelen,  

Allah’ın kitabı Kur’an’a ve peygamberin sünnetine uygun olan amellerdir. Bu amel; 

Allah’ın Kur’an’da emrettiği, Allah tarafından onaylanmış bir ameldir. Allah’ın bu 

salih amelleri işleyenlere dünyada iken güzel bir hayat yaşatacağını, ahiret hayatında 

ise, yapmış oldukları amellerden, daha güzeli ile onları mükâfatlandıracağını vaat 

ediyor (İbn Kesir, 1984: 9/4575).

Ateş’e göre; İslam dininin üçüncü esası salih ameldir. Allah’a ve ahirete iman 

etmenin gereği olan salih amel, ibadetlere ilişkin her türlü emri ve dünyayla alakalı 
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her fiili barındırır. Allah’a ibadet, ana babaya iyilik, yakınlara, yoksullara, yolda 

kalmışlara iyilik, yetimlere bakma, cömert olma ve En’am sûresinin 151. ayetinde 

sayılan emir ve tavsiyeleri yerine getirme vb. bütün iyi işleri yapmak salih ameldir. 

Allah’a iman, kişiyi her açıdan güzel ve iyi amellere yönlendirir (Ateş, 1997: 4/261).

Kur’an’a göre kurtuluşa vesile olan ikinci özellik, imandan sonra salih amel 

işlemektir (Kehf, 18/30; Hac, 22/14). “Salih” kavramı manası itibarıyla bütün 

hayırları içine alır. Fakat Kur’an’a göre, imansız yapılan hayırların, amellerin bir 

kaynağı yoktur. Yapılan hayırlı iş dahi olsa ve İslam’a da uygun olsa imansız salih 

amel geçerli olmaz. Bundan dolayı birçok ayette salih amelden önce iman 

zikredilmiştir (Bakara, 2/ 25, 62, 82; Ali İmran, 3/57; Nisa, 4/122). Kur’an-ı 

Kerim’in hiçbir yerinde imansız amel geçmemiştir (Maide, 5/69; Araf, 7/42; Enfal, 

8/48; Tevbe, 9/102). Bununla birlikte, hiçbir yerde, imansız yapılan işlere salih amel 

de olsa ödül vaad edilmemiştir. Başka bir açıdan yararlı ve kabul edilen imanın,  

salih amel ile kanıtlamış iman olduğu açıklanmıştır. İman ve salih amel münasebeti, 

tohumla ve ağacın durumuna benzer. Toprağa tohum atılmazsa ağaç fidesi ortaya 

çıkamaz. Fakat toprağa tohum ekildiği halde ağaç fidesi ortaya çıkmadıysa, tohum 

toprakta saklı kalmıştır. Bunun için Kur’an’da vaat edilen müjdeler, iman etmeyle 

beraber salih amel yapanlaradır. Sadece iman etmekle de kişiler kaybetmekten 

kurtulamaz. (Mevdudi, 1999: 7/228).

Salih ameller iki kategoriye ayrılabilir. Bunlardan ilki kişinin bedenine ait 

olan kendine yararlı olan ibadetlerdir. İkincisi ise, infak, sadaka, zekat gibi diğer 

insanlara yararlı olan ibadetlerdir. Diğeri de zekât ve sadaka gibi başkalarına faydalı 

olan amellerdir. Birine erdem, ötekine de iyilik yapma denilebilir. Bunun en önemlisi 

de hakka çağırma ve hak yolunda mücadele etmektir (Yazır, 1992: 9/432).

İman, kabiliyetleri sınırlı ve ölümlü olan âdemoğlunun, ezeli, ebedi ve baki 

olan Allah’a kendi iradesi ile güven ve huzur içerisinde kalben bağlanmasıdır. Salih 

amel ise bir mü’minin, Allah’ın bahşettiği imkânlarla O’nun hoşnutluğuna uyan, 

insanın hakikatine uygun, akla ve ilime uygun işler yapmasıdır. Salih amel, tabiatı 

gereği fonsiyonel olan imanın orjinal bir ürünü; iman hakikatinin gönüle oturduğu 

zamandan başlayarak, onun özünden kaynaklanan ahlâki davranışlar bütünüdür. 

Yalnız iman eden ve salih amel işleyen kişi, fıtratındaki en güzel ve mükemmel 

yaratılma şeklini muhafaza etmiş ve Allah yanındaki insan olma kıymetini 

yükseltmiş olur. Çağdaş ve ilerici olmak ve hem dünyada hem de ahirette mutluluğa 
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ulaşmak için, iman ettikten sonra salih amel işlemek; insanlara hakkı, hukuku ve 

sabrı tavsiye etmek gerekir (Karaman vd., 2007: 1/128).

Kur’an’da salih amel, bir müminin iman ve ahlâkına muvafık, Allah’ın 

rızasına ve gönderdiği hükümlere elverişli adalet, doğru ve iyilik amacına uygun olan 

her işi amel-i salih kapsamına girer (Duman, 2008: 1/129). Allah, iman ettikten sonra 

salih amel işleyen hiçbir insanı nefsinin heva ve hevesine yenilip doğru istikametten 

ayrılmadığı zaman zarfınca, korktuğunun başına gelmeyeceği ve darlık da 

çekmeyeceği konusunda güven verir. Ancak kullar, imanı ve itaat etmeyi bırakarak, 

haksız, hesapsız ve sorumsuz davranışlar sergilemeye başlarlarsa, o vakit hak 

ettikleri ceza kendilerini bulur. Çürümenin ilk etabı kişiden başlayarak topluma geçer 

ve artık düzelmesi mümkün olmayan bir duruma gelince Allah’ın cezalandırması 

onları yakalayıverir (Duman, 2008: 2/599).

2.3.1.5.  İnfak

Sözlükte “tükenmek, tamamlanmak, son bulmak mânasındaki nefk kökünden 

türetilen infâk bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek” gibi anlamlara gelirse de daha 

çok para veya malı elden çıkarmak” anlamında kullanılmaktadır (Çağrıcı, 2000: 

22/289) İnfak, terim olarak, Allah’ın rızasını umarak bireyin kendi mal ve 

mülkünden sarf etmesi, ihtiyacı olanlara yardım etmesi demektir. Bu anlam itibarıyla 

infak, farz kılınan zekatı, sadakayı, gönülden yapılan her türlü hayırlı işleri de içine 

alır. “İnsanın sahip olduğu servetin gerçek sahibi Allah’tır. O’nun emanet olarak 

verdiği servetten başkalarına vermek” (Nur, 24/33), gerekir (Canbulat: 2006: 317). 

İnfak hem maldan hem de başka şeyden olur. Zorunlu da, gönüllü de olabilir. 

Kur’an’da; “Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ve 

güzel hareket edin”(Bakara, 2/195). “Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, 

hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size 

verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın”(Bakara, 2/154). “Sevdiğiniz 

şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 

harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir” (Âl-i İmran, 3/92) denilmektedir. Bunlara 

benzer ayetler pek çoktur. Kur’an’da “De ki: Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine 

sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine elden bırakmazdınız” (İsra, 17/100) 
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buyrulmaktadır. Buradaki infak korkusu fakirlik korkusu demektir (Isfahani, 2012: 

1078 ).

Aslında insanlar ihtiyacı olanlar için bir şey harcama yaptıklarında, bu 

kendisine Allah tarafından emanet edilen maldan harcamış olurlar. Allah üstelik 

harcanan malların fazlasını vereceğini ifade etmiştir. Zekâtı veya sadakayı alan kişi 

de Allah’ın mal sahibine daha fazlasını vermesi için bir vesiledir. İslam ahlâkı ve 

adabı bunun neticesinde ortaya çıkmıştır. İnsanlar başkalarına bağışlarken hep bu 

edeb içinde olmalıdırlar (İbn Kesir, 1984: 3/1042). Kur’an’da Allah’a bilincinde olan 

olgun mü’minlerin özellikleri anılırken bunların arasında infak da zikredilmiştir 

(Bakara, 2/2-3).

Allah infakla, Allah için harcayan kimsenin ruhunu, nefsini tezkiye ederek, 

terbiye eder. İnfakta diğer insanlar için menfaat ve yardım, mevzu bahistir: En 

güzelini seçip onu diğer insanlara sunmak. İşte kalbin temizlenmesini, nefsin 

paklanmasını tahakkuk ettiren, başkalarını tercihe o yüce manâyı veren şey budur 

(Kutub, 1993: 1/457). İnfak ile aynı zamanda veren kişiye Allah’ın nimeti 

hatırlatılmakta ve bu nimeti israfa dalmadan yedikten sonra bir kısmını da Allah 

yolunda infak etmesi belirtilmektedir. Ayrıca infak ile alan kişide memnun edilmiş 

ve gönlü alınmış olur. Böylece hem insanlık kardeşi, hem de iman kardeşi ile olan 

münasebetleri takviye edilmiş oluyor. Temel de birlik, yaşayışta birlik, yöneliş ve 

mükellefiyetlerde birlik esası üzerine oturan Müslüman toplumun ihtiyaçları telafi 

edilmiş olur (İbn Kesir, 1984: 3/1041).

Mekke’de müşrikler arasında yaygın olan katı kalplilik vardı. Onlar aciz ve 

muhtaç kimselere bir şey vermezlerdi. Ancak vermiş oldukları birçok şeyleri de 

gösteriş ve öğünme maksadıyla verirlerdi. Allah’ın iyi kullarına gelince onlar yemek 

yedirmeyi gönül hoşnutluğu ve merhametiyle, iyi niyetle, Allah’ın rızasını hedef 

alarak yapıyorlardı. Halktan bir teşekkür ve bir karşılık da beklememektedirler. 

Muhtaç ve yoksullara karşı bir üstünlük de taslamazlar. Bununla son derece şiddetli, 

suratları astıran o günden korunmayı hedef almaktadırlar (Kutub, 1993: 15/418). 

Minnet duygusu, her ne kadar elle ve dille eziyet mevcut değilse de mahiyeti 

itibariyle büsbütün eziyettir. Bu hareketler verilen sadakayı mahvetmesi, toplum 

hayatının zedelenmesi, kin ve küskünlükler saçması yüzünden bizatihi eziyet manâsı 

taşımaktadır (İbn Kesir, 1984: 3/1041). Ayrıca kişiye şan, şöhret vb. dünya menfaati 
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kazandırsın diye verilen sadakaların, yapılan iyiliklerin Allah katında da insanların 

yanında da bir değeri yoktur (Duman, 2008: 3/129).

İslam dinine göre, sahip olduğumuz malların bize gerçek faydası dünyada 

sağladığımız yararlar değil, ahireti düşünerek önceden gönderdiğimiz sadakalardır. 

Abdullah bin Mesud’dan rivayet edilen hadiste, bu dünya da tuttuğun ve Allah rızası 

için bir iyilikte harcamadığın malın ne işe yaradığını güzel izah edilmektedir: “Bir 

defasında Allah Resulü, içinizden kim, kendi varisinin malını kendi malından daha 

çok sever? Dedi. Hepimiz kendi malımızı daha çok severiz, dedik. Allah Resulü! 

Doğrusu budur, dedik. Bunun üzerine şöyle dedi: Senin malın ileriye ahiret için 

gönderdiğindir; burada bıraktıkların ise, senin varislerinindir, ” (Buhari ve Nesai, et-

Terğib, 1/51; Câmiü's-Sağîr, No: 687).

Kur’an’a göre, ayrıca kim sadece malını Allah rızası için verirse; hayatı 

boyunca Allah’ın emirlerine itaat eder, Peygamber’e uyar kulluk bilincini korursa, 

Allah da ona kolay olanı daha da kolaylaştırır. Kimdi cimrilik eder “kimseye 

ihtiyacım yok, kimsenin de ben de alacağı yoktur dercesine nefsine taparsa, ihtiyaç 

sahiplerine duyarsız kalırsa, Allah da ona gerçek mü’min için zor olan cimriliği ve 

kötülüğü kolaylaştırır. İslam tarihinde, putları terk edip tek Allah’a yönelen ve Hz. 

Muhammed’e (s) uyan Bilal’a Ümeyye bin Halef işkence ederken; ağırlığınca bedel 

ödeyip onu hürriyetine kavuşturmak da Hz. Ebu Bekir’e çok kolay gelir. Tarihte Hz. 

Ebu Bekirler eksik olmamıştır, Ebu Cehiller ve Ümeyyeler de sayılmayacak kadar 

çoktur (Duman, 2008:1/106).

Allah rızası için, ihtiyacı olanlara yapılan harcamanın, insan psikolojisi ve 

karakterine yansımaları olduğu gibi, sosyal hayatın devamı için, toplumsal 

düzenlemeler üzerinde de tesirleri vardır. Bağışlama, paylaşma, toplumun fertleri 

arasında, karşılıklı yardımlaşma, şuurlardan ayrılıkları kaldırıp, herkese o vücudun 

bir parçası olmaktan başka bir şey hissettirmeyecek derecede ayrılığın zihinlerden 

silinmesi bakımından önemlidir. Öyle ki fert; toplumsuz bir şeyi ne alabilmeli, ne de 

atabilmelidir. Bir toplumu ameli yönden kalkındırabilmek için ihtiyaçlarını 

karşılamak ne kadar mühimse, şuur yönünden kalkındırmak için de toplumsal 

dayanışma o kadar mühimdir (Kutub, 1993: 1/457). Toplumsal tesanüt ve paylaşım, 

sosyal hayatın niteliğini yükseltiği gibi, toplumsal huzura da hizmet eder. Hem de 

umumî huzura büyük ölçüde zemin hazırlar. Uygarlıkların ve milletlerin 
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kurulmasında ve devam ettirilmesinde veya helak edilmelerin de verme kültürünün, 

yani infakın önemi büyüktür. 

Kur’an’a göre, cemiyetlerdeki sekülerleşmeyi, dolayısıyla da dejenerasyona 

ve bozulmaya sebep olan etkenlerden birisi, savurganlık ve gösteriştir; diğer ifadeyle 

verme kültürünün doğru ve düzenli olarak olmamasıdır. Bu vaziyet, infaka gereken 

önemin verilmemesi ve yapılmaması veya verilen yerlerin, yapılan harcamaların 

gerekli yerlere, verme edebiyle ve niyetiyle verilmeyip, israf, gösteriş içinde 

olmasıdır. Oysa şüphesiz ki mallarda muhtaçların ve yoksulların hakkı olduğunu 

kabul etmek bir yandan Allah’ın lütfunu kavramak, öte yandan da insanlık bağlarına 

saygı göstermek olduğu gibi ruhen cimrilik ve ihtiras bağından kurtulmak manâsını 

da taşır. Ayrıca bu duygu bütün ümmetin birbirine destek olup yardımlaşması için bir 

sosyal sigortadır. Bu farizanın hem iç âlemde hem de günlük hayatta değişik 

manâları vardır (Kutub, 1993: 15/237). Bir cemiyette, infak terk edilirse o cemiyet 

çöküş sürecine girmiş demektir. İktisadi şartların bozuk, ticari hayatın ölçüsüz, gelir 

dağılımının âdil olmadığı cemiyetlerde sağlam bir ahlâki hayatın mevcut olmasına 

imkân yoktur. Ekonomik anlamdaki çürüme, ahlâki çürümeye etki eder. Ekonomik 

sahadaki bozukluk ahlâktaki bozukluğa mutlaka tesir edecektir. Aynı şekilde iktisadi 

hareketlerdeki dürüstlük ahlâkın da sağlam ve doğru olasını sağlayacaktır (İbn 

Haldun, 2009: 1/117).

Bir toplumda infak yapılmazsa yani ihtiyaçtan fazlası, ihtiyacı olanlara 

dağıtılmazsa, o toplumda gelir farkları yüzünden, sınıflar arasında uçurumlar 

doğacak, üst gruplar her şeye sahipken, alt gruplar sahip olamadıkları için endişe, kin 

ve düşmanlık duyacaklardır. “Bunun böyle olduğu ve olacağı geçmişten günümüze, 

imparatorluk ve derebeyliklerde, totaliter ve demokratik yönetimlerde, gücün hâkim 

olduğu dönemlerden, hakkın hâkim olduğu dönemlere geçiş için, insan hak ve 

hürriyetlerinin tanınması ve verilmesi için gösterilen çabalarda, hukuki ve sosyal 

adaletin bulunduğu ve bulunmadığı zaman ve zeminlerde yaşanan tecrübelerde, 

katıksız kapitalizmden karma sistemlere geçişte ve bu seyri körükleyen komünist ve 

sosyalist denemelerde açıkça ortaya çıkmıştır. Bu sosyal ve siyasi düzen, hareket ve 

oluşumlarda nimet ve servetin paylaşımı, bu paylaşım biçimlerinin hakkaniyet, 

vicdani kanaat ve ihtiyaçlara uygun olup olmayışı önemli rol oynamıştır” (Karaman 

vd., 2006: 1/419).
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 Kur’an’a göre mal, insanlar tarafından istenen ve Allah tarafından kullara 

verilen bir imtihandır. Bu sebeple İslam malların sadece bazılarında yığılmasını 

değil, cemiyetin geneline yayılmasını arzu eder. Mallar sadece bazı kişilerde 

yığılırsa, bu az kişinin çoğunluğu baskısı altında tutmasına sebep olur. Sahip olduğu 

maldan dolayı şımaran kişiler, ihtiyaç halindeki insanları ezmeye, sömürmeye kalkar. 

Bu yüzden zenginlikten herkesin belirli oranda pay alması en güzelidir. (Ateş, 1997: 

4/266). Verme kültürünün temelinde malların faydalanılmaya sunulmasıyla, yığma 

ve karaborsadan uzak tutulması ve dolaşımın akıcı hale getirilmesi gibi önemli, 

parasal, ekonomik sebepler mevcuttur. En önemli özellik ise bireysel ekonomiyle 

genel ekonomiyi kaynaştırmasıdır. Toplumun yapısı, servetin genel dolaşımının 

önlenmesine ve yüksek miktarlarda kar yapma hevesine hizmet ettiğinde, toplum 

çöküş sinyalleri veriyor demektir. Bu dönemlerde imanlı zenginlere büyük vazifeler 

düşüyor demektir. (Yazır, 1992: 2/229). 

Cemiyette servetin, sadece zenginlerde gezmesi;  zenginlerin servetlerinin 

daha fazla artmasına, yoksulların ise daha da fakirleşmesine neden olur. Oysaki 

Allah mal ve mülkü toplumdaki herkesin yararlanması amacıyla var etmiştir. Fakat 

durum bunun tersi olursa bu topluluklar mutlu ve huzurlu olamaz. İslam ise zekât 

gibi emirler, sadaka gibi tavsiyelerle servetin sadece üst gruplarda dolaşmasını 

engellemeyi ve servetin aşağılara inmesini istemiştir. Toplum içinde çalışacağı 

sermayeyi bulamayanlarda bu zekât müessessinden faydalanarak orta sınıfa dâhil 

olabilir. Cemiyette orta sınıfın artması, ekonomide de kolaylık ve rahatlık sağlar. Bu 

sayede toplumun tüm kesimleri ihtiyaçlarını rahatlıkla alabilir, istediği imkânlara da 

kavuşmuş olur (İbn Kesir, 1985: 11/3645). İslam getirdiği verme kültürü ile sosyal 

hayattaki açlık ve yokluğu; toplumsal adaletsizliği ve gelirlerdeki adaletsizliğin 

sebep olacağı toplumsal dağılmaları engellemeyi arzular (Çağrıcı, 2009: 266).

İslam, kişilerin manevi ihtiyaçlarını karşılamayı istemekle birlikte, onların 

maddi, bedeni ihtiyaçlarını da karşılayacak bir sosyal düzenleme planına sahiptir. Bu 

plana göre toplumun tüm kesimleri hiç değilse asgari anlamda servet ve güvenlikten 

faydalanabilsin. Eğer bir toplum, bazıları yoksulluktan ağlar, ihtiyaç içinde 

kıvranırken, diğer kesim her türlü lüksü yaşıyorsa, bu toplumda birlik, beraberlik ve 

istikrardan söz edilemez. Bir cemiyetin sahip olduğu her türlü kaynak, birtakım 

sınıfları bolluk içinde mutlu ederken, cemiyetin ekseriyeti ancak çalıştıklarıyla 

karınlarını zor doyuracak şekilde adaletsiz bir bölüştürme olduysa, fakirlik, 



98

yoksulluk, gelişmenin önüne set çekerek, cemiyeti Allaha’a karşı mükellefiyet 

bilincinden soyutlayarak, materyalizmin kollarına iter (Esed, 2002: 197).

Bilindiği gibi tarih boyunca sosyo-ekonomik açıdan istikrarlı dönemler 

olduğu kadar, birtakım çalkantılı dönemler de olmuştur. Ancak dünyamız geçmişe 

oranla pek çok alanda olduğu gibi, ekonomik alanda da büyük ilerlemeler 

kaydetmesine rağmen, böylesine bir ekonomik dengesizlik ve bunun sonucu olarak 

da yoksulluk ve fakirlik görmemiştir. “İki asır öncesinde, hayat standartları aşağı 

yukarı dünyanın her tarafında aynı iken, (200 dolar civarında) şimdi, gelişmiş 

ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki fark o boyutlara ulaşmıştır ki, kıyaslama 

yapmak bile mümkün değildir. Zira iki asır önce ülkeler arasındaki ekonomik fark, 

sadece birkaç kat iken, bugün bu oran 272 kata kadar çıkmıştır “(Bircan, 2002:119).

Zenginlik ve gelir dağılımındaki bu adaletsizliğin bir sonucu olarak, en 

zengin ülkelerin %20’si ile en fakir olan ülkelerin %20’si arasındaki gelir farkı 

1960’ta 30 kat iken, 1991 yılında 61 kata ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle Üçüncü 

Dünya Ülkeleri dünya nüfusunun %76’sını oluştururken, dünya gelirinin sadece 

%27’sine sahiptirler. Son yirmi yıldır yaşanan ekonomik ve siyasal çatışma ve 

krizler, geleneksel olarak yoksul kabul edilen ülkelerin durumlarını daha da 

kötüleştirmiş ve yeni yoksul ülkelerin sayılarını artırmıştır. 2003 yılı Dünya Bankası 

Dünya Gelişim Raporu verilerine göre, dünya insanlarının %15,6’sı yüksek bir 

ekonomik seviyede refah içinde yaşayarak küresel gelirin %81’ine sahipken, 

insanlığın geri kalan %84.4’ü geri kalan%19’u paylaşmak zorundalar. Dünya 

kaynaklarının önemli bir kısmı sadece birkaç ülke tarafından kullanılıyor. Örneğin, 

ABD dünya nüfusunun sadece %6’sını oluşturmasına rağmen, yaklaşık olarak dünya 

kaynaklarının, %33’ü petrol ve %63’ü doğalgaz olmak üzere, %40’ını 

harcamaktadır. (Köylü, 2013:126).Her ne kadar uluslar arası kuruluşlar, küresel 

yoksulluğun azaldığını ve azalacağını belirtseler de, aslında bazı sosyal bilimcilerin 

de öne sürdüğü gibi, küresel yoksulluk gittikçe artmaktadır (Köylü, 2013: 146).

İnsanların ihtiyaçları için onu yaşatmak için harcanmayan zenginlikler, 

insanoğlunu yok etmek için harcanmaktadır. İnsanoğlunun başvurduğu en organize 

ve en zararlı şiddet şekli olan savaş, maalesef insalığın tarih boyunca ayrılmaz bir 

parçası olmuş ve günümüzde de hem kesafeti hem de etkisi açısından zirveye 

ulaşmıştır. Tek başına ABD 1940 yılından bugüne nükleer silahlar için 5.8 trilyon 

harcama yapmış ve halen de nükleer silahlar için günlük olarak 90 milyon dolar 
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harcamaya devam etmektedir. Bu durum karşısında General Dwight D. Eisenhower 

şöyle demiştir:

“Yapılan her bir silah, denize indirilen her bir savaş gemisi, ateşlenen her bir 

roket, sonunda, karnı aç olup doyurulamayan, soğuk olup giydirilemeyen kişilerden 

bir hırsızlıktır. Silahlanma konusunda dünya sadece para harcamıyor. Aynı zamanda 

o çalışanların terini, bilim insanlarının dehasını ve çocukların gelecekle ilgili 

ümitlerini de harcıyor” (Gronoff, 2000: 1441’den, naklen; Köylü, 2013: 147).

Eğer insanlık, sahip olduğu imkânlardaki tehdit unsurlarını avantaja 

dönüştürebilirse, insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Eğer 

ümitler tehditlere dönüşürse, insanlığın gelecek asrı görmesi mümkün olmayabilir. 

Aslına bakılırsa, dünyada genişlemiş bir şekilde var olan açlık, yoksulluk, cahillik ve 

sağlık sorunları kaynak yetersizliğinden dolayı değil, aksine bu kaynakların yanlış 

yerlerde ve âdil olmayan bir şekilde dağıtımından kaynaklanmaktadır. Yeni yetişen 

nesiller; beslenme, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından geçmişe kıyasla önemli 

derecede iyi bir durumda olsalar da, bu neslin pek çok ahlâki sorunla baş başa 

oldukları da bir gerçektir. Bu ahlâki sorunları ve bunların neticelerini birey, ve 

toplum tabanında hissetmek mümkündür. Yalnızca, beşeriyeti gerçek tehdit eden 

dertler dünya çapındaki çözümsüzlüklerdir. Bunların başında da dünya çapındaki 

sosyo- ekonomik dengesizlikler, savaşlar, kavga ve şiddet olaylarındaki artışla, 

çevresel dengenin bozulması gelmektedir. İnsanlık bir bütün olarak asli yaratılış 

gayesine dönmezse, insanlığın geleceği hiç parlak gözükmemektedir. İnsanlığın asli 

yaratılış gayesine dönmesinin yolu da, tüm ülkelerin ve eğitim sistemlerinin, dinlerin 

öngördüğü ahlâki prensipleri eğitim ortamlarına aktarmak ve o doğrultuda bir hayat 

felsefesi oluşturmaktan geçer (Köylü, 2013: 151,152).

2.3.1.6. İsraf

İsraf insanın yaptığı herhangi bir işte haddi aşmaya denir. Kur’an’da “Onlar 

ile tez elden yetimlerin mallarını yemeğe kalkmayın” (Nisâ, 4/6), denilmektedir. İsraf 

kimi zaman miktar, kimi zaman da nitelik ile belirlenir. Bundan dolayı da Süfyan 

şöyle demiştir: Allah için yapmadığın infak, az da olsa israftır. Kur’an’da “israf 

etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez” (En’âm, 6/141) der. “Ey nefislerine 
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karşı haddi aşan kullarım” (Zümer, 39/53) ayeti, hem malda hem malın dışındaki 

israfı içermektedir (Isfahani, 2012:493). İsraf terim anlamı olarak, insanın elinde 

bulunduğu nimetlerin lüzumsuz ve fazla harcaması denilebilir. İslam dini insanların 

her türlü tüketimde ölçülü davranması gerektiğini belirtmiştir. Bir ayette “Yiyiniz, 

içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah İsraf edenleri sevmez” (A’raf, 7/31), 

denilerek israf nehyedilmiştir. Diğer bir ayette de, “Elini bağlı olarak boynuna asma. 

Onu büsbütün de saçıp savurma. Sonra kınamış pişman bir halde kalırsın” (İsra, 

17/29), söylenmek suretiyle israf ve cimrilikten uzaklaşarak insanların mutedil 

davranması öğütlenmiştir (Canbulat, 2006: 328).

Her alanda mutedil davranmak İslam düzeninin temel kaidelerindendir. Fazla 

tüketim de, cimri davranmak kadar dengeyi bozar. Mevzu bir teşbihle 

açıklanmaktadır. İkisinin sonunda da de pişmanlık duyup açıkta kalmak vardır. Cimri 

insanın cimriliği,  kendisini takatsizlikten yolda yürüyemez şekilde hareketsiz hale 

getirir. Müsrif insanların varacakları netice aynıdır. Cimriliğinde israfın da sonu 

pişmanlıkla neticelenir. Her şeyin hayırlısı orta hallisidir (Kutub, 1993:9/310). 

Mevdudi’ye göre Allah’ın halis kulları, sarfederken ölçülü hareket ederler. Aşırıya 

giderek israfta bulunmadıkları gibi para ve mal istifleyerek acınacak hallere de 

düşmezler. Onlar tutumludurlar. Hz. Muhammed’i (s) takip edenlerin, mallarını ve 

mülklerini kendi heva ve heveslerine harcayanlarla, sahip olduklarını hayırlı yerlere 

harcamak için biriktirenlerin ayırıcı niteli buydu (Mevdudi, 1999: 3/602).

 İsraf aynı zamanda Allah’ı ve ahiret gününü unutup günahlara dalmak; 

haram helal tanımamak ve Allah’tan umudunu kesmek insanın kendisiyle ilgili 

israfıdır. İsraf ile anlamdaş sayılan tebzir, daha ziyade Allah’ın lütfettiği ve içerisinde 

yetimlerin, yoksulların, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkı olan malı, Allah’ın 

hoşnut olmayacağı yerlere harcamak demektir (Duman, 2008: 1/318).

 Cimrilik de, israf da aşırılık olduğu için haram, ikisinin ortası olan cömertlik 

ise tavsiye edilen bir ilkedir. Ahlâk kitaplarında israf, cimrilik aşırılığın iki ucu 

olarak nitelenir. Bu aşırı iki ucun biri olan ifrat, akılla ve din tarafından caiz 

görülmeyen herhangi bir işte harcamayı, diğer uç olan tefrit ise, caiz görülüp tavsiye 

edildiği halde harcamamayı temsil eder. Bu iki kavram ahlâk kitaplarında reziletler 

arasında yer alır (Karaman vd., 2007: 3/479). Kınalızade’ye göre gerçek cömerdin 

mal harcamakta amacı kendisini cimrilikten kurtarıp cömertliği kazanmak ve 

dünyaya ait bir amaç ile adi bir arzuya bağlı olmamaktır (Kınalızade, 2011: 199).
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Savurganlık, kişilerin, ailenin ve sosyal hayatın içinde tamir edilmez dertler 

açarak sosyal hayatta kırılma ve onulmaz yaralar açar ve toplumsal bozulma ve 

çöküşe neden olur. Bir müminin tavrı ve düşüncesi; sahip olduğum nimetlerde benim 

hakkım olduğu gibi toplumun da hakkı vardır doğrultusunda olmalıdır (Canbulat, 

2006: 328).

 ‘Cimri olma’ ve ‘savurgan olma’ cümleleri, sadece kişilere ahlâki tavsiye 

değil toplumun bütününü, ahlâki eğitim, toplumsal sınırlama, hukuk çerçevesinde 

savurganlıktan muhafaza etmeye dönüktür. Hz. Muhammed (s) buna uyarak 

Medine’de İslam cemiyetini israftan korumak için bazı düzenlemeler yapmıştı. 

Birincisi; israf ve gösterişin bir hayli çeşidi yasaktı, haram kılınmıştı. İkincisi; 

bunlara karşın kanuni düzenlemeler yapılmıştı. Üçüncüsü; savurganlığı içeren 

geçmişteki göreneklere ait şeyleri yok etmek için toplumsal düzenlemeler yapılmıştı. 

Devletin, bireylerin açıktan yaptıkları israfı engelleme hakkı vardır. Her şeyin 

ötesinde infak, zekât ve sadaka, cimriliği ve mal yığma hırsını ortadan kaldırmaya 

yarıyordu. Bu tedbirlerle birlikte, bireylerin israfla cimriliği, cömertlikle cimriliğin 

arasındaki farkları görmelerini sağlayan bir yargılama gücü kazandırdı. Artık 

toplumda cimriler kınanıp, hor görünürken cömertler bu faziletlerinden dolayı 

övülüyor ve saygı görüyordu. Bu düşünce ve ahlâki vaziyet, İslam cemiyetinin bir 

parçası olmuştu (Mevdudi, 1999: 3/105).

Verilen nimetleri saçıp savurmak bireyleri ve sosyal hayatı olumsuz etkiler. 

Cimrilik kişinin maldan faydalanmasını önlediği gibi toplumunda bu maldan 

faydalanmasını önler, mal atıl kalır. Aslında mallar mülkler toplumsal yararlar için 

kullanılması gerekir. İsraf ve cimrilik sosyal manada ve iktisadi manada 

bozgunculuğa ve travmalara sebep olabilir. Malı saklamak, onu kullanmamak veya 

hesapsız bir şekilde salıvermek de toplumsal bunalımlara neden olabilir. Bununla 

birlikte insanların ahlâkı ve kalpleri de bundan etkilenir. Kur’an- Kerim’de 

peygamberlerin çağrısına kulak tıkayan, halkı bozgunculuğa zorlayan, o ülkelerin 

kavimlerinin üst takımı denilebilecek, bolluk ve refahtan şımaran, azgınlaşan 

kesimidir. Bunlar kendilerini mahvettikleri gibi yaşadıkları kavimlerini de helake 

sürüklemişlerdir.
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2.3.1.7. Cimrilik

Buhl kelimesi nimetleri, ihtiyaçları esirgenmesi doğru olmayacak 

kimselerden esirgemektir. Karşılığı ise cömertlik kelimesidir. Cimrilik iki kategoride 

ele alınabilir. Bunlardan ilki bireyin özel ihtiyaçlarını gidermede sergilediği cimri 

tutumu, ikincisi ise kendisi dışındakilerin ihtiyaçlarını gidermede takındığı cimri 

tutumudur. İkincisi daha fazla tenkit edilmiştir. Allah ayette, “Bunlar kendileri 

cimrice davrandıkları gibi başkalarına da cimri olmayı telkin ederler” (Nisa 37) 

demiştir  (İsfahani, 2012: 123). 

“Farsça’da adi, soysuz, alçak anlamına gelen cimri kelimesi Türkçe’ye 

geçmiş olup pintilik, hasislik anlamında kullanılmaktadır. Arapça’da şuh, öncelikle 

kişiyi mal, mülk edinme hırsına sevk eden, harcamalarda bulunmaktan ve yardım 

etmekten alıkoyan bencil bir duygu, buhl ise bu duygunun etkisiyle iyilik ve 

cömertlik yapmaktan kaçınmak anlamına gelmektedir. Ayrıca özel olarak mal 

konusundaki cimriliğe buhl, iyiliğin her türlüsünden kaçınacak derecede köklü ve 

yaygın bir huy halinde bulunan cimriliğe de şuh denilmektedir. Kur’an’da nefislerin 

cimriliğe eğilimli yaratılmış olduğuna dikkat çekilmekte, cimrilikten korunanların 

kurtuluşa erişeceği müjdelenmektedir. Malı yaratılış gayesinin dışında harcamak 

israf, bu gaye için harcamaktan kaçınarak elde tutmak cimrilik, yaratılış gayesine 

uygun olarak harcamak cömertliktir. Cimrilik, ahlâki ve psikolojik bir hastalık 

olduğundan bunun ilim ve amel yoluyla tedavi edilmesi gerekir” (Canbulat, 2006: 

103).

Cimrilik, bir anlamda Allah’ın bahşettiği nimetleri görmezden gelmedir.  

Allah tarafından verilen bu nimetler, bu kişilerin yemelerinde, giyimlerinde 

görülmez. Allah bir ayette “Doğrusu insan, Rabbine karşı çok nankördür. Doğrusu 

kendiside buna hakkıyla şahiddir, buyururken; bura da Allah’ın kendilerine lütfünden 

verdiği şeyleri saklarlar, deyip, onları “Biz kâfirler için hor ve hakir bir azab 

hazırladık” ayetiyle tehdit ediyor. Cimri insanlar, Rablerinin kendilerine bahşettiği 

nimetleri, saklar, biriktirir ve görmezlikten gelir ( İbn Kesir, 1985: 4/1692).

Kur’an’a göre, Allah’ın insanlara bahşettiği her türlü nimetleri, var ediliş 

amacına yakışır bir biçimde sarf etmeyip kısanlar ve istifleyenler iyi ve faydalı bir iş 

işlediklerini zannederler. Lakin işledikleri tamamen şerdir. Bu sebeple, bu yaptıkları 
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sebebiyle dünya ve ahirette itibarları sarsılacak, onurları kırılacaktır. Cimrilik huyu 

bireyi kendi ailesi, arkadaşları ve cemiyet içinde de itibarını sarsacak bir niteliktir. 

Gerçekten Hz. Muhammed, “insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı 

huyun, cimrilik ve korkaklık”  (Ebu Davud, Cihad, 22; Müsned),  olduğunu 

söylemiştir (Karaman vd., 2007: 1/724).

Ayrıca, bireyin kendi zevki, ailesinin zevkleri, lüks harcamaları için çokça 

mal sarf ederken fakat birisi veya bir şey için hiçbir şey veremeyen insanlar da 

cimridir. Böyle insanlar ayrıca bir şeyler harcasalar da çıkarı için, reklam için veya 

gösteriş için yaparlar. Dünyadaki şöhretini, insanlar katındaki makamını, itibarını 

düşünür fakat Allah’ın rızasını önemsemez.  (Mevdudi, 1999:7/145). Her fani insan 

dünyaya ait olan şeylere bir zaman bağlanır ama sonunda bunları bırakıp gider. 

Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Ahirete götürülen, cimrilik edilip saklanan 

değil, Allah için harcanandır (Ateş, 1997: 2/150).

Çoğu vakitlerde cimri bireyin kişiliği de bu hareketinden sebep rahatsız 

hissedebilir. Bundan dolayı toplumda ihtiyaç sahipleri ve fakir insanlar olduğu halde 

kendisine Allah’ın emenet olarak verdiği servetten bu muhtaçları faydalandırmaması; 

kişinin keyfini kaçırır. Allah’ın yarattığı kulları için verdiği her çeşit nimeti 

muhtaçlara vermemek, infak, sadaka ve zekâtları ödememek, kişiyi ahlâken, 

vicdanen psikolojik olarak rahatsız ettiği gibi toplumda bozulmalara da neden olur.  

Muhtaçlara verilmeyen mal ahirette kişinin eziyet görmesine de sebep olur. Bu 

nedenle, Allah bir ayette, “cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına 

dolanacaktır” (Âl-i İmran, 3/180), denilmektedir.

İnsanı cimriliğe iten en büyük sebep ondaki mal sevgisi ve yığma hırsıdır. 

Kur’an’ın Tekasür sûresinde de buyrulduğu gibi insanda, yığmak için hırsla çalışma, 

nasıl olursa olsun mal, mülk elde etme, sahip olduklarını daha da artırma hırsı vardır. 

İnsan daha rahat ve lüks, daha çok zenginlik, beşeriyet veya doğaüstüne hâkim olma 

sevdası ve sonsuz bir teknoloji ile ilgili daha da ileri gitmek için çalışma saplantısı 

içine düşmüştür.  Bu gayretlerin, kendisi dışındakileri öteleyen bir tutum içinde 

yapılması, ahlâki bağlamda değer yargılarını ve bunların kişiyi sınırlamasını kabul 

etmekten alıkoyar. Neticede yalnızca kişi değil, tüm toplum güvenirliğini ve 

istikrarını ve böylelikle bütün bahtiyar olma şansını kaybeder  (Esed, 2002: 1302).



104

 Maddi konularda bencillik edip malından ihtiyaç sahiplerini 

yaralandırmamak, yani cemiyette geçim derdine çare olunması için hiçbir şey 

yapmamak Kur’an’ın tümünde bilhassa Mekkî sûrelerde Mekkeli putperestlerin en 

çok tenkit edilen davranışlarıdır. Allah’ın lutfettiği nimetleri fakir ve muhtaçlara 

vermek, diğerlerini de infak etmeye teşvik etmek ve bu hususta toplumsal bir 

hassasiyetin meydana gelmesine öncülük etmek, paylaşmanın ve el birliğinin 

kurumsal bir şekle getirilmesine katkı sunmak Mekke’de inen sûrelerin temel 

hususlarındandır. Kur’an’ın tümünde meydana getirilmek istenen ana dini, ahlâki, 

sosyal zihniyetin teması budur. Şirk içindeki Araplardaki Allah’a karşı sergilenen 

ukalalık seviyesine kadar yükselen bencillik, başkasını hiçe saymak, aşırı derecedeki 

mal hırsı, özlü ve tesirli bir dille tenkit edilmiş. Müminler de Allah’ın seçimine göre 

kişisel ve sosyal yaşamın dini ve ahlâki esasları hususunda bilgilendirilmişlerdir. 

(Karaman vd., 2007: 5/620).

Duman’a göre, insanı yoldan çıkaran servet değil, mal ve mülkün zihinsel 

algısı ve harcayış şeklidir. Çünkü bireyin gözünün ve kalbinin görmesini engelleyen 

hâşâ, Allah’a muhtaç olmadığını dillendiren insanın algılayış biçimidir. Nitekim 

Allah Teâlâ şu ayetle dikkat çekmiştir: “İnsan kendisini ihtiyaçsız görmeye başladığı 

an, kesinlikle azar (Alak, 96/6,7). Böylesi kimseler mallarıyla şımarınca başkalarını 

hakir görüp aşağılamaktan zevk alırlar. Korktuğu kimseleri arkasından çekiştirir, 

çekinmediği ya da zayıf gördüğü insanları da bazen ağır sözlerle bazen de jest ve 

mimikleriyle toplum içerisinde küçük düşürüp mahcup etmekten, onlarla 

eğlenmekten çekinmezler (Duman, 2008: 1/245).

2.3.1.8. Adalet

“Adl eşitlik anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kavram karşılaştırma esasına 

göre kullanılır. Adl hükümleri gibi, basiretle algılanan şeylerde kullanılır. Kur’an’da 

“yahut onun dengi oruç tutmaktır” ayetinde olduğu gibi. (Mâide, 5/95). Adl ve âdil 

kelimeleri ise, duygularla idrak edilen şeylerde kullanılır; tartılan, sayılan ve ölçülen 

şeyler gibi. Adl iki kısma ayrılır. Mutlak adl: akıl gereğince bu tür adl güzeldir, 

hiçbir zaman hükmü kaldırılmaz, başka bir şeyle ortadan kalkmaz ve hiçbir zaman da 

haksızlık ile nitelendirilemez. Örneğin: sana iyilik yapana senin de iyilik yapman ve 
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sana eziyet edene senin de eziyet etmen gibi. Diğer adl çeşidi ise ancak şeriat ile 

bilinir. Bu tür adlin bazı zamanlarda hükmü kaldırılması da mümkündür. Kısaca, 

cinayet diyetleri ve dinden çıkan kişinin malının aslı gibi, bunun için Kur’an’da; 

“kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın” (Bakara, 2/194). 

“Kötülüğün cezası yine onun gibi kötülüktür” (Şura, 42/40), buyrulur. Bu ayetlerde 

adalet, saldırı ve kötülük diye isimlendirilmiştir. Şu ayette kastedilen de budur “Allah 

adaleti ve iyilik yapmayı emreder” (Nahl, 16/90). Çünkü adalet karşılık vermede eşit 

davranmaktır; eğer yapılan hayır ise karşılığı da hayır olur; şer ise karşılığı da şer 

olur; ihsan ise daha azıyla karşılık vermektir” (Isfahani, 2012: 680). 

Ahlâki ve hukuki anlamda bir kavram olarak adalet, kişisel ve toplumsal 

yapıda beraberlik ve intizamı, doğruluk ve denklik temalarına mütenasip biçimde 

hareket etmeyi temin eden bir fazilet ve hukuk kuralı manasında Allah’ın esmasından 

biri olarak adlandırılır. Adalet Kur’an- ı Kerim ve hadislerde umumi intizam, 

muvazene, denklik, hakkaniyete mütenasip karar verme, hak yolu takip etme, takvayı 

benimsemek, doğruluk ve dürüstlük, objektiflik gibi anlamlarda değerlendirilmiştir 

(Karaman vd., 2007: 3/432). “Nitekim İslam kültüründe eşitlik ilkesi genellikle 

adalet kavramıyla ifade edilmiştir. Ancak eşitlikte her zaman adalet olmayabilir. 

Genellikle sosyal adaleti emreden hükümlerde esas olan eşitlik değil dengedir. 

Çünkü insanlar gerek fiziksel gerekse zihinsel yetenekleri ve birikimleri bakımından 

farklı düzeylerde olduklarından böyle durumlarda eşitlikçi davranmak çok zaman 

haksızlık doğurur; hatta bazen eşitliğin ötesine geçmek (fedakarlık gibi) adaletten de 

üstün bir erdem olabilir” (Karaman vd.,  2007: 3/434).

Adalet, liyakata uygun herkesin hak ettiği şeylerden hak ettiği ölçüde 

yararlanması için düzenlemeler yapmaktır. Bununla beraber adalet, haklar bazen 

eşitlik ölçüsünde dağıtılmış, bütün vatandaşların haklar bakımdan eşit olması gibi. 

Bazen de eşit davranmak adalet olmayabilir. Çocuklar ve anne babanın, toplumsal 

konum ve haklar ve sorumluluklar bakımından eşit olması yanlıştır. Toplumun 

değişik işlerinde, değişik zamanlarında, hafif ve ağır iş yapanlarında aldıkları ücretler 

ve haklar bakımından eşit olmaları adil değildir. Kur’an’da emredilen ise her bireye 

tüm haklarının hak ettiği ölçüde verilmesidir. (Mevdudi, 1999: 3/52).    

“Adalet, her şeyi layık olduğu yere yerleştirmek, hakkı yerine koymaktır ki, 

azgınlığın, başka bir ifade ile haksızlık ve zulmün zıddıdır. Adalet, insaf ve haklılık 

ve doğruluk manâlarını kapsayan bir denkleştirmedir ki, terazinin dili gibi aşırılık ve 
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ihmalkârlık arasında bir birleştirme noktası ve istikamet olarak iki tarafında denklik 

denilen bir denkleşme manâsına gelir. Ve bundan dolayı adalet ve adalet düsturlarına 

mizan da denilir. Yani adalet, kâinatın mizanıdır. Amel ve ibadetle vacip gibi sayılan 

ahlâki bir fazilettir. Şüphe yok ki her hakkın başı yüce Allah’ın hakkı olan ilahlık 

haklarıdır. İlahlık haklarının birincisi ise Allah’ın birliğine inanmaktır” (Yazır, 1992: 

5/253). Bu nedenle şirk çok büyük bir zulümdür.

İslam âlimleri, evrenin her sahasında mevcut olduğunu onayladıkları ve yer 

yer adalet terimi ile de anlamlandırdıkları muhteşem düzeni, her kişinin ahlâki 

karakterinde, doğası lüzumu çağdaş varlıklar olarak nitelenen toplumsal ilişkilerde 

yani sosyal ve sisyasi yaşamda olması gerekli bir kural olarak ifade etmişlerdir. 

(Karaman vd., 2007: 3/433). Kişinin saadeti ve cemiyetin refahı, adaletin temin 

edilmesi ile olanaklıdır. Bu sebeple bir cemiyette iş; gerektiğine, lüzumuna uygun 

olarak yapılmaz, liyakate önem verilmez, haksızlık önlenmezse, o cemiyette mutlu 

yaşamdan ve intizamdan konuşmak imkânsızdır. Bu toplumlarda;  zulüm ve kargaşa 

meydana gelir. Bu toplumlarda hak ve adalete özen gösterilmez ise insanlarda itimat 

bulunmaz. Bunsan dolayı toplumsal barış da tehlikeye girer. (Kılıç, 2010: 48). 

Ahlâka dair esrelerde kişinin ahlâki karakterinin gelişimi için elzem görülen 

dört ana faziletin dördüncüsü adalet ilkesidir. Toplumsal yaşam insanlar arasında 

kurulan ilişkilerle olur. Lakin bu etkileşimin, Allahın hoşnutluğuna ve insanların 

hayrına olarak devam ettirilebilmesi için göz önünde tutulan koşulların ilki adalettir. 

Hem de adalet, hukukunda en ana prensibi ve tüm kanunlarda özen gösterilen 

amaçtır. (Karaman vd., 2007: 3/433).  Kınalızade’ye göre adalet toplumda düzenin 

sağlanması için sevgiden daha genel ve herkese hitap eden bir yoldur. Adalet halk ile 

seçkin sınıfların tümüne hitap eder ve bu sebeple çoğu insan bu yolla düzeltilir. 

Adalet hakkına rıza gösterip diğerlerinin haklarına değer vermek, onların haklarına 

tecavüz etmemektir. Adalet aynı zamanda cemiyetteki kargaşanın ve kaosun 

giderilmesi için de elzemdir (Kınalızade, 2011: 468).  

Tarihe bakıldığında beşeriyetin rahatı, refahı ve saadeti iki nedenle sahip 

olunmuş veya yitirilmiştir ki; bunlar emanet ve adalettir. Emanetler hak edene tevdi 

edildiği ve adaletle hüküm verildiği zaman toplum rahat ve mutlu olmuş, hainlikler 

ve zulümler ise mutsuzlukların, savaşların, malların ve nesillerin çökmesinin ana 

nedenleri arasında yer bulmuştur. Bir toplumda adaletin tahakkuk ettirilebilmesi için, 

adil yöneticilerle birlikte liyakate uygun olarak davranılması, hakka uygun, hareket 
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edilmesi gerekir. Hukuka dair kaideleri, ilahi vahiyden uzak olarak beşer koyarsa, 

insanların kendilerini aşmaları, toplum kültür ve değerlerden etkilenmeleri imkânsız 

olduğu için, liyakat ölçüleri, hak etme dengeleri bozulmuş olabilir Böyle olunca da 

hukuk ve mahkeme bulunsa bile adalet gerçekleşmez. Alemi ve insanlığı yaratan 

Allah, dengeyi  de koymuştur (Karaman vd., 2007: 2/83).

Adalet, toplumsal yaşamın en gerekli güvencesidir. Bundan dolayı Allah 

Müslümanlara şahadeti adaletle yapmalarını, bazı toplumlara besledikleri kin 

nedeniyle onlara adaletsiz davranmalarını yasaklamıştır. Kur’an’da Allah, katında en 

üstün değer olan takvaya erişebilmeleri için adalete uygun davranmaları ve 

düşmanlarına duydukları öfkenin onlara haksızlık yapmalarına neden olmamasını 

buyurmaktadır (Karaman vd,.  2007: 2/229).  Müslümanlar her yerde zulme son 

vererek onun yerine hakkı, hukuku ve adaleti ikame etmek ve böyle yapılan işlere 

yardım etmekle yükümlüdürler. Kur’an’ın temel hedeflerinden biri de adalete dayalı 

hukuka itimadın olduğu bir toplumsal intizam inşa etmektir.  

“Kur’an, bir ümmeti meydana getirmek ve bir toplum nizamı kurmak için 

gelmiştir. Bir dünya inşa etmek ve bir sistemi hâkim kılmak için gelmiştir. Bir adalet 

esası getirmiştir ki her ferdin, her toplumun ve her milletin karşılıklı muamelelerinde 

değişmez ölçü olarak yerini almış, istek ve heveslere göre yön değiştirmemiş, sevgi 

ve nefretlere ayak uydurmamış, akrabalık ve yakınlık bağlarına göre ayarlanmamış, 

zengin fakir ayırımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf farkını nazar-ı itibara almamış. 

Hepsini ve her şeyi tek bir ölçüye göre ölçmüş ve değerlendirmiş, her şey için bir tek 

mizan tanıyarak yolunda azimle ilerlemiş. Adaletin yanı sıra ihsan getirmiş, kesin ve 

şaşmaz adalet ölçülerinin katılığının yerine inceliği ve letafeti koymuş, müsamaha 

etmek isteyen herkesin önüne kapıları açık tutmuş, gönül almayı ve nefislerdeki 

kinleri yok etmeyi normal kabul etmiş adaletin ötesine geçmek ve böylece bir yarayı 

tedavi etmek veya fazilet kazanmak isteyenlerin önüne engeller dikmemiştir” (İbn 

kesir, 1985: 9/4565).

2.3.1.9. Affetmek ve Merhametli Olmak

Afv, günahtan uzaklaşmak anlamındadır. Kur’an’da , “Kötülüğün cezası, yine 

onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükâfatı Allah’a aittir (Şura, 
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42/40). “Onları bağışla” (Âl-i İmran, 3/159) denilmektedir. Araplar da şöyle dua 

ederlerdi: Allahım senden af ve afiyet istiyorum. Yani ceza vermemeni ve selameti 

diliyorum. Kur’an’da Allah kendini şöyle nitelendirmektedir: “Şüphesiz Allah çok 

affedici ve bağışlayıcıdır” (Nisâ, 4/43).

Affetmek, ahlâki ve hukuki bir kavram olarak,  şer ve zulüm işleyeni, kabahat 

veya günah işleyeni, kusurlu davranışlarda bulunanı affetmek ve ceza vermekten 

caymak anlamında ifade edilmektedir. Kur’an ayetlerinde Allah’ın bağışlayıcı olması 

ve bağışlamanın semavi bir nitelik ve yüce bir ahlâki özellik olmasına vurgu 

yapılarak Müslümanlar bağışlamaya yönlendirilmiştir (Al-i İmran,134). Bağışlamak 

tüm erdemlerin kökünü temsil eden teşkil eden takvaya en yaklaşan huydur 

(Bakara,237). Kur’an ayetlerinde bağışlamanın, şükür ve gönül borcu hislerini 

başlatacağına vurgu yapılarak, bağışlamanın vereceği faydalara dikkat çekilmiştir 

(Canbulat, 2006: 9).

İslam’dan önceki dönemde şerre şerle karşılık verme yaygın bir davranış ve 

tatbikattı. Affetme genellikle acizlik emaresi olarak görüldüğünden insanlar 

bağışlamaktan daha fazla ceza vermeyi tercih ederlerdi. Oysa Kur’an’da bir suçu 

cezası ona göredir bu da adalet ilkesinin lüzumudur. Hiçbir mücrim daha çoğuna 

çarptırılamaz. Daha fazlasıyla cezalandırmak haksızlıktır. Mazlum olan mücrimi 

bağışlarsa onun ecri Allah’ın yanındadır. Bundan dolayı Mü’minler bu fazileti 

içselleştirip davranışa dönüştürmeye çağrılırken “Onlar bağışlasınlar, hoş görsünler; 

Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz?” (Nur, 24/22) denilmiştir (Karaman 

vd., 2007: 1/18).

Hz. Muhammed’in (s) bağışlamasını anlatan çok fazla hadis mevcuttur. 

Bütün ahlâka dair eserlerde din, ahlâk ve toplumsal bakımdan bağışlamanın 

ehemmiyetine dikkat çekilmiş; kişi ve toplum için önemli yararları üzerinde 

durulmuştur. Hz. Muhammed, “Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz kılar” 

(Müsned, 2, 235, 438), demiştir. Ragıp el- Isfahanı bağışlamanın temin ettiği saadete 

ceza vermeyle ulaşamayacağını, affetmek erdeminin insanlara cemiyette saygınlık 

edindireceği ifade edilerek, ceza kuvvetini elinde bulunduranların, buna karşın 

bağışlamayı seçmelerini muteber bir hareket olarak değerlendirmektedir. 

Bağışlamanın irşad ve tedris yolu olarak da ehemmiyeti yüksektir. Kur’an’da 

bağışlamanın düzeltici tarafına dikkat çekilmiş (Şûrâ, 42/40), Hz. Muhammed’in 

irşadındaki muvaffakiyeti, O’nun hareketlerindeki nezakete, ince ruhlu olmasıyla 
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irtibatlandırılmış ve O’na affedici olması yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur (Âl-i 

İmrân, 3/159). Bundan dolayı tüm İslâm eğitmenleri bağışlama ve hoş görmeyi 

maarifin önemli yöntemleri içinde ifade etmişlerdir Hz. Muhammed’in inananlara 

gösterdiği yüksek merhamet ve onların üzerine titremesini gösteren anlatımlar 

(Tevbe, 9/128), O’nun Mü’minler için en güzel örnek olarak ortaya çıkmaktadır. Hz. 

Muhammed’in Mü’minlere yönelik naif ve nazik hareket etmesi “Allah’ın bir 

rahmeti” olarak ifade edilmekte (Âl-i İmrân, 3/159), bollukta ve sıkıntıda 

servetlerinden iyiliğe sarf edenlere, nefret ve kızgınlıklarını yutanlara ve insanları 

bağışlayanlara, genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet vaat (Âl-i İmrân, 3/133-

134) edilmektedir (Çağrıcı, 1988: 1/394).

Ayrıca Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethi esnasında, kendisine ve 

Müslümanlara karşı çok büyük kötülük yapmış olan Mekkelilere karşı göstermiş 

olduğu af ve hoşgörü de iman temeline dayalı ahlâkın bir tezahürüdür (Köksal, 1981: 

8/268-269).

Sözlükte “acımak, şefkat göstermek” anlamında mastar, “acıma duygusu, bu 

duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lütuf” anlamında isim olarak kullanılan 

“merhamet” ve aynı mânadaki “rahmet” kelimeleri öncelikle Allah’ın bütün 

yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanlarını ifade etmekte, bunun yanında insanlarda 

bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı 

olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duygusunu belirtmektedir” (Çağrıcı, 

2004: 29/184). İslâm’a dair esrelerde merhamet kelimesi yaygın olarak rahmet 

kelimesi ile anlatılır. Lakin Türkçede merhamet kavramı Allah ve insanlarla ilgili 

olarak kullanılırken; rahmet kavramı ise özellikle Allah için kullanılır. Eserlerde, 

Allah’ın isimlerinden rahman ve rahîm izah edilirken kâinattaki tüm yaratılışlar gibi 

insanlardaki rahmet hissinin Allah’ın kullarına bir ihsanı olarak ifade edilir. 

Merhametin tüm tanımlarında acımak, yumuşak kalplilik, alaka ve şefkat gibi 

ifadelerle onun psikolojik tarafına önem verilir. Merhamet aynı zamanda toplumdaki 

insanların duygusal birliğinin, dayanışmanın ve paylaşmanın başında gelen 

amillerinden addedilir. Çocuk sevgisi, ebeveyne itaat, akrabalık ilişkileri, toplumdaki 

acizlere, yetimlere, yoksullara, engellilere, yaşlılara acıma ve yardım etme gibi 

faziletler, merhamet hissinden kaynaklanmaktadır (Çağrıcı, 2004: 29/184).

Merhamet, başkasının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilgi duyma, onun 

durumuna acıma ve şefkat gösterme, onunla birlikte ıstırap çekmedir. Lâyık 
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olmadıklarını sandığımız bir kötülükten ıstırap çektiğini gördüğümüz kimselere karşı 

duyduğumuz şefkat, iyi niyetle karışık bir üzüntüdür. Dert ve sıkıntı içerisinde olan 

kişinin derdiyle dertlenme, üzüntüsüyle üzülme ve ona yardımcı olmaya çalışmadır. 

Merhamet, yaratıklardan hiç birine zulüm ve haksızlığı reva görmeyip, içlerinde 

zararlı olmayan güçsüzlerin zayıf hallerine acıyıp, imdat ve yardımlarına yönelmedir. 

Merhametin karşıt anlamları sertlik, acımasızlık, alaycılık, kıskançlık, soğukluk, 

ilgisizlik, yürek katılığı ve duyarsızlıktır (Hökelekli,  2008: 78).

Merhamet, acıya ya da üzüntüye duyulan sempati, başka deyişle, başkasının 

ıstırabına katılmaktır. Merhamet, ahlaki olarak acı verici bir ıstıraba üzülmektir. 

Merhamet bu üzüntünün kendisidir Baş- kasının ıstırabını paylaşmak, onu 

onaylamak ya da acı çekmesinin iyi ya da kötü nedenlerini paylaş- mak demek 

değildir. Bu, ne olursa olsun, bir ıstırap karşısında ilgisiz kalmayı ve kim olursa 

olsun bir canlıyı bir nesne olarak kabul etmeyi reddetmektir. Bu nedenle o, ilkesel 

olarak evrenseldir ve yöneldiği şeyleri hiç hesaba katmaması bakımından daha da 

ahlakidir. Merhamet bir tür sevgidir; yalnızca ıstıraba katılmakla yetinmez. Özenli 

bir şekilde kendisini başkalarının faydasına sunmak olan, üzüntüden çok üstüne 

titreme, kaygı olan, cefadan çok sabır ve dinleme olan; neşeli olmasa da en azından 

olumlu bir tür merhametten söz edilebilir Merhamet, basitçe bir acıma değildir. Acıma, 

yukarıdan aşağıya hissedilir. Merhamet ise tersine yatay bir duygudur, ancak eşitler arasında 

anlam taşır. Daha doğrusu, ıstırap çekenle, onun yanında ve bundan böyle aynı düzlemde, 

onun ıstırabını paylaşan arasında bu eşitliği gerçekleştirir. Bu anlamda, bir küçümseme payı 

olmadan acıma olamaz; saygı olmadan da merhamet olamaz (Hökelekli, 2008: 81).

Merhamet, Müslüman toplumun imtiyazlı bir özelliğidir. Mü’minler, 

acımasız, taş yürekli ve haksızlık yapan bir toplum olamazlar. Onlar, beşeriyetin 

acıyan, merhametli ve birbirlerinin dertlerini paylaşan bir topluluktur. Kişi olarak bir 

Müslüman, Allah’ın Rahmetinin bir timsalidir. Kur’an’da bu mü’min toplumun bu 

özelliği Hz. Muhammed’de görülür ve Kur’an onu şöyle tanımlar: “Biz seni âlemler 

için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21/107).  Hz. Muhammed’in en 

çok uğraştığı, vurgu yaptığı husus, güzel ahlâktır ki bu O’nun rahmet Peygamberi 

olma vasfıdır. Cerir bin Abdullah’tan rivayet edilir ki Resulullah şöyle dedi: 

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez” (Buhârî, Tevhîd, 2, Edeb, 

18; Müslim, Fezail, 66) (Yorum için bkz. Mevdudi, 1999:7/130).
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Hz. Muhammed (s) “müminleri birbirini sevmekte, birbirine acımakta, 

organlarından biri hastalandığında diğerlerinin de bu yüzden elem çekip uykusuz 

kaldığı vücuda benzetmiştir” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66). Çocuklarını 

öpmediklerini söyleyenlere, “Allah kalplerinizden merhamet duygusunu çekip 

almışsa ben ne yapabilirim?” diyerek hayretini  belirtmiş (Buhârî, Edeb, 18; Müslim, 

Fezail, 164), Mü’minlerin  her hususta ilişkilerini sevgi, merhamet, yardımlaşma ve 

dayanışma istikametinde her daim geliştirmelerini, dertlerini paylaşmalarını 

öğütlemiştir ( Buhârî,  Îmân, 7,  Edeb,  57; Müslim,  Zikir,  38, Birr,  32, 58; Tirmizî, 

Birr, 18). Hayvan haklarını koruma ve onları sevme, merhamet gösterme konusunda 

da  “zor durumdaki bir hayvanı kurtaran kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini” 

(Müsned, II, 375; Buhârî,  Mezalim, 23; Müslim, Selâm, 153-155), “bir hayvanı 

ölüme terk edenin de cehennemlik olduğunu” (Müsned, II, 159, 261, 317; Buhârî, 

Bedaü’l-halķ, 16, Enbiya, 54;  Müslim,  Tevbe, 25,  Birr, 133-135) bildirmiş, atış 

talimi yaparken canlı hayvanı hedef alanları lânetlemiştir (Buhârî, Zebaih, 25; 

Müslim, Sayd, 58, 60). Bütün bu hadisler de gösterir ki İslam dini rahmet dinidir ve 

O’nun peygamberi de çok merhametlidir. Gazzâlî’nin esmâ-i hüsnâ adlı eserinin 

açıklamasında, Allah’ın isimlerinden Rahman’ın insan’a aksetmesini Allah’ın 

günahkar, Allah’ı unutmuş, O’nu terk etmiş kullarına bile rahmetle davranmak, 

cezalandırmaya müracaat etmeden, nazik ve yumuşak bir lisanla öğüt vererek, onları 

uykularından uyandırmak, bireyin kuvveti nispetinde servetiyle, ihtiyaç durumdaki 

insanlara yardım etmek, gücü yetmediğinde onlar için dua etmek, üzüntüsünü 

belirterek, empati yaparak onları anladığını hissettirmek biçiminde ifade etmiştir 

(Gazali, 1322: 39’dan; naklen; Çağrıcı, 2004: 29/185).

Merhamet tavsiye etmek, merhametin de üstünde bir şeydir. Tavsiye yoluyla 

ve teşvik yoluyla toplum şartları arasında acıma duygusunun ve bu konudaki 

mesuliyetin yayılmasıdır. Acımayı sosyal ve ferdi bir ödev olarak onaylamaktır. 

İnanan fertler merhamet esası üzerine tanışır, toplumda ve merhamet esası üzerine 

yardımlaşır. Toplumun temeli bu esaslar üzerine kuruludur. Bu hususu Kur’an- 

Kerim’in yanı sıra hadisi şerifler de belirtir. Çünkü merhametin, İslam Dini’nin 

hakikatinde ve özünde ehemmiyetli bir konumu mevcuttur. İslam dini cemiyet 

dinidir, ümmet nizamıdır. Bu dinde ferdi sorumluluklar ve ferdi hesaplar bütün 

yönleriyle açıklığa kavuşturulmuştur (Kutub, 1993: 16/224).
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2.3.1.10. Verilen Sözlere ve Ahitlere Uymak

Emanet, bir kişiye geçici almak üzere verilen şey, ahd ise bir şeyi yerine 

getirmek için söz vermektir. Ahlâki anlamda her ikisi de önemlidir. Allah’ın ve 

insanların emanetlerine sahip çıkmak, verilen sözlerde durmak, İslam Dininin ana 

ilkelerindendir. Allah’ın bize verdiği bütün nimetler bize emanettir ve bunları 

korumak bizim vazifemizdir. İnsanların emanetlerine sahip çıkmak, haklarını 

saklamak, şahit olunan olaylarda doğru ve hakkı söylemek, yalancı şahitlik etmemek, 

emanete uymanın gerekliliğidir. Kur’an ayetlerinde “verilen sözlere ve ahitlere 

uymak” (İsra, 17/34; Nahl, 16/91; Fetih,48/10), emredilmiştir (Ateş, 1997: 6/86).

Kur’an ayetlerinde, usulüne uygun olarak yapılan, türlü ahitlere vefa 

gösterilmesi emredilir. Toplumdaki insan ilişkilerinde, itimadın öncelikli olması için 

tek teminat aracı insanların ahitlere vefa göstermeleridir. Bu itimat sağlanmadan 

sosyal yaşamın varlığı olmaz, beşeriyetin bünyesi gelişmez. Ahde vefa konusunda 

İslam, çok hassaslık gösterir ve bu konuda titiz davranır ve bu hususta müsamaha 

göstermez. Çünkü ahitleri yerine getirme, sosyal yaşamı kuvvetlendiren bağları tutar 

ve itimadı geliştirir. Bunlar olmaz ise cemiyet bozulur ve çöker. Kur’ân ahde vefayı 

emreder, vefasızlığı yasaklar (İbn Kesir, 1984: 14/4567).

 Arapçada “emanet” kavaramın, Allah, cemiyet ve kişiler eliyle bireylere 

verilen her şeyi, kapsamında bulundurduğu ifade edilir. Ahd ise, Allah’ın insanlarla 

ve insanlar arası ilişkilerde yapılan bütün sözleşme, ticaret ve söz vermeleri içine 

alır. Hz. Muhammed (s) de tebliğinde verilen sözleri yerine getirme ve ahitlere 

vefanın ehemmiyetinden bahsederdi. Hz. Muhammed (s) bir hadiste şöyle 

demektedir : “Dört özellik vardır ki, kendisinde bunların hepsi bulunan kimse hiç 

şüphesiz münafıktır; kendisinde bunlardan biri olan ise onu bırakıncaya değin o 

ölçüde münafıktır. Kendisine emanet edilen emanete ihanet eden, konuştuğu zaman 

yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kavga ve düşmanlığında sınır 

tanımaz ( Buhârî, İman 24, Mezâlim 17). (Yorum için bkz. Mevdudi, 1999: 3/404).

Verilen sözden caymak, akraba ile ilişkiyi kesmek, insanların arasını 

bozmaya çalışmak, insanı Allah’ın lanetine uğratacak büyük günahlardandır. Kişinin 

verdiği söze, yaptığı anlaşmaya sadık kalması gerekir. Bütün meşru anlaşmalar, 

ayetin kapsamına girer. İnsanlara verilen sözde durmak da Allah’a verilen sözde 



113

durmanın çerçevesine girer. İnsanların birbirlerine verdikleri sözler, yaptıkları 

antlaşmalarda Allah’ın ahdi kapsamındadır. Çünkü insanlar sözleşirken, genellikle 

bu sözlerine Allah’ı şahit tutarlar veya Allah’ın adına yemin ile sözlerini pekiştirirler. 

Böylece verilen söz, Allah’ın şahitliğinin, gözetiminin garantisine girer, güçlenir, 

değer kazanır. Artık Allah’ın zimmetinde olan bu sözün bozulması, suç olur. İşte 

gerek kul ile Allah arasında gerek kul ile peygamber arasında gerek kul ile kul 

arasında olsun, bütün ahdler, Allah’ın ahdidir, meşru olan bütün ahdlerin, sözlerin 

yerine getirilmesi gerekir (Ateş,  1997: 4/471).

İnsanların yemin edip, söz vererek başkalarını aldatmaları ve bunu hile aracı 

olarak kullanmaları öncelikle kişinin vicdanının derununda yer eden inançları 

kökünden oynatır. Başkalarının gözünde de inanmaya olan sadakati ve itimadı 

ortadan kaldırır. İnsanları kandırmak amacıyla menfaati için kasdi olarak yemin eden 

kimsenin sağlam bir inancı olduğundan söz edilemez ve doğru istikamette sağlam 

yürüyemez. Yemin ettiği şeyin yalan olduğu ortaya çıktığında ise insanların 

gözündeki itibarı ve inancı yer ile yeksan olur. Tarihte Mü’minlerin verdikleri söze 

itibar etmelerinden sebep çoğu milletin İslam Dini’ni kabul ettiğine rastlanmıştır. 

Mü’minlerdeki doğruluk ve dürüstlük, imanlarındaki içtenlik, davranışlarındaki 

samimiyet ve dürüstlük, o kimseleri İslam Dini’ne yöneltmiştir. Böylelikle ahitlerine 

uyarak yok olmuş gibi gözüken ucuz çıkarların yerine çok daha yüce menfaatler 

temin etmişlerdir (Kutub, 1993: 9/240).

İslam’ın cemiyet nizamını kurduğu ahlâki esaslardan birisi de emanetlere ve 

ahitlere riayettir. İslam’da emanetlere ve ahitlere riayet ilk büyük emanet olan 

Allah’ın dağlara, yeryüzüne ve göklere verdiği halde onların taşımaktan kaçındıkları 

ve çekindikleri sonra insanın taşıyıp yüklendiği akide emanetine riayetle başlar. 

Akide emanetini insanlar zorla değil, isteyerek seçmişlerdir. İnsanlardan doğuştan 

alınmış olan ahit daha ruhlar âlemindeyken Allah’ın bir tek Rableri olduğunu 

kabullenerek başlamıştır. Ve yaratılışları itibariyle bunun şahididirler. Bu emanete 

riayetten ve bu ahde sadakatten insanlarla muamelelerdeki diğer emanetlere ve 

ahitlere riayet esası ortaya çıkar. İslam ahde ve emanete riayeti şiddetle savunmuş 

tekrar tekrar üzerinde durmuştur ki, kurduğu cemiyeti sağlam ve güvenilir ahlâk 

esasları üzerine kursun, ahde ve emanete riayeti mümin ruhların alameti olarak vaaz 

etsin. Nitekim emanete hıyaneti ve ahde riayetsizliği de münafık ve kâfir ruhların 

alameti olarak vaaz etmiştir. Kur’an’ın çeşitli yerlerinde varit olan bu husus İslam 
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örfünde şüpheye mahal bırakmayacak derecede sonsuz bir öneme sahip 

bulunduğunun işaretidir (Kutub, 1993: 15/241).

İslam toplumu hem umumi manâdaki emanetlerden hem de Allah’a verdiği 

ahidden sorumludur. Müslümanlar emanete riayet etmedikleri, verdikleri sözleri 

tutmadıkları zaman, asla toplum hayatı doğru istikamet bulmaz.  Cemiyette müşterek 

yaşamın sürdürülebilmesi için yerleştirilecek ana kurallara bütün insanların 

kenetlenmesi, itimat etmesi, ve yaslanması için ahitlere uymak, emanetleri vermek 

ilkesi zorunludur ve gereklidir (Kutub, 1993:10/304). Fertlerin birbirleriyle yaptıkları 

sözleşmelere, örf adet ve gelenek gibi sosyal hayatta birlikte yaşamanın gereği olarak 

yapılmış addedilen ortak anlayışlara uyma konusunda Kur’an’da teşvik vardır. 

Verilen sözlerin yerine getirilmediği, anlaşmalara riayet edilmediği ve temel ahlâki 

ilkelere uyulmayan toplumlarda insanların birbirine güveni kalmaz. Güvenin 

olmadığı yerde endişe, korku, zafiyet ortaya çıkar; sonuçta o toplulukta birlik, dirlik 

ve güç denilen şeyden söz edilemez (Duman, 2008: 2/386).

İslâm Peygamberi’nin kaynaklarda geçen tarihteki şu hareketi örnek 

gösterilebilecek bir davranış olabilir: Hudeybiye Antlaşması’ndaki isteklerden biri 

de, Mekke’den Medine’ye göç edecek Mü’minlerin istenmesi durumunda Mekke 

ahalisine geri gönderilmeyecekti. Anlaşma imzalandıktan sonra, Ebû Cendel isimli 

sahabe,  Mekke’de tutsak edildiği zindandan kaçarak, üstelik zincirli bir halde 

Medine’ye vardı. Ebu Cendel’i bu vaziyette gören Mü’minler çok üzülmüşlerdi. 

Fakat Hz. Muhammed “Ey Ebu Cendel! Sabırlı ol, verdiğimiz sözden ve yaptığımız 

anlaşmadan dönemeyiz. Allah sana yakın bir zamanda yol gösterecektir,” dedi. 

Peygamberin bu tutumu üzerine Ebu Cendel Mekke’ye iade edildi (Algül, 1997: 

1/442). Bu hikâye, Hz. Muhammed’in verdiği sözlere ve yaptığı anlaşmalara riayet 

ettiğinin belgesi ve göstergelerinden bir tanesidir. 

2.3.1.11. Ölçü ve Tartıda Dürüstlük

Kur’an- Kerimde geçen Medyen’li halkın niteliği, çapraşık ticari hayatın 

yaşam sürdüğü ve bundan dolayı ticari sahtekârlık ve oyunlara çokça müracaat edilen 

bir cemiyetti. Ayetlerde Hz. Şuayb hikâyesinin anlatılmasıyla beklenen gaye, 

Kur’an-ı Kerim’in her daim yaptığı gibi, bütün asırlarda ve bütün toplumlarda 
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makbul olan yaygın bir prensibin dillendirilmesidir. Bu ilke; bireyin insanlar arası 

iletişimde kurallara uyan dürüst insan olmadıkça, Allah ile olan ilişkisinde de dürüst 

olamayacağıdır  (Esed, 2002: 443).

Mevdudi’ye göre, bir topluluğun her ferdi, ahirette mahşerde hesap 

vereceğine inanmıyorsa eğer, dürüst olmak ve kötülüğü gidermek imkânsızdır. Bir 

kişi ne oranda dürüstlük ile işini yapmaya gayret ederse etsin, ticaret yaptığı işin 

tutarı fazlalaştıkça, bu dürüstlük anlayışından cayabilir. Zira bu birey için dürüstlük 

kendine ait bir kıymet değil yalnızca bir ilkedir. Lakin bir kişi, Allah’a ve ahirete, 

iman ediyorsa o vakit dürüstlüğü de bir kişisel kıymet olarak gördüğü için,  dürüst 

işleri de kendine bir vazife olarak görür. Dürüstlük yaptığı vakit menfaatini veya 

ziyanını hesaplamaz. Çünkü bu kişinin dürüstlük zihniyeti daha yüksek kıymetlere, 

doğrusu, Allah’a ve ahirete imana dayanır. Kâinatın nizamı adalet ve dengeye 

dayanır. Bu düzen zulüm ve adaletsizliği reddeder. Yalnız büyük zulümle değil aynı 

zamanda terazide insanları aldatmak ve alıcının hakkını çiğnemek bile, adalet ve 

istikrar üstüne kurulmuş bu evrenin düzenini yerinden oynatır (Mevdudi, 1992: 

6/68).

Yazır’a göre, gönüllerinde imanı, insafı, doğruluğu, hakkı beslemeyen, 

vicdanın sesini duymayanlar düzgün terziyle dahi sahtekârlık yapmaktan 

çekinmezler. Bu kişiler, başlarına gelen bir olayda kıyameti koparırken, diğerleri için 

ise farklı değerlendirirler. Kendisinin bir malı kaybolsa üzüntüden kahrolurken, 

diğerinin malı kaybolsa buna ehemmiyet göstermez hatta bundan zevk alırlar ki bu 

durum “ruh ölçeğinde, fikir ölçüsünde bir hiledir.” İşte bu ruh durumu kişileri 

ölçerken ve tartarken sahtekârlığa yöneltir (Yazır, 1992: 9/63).

Kur’an’da Allah, hem almada hem de verme de adaletli davranılmasını 

emretmektedir. Allah ölçü ve tartıda eksiltme yapmış olan bir ümmeti bu sebeple 

helak etmiştir. Medyen halkının inkârcılıkları yanında, başta gelen “toplumsal 

hastalıkları ticaret ahlâkının bozulması ve din hürriyetinin ortadan kalkmasıydı”. Bu 

yüzden peygamberleri onları bundan menetti; ölçü ve tartıda adaletli olmaya; 

insanların haklarını nicelik ve nitelik olarak eksiltmeden, zarar vermeden ödemeye; 

ülkenin düzenini bozup halkın huzurunu kaçırmaktan, gerçeği arayan insanların 

yollarını keserek onları tehdit etmekten, Allah yolunda gitmelerini engellemekten ve 

içlerinde kuşku uyandırmaktan vazgeçmeye çağırdı. Bu son ifadelerden anlaşıldığına 

göre Medyen’in  inkarcı insanları, Hz. Şuayb ile görüşüp onun mesajını öğrenmek 
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üzere huzura gelmek isteyen insanların yollarını kesiyor, onları tehdit ediyor, içlerine 

kuşku salıyor, peygamberlerle görüşmelerini engelliyordu (Karaman vd., 2007: 

2/555).

 Medyen’in sözü dinlenir ve liderleri onlara şöyle diyerek halkı bu konuda 

hususta aldatmayı arzuladılar : “Dürüstlük, doğruluk, ahlâk ve iyilik gibi hususları 

temel ilkeler kabul eder ve uygularsak, biz o zaman tümüyle mahvoluruz. Biz ticaret 

ve alışverişimizde doğruluk ve dürüstlüğe uyar ve mesleğimizi bunlara göre 

sürdürürsek, ticaretimiz kesinlikle büyüyemez, serpilemez” (A’raf, 7/90). 

Mevdudi’ye göre,  bu yok olma endişesi yalnız Hz. Şuayb’ın kavmine has bir durum 

değildir. Birtakım cemiyetler, gerçek, doğruluk ve dürüstlük konusunda, her daim 

yine o endişeyi yaşamışlardır. Yalan söylemek, dolandırıcılık ve ahlâksızlık olmadan 

ticari, siyasi ve diğer dünyayla ilgili işlerin asla yürümeyeceği fikri, tarihte tüm 

değerlerini yitirmiş toplulukların ortak düşüncesidir. Bu sebeple nebilerin çağrısına 

en fazla itiraz; eğer alavereli yöntemler bırakılırsa ve doğru yola uyulursa, 

ilerlemenin olmayacağı ve toplumun çökeceği yönündedir (Mevdudi, 1999: 2/68).

Nitekim Hz. Peygamber zamanında da durum bundan farksız değildi. 

Kur’an’ın harp ilan ettiği kimseler son derece nüfuzlu idiler. Bunlar halka istedikleri 

baskıyı uygulamakta, keyiflerince eksik verip fazla almaktaydılar. Sanki kendilerinin 

halk üzerinde birçok bakımdan hakları var da alırken halk onlara tam veriyor, onlar 

halka verirken eksik veriyorlardı. Burada kasdolunan, onların haklarını tam olarak 

almaları değil haklarından fazlasını cebren almalarıdır. Böyle olmasaydı onlara harp 

ilan edilmezdi. Onlar kendilerinde gördükleri servet üstünlüğü ve hâkimiyet 

duygusuyla insanların haklarına tecavüz ediyorlar. Adalete ve hakkaniyete riayete 

yanaşmıyorlardı. Ticareti ellerinde bulundurmaları sebebiyle de insanları zulümlerini 

kabule mecbur ediyorlardı (Kutub, 1993: 16/85).

Kur’an da dürüstlük adına yer alan bir ayette : “Ölçtüğünüz zaman ölçüyü 

tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu daha hayırlıdır ve sonuç bakımından 

daha güzeldir” (İsra, 17/35), buyrulur. Bu ikaz yalnızca kişilere yönelik değildir. Bu 

ikaz, market, pazar gibi yerlerde alışveriş yapıldığında hakiki ölçülerle ve tartılarla 

yapılıp yapılmadığını denetlemeyi, ölçülen malın eksiltilmesini kanunla hukuken 

engellemeyi, İslami devletin vazifelerinden biri durumuna sokar.  Bu durum satıcı ile 

müşterinin birbirine güvenini sağlar ve ticaret büyür. Refah ve zenginlik yayılır.  
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Ahiret hesabına gelince güzel sonuç yalnız temiz, adaletli ve takva sahibinindir 

(Mevdudi, 1999: 2/110).

 

2.3.1.12. Şükretmek

Şükr, nimeti tasavvur edip onu göstermektir. Şükr kelimesinin, keşf ortaya 

çıkarmak anlamındaki ‘keşr’den dönüştüğü söylenmektedir. Onun karşıtı, nimeti 

unutmak ve onu gizlemek anlamındaki küfür kavramıdır. Şükür kavramı üç kısımda 

mütalaa edilebilir: Şükür gönül ile olursa nimetleri ince düşünmek, dil ile yapılırsa 

nimetleri bahşedeni taltif etmek, başka organlar ile olursa bahşedilen nimetlere 

mukabele etmektir. Kur’an’da: “Bana, anana ve babana şükret” (Lokman, 31/14).” 

Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız” (Âl-i İmran, 3/145).” Kullarımdan şükreden 

azdır”(Sebe’, 34/13) ayeti, Allah’ın şükrünü yerine getirmenin zor bir iş olduğuna 

işaret etmektedir. Onun için Yüce Allah, şükür etmelerinden dolayı sadece iki 

dostunu övmüştür: İbrahim (s) hakkında; “Rabbinin nimetlerine şükrederdi (Nahl, 

16/121). Nuh (s) hakkında da; “O çok şükreden bir kuldu” (İsra, 17/3) diye 

buyurmuştur. Yüce Allah’ın “Allah şekürdür, halimdir (Teğabün, 64/17) şeklindeki 

nitelendirilmesinden kasıt da, Allahın kullarına nimet vermesi ve onların yaptıkları 

ibadetlere karşılık mükâfatta bulunmasıdır (Isfahani, 2012: 560).

Şükür, ahlâki anlamda, iyiliğin değerini bilmek ve hoşlanıldığını söylemek, 

iyilikte bulunanı taltif etmek; nankörlük etmemektir. İnsanlar Allah’ın verdiği 

nimetleri söyler ve O’na sena ederse şükretmiş olur. Lakin gerçek şükür bahşedilen 

nimetlerin kıymetini anlamaktır. Değer bilmek, nimetlerin farkına varma, ulaşılan 

nimetlerden ötürü mutluluk hissetme, kalp, dil ve beden ile şükretmekle olur. 

“Şükredene Şâkir, Allah’ı yeterli şükürde bulunamayacağının idrakine erip çok 

şükreden kimseye Şekur” denir. “Kulları arasında Allah’a hakkıyla şükreden azdır.” 

Şükür etmek nimetin artmasını sağlar. Ayrıca bir kişinin ettiği iyiliğe teşekkür etmek 

bir ahlâk görevidir. İyilik yapana iltifat etmek ve onun için dua etmek de ona 

şükürdür. Hz. Muhammed’e (s) göre,  “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da 

şükretmemiş olur” (Ebu Davud, Edeb, 12. (Yorum için bkz. Canbulat, 2006: 623).

Hamdin anlamı, şükretmenin yalnızca Allah için olması, diğerlerine, 

yaratılanlardan hiç kimseye teşekkür edilmemesidir. Zira Allah, yarattığı insanlara 
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sayısız nimetler bahsetmiştir. İhsan edilen nimetlerin adedini ve çeşidini sadece o 

bilir.  Elhamdülillah kelimesi Allah’a ait esma’ül hüsnayla ve O’nun sıfatları ile taltif 

edilmesidir (İbn Kesir, 1985: 2/73).  Hamd kavramında istek anlamı, şükür 

kavramında içten bağlılık anlamı daha görünürdür. Bu sebeple şükretmek olmuş bir 

mazinin değerle hatırlanması kabul edildiğinden daha zor, yapanları da daha azdır. 

Zira mevcudiyetin sürüp gitmesi hep geçmişten geleceğe yönelik olduğundan 

insanlar doğuştan geleceğe meyillidirler. Bilinçli bir hakikat insanı olmak pek 

müşkül ve kâmil Müslüman olabilmek ise oldukça güçtür. Hz. Ömer “Hak Ömer’e 

dost bırakmadı” söylediği vakit bunun zorluğunu ifade etmek istemiştir. Şükretmek 

bunun gibi hakikat erbabının şiarı bulunduğundan Allah “Kullarım arasından 

şükredenler çok azdır” buyurmuştur (İbn Kesir, 1985: 2/77).

 İslami anlayışta şükrün davranışlara yansıtılması esastır. Hz. Peygamberin 

minbere çıkıp “Şükür için çaba gösterin, kullarım arasında hakkıyla şükredenler çok 

azdır” (Sebe’, 34/13), ayetini bildirdikten sonra şöyle demiştir. “Şu üç haslet kime 

verilmişse şükür davranışı göstermek de kendisine nasip olmuş demektir. Kızgınlık 

ve sükunet halinde adaletli davranmak, yoksulluk  ve zenginlikte ölçülü harcamak 

gizli ve açık durumlarda Allah korkusunu korumak”(İbn Atiyye, 4, 410) (Yorum için 

bkz. Karaman vd., 2007: 4/421).

Allah Kur’an’da şükredene nimeti artıracağını, nankörlük edeni 

cezalandıracağı ifade eder. Allah’a şükür, nimetlerin O’ndan olduğunu bilip yalnız 

O’na kulluk etmektir. O’ndan başkasına tapmak, en büyük nankörlüktür. Çünkü bu, 

nimet vereni unutup da hiçbir şey yarar sağlamayan şeylere teşekkür etmek anlamına 

gelir. Teşekkür, nimetin sahibine yapılır. O’ndan başkasına teşekkür, kadir kıymet 

bilmezliktir. Normal bir insana karşı yapılması dahi nankörlük olan bu davranış, 

Allah’a karşı yapılınca küfür adını alır (Ateş, 1997: 5/38).

Kur’an ayetlerinde şükür, kul olmanın lüzumu olarak görülmüş, Allah’ın 

lütuflarına ulaştıkları halde şükretmeyenler ayıplanmıştır. Hz. Muhammed de yaptığı 

ibadetleri, duayı Allah’a bir teşekkür olarak, ifade etmektedir. Sahip olunanların 

şükrü ihtiyaç sahiplerine yardım, bilginin şükrü insanlığın faydasına sunmak, 

sağlığın, afiyetin şükrü Allah’a ibadet ve yaratılanlara hizmettir. Kur’an’da Allah 

şükredenin nimetini artıracağını vaat etmiştir (Karaman vd., 2007: 3/304). Şekur, 

(çokça şükreden) için şükredebilen; tam bir imanla, acziyetini ve hatalı bir kul 

olduğunun bilincinde olarak tüm gönlünü, dil, beden ve zamanının pek çoğunu 
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şükretmenin gereğini yapan ve bundan dolayı çok gayret eden kimse olduğu 

koşullarda, her türlü halde şükretmeyi muhafaza edebilen  kimse gibi izah edilmiştir 

(Karaman vd., 2007: 4/422).

Şükretmek, yalnızca verilen nimetleri kabul ederek, onaylamak değildir. 

Şükrün uygulamada, davranışla da gösterilmesi gereklidir. Kişi kendini 

mızıklandıranın bahşettiklerinin değerini anladığını söylerse fakat onu razı etmek 

için bir şey yapmazsa, Allah’a samimi davranmaz, istikbalde vereceklerinden de 

kuşku duyarsa, bu nankörlük etmektir. Allah kullarına duyabilme kabiliyetini hak 

yolda olanları duyabilme ve doğru istikamete yönelebilme için lütfetmiştir. Görme 

kabiliyetini evrendeki, Allah’ı anlatan türlü delilleri görebilme ve bunu yapanın 

Allah olduğunu kavrayabilmek için bahşetmiştir. Anlama kabiliyetini ise, doğruyla 

yanlışı fark edip ayırabilmek için vermiştir. Lakin Allah kullarına ilim, akledebilme, 

görebilme, işitebilme nimetlerini Allah’ı tanımaları amacıyla vermiş olmasına karşın, 

kullar bu nimetleri bütün işlerde kullanmasına rağmen doğruyu, hakkı öğrenmek için 

kullanmayarak nankörlük etmektedirler  (Mevdudi, 1997: 6/425).

Allah’ın verdiği zekânın, ilmin ve hikmetin öncelikli amacı; insanın Rabbini 

bilmesi, O’nun karşısında itaatli ve şükreden bir tavırda olması, nankörlük 

etmemesidir. Şükür ifadesi sadece söz değil, fikir, söz ve davranış ile olabilir. Bir 

kimse neyin sahibi ise, Allah’ın verdiğini unutmamalı; diliyle her zaman Allah’ın 

ihsanlarını anmalı; Allah’ın emrine uyup yasaklarından kaçınmalı, O’nun hoşnutluğu 

kazanılmalı, verdiği nimetler anlatılmalı, isyan edenlerle mücadele edilmeli, 

şükreden kulun neler yaptığı ifade edilmelidir  (Mevdudi, 1997: 4/327).

Davut ve Süleyman (s) Allah’ın en çok ve en üstün nimetleri lütfettiği iki 

kuldur. Yüce Rab’leri onlara nimet verdikçe, onlar da Rablerine karşı şükürlerini 

artırdıkça artırdılar. Gece, gündüz Rablerini zikretmekten, tespih etmekten asla geri 

durmadılar. Dağlarla, taşlarla, çevrelerine toplanan kuşlarla, ellerindeki bütün 

imkânlarla Allah’a hamd ve şükrettiler. Hatta Süleyman (s) kendi şükür ve zakir 

kapasite ve kabiliyetini yeterli bulmadığı için: “Ey Rabbim! Bana ve anne babama 

lütfettiğin nimetlere şükredebilmem için bana daha fazla şükür imkânı ver diye dua 

etmekteydi. Allah da “Eğer şükrederseniz, biz de size nimetimizi kesinlikle 

artırırız”.Vadini gerçekleştirip onlar lütuf ve ihsan kapılarını sonuna kadar açtı ve o 

ikisini de sahip oldukları mümtaz nitelikleriyle dillere destan etti (Duman, 2008: 

2/181).
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Diğer taraftan hadislerde insanlar arası ilişkilerde minnettarlık da şükür 

kavramıyla anlatılmıştır. “İnsanlara şükretmeyen kimse Allah'a da şükretmez” 

(Tirmizî, Birr, 35), “İnsanlar Allah’a ne kadar çok şükrederlerse başka insanlara da o 

kadar çok şükrederler” (Müsned, V, 8), manasındaki hadislerde Allah’a ve insanlara 

karşı teşekkür arasında bir bağlantıya vurgu yapılmıştır. Böylelikle şükretmenin ve 

teşekkür etmenin bir iyi ahlâk ve adab problemi olduğu, bunlara sahip olmayanın 

Allah’a ve insanlara teşekkür ve vefa duygusundan uzak bulunacağına dikkat 

çekilmiştir. 

2.3.1.13. Zulüm

Zulüm aydınlığın olmamasıdır. Çoğulu zulümattır. Kur’an’da: “Yahut 

kâfirlerin amelleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir” (Nur, 24/40) buyrulur. 

‘Zulüm’ kelimesi, cehalet, şirk ve fısk anlamlarında da kullanılır; onların zıt 

anlamlarında ise ‘nur’ gelir: “Kur’an’da Allah, iman edenlerin velisidir. Onları 

karanlıklardan aydınlığa çıkarır”( Bakara, 2/257).

Zulüm üç kısma ayrılır:

 Allah ile insan arasında olan zulüm: Küfür, şirk ve nifak bu zulmün en 

büyüğüdür. Bu sebeple Kur’an’da: “Şirk elbette pek büyük bir zulümdür” (Lokman, 

31/3) buyrulur. Allah şu ve benzeri başka birçok ayette de şirki kastetmektedir: 

“Bilin ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir” (Hud, 11/18). Kişi ile diğer insanlar 

arasındaki zulüm. Allah şu ayetlerle bunu kastetmektedir: “Kötülüğün cezası yine 

onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu 

Allah zalimleri sevmez” (Şura, 42/40). Kişi ile kendi nefsi arasındaki zulüm. Allah 

şu ayetlerle bunu kastetmektedir: “onlardan nefislerine zulmeden var” (Fatır, 35/32). 

“Ey Rabbim gerçekten ben kendi nefsime zulmetmişim” (Neml, 27/44). Aslında bu 

üç çeşit zulüm de nefse zulümdür. Zira insan zulüm yapmaya ilk yeltendiğinde 

aslında kendi nefsine zulmetmiş olur. Şu halde zalim daima kendine zulüm 

etmektedir. Bundan dolayı yüce Allah birçok ayette şöyle buyurmaktadır: “Allah 

onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi” (Nahl, 16/33). “Onlar bize 

zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler” (Bakara, 2/57). “Eğer 

yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı; 
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kıyamet günündeki kötü azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi” (Zümer, 

39/47) ayeti, her üç zulüm çeşidini de kapsamaktadır. Dünyada herhangi bir zulüm 

yapan kişi, dünyada var olanların tümü,  bununla birlikte bir kat fazlası daha onun 

olsa, cehennem azabından kurtulmak için onu fidye olarak verir. “Daha önce Nuh 

kavmini yok etmişti. Onlar daha zalim ve daha azgındılar” (Necm, 53/52) ayeti, 

zulmün helak olmaya karşı bir fayda sağlamadığına ve ondan kurtarmaya 

yetmediğine işaret eder. Aksine Nuh kavminin başına gelenlerin gösterdiği gibi, 

zulüm insanı helak eder (Isfahani, 2012: 657 – 660).

Zulüm kavramı, Kur’an öncesi Arap toplumunda insanlar arası 

münasebetlerde bütün negatif hareketleri anlatmakta kullanılmıştır. Kur’an’da bu 

anlamda kullanılmakla beraber daha çok Allah için yapılan vazifelerde reddetme, 

isyan etme olarak her türlü hareketi ifade eder. Kur’an- Kerim’de kavram olarak 

zulüm 58 sûre, 266 ayette,  289 kez geçerek ve küfür, şirk,  nifak, günah,  haksız 

muamele, eksik yapmak, eza etmek, işkence etmek, adam öldürmek, hırsızlık 

yapmak, zarar vermek, nefsine zarar vermek, insanlara eziyet vermek vb gibi her 

çeşit inanma ve hareketler olarak ifade edilmiştir. Kur’an’daki zulüm kavramı baştan 

sona menfi manada kullanılmıştır. Büyük ve küçük olarak sayılan tüm günahlar, 

isyanlar zulümdür. Şirk, Kur’an’ı tekzip etmek, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık 

yapmak zulümdür. Aynı zamanda namazı, orucu ve diğer ibadetleri terk etme,  

üstelik günahlardan pişman olup tevbe etmemek de zülüm olarak sayılabilir 

(Lokman, 31/13). (Yorum için bkz. Karagöz, 2016: 719).

Kur’an- Kerim’de 23 ayette Allah’ın ne dünyada ne de ahirette kişilere, 

topluluklara ve evrene zulmetmediği ifade edilmiştir (Âl-i İmran, 3/108, 117, 182; 

Nisâ, 4/40). İslam Dini’in emirlerine ve nehiylerine itaat etmeyen kişi zulüm etmiş 

ve zalim olmuştur. 

Zulüm çok kere Kur’an-ı Kerim’de zikredilirken şirk kast edilir. Çünkü şirk 

zulümlerin en fenası, en çirkinidir. “Allah zalimleri sevmez” tabiri müminin nefsinde 

zulme ve zalimlere buğz duygusunu canlandırır. Mümin nefsini Allah’ın sevdiği 

şeyler ve kimselerle savaşta feda eder. Şahadet böylece olur ve böylelerini Allah 

şahit edinir (Kutup, 1993: 2/465). Allah’a itaat etmeyen bir kimse üç ana hakkı 

çiğnemiş olur ki bunlar: İtaati hak eden Allah’ın haklarını çiğnemiştir. Sonra 

itaatsizliğine ortak ettiği kendinin uzuv ve melekelerinin, başka kişilerin haklarını da 

çiğnemiş olur. Zira tüm bunların, Allah’ın isteği istikametinde kullanılmaya hakları 
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vardır. Üçüncüsü ise kendinin hakkını çiğnemiş olur. Bir itaatsizlik sebebiyle zarara 

uğramış olduğunda kendi nefsine zulmetmiş olur. Bundan dolayı Kur’an çoğu yerde 

günahı zulüm olarak adlandırılır (Mevdudi, 1999: 1/65).

Kur’an’ın çoğu ayetinde isim ve fiil olarak yer alan zulüm kavramı, itikat ve 

ahlâkla alakalı iki farklı hususta ilişkilendirilir. Zulüm kavramı yaygın olarak şirk 

inkâr, günahkârlık inanç ve amelle ilgili Allah’ın kurallarını, haddini aşma, çiğneme 

gibi birbirine benzeyen bir anlamda kullanılır. Kur’an’ın değişik yerlerinde ahlâkla 

bağlantılı olarak zulüm kavramı haklar, özgürlük, eşitlik gibi hususlarla ilgili “haddi 

aşmak ve başkasının hakkını çiğnemek, başkasına zarar vermek” manasını anlatır. 

Buna göre zulüm, haksızlık ve adaletsizlik manalarına gelen hiçbir zaman Allah 

hakkında muhakeme edilmesi düşünülmesi olanaksız bir haldir. Çünkü Allah hiçbir 

zaman yarattıklarına zulmetmez. Zulüm dinen mükellef akıl ve irade gücü olan 

insanlara has bir özelliktir ki Allah yasaklamıştır. Kur’an’a göre bir kimse hangi çeşit 

bir zulüm etmişse hakikatte onu kendi nefsine yapmıştır (Karaman vd., 2007: 1/126).

Zulüm yani haksızlık büyük felaketlere sebep olur. İnsanların zulmü 

yüzünden bütün canlıların mahvolması, insanlara verilecek deprem, yangın, sel gibi 

afetlerin diğer canlılara da dokunmasındandır. Bu hayvanlar insanların yararına 

hizmet etmektedir. Bunların mahvolması insan için ayrı bir felakettir. Zulmün 

kötülüğünün yalnız zalimin şahsına özgü kalmayıp topluma da dokunacağında şüphe 

yoktur (Ateş, 1997: 5/119).

Toplum muhafaza edilmeye, intizama ve adalete muhtaçtır ki; bu ihtiyaçtan 

devletler oluşmuştur. Adaletin yerine gelmesinde hukuk kurallarının bağlayıcılığı 

derecesinde, adaleti uygulayan hâkim ve yöneticilerin, gerçeğin ve cürümün 

kanıtlanması için zaruri şahitlerin de değerli etkisi vardır. Adaletli karar verirken, 

uygulayanların, yanlış karar vermelerine neden olan konular iki grupta 

değerlendirilir. Bunlar maddi çıkar ve manevi temayül ile sahip olduğu değerlerdir. 

Karar vericiler ve şahitlik edenler hem kendi hem de etrafının çıkarları için yanlış 

kararlar verebilmektedirler. Hakimler, ve şahitlerin haksız gruba yönelmeleri, 

gerçeğin meydana çıkarak adaletin yerine getirilmesini önlemek amacıyla şahitlik 

yapmamaları, hüküm vermemeleri, mahkemeyi meşgul etmeleri de yalancı şahitlik 

ve hakka, hukuka ters hüküm vermek nispetinde adalete uymadığından yasaklanmış, 

hiçbir şeyin Allah’tan gizlenmesinin mümkün olmadığı üzerinde durulmuştur 

(Karaman vd., 2007: 2/159).
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2.3.1.14. Yetimin Malına El Uzatmamak

Yetim kelimesi çocuğun ergenlik çağına gelmeden önce babasını 

kaybetmesini ifade eder. Allah Kur’an’da: “Düşküne, yetime ve esire seve seve 

yemek yedirirler” (İnsan, 76/8), buyurur. Bu ayetin metninde geçen yetim 

sözcüğünün çoğulu yetema şeklindedir. “Yetimlerin mallarını verin” (Nisa, 4/2), 

ayetinde olduğu gibi. Her tek kalana yetim adı verilir, bu anlamda yetim; bir incinin 

kendi kaynağı olan mercandan kopması anlamına gelir (Isfahani, 2012: 1191). 

İslam nizamı, yetimlerin esirgenmesi, muhafazası, onları yetiştirilmesi 

amacıyla onlara has kurallar koymuştur. Kur’an ayetlerinde, yetimlere, beyt’ül 

maldan ve ganimetlerden hisse ayrıldığı ifade edilmiştir. (Enfal, 8/41). Ayrıca, 

toplumun da yetimlere maddi ve manevi yönden yardımcı olmaları teşvik edilmiş ve 

güzel davrananlar methedilmiştir (İnsan, 8). Hz. Muhammed (s), “Kendisine veya 

başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üstlenen kimse ile ben, cennet işte 

böyleyiz” (Müslim, Zühd, 2), diyerek şahadet parmağıyla orta parmağını işaret 

etmişlerdir (Paçacı, 2006: 699).

Cahiliye toplumundaki müşriklerin en baskın ve belirgin özelliği kimsesi 

olmayan yoksul yetimleri hor görmeleri ve toplumun diğer kesimini de yetimlere 

yardım etmeye özendirmemeleridir. Kur’an’daki yetimlerle ilgili ayetlerin gayesi, 

insanı sevme ve değer verme duygularıyla ilişkilendirilemeyen bu davranışları 

yapanları ayıplamak ve bu davranışlarının Allah’ın yanında en büyük günahlardan 

olduğunu ifade etmektir. Bu davranışların ve tutumların kökeninde Allah’a ve ahirete 

iman etmemenin olduğuna vurgu yapmaktır. Yoksullar ve yetimler bir toplumun 

güçsüz ve korunmaya muhtaç bölümünün sembolü olmuştur. Toplumun bu kesimini 

aşağılayarak, hor gören kişiler toplumun zayıflarının haklarına zulüm ediyor 

demektir. İslam dininin en yüksek amacı insanlar arası sevgi, bağlılık, dayanışma ve 

paylaşımı temin etmek, mutluluk ve acıların da paylaşıldığı bir beşeriyet şuuru 

meydana getirmektir (Karaman vd., 2007: 5/697).

Babası ölen çocuk, korumaktan ve yardımdan; annesi ölen çocuk ise 

merhametten uzak kalır. Toplumda babalar korumanın ve yardımın, anneler ise 

merhametin timsalidir. Gerçi ikisinin de koruma ve şefkati vardır ama babanın 
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koruması anneden fazla, annenin şefkati de babadan fazladır. Yetim, kendi kendine 

malını idare edecek akıl olgunluğuna ulaşıncaya değin, din bakımından yetim sayılır. 

Nisa sûresinde “ Zulüm ile yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş 

yemektedirler ve çılgın bir ateşe gireceklerdir” ayetleri inince Müslümanlar, 

yetimlerin mallarından el çekti. Onlara ait malların, kendilerine ait olanlara 

karışmamasına dikkat ettiler. Hatta yetimin önünden artan yemeği dahi yemekten 

çekindiler ( Bakara 2/220). Bu ayetteki önemli husus, yetimi iyi yetiştirip, ona ait 

malı da iyileştirmek ve büyütmektir. Yetimin velisi, yetimin faydası için onun 

malında ticaret yapabilir, malını kendi malına karıştırıp ortaklaşa çalıştırabilir, şirket 

kurabilir. Yetimin faydası neyi gerektiriyorsa onu yapar. Onun malını kendi yararına 

kullanmaz (Ateş, 1997: 1/379).

Kur’an’ a göre, İslam’ın gerektirdiği görevleri kuvveti yeterken yapmayanlar 

Allah tarafından cezayla karşılaşacaklardır. Yetimi hor görerek hakkı olanı 

vermemek, yoksulun ihtiyacını karşılamada da teşvikte bulunmamak insafsızlıktır ve 

bu dini yalanlayanların âdeti ve mizacıdır. Hakikatte hayret edilecek ise, kendini 

“dindar” olarak niteleyenlerin mali ve bedeni görevlerini ihmal ederek, azıcık bir 

yardımı çok görerek cimri davranmalarıdır (Yazır, 1992: 9/502).

Yetimi miskini doyurmak hususunda insanların birbirini teşvik etmemesi ve 

birbirine tavsiyede bulunmaması kötü bir harekettir. Ayrıca toplum içerisinde 

toplumsal vazifenin yapılmasının ve umumun hayrına olan işlere koşulmasının bir 

dayanışma zarureti olduğu ve İslam’ın ana çizgisini temsil ettiği ima edilmektedir. 

Siz, imtihanın manâsını kavramıyor ve yetimlere iyilikte bulunarak birbirinizi teşvik 

ederek miskinleri doyurmaya imtihanda muvaffak olmağa çalışmıyorsunuz. Bunun 

aksine siz, mirası hak gözetmeden hırsla yiyorsunuz. Malı azgınca seviyorsunuz, 

muhtaçlara iyilik etmek ve yoksulları doyurmak hususunda içinizde hiçbir duygu ve 

his yok (Kutub, 1993: 16/204). 

Savaşlar, doğal afetler sonucu ölenler arkalarında yetimler ve öksüzler 

bırakmaktadır. Her yetimin kendisi ve mallarına bir koruyucu, eğiten ve onu temsil 

eden kişiye ihtiyaç duyar. Bunu temsil eden veli olarak tanımlanır. Velinin görevi 

yetimi himaye etmek, onun çıkarına mallarını yönetmektir. Yetimleri himayesi altına 

alıp, onu esirgeyip büyüten kişilere Hz. Muhammed’in, “cennette kendileriyle 

beraber olacağı” muştusu vardır. Fakat böyle yapmayarak, yetim malı yiyen,  gasp 
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eden ve yetimin malını kendi kötü malıyla değiştiren veli, vazifesi ve hakkını 

suiistimal eden, emanete sahip çıkmamış olmaktadır (Karaman vd., 2007: 2/15).

Yetim kendisini koruyan anne ve babasını kaybetmesi yüzünden toplumun 

içerisinde zayıflığın timsalidir. O’nun zayıflığı Müslüman topluma da tesir eder. 

Çünkü İslam; toplumsal düzeni, sosyal dayanışma esasına göre tanzim eder.  Hâlbuki 

cahiliye devri Arap toplumunda yetim en çok horlanan kişiydi. Kur’an’da yetimlerle 

ilgili hükümlerin çokluğu ve çeşitliliği, bazen de ağırlığı o günkü toplumda yetim 

hakkının yenmesinin yaygınlaştığını ifade eder. Bunun için Allah bu ayeti 

kerimelerle yetimi bir efendi mevkine getirmiş ve bir yetim olan Hz. Peygamber’e 

varlıklar âleminde en şerefli ve yüce mevki ihsan etmiştir. Çünkü onu bütün 

insanlığa risalet yükünü taşıyan bir elçi kılmış ve yetimi korumayı Allah’ın 

gönderdiği bu dinin temel adabından saymıştır (Kutub, 1993: 5/491).

Allah Kur’an’da, yetimlerin, nikâh çağına varıncaya kadar denenmeleri, bu 

çağda akli seçim gücüne erdikleri takdirde mallarının kendilerine verilmesini, 

erginliğe ererler de malları elimizden gider düşüncesiyle bir an önce onların mallarını 

yemeye kalkmamalarını, israf etmemelerini; zengin kişinin, himayesinde 

bulundurduğu yetimin malına hiç dokunmamasını, fakir kişinin ise temiz niyetle aşırı 

gitmeden, israf etmeden, baktığı yetimin malından bir miktar yiyebileceğini, 

yetimlerin mallarının şahitler huzurunda onlara teslim edilmesini emretmekte ve en 

güzel hesapçının Allah olduğuna, Allah’ın her şeyi görüp hesap ettiğine dikkati 

çekmektedir.

Yetimler hakkında Hz. Muhammed’in (s) pek çok hadisi vardır. Peygamber 

şöyle demiştir: yedi helak edici şeyden kaçının. Onlar nedir ya Resulallah? 

Diyenlere: Allah’a ortak koşmak, büyü yapmak, haksız yere Allah’ın haram kıldığı 

bir canı öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, savaştan kaçmak, bir şeyden 

habersiz inanmış namuslu kadınlara iftira atmak! (Buhari, Vasaya, 23; Müslim, 

İman, 144) “Akrabası olmayan yetime kefalet eden kişiyle ben cennette şöyle 

olacağız (iki parmağını yan yana gösterdi)” (Müslim, Zühd, 42 ) Ebu Hureyre şöyle 

buyurdu: “Bir şahıs Resulullah’ın kalbinin çok katı olduğundan şikâyet etti. 

Resulullah şöyle dedi: “Yetimin başını okşa ve miskinlere yemek yedir.”(Ahmed bin 

Hanbel, Müsned).
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2.3.1.15. Hayâ- İffet 

Sözlükte “utanma, çekinme; tövbe, vazgeçiş” vb. manalara gelen hayâ 

kavramı, ahlâkî bir terim olarak “nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları 

terk etmesi” (Isfahânî,  2012: 324),  şeklinde açıklanmıştır. Arapça’da “kınama, 

yergi; onur kırıcı tutum ve davranış” anlamlarına gelen, âr kelimesi Türkçe’de 

yaygın olarak hayânın eş anlamlısı olarak değerlendirilir. Kur’an’ın üç ayetinde hayâ 

kelimesinden türemiş kelimeler geçer. Hz. Şuayb’ın kızlarından birinin Hz. Mûsâ ile 

utanarak konuştuğu (Kasas, 28/25),  bazı Müslümanların Hz. Muhammed’i hoş 

olmayan vakitlerde ziyaret ettikleri, lakin O’nun haya sahibi olduğundan dolayı 

rahatsız olduğunu söyleyemediği, fakat Allah’ın bu durumu belirtmekten hayâ 

etmeyeceği (Ahzab, 33/53), belirtilmekte; diğer bir ayette müşriklerin Kur’an’da 

geçen arı, karınca, sinek gibi ufak canlıların misal olarak verilmesinin anlayıştaki 

düzgünlük ile uyum sağlamadığı gibi tezlerine karşın: “Şüphesiz Allah -gerçeği 

açıklamak için- sivrisineği ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten hayâ 

duymaz” biçiminde karşılık verilmektedir (Bakara, 2/26). (İsfahânî, ; 2012: 324;). 

A‘râf sûresinin 26. âyetinde geçen “libâsü’t-takvâ” sözü de bütün âlimlerce insanın 

fıtratında var olan, maneviyatını, ruhunu süsleyip ahlâkını muhafaza ettiğini hayâ 

olarak tefsir etmişlerdir (Çağrıcı, 1997: 16/554).

Hz. Muhammed’in hadislerinde hayâ kavramı ile ondan türeyen çeşitli 

kelimeler de vardır. Bunlardan, “Hayâ bütünüyle hayırdır” (Müslim, Îmân, 61); 

“Hayâ sadece iyilik getirir” (Buhârî, Edeb, 77; Müslim, Îmân, 60); “Dört haslet 

peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve 

evlenmek” (Müsned, V, 421; Tirmizî, Nikah, 1). Kendisinin de yüksek hayâ hissine 

sahip olduğu (Buhârî, Tefsîr, 33, 8), evindeki utangaçlığından dolayı oturan genç bir 

kızdan bile daha hayâ duygusuna sahip olduğu (Buhârî, Edeb, 73, 77; Müslim, 

Fezail, 67) bildirilen, Hz. Muhammed,  buna benzer haya duygusu bulunduran Hz. 

Osman’a ayrı saygı göstermiş; ziyarete gelen Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’i normal 

olarak karşılarken Hz. Osman’ı görünce derlenip toparlanarak karşılamış; nedeni 

sorulduğunda, “Meleklerin bile hayâ ettiği insandan benim hayâ etmemem doğru 

olmaz” buyurmuştur (Müslim,  Fezailü’s-sahabe, 26). Tüm eserlerde geçen, “Hayâ 

imandandır” manasındaki hadis (Buhârî, Îmân, 16; Edeb, 77; Müslim, Îmân, 57-59) 

İslâm toplumlarında özdeyiş haline gelmiştir. Bilhassa, “Her dinin bir ahlâkı vardır; 
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İslâm’ın ahlâkı da hayâdır” mealindeki hadis (İbn Mâce, Zühd, 17; el-Muvatta, 

Hüsnü’l-hulķ, 9), hayâ duygusunun Müslüman toplumun en ayrıcalıklı ahlâki 

özellikleri ve değer yargıları içerisinde bulunmasını sağlamıştır. “Eğer utanmıyorsan 

istediğini yapabilirsin” hadisi (Buhârî, Enbiyâ, 54, Edeb, 78; Ebû Dâvûd, Edeb, 6) 

İslâm toplumunun ahlâki karakteri ve görgüsünün kişiliğini tayin eden bir tesir 

meydana getirmiştir (Çağrıcı, 1997: 16/555).

Hayâ insanın özelliklerindendir. Sırf insana özgü utanma ve sıkılma 

duygusudur. Kişinin, herhangi bir şeyden kaçınması o hususta kınanmaktan sakınıp 

ondan uzaklaşmasıdır. İnsanda hayâ iki kısımdır: Birincisi insani, ikincisi imanla 

ilgilidir. İnsanlıkla ilgili olan hayâ duygusu, avret yerinin açılmasından veya insanlar 

arasında cinsel ilişkide bulunmaktan utanmak gibi. Allah’ın her insanda var ettiği bir 

duygudur. İmanla ilgili olan ise, Allah korkusundan dolayı mümini Allah’ın hoşuna 

gitmeyecek şeyden men eden çekingenlik duygusudur. Hz. Muhammed’in “Eğer 

utanmazsan, istediğin her şeyi yap!” hadisi, insanla hayvan arasındaki farkı belirtir. 

“Hayâ imandandır” (Buhari, İman, 16) hadisi ise iman hayâ ilişkisini ortaya koyması 

açısından önemlidir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, insandaki rahatsız edici ve 

şahsi eksiklik duygusuna kaptıran çıplaklık hissi de hayâ duygusunun insandaki 

insanlık boyutunu ifade eder (Duman, 2008: 1/314).

İnsandaki utanma ve hayâ duyguları doğal ve doğuştandır. Kur’an’da hayâ 

hissi medeniyetin ilerlemesi sonucu insanın sonradan sahip olabileceği ya da insanın 

kendisinin üretebileceği bir huy olarak anlatılmaz. İnsanın doğuştan getirdiği doğal 

bir histir (Mevdudi, 1999: 2/21). Âlimler, temyiz çağına doğru çocuklarda en erken 

gelişen duygunun hayâ duygusu olduğunu söylemiştir. Bugün bilimsel araştırmalara 

konu olan ilkel kabilelerde bile yetişkin insanların, giysileri olmadığı halde ayıp 

yerlerini mutlaka bir şeylerle örtmekte olduklarının tespiti de, hayânın insani bir 

duygu olduğunu doğrulamaktadır. Hayâ, Türkçede edeb ve ar kelimelerinin 

eşanlamlısı olarak kullanılır (Duman, 2008: 1/314).

Lügatte “haramdan uzak durmak, helâl ve güzel olmayan söz ve 

davranışlardan sakınmak” manasında mastar olan “iffet” kavramı, ahlâka dair 

eserlerde ve başka kaynaklarda kişideki istek (şehvet) kuvvetinin mutedil 

çalışmasından oluşan fazileti anlatmak için kullanılmış ve dört erdemden biri olarak 

onaylanmıştır. Bu eserlerdeki iffet tanımlamalarını “yeme içme ve cinsî arzu 

konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak 
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suretiyle kazanılan erdem” biçiminde anlatılabilir. İsfahani’ye göre ise iffet, nefiste 

şehvetin galip gelmesini engelleyen bir halin meydana gelmesidir. İffetli kimseye afîf 

denir (İsfahani, 2012: 710). 

 Kur’ân’da iffet kavramı geçmemesine rağmen dört ayette aynı kökten isim ve 

fiiller mevcuttur. İnfak edilmesini en fazla hak eden muhtaçların nitelikleri 

bildirilirken, “Durumları hakkında bilgisi olmayanlar iffetli davranışları sebebiyle 

onları zengin zanneder” (Bakara, 2/273), buyrulmakta ve bu kişilerin yoksul olarak 

görülmelerine karşı bir şey istemedikleri haber verilmektedir. Evlenmemiş olanların 

evlendirilmelerini (24/32-33), tavsiye eden ayetin peşinden, “Evlenme imkânı 

bulamayanlar ise Allah lutfu ile kendilerini yeterli imkâna kavuşturuncaya kadar 

iffetlerini korusunlar” denilmiştir. İffet kavramı ile alakalı ayetlerin ikisi (Bakara, 

2/273; Nisa, 4/ 6) servetler, yemek yeme hususlarında mutedil ve kanaatli 

davranmayı, diğerleri de (Nur, 24/ 33, 60) cinsi arzular konusunda mutedil ve adaplı 

hareket etmeyi anlatmaktadır. Hadislerde de örneğin, “Yâ Rabbi! Senden hidayet, 

takva ve iffet diliyorum” (Müsned, I, 389, 439) biçiminde dua eden Hz. Muhammed, 

Bakara sûresinin 273. ayetini kanıt göstererek infaka en muhtaç kişilerin namuslarını 

muhafazaya çalışan muhtaçlar olduğunu söylemiştir (Buhârî, Tefsîr, 2/48; Müslim, 

Zekât, 2). Başka bir hadiste, “Allah, yoksul olmasına rağmen iffetini korumaya 

çalışan mümin kulunu sever” denilmiş (İbn Mâce, Zühd, 5), diğer hadiste Hz. 

Musa’nın, Şuayb’ın yanında ücretli çalıştığı on yıl süresince namusunu muhafaza 

ettiği övülerek anlatılır (İbn Mâce, Rühûn, 5). Hz. Osman da Cahiliye döneminde 

iğrendiğinden Müslüman olduğunda namuslu olduğundan zinaya yönelmediğini 

ifade etmiştir (Müsned, I, 163). (Yorum için bkz. Çağrıcı, 2000: 21/506). 

Kur’ân, hadisler ve diğer İslam eserlerinde kâmil Müslüman olabilmenin 

yalnız iman ederek, birtakım kaidelerini eda etmek yeterli sayılmamış; sayılmak için; 

bireylerin namus, utanma, terbiye, takva, kanaat gibi erdemlerle bezenmesi ve yaygın 

olarak dini açıdan günah kabul edilen, sağduyulu kişilerce de utanç verici ve şer 

olarak adlandırılan hareketlerden kaçınmanın önemi üzerinde durulmuştur. Ulemanın 

her türlü günahtan çekinmek dinen ve ahlâken kamil insan olmanın koşulu olarak 

ifade ettiklerini vurgular. Hz. Muhammed’in, “Her kim ağzına ve cinsel arzularına 

hâkim olacağına dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum” 

hadisi (Buhârî, Hudûd, 19; Tirmizî, Zühd, 61), iffet faziletinin içeriğini ve İslam Dini 

ve ahlâkı açısından ehemmiyetine işaret eder. “Her dinin bir ahlâkı vardır, İslâm’ın 
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ahlâkı da hayâdır” manasındaki hadis (İbn Mâce, Zühd, 17) benzer hakikati vurgular 

(Çağrıcı, 2000: 21/507).

Kınalızade’ye göre ise iffet, şeriatin ve aklın uygun bulup güzel gördüğü 

yeme, içme ve cinsel hayatta itidal üzere davranmaktır. Bu gücün ifratı fücur 

(iffetsizlik): şeriat ve akıl dairesinden çıkıp haramları ve mekruhları yemek, fuhuş ve 

çirkinliklerden lezzet almaktır. Bunun tefriti, humud (şehvet azlığı) dur. Bu ise 

mubah olan hazları tamamen terk edip ya bedenin helak olmasına ya neslin sona 

ermesine sebep olmaktır (Kınalızade, 2011:174).

2.3.1.16. Zina

Zina şer-i bir akit olmadan kadınla yapılan cinsel ilişkidir. Kur’an’da: “Zina 

eden erkek, zina eden veya ortak koşan kadından başkasıyla evlenmez; zina eden 

kadın da zina eden veya ortak koşan erkekten başkasıyla evlenmez” (Nur, 24/3), 

buyrulmaktadır. Bir Mü’minin, zina eden kişiyle yaşaması yanlıştır. Bundan dolayı 

İnananların, fuhuş yapanlarla evlenmeleri haramdır. Zira bunlara yönelme, toplulukta 

terbiyesizliğin, hayâsızlığın fazlalaşmasına, iffetli bayanlara alakanın azalmasına 

neden olur. Gerçekten Avrupa topluluklarında bu hayâsızlık dağılmış, evleneceği 

kadının diğer erkeklerle zinada bulunması kusur olarak görülmemiştir. Bu hüküm, 

cemiyetteki bir hakikati açıklamakta, mü’min, nezih kimselerin kötü huylu kişilerle 

evlenmeyi arzulamayacağını, kötü huylu kişilerin de nezih kimselere 

meyletmeyeceklerini, bu kişilerin ancak kendisi gibi insanlara meylettiklerini 

bildirmektedir (Ateş, 1997: 6/154).

İnsanoğlunun ve uygarlığın istikbali, karı-koca münasebetinin, toplumsal 

yaşamda tümüyle varlığı kabul edilmiş olmakla kalmayarak, toplumsal bünyenin de 

güvence verdiği sürekli ve sağlam bir içten bağlılığa istinat edilmesine bağlıdır. 

Böyle olmazsa, insanoğlu mevcudiyetini devam ettiremez. Zira bir çocuğun, hayatını 

sürdürmesi ve gelişimini devam ettirmesi için,  yıllar boyu devam edecek bir bakıma 

ve merhamete ihtiyaç duyar. Anne, evladının babası olan adamın çalışma ortaklığı 

olmadan bu sorumluluğu yalnız kendisi yüklenemez. Benzer biçimde, toplum da 

erkekle kadının beraber süren yaşamının; aileyi meydana getirip, ailevi iletişime ve 

bağlara bağlanmanın neticesidir. Şayet erkekle kadın bu ana hakikati, yani aile 
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oluşturmayı görmezlikten gelip sadece heva ve heveslerinin tatmini için rahatça 

birleşirlerse, toplum tamamıyla yok olur. O halde hakikaten toplum ve kültürün 

üstüne bina edilen temel yıkılarak toplumsal yaşam kavramının bütün temel unsuru 

yok olacaktır. Bundan dolayı fuhuş, her zamanda ahlâksal bir şer ve dini literatürde 

büyük bir günah addedilmiştir. Bu sebeple her dönemde toplumsal düzenler aile ve 

nikâh müessesesini onaylamıştır. Kabullenilen tedbirlerin biçimiyse çeşitli toplumsal, 

kültürel, dinsel düzenlere göre farklılık göstermektedir. Bu çeşitlilik fuhşun dehşet 

tesirlerinin farklı aşamalarda anlaşılmasının neticesidir; birtakım topluluklar onu 

başkalarından daha tiksindirici bulurken, diğerleri de onu pek açık incelemiş, 

bazılarıysa başka problemlerle karıştırmaktadır (Mevdudi, 1999: 3/451).

Kur’an’a göre, toplumun ve aile yuvasının üzerine kaim olduğu kaide 

temizlik ve iffet kaidesidir. Allah onları gizli ve açık kötülüklerden sakındırmaktadır. 

Gizli, açık fuhuş bataklığında yüzen bir toplumun doğru yolu bulması ve bir aile 

yuvasının kurulabilmesi için mutlaka temizlik ve iffet lazımdır. Toplumlarda fuhşun 

yaygınlaşmasını isteyenler, toplumun batmasını ve aile yuvasının temel direklerinin 

yıkılmasını arzu edenlerdir. Zinanın hepsi aile yuvasını temelden yıkmaya, toplumun 

vücudunu esastan dağıtmaya vesiledir. Bunun da ötesinde fertlerin vicdanlarını 

kirletir, değer ölçülerini küçültür. Bu toplumun ölümünü hedef alan bir suçtur. 

Fuhşun yaygınlaştığı topluluk ölü bir topluluktur (Kutub, 1993: 5/487).

İslam, fuhşu, toplumun yapısı ve sağlığı ile alakalı olması sebebiyle yaptırım 

uygular. Zira fuhuş, ailevi düzene karşı başlatılmış bir hücumdur. Aile; cemiyetin 

temel köküdür. Zina etmenin normal hale gelmesi fuhşun yayılmasına neden olur ki 

bu; ilk aileyi yıkar, daha sonra da cemiyetin bozulup çökmesine neden olur. Oysaki 

İslam Dini, topluluğun birbirlerine sımsıkı bağlanarak hayat sürmesine çok önem 

verir (İbn Kesir, 1985: 11/5704). Asla bir toplum yaşamı, kötülük, tecavüz ve 

utanmazlık temelleri üstüne kurulamaz. Tam manasıyla utanmazlığın geçerlik 

bulduğu ve yayıldığı bir cemiyetin hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Bu 

fenalığın her çeşit neticeleriyle beraber topluma egemen olup bunun devam ettiğine 

rastlanmamıştır (İbn Kesir, 1985: 14/4566).

İslam Dini, doğal isteklere muhalif değildir, aynı zamanda bunu uygunsuz da 

bulmaz. Yalnız onları tanzim eder, temizler, düşük dereceden ruhsal ve sosyal 

dereceye ulaştırır. Zina yapmaksa bireydeki bu doğuştan eğilimi bütün ruhsal 

inceliklerden, yüce arzulardan, bütün adaptan sıyırarak, çirkin ve iğrenç olarak 
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gösterir. İnsanı bu düşüklükten sakındırma fikri İslam Dinini zina yapanın yaptırımı 

konusunda etkili hareket etmeye sevk etmiştir. Bu suçun adı geçtiği zaman akla 

gelenler soyların karışması, kin ve öfkelerin doğması, masum ve emin yuvaların 

tehdide maruz kalması gibi toplumsal zararlar. İslam’ın gayesi iki vücudun 

karşılaşmasından, iki gönlün ve iki ruhun karşılaşmasını meydana getiren yüksek 

insani duygular esasına oturtmayı ister. Ortak bir hayatla birbirlerine bağlanan, ortak 

acıları ve emelleri olan, beklenen zürriyetle birleşen ve bu müşterek yuvada kanat 

geren ana babanın gölgesinde yetişen yeni nesilde birleşen, ortak bir gelecekleri olan 

iki insan. İslam bütün bu anlamları silen, bu üstün gayeleri yıkan, zinanın cezası 

hususunda çok sert davranır (Kutub, 1993: 10/379).

İbn Kesir’e göre, günümüzde batı toplumları aile kurumunu yitirmiş 

dağılmıştır. Bu şeyin tek nedeni de zinanın fuhşun yaygınlaşması, ahlâksal yozlaşma 

aşırı utanmazlıktır. Fuhuşun yaygınlaşmasına, ahlâkın bozulmasına, sebep olan bir 

neden de; zina etmenin rahat bırakılması, fertlerin arzularının kölesi olması ve zina 

etmeyi toplumla ilgisi olmayan kişisel bir sorun kabul edip değerlendirilmesidir (İbn 

Kesir, 1985: 11/5705). Modernliğin getirdiği değişim sonucu, daha bundan yarım 

asır öncesine kadar aşağı yukarı tüm dünya ülkelerinde, genellikle evlilik hayatı bir 

yaşam tarzı olarak benimsenip, evlilik dışı cinsel ilişkiler hoş karşılanmazken; bu 

gün dünyanın pek çok yerinde evlilik öncesi cinsel ilişki adeta meşru bir hal alıp, bu 

konuda tüm ülkelerde de bir artışın olduğu görülmektedir. Günümüz ergen ve 

gençleri, evlilik öncesi cinsel ilişkinin ahlâki bir problem olarak görülmediği, aksine 

kişisel bir hak ve seçim olarak görüldüğü bir dünyada yaşamaktadırlar. Buna ilave 

olarak, çağdaş hayatın özellikleri, evlilik öncesi cinsel ilişkiye hem özendirmekte 

hem de kitle iletişim araçları vasıtasıyla önemli fırsatlar sunmaktadır (Köylü, 2013: 

85).

2.3.1.17. Sabır

Sabrın kelime anlamı darda tutmaktır. Nefsi akıl ve şer’in gerektirdiği 

hususlar üzerinde veya onların onu hapsetmeyi gerektirdikleri hususlara karşı 

hapsetmektir. Sabır genel anlamlı bir lafızdır. Geldiği farklı yerlere göre aynı kökten 

gelen isimlerde farklılık olabilmektedir. Eğer nefsin hapsedilmesi bir musibetten 
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dolayı ise ona sadece sabır denir; onun zıttı da feryat olur. Eğer sabır göstermek 

savaşta ise bunun ismi kahramanlık; zıttı ise korkaklık olur. Eğer sabır bunaltan bir 

felakete karşı gösteriliyorsa, buna göğüs genişliği denir; zıttı ise bunalma olur. Eğer 

sabır konuşma konusunda olursa buna da sır saklama; zıttı ise sırrı ifşa denir. Fakat 

Allah bütün bunları sabır kelimesiyle ifade etmiş ve şu sözleriyle buna dikkat 

çekmiştir: “sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler” (Bakara, 2/177); 

“başlarına gelenlere sabredenler” (Hac, 22/35); “Sabreden erkekler ve sabreden 

kadınlar” (Ahzab, 33/35), ayetleri örnek olarak verilebilir (İsfahani, 2012: 576).

Sabır, ruhen felâket ve acılar karşısında soğukkanlılığını muhafaza etme, kolayca 

vazgeçmeme, tahammül gösterme anlamlarını taşımaktadır. ( İzutsu 2013: 177-178: 

Tarhan 2010: 154). Peygamberlerin ve onların takipçilerinin temel vasıflarından biri 

olan sabır, iman, düşünce, çalışma ve sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir. Fakat 

insanın hayatının her safhasında ihtiyaç duyduğu sabır ilkesi, tarihsel süreç içinde 

Kur’an’daki anlamını yitirerek, yanlış anlaşılan temel kavramlardan birisi olmuştur 

(Kula, 2006: 88). Kur’an’da girişilen doğru, hayırlı bir çabada insanın 

karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmayı, direnmeyi, 

metaneti ve cesareti ifade eden sabır davranışı, halk arasında başa gelen 

olumsuzluklara karşı koyamama, baskıya boyun eğme, yoksunluğu olumlama ve hayata 

dair iddialardan vazgeçmenin ifadesi olarak algılanır hâle gelmiştir. (Özsoy ve Güler 

1996: 443) Bu bakış açısına sahip olan sabır, bireyin yaşadığı felâket ve acı dolu olayı 

anlama çabasında olaydaki belirsizlik, çaresizlik ve güvensizlik duygularını oluştu-

rucu ve artırıcı bir fonksiyon taşır. Hâlbuki Kur’an’da sabrın Allah’tan yardım isteme 

aracı olarak ifade edilmesi, onun olayı anlama ve sorunları aşmada son derece etkili 

bir yöntem olduğunu göstermektedir. Çünkü sabırla ortaya konan dayanma, direnme 

gücü aynı zamanda bireyin yaşanan olayı aşacak gücü kendisinde hissetmesinde ve 

olayı anlamlandırma açısından Allah’a olan inancındaki kararlılığını göstermede 

kendisine Allah’ın yardımcı olacağına inanmasıdır. (İzutsu 2013: 179) Bu yüzden 

İslâm inanç sistemini yakından ilgilendiren sabır kavramı, muhatabında olumlu etki 

yapabilmesi için aslî amacına uygun olarak yorumlanmalıdır.

Sabır, başa gelen derdin devası için Allah’ın yardımını çekecek nedenlerin 

ilkidir. Sabretmeyen kişilerin ruhları her daim sıkıntı üzeredir ve olaylara karşı 

dayanılırlıkları mevcut değildir. Sıkıntı içinde olanlar, Allah’a iman ederek, Allah’ın 
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yardımıyla geçeceğine inanır ve kurtuluşu kâmil imanla umarsa netice felah olur. 

Bundan dolayı insan nefsini sabırla terbiye etmelidir. (Yazır, 1992: 1/289). 

Allah Kur’an’da, kullarını deneyip imtihan edeceğini haber veriyor. Bazen 

bollukla dener, bazen darlıkla. Bazen korkuyla dener. Korkuyla ve açlıkla imtihan 

edilenlerde sıkıntı ve bu sınav açıkça meydana çıkar. Eş, dost ve akrabaların 

kaybedilmesi, malın, mülkün elden gitmesi, meyve, sebze gibi nimetlerin ürünler 

vermemesi gibi sınavlarla denenir. Sabredenler kazanır, ümitsizliğe düşenler ise 

kaybeder (Bakara, 2/155). Elbette zayıf, ölümlü insanın Allah’tan yardım istemesi 

zorunludur. İnsanın başına gelen bazı olaylarda sabır zorlaşır, işte o vakit Allah’a 

dayanmaktan başka çare yoktur. Büyük ve ebedi güç olan ilahi kuvvete sarılması 

gerekir. Karşılaşılan iş,  insanoğlunun zayıf kuvvetini aşınca mutlaka o büyük 

varlıktan yardım dilemek mecburiyetindedir. Nefsanî arzuları yenmenin, hak yolunda 

azimle yürümenin, fesat ve zulümle cihad etmenin zorlaştığı zamanlarda 

insanoğlunun o ezeli ve ebedi güce sarılmaktan başka çaresi yoktur. “Şüphesiz ki 

Allah sabredenlerle beraberdir,” onları destekler. Müminlere sebat verir, sükûnet 

verir, takviye eder ve onları tehlikeli yollarda yalnız bırakmaz. Yol azıkları tükenince 

yardım eder. Yol alacakları mesafe uzayınca azimlerini artırır (İbn Kesir, 1984: 

3/630-634).

Her başarının başı sabırlı olmaktır. İman ettikten sonra uyulacak yol sabır, 

ahlâk sabır, varlık âlemini tanımak sabırdır. Bilginler açısından sabırlı olmak iki 

türlüdür:  Şer görünen şeylere tahammül etmek ve iyi neticeler beklemek. Tez gelen 

lezzetlerden ve ihtiraslardan uzak kalmakla, kötü neticelerden kaçınmaktır. İmanın 

yarısı sabırlı olmak, yarısı şükür etmektir (Yazır, 1992: 1/451).

Ferdiyle, toplumuyla sabreden ve bunu birbirine teşvik eden mü’minlerden 

oluşan bir toplumda, çeşitli sınavlara karşın bir birliktelik hâsıl olursa, toplum olarak 

zafere ulaşılır. Böyle bir toplum kötülüğe karşı koymak için büyük kuvvet eder ki; 

insanlık için de büyük bir ordudur. Mü’min toplumun kaybetmemesi amacıyla 

topluluktaki bireylerin sabrı hatırlatması ve teşvik etmesi gerekir. Toplumun bütün 

bireyleri bu şartlara göğüs germesi için cesaretlendirilmelidir (Mevdudi, 1999: 

7/129).

Sabırlı olmaya teşvik etmek sabretmenin üzerinde bir kademeyi gösterir ki: 

bu, inanan topluluğun birbirine destek olup dayanışmasını ve iman mükellefiyetleri 



134

üzerinde yardımlaşıp sabretmeyi tavsiye derecesidir. Çünkü mü’minler topluluğu 

ortak duygulara sahip bir uzuvdur, hepsi aynı şeyleri hisseder (Kutub, 1993: 16/223).

Kötülüğe, dengi bir ceza vermek adalet gereğidir. Ama kişinin, kendi şahsına 

yapılmış bir kötülüğü bağışlaması daha iyidir. Çünkü sabırlı olmak, Allah katında 

büyük ödüllere dönüşür. Sabırlı olarak Allah’tan yardım istenmelidir. Zira nefis, 

ancak Allah’ın yardımı ile sabredebilir. Sabırlı olmak, kötü olayları tatlı sonuca 

bağlar. Allah korunanlarla ve güzel davrananlarla beraberdir. Büyük davalar 

sabretme ile yetişir. Ayetlerde mü’minlere hep sabırlı olmak tavsiye edilir. Kur’an 

ayetlerinde sabretmeye çok vurgu yapılması bu üstün ahlâkın, müminlerin kişiliğine 

tam manasıyla otursun diyedir. Üstün ahlâk sabretmeye endekslidir (Ateş, 1997: 

7/536). 

Sabreden kimseler nefislerine hâkim oldukları için; bütün isteklerini 

baskılayıp ileri gitmezler. Herhangi bir menfaat veya isteklerini yerine getirmek için 

Allah’a isyan etmezler. İmtihan gereği acılara ve kaybettiklerine katlanırlar. 

Sabredenler, doğru ve dürüst davranarak kaybetseler de haram yollara tevessül 

etmezler. İşledikleri amellerin karşılığını Allah’tan ahirette beklerler. Onlar şartlara 

göre kılıf değiştirmez, içselleştirdikleri gerçek, uygun ve doğru tutumlara göre 

hareket ederler. Bir başarı elde ettikleri zaman kibirlenmeyip, şımarmazlar. Şartlar 

elverişsiz olduğunda bile sebatla yol alırlar. Özetle, her durum ve şartta sabırlı olup, 

bu sınavdan başarıyla ayrılırlar (Mevdudi, 1999: 2/ 378,571).

Sabreden ve sadece Allah’a sığınan her mü’min, her karanlık geceden sonra 

mutlaka önünde kuşluk serinliğiyle birlikte engin bir aydınlık günün olduğunu bilir 

ve umutsuzluğa yakalanmaz. Hz Eyyub’un sabrı da Allah’a inanan her insan için bir 

ibret konusudur. Hastalanmak doğal olduğu gibi şifa bulmak için tedavi olmak ya da 

tedavi yol ve imkânlarını araştırmak da gereklidir. İman, sabırlı olmak ve Allah’a 

tevekkül ile katlanılan her acı şu geçici imtihan dünyasında, aynı zamanda günahlara 

kefarettir. Sabırlı olmak bazen güçtür ama meyvesi tatlıdır (Duman, 2008: 1/301). 

Kur’an’da Yusuf sûresinde geçen “sabrun cemilun” ibaresinin kelime anlamı da 

güzel sabırdır. Hz. Yakub’un yaşadığı acı karşısında Allah’a dayanarak O’ndan 

istediği yardımdır. Bu şekildeki sabırlı olmak, kişiye tüm felaket ve zorlukları 

sükûnetle karşılama ve kendine hâkim olarak ağlanıp sızlanmadan zorlukları 

göğüsleme azmi verir.
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Hz. Muhammed (s) için de “Rabbin için sabret” (Müddessir, 74/7),  ayeti 

sabırlı tavsiye eder. Sana tevdi edilen vazifen çok meşakkatli olduğundan pek çok 

eziyetlerle karşılaşacak ve musibetlere maruz kalacaksın. İçinde yaşadığın toplum 

sana hasım olacak ve Arap Yarımadası sana karşı cephe alacak. Fakat bütün bunlar 

vuku bulsa da Allah için sabırlı ol ve bu görevi sabır ve azimle ifa et. Bu konuda 

hiçbir şey seni bu davandan vazgeçirmesin ve bütün bunlara karşın sen haklı davanda 

yürü (Mevdudi, 1999:6/515).

Sabredenlere, dünyada kaybetmiş oldukları o şeyin yerinin doldurulması 

umut edilir. Ayrıca onlara Allah’ın affı, bereketi, lütuf ve rahmeti ulaşır. Sehl ibn 

Abdullah et Tusteri şöyle demiştir: “Sabır iki çeşittir. Biri günaha girmemeye 

sabırdır ki bunu yapan mücahiddir.  Biri de Allah’a ibadete sabırdır ki bunu yapan da 

abiddir. Hem günah işlememeye, hem de ibadete sabreden kimseye Allah, kazasına 

rıza yeteneği verir. Rızanın işareti, gelen kötülük ve iyiliklere karşı kalbin sükûnudur 

(Ateş, 1997:1/157).

Kur’an’da yer alan hakkı ve sabrı tavsiye biri bireysel, diğeri sosyal hayatı 

koruyan iki temel ilkedir. Güncel tabiriyle sosyal hayatta temel hak ve özgürlüklerin 

korunması ancak Yaratıcının, güzel isimlerinin başında gelen Hakk’a, dolayısıyla 

hukukun üstünlüğü ilkesine saygı ile mümkündür; saygıdan da öte, mü’minlerin 

birbirlerine bu saygıyı tavsiye etmeleri prensibine dayalıdır. Hakka saygının yanı 

başında sabrın yer alması, sosyal olayların doğası gereğidir. Çünkü toplumun 

varlığını sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi için bazı işlerin yapılması şarttır; 

ancak ne pahasına olursa olsun, mutlaka yapılması gereken görevlerde sabrı 

gerektirecek bireysel görevler, doğası gereği sabredilmesi son derece zor fakat bir o 

kadar da kararlılıkla üzerine gidilmesi gereken işlerdir (Duman, 2008:1/130).

2.3.1.18. Tevazu

“Tevazu kavramının sözlük manası Arapça vaz’ dan türemiş olup, Türkçede 

alçak gönüllülük, yüzü yerde olma, gösterişsiz gibi anlamları ifade etmektedir. Bu 

özelliğe sahip kimseye de mütevazı denmektedir. Alçak gönüllülük ise kibirsiz 

davranmak, büyüklük taslamamak, anlamlarına isabet ederek kibir ve gurur 

kelimelerinin zıddı” olarak ifade edilmektedir. Tevazu kavramı terim manasında ise 
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“bir yandan bir insanın kendisini başkalarından daha büyük, daha üstün, daha önemli 

ve daha değerli olarak görmemesi hali, soyu sopu, malı mülkü, makamı mevkii, gücü 

kuvveti, şanı, şöhreti, esi dostu, boyu posu, ilmi irfanı, zühdü takvası ne kadar çok ve 

iyi durumda bulunursa bulunsun, bütün bunları yok sayıp kendini başkalarından 

üstün ve önemli görmemesi” tevazünün kökünü oluşturur. Başka taraftan kişinin 

nerde olduğunun bilincinde olup, buna göre hareket etmesi ve toplumdaki halini de 

bu kavrayışla düzenlemesi, kendini normal bir kişi ve yaratılanların herhangi bir 

üyesi olarak kabul etmesidir. Mü’minin mütevazı ve vakurlu olmasının lüzumu 

anlatılarak, hor görülme ve yoksulluğa düşürecek seviyedeki tevazu İslam inancının 

kendine karşıt olduğu vurgulanmaktadır (Canbulat, 2006: 657). 

Hökelekli “Tevazu” adı altında yayımladığı makalede tevazuya bir tanımlama 

getirir: “başkasına karsı gelecek ya da onun hoşuna gitmeyecek her tür davranıştan 

sakınarak, onun önünde kendi benliğimizi silme yönünde bir eğilimdir.” Lakin bu 

yönelimi oluşturan sebeplerin çeşitliliğine göre tevazunun bir fazilet yâda ayıp 

olabileceğini anlatmaktadır. Bundan dolayı diğerlerinin karakterinde kendi 

benliğimizin erimesi, diğerlerinin hoşlanması, ona yaranmak istek ve maksadından 

çıkarsa onun gereğinden fazla bir hal olduğu ve haysiyetsizce bir hareket olarak 

görülmektedir. Tevazu sahibi kimse yağcılıkla veya muvaffakiyetle heyecan 

hissetmeyeceği iddia edilerek tevazuda kibir ve büyüklenme mevzubahis olmayacağı 

öne çıkarılmaktadır. Bununla bağlantılı olarak alçakgönüllü kimse, şahsını hakiki 

kıymetinin aşağısında kıymetlendirmeye yönelim gösterir; o diğerlerinin yanında 

yokmuş gibidir. Kibirli kişi dış görüntüde hakiki olan güçsüz bir yönünü gizlemeye 

çalışırken, alçakgönüllü kişi, kendindeki yüce bir gücü gizleme azmi içindedir           

(Hökelekli, 2003: 114).

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme” (Lokman, 31/) zira bunlar sadece boş 

kuruntudur. Hz Muhammed, kibir huyunun çok fena olduğuna dikkat çekmek için, 

“kalbinde zerre kadar kibir bulunanın cennete giremeyeceğini” söylemiştir. Hakikatte 

saygılı, şuurlu, bilgin ve faziletli kişiler her zaman mütevazı ve vakur olur. Kibirli 

olmayı tasvip etmeyen Hz. Muhammed, Müslümanlara da alçakgönüllülüğü tavsiye 

etmiş, Mü’minlerin O’nu “anam babam sana feda olsun ya Resulallah” diyecek kadar 

sevmelerinde mütevazılığının önemi büyüktür. Bundan dolayı İslam ahlâkında 

alçakgönüllülük peygamberlik niteliği olarak ifade edilir. Furkan sûresinde Allah’ın 
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halis kullarının önemli özelliklerinden bahsederken ilkönce tevazu faziletine yer 

ayrılmıştır (Karaman vd., 2007: 3/482).

Mevdudi’ye göre,  insanlar, fıtratından dolayı sathi, yapay bir bünyeye 

sahiptir ve ince düşünüşten kaçınır. Bundan dolayı rahata kavuşunca ve belirli bir 

güce ulaştığında rahatına düşkün kendini beğenmiş, büyüklenen bir tavır sergiler. 

Herhangi bir şeyden dolayı bunları kaybetmeyi kabul etmez. Fakat bir gün işler 

yolunda gitmediğinde hemen umutsuzluğa kapılır ve kaderinden şikâyetçi olur. 

Allah’ı bile suçlar. Ancak şansı yaver gittiğinde kendi bilgisiyle,  başarısıyla övünür. 

İnkârcıların Hz. Muhammed’e karşılık verirken yüzeysel ve yapay bir kişilik 

sergilemelerinin sebebi budur. Allah’ın hak ettiklerini ertelediğini anlamazlar. Lakin 

Allah onlara yaptıklarını düşünsünler, hep böyle olacağını sanmasınlar ve doğru 

istikamete ulaşsınlar diye süre vermiştir (Mevdudi, 1999: 2/378).

Rahman’ın kulları yeryüzünde sakin ve mütevazı adımlarla yürürler. 

Kibirliler ve zulmedenler gibi böbürlenerek yürümez; doğru düşünceli, güzel ahlâklı, 

mütevazı olarak yürürler.  Vakarla ve alçakgönüllülükle yürümek; hasta veya zayıf 

kişiler gibi değil veya Allah’tan korkuyormuş gibi görünen münafık kimse gibi 

yürümek anlamına gelmez. Anlatılanlara göre, Hz Muhammed dayanıklı ve hızlı 

yürürdü. Allah’ın halis kullarının en önemli özelliği yürüyüşleridir. Zira yürüme bir 

kimsenin kişiliğini ifade eder (Mevdudi, 1999: 3/600). Kur’an’a göre, müminlerin 

yürüyüşünde bir vakar ve sükûnet vardır. Ciddiyeti ve güçlülüğü ortadadır. Müminler 

ciddiyetten vakarlarları, kasıtlı hareketleriyle, yüce değerlerle meşgul olduklarından 

zihinlerini onlarla meşgul etmeden beyinsizlerle bir tartışma veya çatışmaya vakit 

sarf etmeden, şımarık ve azgınların yüzsüzlüklerinden uzak olarak kendilerini yüce 

değerlere adarlar (Kutup, 1993: 10/562).

2.3.1.19. Kibir

Kibir insanın kendini beğenmesinden başkasını küçük görmekten doğan 

insana mahsus bir tutum, davranıştır. Bu insanın kendini başkasından büyük 

görmesidir. Tekebbür ise büyüklenmektir. Tekebbürün en büyüğü ise Allah’a karşı 

gösterilen büyüklenmedir. Bu da hakkı kabul etmemekten ve Allah’a karşı boyun 

eğip bağlanmayı kendine yedirememekten kaynaklanır. “Hele ateş içinde birbirlerini 
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suçlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara; hani bizler size tabi idik. Şimdi siz 

bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz? derler. Büyüklük taslayanlar da şöyle 

derler: evet hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir” 

(Mümin, 40/47-48). Burada Allah müstekbirleri zayıfların karşısına koymuştur. 

Böylece onların büyüklenmelerini onların bedeni ve mali kuvvete sahip olmalarından 

kaynaklandığına dikkat çekmiştir. Tekebbür insanın kendini zoraki öyle göstermesi 

ve bununla şişinmesidir. İşte insanların geneli hakkında kullanılan tekebbür bu 

anlama gelir. “Bak büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür” (Zümer, 39/72). 

Allah, insanları yürüyüşlerinde büyüklenmeye, riyaya, gösterişe, zorbalığa 

meyletmekten nehyederek “Yeryüzünde büyüklenerek yürüme” buyurur. Eğilip 

bükülmen, gururlanıp, kibirlenmen, nefsini son derece beğenmenle dağlara 

ulaşabileceğini zannetme. Bilakis böyle yapanlar, umduklarının tersiyle karşılanır. 

Aksine bu tür davranışlarda bulunan, onun tersiyle karşılanır. Allah Kur’an’da  

Karun’u anlatırken, bu kişinin kavminin içine süslenerek, kibirlenerek çıktığını daha 

sonra Allah’ın Karun’u ve kavmini yerin dibine soktuğunu ifade etmektedir (İbn 

Kesir, 1985: 9/4734).

Kutub’a göre, insanoğlunun kalbi, Allah’ı idrak etmekten mahzun olursa; 

elinde bulunan servet, saltanat, kuvvet veya güzellik kendisini şımartır ve 

böbürlenmeye başlar. Elindeki her şeyin Allah’a ait olduğunu, onun lütuf ve nimeti 

olarak kendisine verilmiş bulunduğunu ve Allah’ın büyüklüğü karşısında kendisinin 

zayıf bir yaratık olduğunu düşünebildiği an bu şımarıklık ve böbürlenmeden 

kurtularak mütevazı, olgun bir insan olacaktır. Kur’an- Kerim insanları kendini 

beğenme ve üstünlük taslamaktan vazgeçip alçakgönüllülüğe ve kâmil insan olmaya 

çağırıyor.  Tevazu, Allah’a karşı edep, insanlara karşı edep, topluma karşı edep ifade 

eder. Lakin ruhu  çok dar ve kalbi boş olup bu edebin önemini bilmeyenler onu 

bırakıp kibir ve gurura saparlar. Bu kimseler Allah’ın verdiklerini unutarak kibre 

kapıldıklarından ve insanlara karşı da üstünlük tasladıklarından hem Allah’ın 

nefretini, hem de insanların nefretini hak ettiler (Kutup, 1993: 9/321).

 Kibir, İblis’in niteliği olduğundan Onun bu niteliğine, İblisin Hz. Adem’e 

secde etmesini önleyecek derecede kuvvetli olmasına vurgu yapılmaktadır (Bakara, 

2/34). Üstelik Kur’an’daki bu konu birinci yapılan günah olarak da ortaya 

konulmakta, inkâr ve küfrün sebebi kendini beğenmeyle ilişkilendirilmektedir. Bu 

duruma ilk örnek Hz. Âdem kıssası, sonra Hz. Musa ve Firavun hikâyesi (Yunus, 
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10/75), Hz. Muhammed’in İslam Dinine ilk davetiyle o zamanın ileri gelen, seçkin 

ve zenginlikten şımarmış kişilerin küfrü (Müddessir, 74/23-24), vb. gibi olaylar misal 

verilebilir. 

Kuran-ı Kerim “kibir” kökenli kavramlarla, kâfirlerin Kur’an ayetlerini, İslam 

dinini, Hz. Muhammed ve onun çağrısı ile Mü’min toplum karşısındaki küçümser ve 

inkâr edeci tutumlarını, kibirlerini anlatmaya gayret etmiştir. Daha önce Kur’an’da 

kıssası anlatılan peygamberlerle ilgili yerlerde, onların da aynı itiraz ve etkilerle karşı 

karşıya kaldıkları ortaya konmaktadır. Dolayısıyla bu tutum her dönemin 

inkârcılarının ortak özelliliği olup bu tutumun bir ahlâki hastalık ve sosyal bir 

problem olduğu ifade edilmektedir. 

2.3.1.20. Hased

Hased hak edenin elindeki nimetin elinden alınmasını arzu etmektir. Bazen bu 

istekle beraber, kişi, onun elinden alınması için çalışır. Rivayete göre: mümin gıpta 

eder; münafık ise haset eder. Kur’an’da hasetle ilgili “sırf içlerindeki kıskançlıktan 

ötürü” (Bakara, 2/109), ayeti ve “haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden” (Felak, 

113/5), ayetleri yer alır.  

Hased ve çekememezlik hissi, bu hissin tesiriyle, başka kişinin malik olduğu 

servetin, sağlığın, imkânın bozulmasını istemek manasına gelir. İslami eserlerde 

hased en önemli şerler arasında yerini almıştır.  Haset temelde bir duygu ve irade 

problemidir. Kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden Allah’a iltica 

edilmesini öğütleyen ayetteki hasid kavramından, kıskançlığın insanın yaratılışından 

gelen bir his olduğu,  “hasede” eyleminden de bu hissin birtakım kişileri günahsız 

bireylerin ziyana maruz kalması yönünde bir arzuya yönelttiği manası ortaya 

konulmuştur.  Bu konuda şu hadisler örnek verilebilir.“Bir kulun kalbinde imanla 

haset bir arada bulunmaz” (Nesai, Cihad, 8) “Ateşin odunu yemesi gibi haset de 

iyilikleri yer” (İbn Mace, Zühd, 22). Hadis eserlerinde birbirine benzer anlamda 

tekrar edilen hususla alakalı hadislerin birinde, din kardeşliği ve toplumsal barışa 

katkı sağlayacak şu ahlâki emirler yer tutar: “Dedikoduların peşine düşmeyin, kusur 

araştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin gütmeyin! Ey 
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Allah’ın kulları, kardeş olun!” (Buhari, Edep, 57; Müslim, Birr, 24, 28). (Yorum için 

bkz. Karaman vd., 2007: 1/183).

Kıskanç kişinin ana niteliği, karakteri, herhangi bir imkânda veya alanda 

kendinden daha yukarıda olan bir kimseye katlanamaması; o kişinin elinde 

bulundurduğu nimetlerin ve olanakların yok olmasını istemesi ve bu durumdan mutlu 

olmasıdır. Bu durum gerek insanlar gerekse toplumlar arası ilişkilerde görülebilir. 

Kıskançlık sorunu yaygın olarak aralarında meslek, ekonomik, bilim, siyasi, 

toplumsal ilişki olan kişilerde başlıca görülür.  İslam âlimleri, konuyla ilgili ayet ve 

hadisleri delil göstererek, menfi manasıyla kıskançlığı haram saymışlardır. İslami 

eserlerde Hz. Adem’i kıskanan İblise işaret ederek kıskançlığın şeytani bir his 

olduğunu söylemişlerdir. Hz. Adem’in İblis tarafından kıskanılması “gökyüzünde 

işlenen ilk günah”, Habil’in Kabil tarafından öldürülmesi ise “yerde işlenen ilk 

günah olarak ifade edilir (Karaman vd., 2007: 1/148).

Kıskançlık ve nefsi hislere itaat eden kişi, kardeşini bile öldürür. Fakat 

işlediği bu vahşetin neticesi dünyada vicdan azabı, ahirette ise cehennemdir. Hasid 

kimseler kendilerine verilen nimetleri görmez, hep başkasının sahip olduğu nimetlere 

sahip olamamanın endişesini duyar ve düşmanlık beslerler. Bu hal çok kötü bir 

psikolojik sıkıntıdır. Bu derdin devası, İslam’ın emrettiği veya tavsiye ettiği hayatı 

yaşamak, nefsi bencillikten uzaklaştırmak ve onu terbiye ederek Allah’ın rızasına 

razı olan bir nefis vaziyetine sokmaktır (Karaman vd., 2007: 2/257).

Hasedi gıpta ve hayır işlerinde yarışmadan ayıran en önemli fark; 

kıskançlığın “enaniyet ve katlanamama” manasına gelmesidir. Nitekim Gazali; 

“hasedi başkasının meşru yoldan sahip olduğu bir imkândan dolayı insanın 

kıskançlık duygusunun etkisine kapılarak kendisine bir yararı olmazsa bile o nimetin 

elden çıkmasını istemesidir”, biçiminde tasvir ederek kıskançlığın ruhsal ve ahlâki 

veçhesine vurgu yapmaktadır.  Böylece kıskançlığı bir çeşit psikolojik hastalık olarak 

değerlendirmekte ve bu hastalığın kişinin doğasındaki egoist tutumundan, diğer 

insanların kendisinden daha yüksek olmasına katlanmamasından ileri geldiğini ve bu 

durumun bireyi ruhsal sıkıntıya yönelttiğini ifade etmektedir (Gazali, İhya, 3/236). 

Bireyler, doğuştan bir hased hissi bulundurmalarına karşın aklın, ahlâkın ve dinin 

emirlerine itaat ederek bu hissi bastırabilir, hasedin tesirinden kendisini muhafaza 

edebilir, bu biçimde ahlâki ve dini mükellefiyetten de kurtulur ki; kıskançlık hissi ni 
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tümüyle bertaraf etmek her birey için mümkün olmayabilir (Gazzâlî, İhya, III, 238-

239; Çağrıcı, 1997: 16/ 379).

2.3.1.21. Hırsızlık

Hırsızlık birinin hakkı olmayan bir şeyi gizli olarak almasıdır; İslam’da ise 

belli bir yerden belli bir meblağın alınması anlamında kullanılır. Kur’an’da, 

“hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın” (Maide 5/38) ifadeleri mevcuttur. 

Dediler ki: “eğer o çalmışsa, bundan önce bir kardeşi de çalmıştı” (Yusuf, 12/ 77), 

buyrulur.

Hırsızlık, kişinin mülkiyet haklarına karşı işlenen ana suçlardan birisidir. Bir 

kişiye, kuruma veya devlete ait bir malı sahibinin izni olmadan muhafaza ettiği 

yerden gizli olarak çalmaktır. İslam dinine göre, kişinin hem hayatı hem iffet ve 

namusu hem de malı dokunulmazdır. Bundan dolayı hırsızlık hukuka göre suç 

sayılarak cezalandırılmış, dine ve ahlâka göre de günah ve ayıp kabul edilmiştir 

(Mâide, 5/38).

Hırsız genellikle talep gören mallara göz dikerek, çalmak ister.  Alınması 

herkes tarafından olağan karşılanan malların alınmasını gelenek ve görenekler gerçek 

anlamıyla hırsızlık olarak kabul etmez. Hırsızlık konusunda mülkün sahibinin malını 

muhafaza ve himaye etmesi anlamı da mevcuttur. Bundan dolayı, hırsızlığa ceza 

tahakkuk ettirebilmek için iki şartın oluşması gereklidir. Bunlar çalınan malın belirli 

bir değerde olması ve belirli bir yerde korunmuş olmasıdır (Yazır, 1992: 3/238).

Hz. Peygamber güvenliği kötü kullanarak emanet edilene hıyanet  etmeyi  

hırsızlık kabul etmemiş ve bu günahı işleyene el kesme cezası verilmeyeceğini beyan 

etmiştir. Bundan dolayı bir fiilin hırsızlık olarak sayılabilmesi,  ancak bir malın 

elinin altındaki kişiden alınarak kendi mülkiyetine geçirmesiyle oluşur. Hz. 

Muhammed (s) kıymeti bir kalkandan az olan bir şeyin çalınması halinde yine el 

kesmenin uygulanmayacağını bildirmiştir. O döneme göre bir kalkanın değeri 

Abdullah İbn Abbas’a göre on dirhem, İbn Ömer, Hz. Ayşe’ye göre üç dirhemdir.  

Hırsızlık yapıldığında el kesmeyi gerektirmeyen çok fazla mal vardır. Hz. 

Muhammed (s) “meyve ve sebzelerin çalınmasında el kesme yoktur” ve “yenilecek 

şeylerin çalınmasında el kesme yoktur” demiştir. Bir hadise göre de  “Hz. 
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Muhammed (s) zamanında önemsiz şeylerin çalınmasında el kesilmezdi”. Hz. Ömer 

ve Hz. Ali, Beyt’ül Mal’dan çalınan maldan dolayı el kesmemiş ve sahabe içinde 

buna muhalefet edenler olduğu yönünde haberler de ulaşmamıştır (Mevdudi, 1999: 

1/480).

Din âlimleri, rivayetlere göre, el kesme cezasının tatbik edilmesini icap 

ettiren hırsızlığa çok fazla şey dâhil etmemişlerdir. İmam- azam Ebu Hanife’ye göre, 

“sebze, meyve, et, pişmiş yemek, henüz toplanmamış tahıl, eğlence ve müzik 

aletlerinin çalınması halinde el kesilmez. Ormanda otlayan hayvanlar çalındığında ve 

kamu hazinesinden (devlet) yapılan hırsızlıklar karşısında yine el kesilmeyeceği” 

fikrindedir. Fakat bu çeşit çalmalara karşı da cezalar verilir. Şüphesiz bunlara daha 

farklı cezalar uygulanır. Çalanın eli topluluğun huzuru korunması için kesilir. 

Verilen cezalar illaki ruhu temizlemeye muktedir değildir. Kişinin ruhu yalnız 

Allah’a tevbe etmekle ve yönelmekle temizlenir. Hz. Peygamberin emretmesiyle 

hırsızlık yapanın eli kesilmiş sonra Hz. Muhammed ona Allah’a tevbe et demiş 

hırsızlık yapan bunu yapınca da Hz. Muhammed Kendisine Allah’tan af dilemiştir 

(Ebu Davud, Hudud, 8) (Mevdudi, 1999: 1/480).

“İslam’ın sosyal düzenlemeleri, her erkeğin, kadının ve çocuğun yeterli 

yiyecek ve giyecek, yeterli barınak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, sağlık ve 

hastalık esnasında bedava tıbbi bakım sahibi olduğu bir idari yapı amaçlar. Böyle bir 

yapının gereği, toplumun her üyesine, çalışma çağında ve sağlıklı iken üretken ve 

kazançlı iş sahibi olma hakkının; hastalık, dulluk, zorunlu işsizlik, yaşlılık veya 

küçüklükten doğan imkânsızlık hallerinde ise, toplum veya devlet tarafından yeterli 

beslenme, barınak ve benzeri imkânların sağlanmasıdır. Böyle kapsamlı bir sosyal 

güvenlik sistemi oluşturma toplumsal yükümlülüğü, birçok Kur’an ayetinde ortaya 

konulmuş ve Hz. Muhammed’in çok sayıdaki tavsiyesinde de desteklenmiş ve 

açıklanmıştır”. “Kur’an’ın hırsızlığı caydırıcı bir ceza olarak şiddetli el kesme hükmü 

getirmesi, İslam’ın öngördüğü bu sosyal güvenlik programının gereğidir. Herkese 

tam güvenlik ve sosyal adaletin sağlandığı bir toplumda bir kimsenin toplumun diğer 

mensuplarının aleyhine olarak kolay ve haksız kazanç sağlama girişiminde 

bulunması, bir bütün olarak görülmeli ve buna göre cezalandırılmalıdır. Hırsızın 

elinin kesilmesini öngören hükmün sebebi budur. Bütün insanlar için eksiksiz bir 

sosyal güvenlik sistemi oluşturamayan bir toplumda veya devlette, bir kimsenin gayri 

meşru yollarla zenginleşmeye eğilimi çoğunlukla karşı konulamaz hale gelir. 
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Sonuçta hırsızlık, sosyal güvenliğin tam anlamıyla yürürlükte olduğu bir toplumdaki 

kadar şiddetle cezalandırılamaz ve cezalandırılmamalıdır. Hırsızlığın cezası olarak el 

kesilmesinin, başka hiçbir şartta değil, yalnızca hâlihazırda mevcut olan ve tam 

olarak işleyen bir sosyal güvenlik programının bulunması halinde uygulanabileceği 

sonucuna rahatlıkla varılabilir” (Esed, 2002: 197). 

Yazır’a göre, haksızlık ve teröre rıza göstermeyen, hayırlı işte çalışmak ve 

başarmak için eller, akıl, fikir lûtfeden, takvayı, çalışmak için mücadele etmeyi 

emreden; yoksulları himaye etmek, dertli olanlara deva olmak, yetimlere sahip 

çıkmak için ayetler gönderen; infakla, zekâtla, sadakayla yardımlaşmanın her 

çeşidini emreden Allah’ın bu ayetlerinin gereğini yapan Mü’minler, toplum içinde 

Allah’tan sakınmayarak ve nefsinin bencil arzularına yenik düşerek, başkalarının 

malına, mülküne el uzatması, Allah görmüyormuş gibi almaya kalkışmak çok büyük 

bir suçtur. Bunun cezası ise Kur’an’a göre el kesmektir. Bu ceza verildiğinde 

toplumda hırsızlığın kökü de kazınmış olur (Yazır, 1992: 3/239).

 Kişiye uygulanan el kesme cezası, topluluğun huzuru ve tedavisinin son 

devasıdır. Ama öncelikle hırsızlığa iten amilleri yok etmek lazımdır. Hırsızlık fiiline 

itici sebepler ortada gözükmezken hırsızlık eden kişi ahlâk hastalığına tutulmuştur. 

Bundan dolayı ahlâksızlığından dolayı ibret için onun eli kesilir ki bir daha kimse 

böyle bir suçu işlemeye cesaret bulamasın. Fakat yaptığına pişman olup bu işten 

gönülden tevbe edeni Allah affeder. İslam’ın gayesi insanların elini kesmek değil, 

fakat toplumun düzenini sağlamaktır. Ta ki toplumda bu kötü işler bir biri ardına 

sürüp gitmesin (Ateş, 1997: 2/528).

2.3.1.22. Adam Öldürmek

Katl kelimesinin asıl anlamı tıpkı mevt gibi, cesetten ruhun çıkmasıdır. Ancak 

bunu gerçekleştirenin fiili itibara alındığında katl (adam öldürmek); hayatın yok 

olması itibara alındığında ise mevt (ölüm) denir. Kur’an’da “şimdi o ölür ya da 

öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz” (Âl-i İmran, 3/144), buyrulur.

Kur’an yaşam hakkını bireylerin en önemli hakkı olarak saymış ve muhafaza 

edilmesini dinin ana gayelerinden biri yapmıştır. Hz. Muhammed veda hutbesinde ki 

insanlara konuşarak, “Şüphesiz bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız 
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nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, 

mallarınız ve namuslarınız da öyle muhteremdir, tecavüzden korunmuştur” 

 (Müsned-i Ahmed, 7/330), demiştir. Yalnız Allah insanların hayat hakkını 

sonlandırır. Allah Kur’an ayetlerinde sebepsiz olarak adam öldürmeyi yasaklamış, 

yaptırımının cehennem olduğunu buyurmuştur (Nisâ, 4/93). Sebepsiz olarak bir 

kişiyi öldürmek tüm insanları ödürmek gibi, bir bireye hayat vermek de tüm insanlığı 

yaşatmak gibi kabul edilmiştir (Mâide, 5/32). Hz Muhammed de insanlara zarar 

vermemeden tutun, savaşta masum insanlara dokunulmaması, kadınlara, çocuklara, 

yaşlılara, din adamlarına saldırılmaması, ibadet edilen yerlere, ağaçlara, hayvanlara 

zarar verilmemesi yönünde emir vermiştir  (Paçacı, 2006: 364).

Toplumdaki bir kişinin sebepsiz yere katledilmesi, katillerin çoğalmasına, 

bireylerin birbirine hasım olmasına ve toplumun intizamının çürümesine neden olur. 

Haklı bir sebep olmadan bir kişiyi öldüren birey, sadece ona haksızlık etmez,   

bununla birlikte kişi yaşamın dokunulmaz olduğuna inanmadığını ve merhametsiz 

olduğunu ispatlamış olur. Oysa kişinin hayatının muhafazası için bireylerin biri 

diğerine değer vermesi, yaşamın saygın ve dokunulmazlığına inanıp muhafazasına 

çalışması ve öldürenleri savunmayıp, saklamamaları gereklidir. Tüm dinler, hukuki 

ve ahlâkî sistemler suçsuz yere cana kıymanın çok büyük cürüm olduğunda 

hemfikirdirler. Yalnız suçu engelleme için konulan önlemler çeşitlidir. İslam dini, 

suçsuz yere cana kıymayı engellemek, insanların yaşam güvenliğini temin etmek, 

bireylerin sevinçli ve rahat yaşamaları için katillere kısası göz önünde tutmuştur. 

Ahiretteki cezası ise Allah’ın azabı, laneti ve cehennem ateşiyle karşılık görmektir 

(Karaman vd., 2007: 2/258).

Kutub’a göre, intikam ve cana kıymaların yaygınlaştığı topluluklar batmaya 

yüz tutan topluluklardır.  İslam bunun için bu çeşit suçların cezasını en ağır şekilde 

verilmesini emrediyor. Ferdi öldürmek, bilumum canlı cinsini öldürmek gibidir. Bu 

temel kurala dayanarak Allah, cana kıymayı yasaklamıştır. Bu arada İslam diyarında 

yaşayan İslam toplumu için de cana kıyma hususunda güvenceler vermiştir. Bütün 

insanların rahatça emek sarf etmesi, hayatının güven altında olduğunun bilincinde 

olarak çalışması ve hiçbir kişinin hakkının zayi olmaması teminat altına alınmıştır 

(Kutub, 1993: 5/490).

“Hiçbir kişiyi katletmeyin” yasağı yalnızca diğer insanları değil, bireyin 

kendi hayatını da kapsar. Bundan dolayı kişinin kendi canına kıyması da, adam 



145

öldürmek kadar büyük bir suçtur. Bu hayat bir sınav yeri olduğu için tüm insanlar 

burada ömürleri boyunca bir imtihandan geçirilecektir. Her insanın imtihanı farklı 

olacaktır. Dolayısıyla canına kıyan kimse aslında bu dünyadaki önemli gördüğü 

küçük şeylerden büyük ve sonsuz bir cezaya gitmektedir (Mevdudi, 1999: 3/108).

Kur’an açısından bakıldığında, cahiliye döneminde Araplar, çocuklarını ya 

doyuramam korkusuyla ya da doğan kız çocuğunun bir baba için toplumda yüz 

karası olarak telakki edilmesi sebebiyle öldürüyorlardı. Din açısından zaruri kabul 

edilen hallerin dışında hamilelik ya da doğum esnasında anneyi kurtarmak gibi bir 

sebeple olmasının dışında kürtaj yasaktır. Ülkemizde ikinci gerekçe ile çocuk 

öldürme yoktur ama eğitimsiz bir kısım insanların çocuklarını henüz dünyaya 

gelmeden üç aylık, beş aylık hatta daha ileriki aylarda bir biçimde öldürenler, hatta 

dünyaya geldikten sonra boğarak öldürenler, çöpe atanlar vs. gün geçtikçe 

artmaktadır. Anne babaların eğitim, öğretim ve İslam ile bağlarının zayıf olduğu 

çevrelerde böylesi cinayetlerin sayısı daha da artmaktadır. Yeryüzündeki her canlının 

rızkını Allah verir. Buna göre, hiç kimse ne kendini doyuruyor ne de bir başkasını; 

her canlıyı doyuran Allah’tır (Duman, 2008: 1/569).

Kur’an’a göre Cahiliye Arapları için, “sizler öylesine sapıklık içindesiniz ki, 

kendi çocuğunuzu yine kendi elinizle diri diri toprağa gömüyor; bunca cehalet ve 

sapıklığınıza rağmen, Hz. Muhammed’in getirdiği hidayeti inkâr ederek ıslah olmayı 

dahi kabul etmiyorsunuz.” Canlı olarak toprağa gömülen aciz ve haksızlığa uğrayan 

o kız çocuklarının, burada hiçbir savunanı ve koruyanı çıkmamış, ona haksızlık ve 

insafsızlık yapılmıştır. Kısacası cahiliye topluluğu bu iğrenç ve acınası harekete 

hiçbir müdahale etmemiş, ebeveyni seyirci kalmış, yakınları da sesini çıkarmamıştır.  

Cahiliye topluluğu bu mücrimleri kınamamış ve ceza da vermemiştir. Allah indinde, 

bu kadar ağır bir haksızlığa uğrayanın hakkının verilmemesi mümkün değildir 

(Mevdudi, 1999: 7/50).  Bir kişinin evlatlarını katletmesi gönlünü öyle katılaştırır ki 

mücrim daha fazla acımasız olur ve ahlâki ve insani özelliklerini kaybeder. Bundan 

dolayı mensubu olduğu milletinin ve dünya nüfusunun azalarak yok olmasına sebep 

olduğu için beşeriyetin helakine neden olur. Günahsız evlatlara yapılan bu acımasız 

davranış kişinin ahiretteki yerini de mahveder (Mevdudi, 1999: 1/599).
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2.3.1.23. Gıybet- Dedikodu

Lügatte gıybet; uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak gibi manalarda 

kullanılan  gayb kökünden isim olup aslında hem iyi hem de kötü sözlerle anmayı 

ifade etmekle birlikte terim olarak genellikle kötü sözlerle anma anlamında 

kullanımına öncelik verilmiştir. Kur’an’da bir ayette çekimli fiil olarak geçmektedir 

(Hucurât, 49/12). Bu ayette, bir kişiyi zannî bilgiye göre suçlama ve saklı ayıpları 

soruşturmayla (tecessüs) birlikte gıybet etmek de nehy edilmiş, gıybet ölmüş bir 

kardeş eti yemeyle eş değer sayılmış ve bununla da bu çirkinliğin aşağılık bir şey 

olduğunun üzerinde durulmuştur. İslam’da nasıl ki ölmüş et yenilmesi haram ise 

gıybet de haram kabul edilmiştir (Canbulat, 2006: 203).

Arkadan çekiştirme, bir kişinin hoşlanmadığı bir şeyle haberi olmadan o 

yokken dedi-kodusunu yapmaktır. Hz. Muhammed; “Bilir misiniz gıybet nedir? 

Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır” 

dedi. “Ya söylediğim kardeşimde varsa? denildi. Eğer söylediğin onda varsa gıybet 

etmiş olursun ve eğer onda yoksa o vakit ona iftira etmiş olursun” (Müslim, Birr, 70), 

dedi. Arkadan çekiştirme, dine ve dünyaya ait ayıpların, günahların anlatılmasını 

kapsar. Yazır’a göre, gıybet etmek üç türlüdür;  İlki, arkadan konuştuğu halde, onda 

olanı söylüyorum diye kendini savunmaktır ki; bu haramı helal kabul etmek olduğu 

için, küfürdür. Sonraki arkadan konuşulan kişinin kendisine bu ulaşırsa, bu da 

günahtır, helallik almak lazımdır. Çünkü o kişiye eza vermiş, sonucunda kul hakkı 

doğmuştur. Üçüncüsü, gıybet edilen kimsenin haberi olmaz.  Burada kişinin 

kendisinin tövbe etmesi ve gıybet ettiği kişiyle de helalleşmesi gerekir (Yazır, 1992: 

7/209).

İçinde hadislerin de olduğu İslam eserlerinde, önemli insan haklarından ve 

“namus” kavramıyla anlatılan şahsiyetin dokunulmazlığı prensibine kıymet 

atfedilmiştir. Böylece bir kişinin arkasından onun kişiliği hakkında vücudu, dünyayla 

ilgili ya da ruhsal, ahlâkıyla ilgili ve diniyle alakalı ayıplarını konuşmak, evlatları, 

anne ve babası ve diğer akrabalarının ayıplarının konuşulması gıybet kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bundan başka arkadan çekiştirme, sözel olduğu gibi yazıyla, 

imayla, işaretle ve onunla eğlenerek de yapılabilir. Böyle sözlerin ve davranışların 

gerçek olması onun gıybet olmasını değiştirmez. Hz. Muhammed (s) bir hadisinde:  

“Gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır. Eğer söylediğin şey onda 
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varsa gıybet ettin; yoksa o zaman ona iftira ettin demektir.” (Müslim, Bir, 70; 

Tirmizî, Bir, 23),  buyurmuştur (Çağrıcı, 1996: 14/63). 

Laf götürüp getirme ise, insanların münasebetlerini bozacak, dostluklarını 

yok edecek ve kalplerini fesada verecek sözler götürüp getirmektir. Çok çirkin ve 

tasvip edilmeyen bir alışkanlıktır. Diğerlerinden değer görmek isteyen ve kendine de 

değer verilmesini isteyen bir birey bu mizaca yaklaşmaz. Saygı bekleyen ve 

kendisine saygısı olan hiçbir kimse bu huya tevessül etmez. Kulaklarını bu getirilen 

götürülen sözlere açanlar, dostlar arasında edilen lafları iletenler bile, dinlerken 

onlara karşı içlerinden saygı duygusu geçmez. Elbette İslam kalpleri bozan, dostluğu 

yıkan, toplumun arasında bozgunculuğa sebep olan, ilk önce söyleyeni aşağılaştıran, 

kalbini yiyip bitiren toplumun huzurunu kaçırmadan söyleyenin huzurunu kaçıran, 

insanların birbirine güvenini yıkan ve çoğu kere iyilere felaket zemini hazırlayan bu 

iğrenç huyu yasaklayacaktı (Kutub, 1993: 15/157).

İslam bilginleri Ku’an’a ve hadislere göre cemiyette küskünlüklere ve 

husumetlere sebep olması nedeniyle gıybet etmenin haram olduğu konusunda görüş 

birliğine varmışlardır. Gıybet etmek gibi dinlemek de haramdır. Kendisine bir zarar 

gelme ihtimali yoksa gıybete engel olunması, bunun yapılamaması halinde oradan 

uzaklaşılması (En‘âm sûresinin 68. âyetine göre), bununda yapılamaması durumuda 

rahatsızlık içinde başka bir şeylerle meşgul olunmasını bildirmişlerdir. Arkadan 

çekiştirme nedenleri arasında nefret ve kızgınlık, diğerini aşağılayarak kendisini 

yüceltme fikri ve hased sıralanmıştır. Bu huydan kurtulmanın gereği ise bu sebepleri 

ortadan kaldırmaktır (Çağrıcı, 1996: 14/64).

Arkadan çekiştirme genel anlamıyla haram olmasına karşın bazı durumlar 

gıybetin bu hükmünü yok eder. Bazı eserlerde zulüm yapanı yetkili makamlara ihbar 

etmek, suçu önleme gayretinde yardım aramak, fetva istemek, kişileri şerden ve zarar 

veren şeylerden uzak tutmak,  lakabı ile tanınan bir kimseyi onunla tanımlamak, her 

türlü kötü huyuyla bilinen ve bu tür davranışları yaşam biçimi durumuna getiren 

kişileri ayıplamak amacıyla konuşmak meşru kabul edilmiştir  (Çağrıcı, 1996: 

14/64).
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2.3.1.24. Zan

Zan gerçek olduğunu bilmediğin inançların ardına düşme, hurafelere 

bağlanmadır. Görmediğin, işitmediğin şeylere tanıklık etmektir. Görmediğin şeye 

gördüm, işitmediğin şeye işittim, bilmediğin şeye bildim demek, başkasını ardından 

çekiştirme, gıybet etme özellikle iyice bilmeden, görmeden başkaları hakkında 

hüküm vermekten, zan ve tahmine göre konuşmaktan men etmektedir. Çünkü 

bunların hepsi sosyal ahlâkı bozacak hareketlerdir (Ateş, 1997: 5/216).

“Bilmediğin şeylerin ardına düşme” (İsra, 17/36), ayetinin anlamı geniş 

olarak düşünülebilir. Gerek kişisel gerek sosyal hayatta bireylerin bilgi yerine tahmin 

ve zanna göre hareket etmemesi gerekir. Bu ikaz, İslam yaşamının ahlâki, hukuki, 

siyasi ve idari tüm alanlarını ilgilendirir. Bu ikaz, cemiyeti, zanna uyularak yapılan 

yanlış şeylerden kurtarır. Kur’an ahlâkı şöyle gerektirir: zan ve tahminden kaçının ve 

araştırmaksızın hiçbir kişiyi veya grubu suçlamayın! (Mevdudi, 1999: 3/110).

İnsanları bir şeylerle suçlamak, onların hakkında karar vermek mevzubahis 

olduğu zaman, tahmine ve şüpheye dayanılmaz, zannî bilgi delil olarak kabul 

edilmez. Zira kişilerle ilgili bilgilerin birçoğu zanna ve tahmine dayalı olduğu için 

yersiz olmakta sanılanın aksine bir durum gerçekleşmektedir (Karaman vd., 2007: 

5/96). 

3.3.1.25. İftira

 “İftira kandan çetindir” diye söylenen meşhur bir atasözü vardır. Sosyal 

yaşamı bozan, arkadaşlıkları sonlandıran, aileleri yıkan, ölümlere dahi sebebiyet 

veren, bu gayri ahlâki tutumu önlemek ve Müslümanları da bu konuda eğitmek 

amacıyla İslam nizamı bazı esaslar getirmiştir. Nur sûresi 11-20 ayetleriyle iftira 

edenlere, iftiraya uğrayanlara, iftirayı işitenlerle nasıl hareket edilmesi hususunda 

ibret ve nasihatler verilmiş ve Kur’an’da geçen ahlâki ilkeler bu sebeple anılmıştır. 

Toplum bünyesinde çeşitli günahlar, bunlara karşı vaktinde ve yeteri kadar duyarlılık 

gösterilmemesi nedeniyle dağılmaktadır. Faziletli bir toplumda yalnızca fazilete 

uygun hareketler açıkça ve beğenilerek ifade edilir; hoş olmayan ve kötü hareketler 

ise sadece gerekli ölçüde konuşulur ve fazilet ölçülerinde değerlendirilerek hüküm 
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verilir ve düzetmek için çalışılır. Toplum içinde kötülüğün, ahlaksızlığın 

yaygınlaşmasını engellemek, cezalandırmakla değil, toplumun fazilet ya da 

ahlaksızlık karşısında ortak tavır sergilemesiyle önlenebilir (Karaman vd., 2007: 

4/61).

Namuslu bir bayanın iffetine dil uzatmak, hangi birey ve ne amaçla yapılırsa 

yapılsın çok kötü bir harekettir. Buna karşın bireyler türlü amaçlar ve tesirler 

nedeniyle bu suçu işlemektedirler. Kur’an ayetleri, bu suçu önlemeye yarayacak 

müeyyideler koyarken, bir yandan da bu suça iştirak etmiş bireylere telafi yollarını 

önermektedir. Bu yolların en ehemmiyetlisi yaptığına pişman olmak, bir daha 

tekrarlamamak ve Allah’a tevbe etmektir (Karaman vd., 2007: 4/56).

“Korunan kadınlara zina suçu atan, sonra da dört şahit getirmeyenlere de 

seksen değnek vurun ve onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık 

olanlardır” (Nur, 24/4). Bu ayetin gayesi, sonsuz çirkinliklere ve günaha sebep 

olacağından, meşru görülmeyen ilişkilerin toplulukta dağılmasına karşı eksiksiz bir 

engel oluşturmaktır. Bununla bağlantılı olarak meydana gelebilecek en kötü şer, 

ahlâksız bir davranışın dağılmasıdır. Bir kişi çıkıp yalan yanlış başkasının 

işlediklerini anlatıp, birisi de daha fazla kuşkular katarak başkalarına yayar. 

Böylelikle, topluluk içinde çirkin tutkuların ve isteklerin çıkmasına sebep olunmuş 

olur. İslam Dini bunun olmamasını tasvip eder. Bir bireyi zina ile itham edip bunu 

kanıtlayamayana bunu tekrarlamasın diyerek seksen değnek vurulur. Suçu isnat eden 

kişi, ahlâksızlığı gözü ile görse dahi, bu pisliğin yayılmaması için elinden geleni 

yapacaktır. Eğer ahlâksızlığı kanıtlayacak yeterli miktarda tanığı varsa, bunu yetkili 

makamlara bildirecek ve günahkârlar yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacak 

(Mevdudi, 1999: 3/482).

2.3.1.26. Faiz

Riba, (faiz) ana mala yapılan artıştır. Ancak şeriatta iki taraftan sadece biri 

üzerine yapılan artışa tahsis edilmiştir. Artış nokta-i nazarından Kur’an’a göre 

“insanların malları içinde, artması için verdiğiniz riba, Allah katında artmaz” (Rum 

39) buyrulur. Kur’an’ın; “Allah ribayı mahveder, sadakaları arttırır” (Bakara 276) 

ayetiyle bereket diye tabir edilen makul artışın ribadan kaldırıldığına dikkat 
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çekmektedir. Bir ayette onun zıttı konusunda: “Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz 

zekâta gelince; işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır” (Rum, 

30/39), ifade edilmektedir (İsfahani, 2012: 412).

Faiz ister doğrudan olsun ister kurumlar aracılığıyla; her ikisi de maddeten 

zengin kesimin muhtaç durumdaki insanların ihtiyaç halinden yararlanması, 

ekonomik açıdan onları sömürmesi ve daha da zayıflatması anlamına gelir. Çünkü 

riba, başka bir adıyla tefecilik, İslam’da gayrimeşru bir gelir yolu, ahlâk dışı bir 

ticaret ilişkisi olarak nitelendirilmiş ve haram kılınmıştır. Güç harcamadan, emek 

sarf etmeden salt Allah’ın içerisinde hak sahiplerinin de hakkı olduğunu bildirerek 

kendisine lütfettiği malı ile muhtaç durumda olanların alın terini, onlarla paylaşması 

kazançlarına ortak olmasıdır. Görevi, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamak, darda 

kalan kardeşine yardım etmek ve onun sıkıntısını gidermek, en azından hafifletmek 

olan bir müminin kardeşinin bu durumdan yaralanmaya kalkışması asla meşru bir 

ticaret veya alış veriş ile aynı kefeye konulamaz. Bu nedenle faiz haramdır; kişi, 

geçici dünya hayatında mal üzerine mal koysa da Allah katında ne artar ne de 

bereketlenir. Fakat Allah’ın rızası gözetilerek muhtaç durumda olanlara adabına 

uygun olarak verilen zekât, sadaka, hediye ve bağışlar, veren kimsenin malına mal ve 

bereket, bedenine sağlık, hayatına pek çok iyilikler kazandırır (Duman, 2008: 3/135).

İbn Kesir’e göre faizle alınan ödünç, yalnız bunu alanı etkilememekte 

bununla birlikte ödüncü vereni de ahlâken bozmaktadır. Bir kişi faizcinin eline 

düşecek olursa, buradan çıkması çok zor olur ve devamlı faiz öder. Bu sürede ödenen 

faiz anaparanın birkaç katını bulur. Hatta bazen de anaparayı bir türlü ödeme şansını 

yakalayamaz. Günümüzde insanların, toplumların bu bataklıktan kurtulabilmesi, 

toplumsal ve ekonomik iyileşmeye bağlıdır. Fakirler, yoksullar azaltılıp, infak 

yerleştiğinde, toplumsal iyileşme fazlalaştıkça faiz azalacak ve ileride yok olacaktır. 

Lakin faizler sürdükçe, mal ve mülkün birtakım ellerde toplanması engellenmeyecek 

yoksulluk eksilmeyecektir. İnfak karşılık beklemeden yapılan mali yardımdır. Faiz 

ise borçlanan kimsenin alın terinden çalınan haram maldır. Bu sebepten dolayı faiz; 

infak ilkesinin karşısında yer alan haram, katı ve zalim bir sistemdir (İbn Kesir, 

1985: 3/1101).

Kur’an’a göre, faiz nizamı; doğrudan doğruya toplumun çöküşünü hedef 

almaktadır. İnsanlığı bir uçuruma götürdüğü gibi, gerek fertlerde, gerek toplumlarda, 

gerekse devletin ve milletin hayatında bir avuç faizcinin keyfi için insanların hayatı 
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zehirlenmektedir. Hem para piyasası bozulmakta, hem de milletlerin iktisadi hayatı 

krizlerden krizlere sürüklenmektedir. Nihayet faiz nizamı sayesinde hakiki otorite ve 

çalışan nüfus insanlığın en aşağısı ve en kötüsü olan bir topluluk elinde 

toplanmaktadır. Tek tek insanların veya devlet ve milletlerin aldıkları borçlar 

sebebiyle tüm beşeriyetin kazandığı servetler birkaç kişinin hesabına geçmektedir.  

Emek çekmeden, güçlük çekmeden, alınan faizler beşeriyetin alın terini yiyip 

bitirmektedir (İbn Kesir, 1985: 3/1105).

Sosyal bakımdan ele alacak olursak faiz; toplum içindeki fertlerin karşılıklı 

ilişkilerinde bencilliğe dayanan bir sistemdir. Başkasına şahsi çıkarı bulunmadan 

yardım etmek isteyen bir toplumda asla kuvvet ve kararlılık bulunamayacağı açıktır. 

Eğer zengin kişiler fakirlerin varlığını sadece kendilerine çıkar fırsatı sağlamak 

sebebi olarak görürlerse, sonu toplumun parçalanmasına sebep olacak bir menfaat 

çarpışması olur. Bu kötü durumu doğuran başka etkenler de var olmakla birlikte, 

bunlar tabii ki sınıf mücadelesi meydana getireceklerdir. Buna mukabil eğer 

toplumun fertleri birbirlerine karşı ilişkilerini karşılıklı şefkat esası üzerine kurarlar 

ve birbirlerine karşı cömertçe harekette bulunurlarsa, o vakit mensup oldukları 

toplumu kuvvetlendirmiş olurlar. Eğer herkes birbirine yardıma gayret eder ve 

varlıklılar yoksullara şefkat gösterirler, hiç olmazsa adaletle hareket ederlerse 

karşılıklı sevgi ve yardımlaşma gelişir. Toplum kuvvetli, istikrarlı olur. Toplumun 

gelişmesi pek tabii ki işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı hızlandıracaktır (İbn Kesir, 

1985: 3/1115).

2.3.2. Değerlendirme

Ahlâk sosyologları, çoğunlukla içinde yaşadıkları toplumun karmaşasına 

çözüm üretme ve yeni bir düzenleme getirme noktasında ahlâk sosyolojisi ile 

ilgilenmişlerdir. Ahlâk sosyologlarına göre toplumların genel ve temel sorunu 

ahlâkidir. Bu sosyologlardan Auguste Comte’a için ahlâkın ana ilkesi: “Başkaları 

adına yaşamaktır”. Burada başkasıyla kastedilen, aile, vatan ve tüm insanlıktır. Zira 

ahlâksal hayatın esası, özveridir; fedakârlıktır; içinde bencillik hissi olan hiçbir 

davranışta fazilet mevcut değildir; birey yalnız “başkaları için yaşamalıdır”. Bireyin 

ahlâklı olması onun sosyal olmasıyla mümkündür (Erdem, 2003: 51).
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August Comte’a göre; batının hastalığı ‘zihinsel anarşi’dir. “İnançlarda, 

fikirlerde birlik sağlanmadıkça toplumsal birlik ve düzen sağlanamayacaktır. O halde 

ilk elden yapılması gereken inançlar itibariyle zihinsel bir düzen getirmektir.  Batıda 

zihinsel birliğin ontolojik temeli olan Tanrı fikrinin sarsılması ile batıda fikirsel birlik 

bozulmuştur” (Mannheim, 2004; 41’den naklen; Akpolat, 2007: 55). Buna 

mütakiben batı fikri bozulan birliği belirleme amacıyla yeni temel arama işine 

başlamıştır. Batı dünyası inancın yıkılması ile zihni bunalım geçirmektedir. Tanrı 

kanunlarının yerine pozitif tabiat biliminin kanunları yerleştirildiğinde zihinler 

rahatlayacak ve toplumda düzen hâkim olacaktır (Comte, 2001: 57). İşte, Pozitivizm 

devrilen Tanrı’nın birlikteliğinin yerine insanlık birlikteliğini yerleştirmeyi hedefler.  

Pozitivizm bununla birlikte bir din kurar. Kurulan din, “Yeni İnsanlık” veya “yeni 

Hristiyanlık”tır. Toplumlarda sınıfsal çatışmaları önlemek için Musa’nın ve İsa’nın 

temel prensibi “başkasını sev” pozitivist yeni dinde de vurgulanmaktadır (Comte, 

1986). 

Oluşturulan yeni dinde aynı zamanda yeni ahlak kurarak sosyal sınıflara ve 

bireylere vazifelerini anımsatacaktır. Ekonomik kargaşa dini ahlak ile yok edilmeye 

gayret edilmektedir. Burjuvanın tutkularını ve çalışanların aşırı arzularını pozitivist 

din önleyecektir. Comte’a göre, bu dinin Tanrısı insanlıktır. Bireyler insanlığa 

karıştıkça fizik yasalarının tahakkümünden kurtulup ve yalnız insanlığın yasalarına 

uyacaktır. Bu düşünce insanoğluna hâkim olunca ihtilalcı buhran bitecektir (Bruhl, 

1970; 238-252’den naklen; Akpolat, 2007: 63). Pozitivizm dini üçüncü ahit olarak 

görülür. “Başkasını sevme” daha önceki ahitlerdeki bu ilkenin tekrarlanmasıdır. 

Pozitivizm dini, sekülerleşmiş Hıristiyanlıktır. Tanrı düşüncesinin yerine insanlık, 

Tanrı’nın emirlerine karşılık tabiat yasaları yerleştirilerek Hıristiyanlık 

sekülerleştirilmiştir. (Akpolat, 2007: 65).

Durkheim'ın bütün sosyoloji ile ilgili bilimsel çalışmalarının merkezini 

oluşturan şey çağdaş toplumun ahlak problemidir. O ahlâka bilimsel zemin 

hazırlamak ister. Sosyal problem, kökünde ahlaksal bir problemdir ve çağdaş 

toplumun buhranı, ahlaksal bir buhrandır (Aron, 2014: 409). Emile Durkheim’in 

ifadesiyle; “Ahlâk toplumların yaşayabilmesi için daha azı kabul edilemez bir 

zorunluluk günlük ekmek önemindedir.” Ona göre geleneksel din etkisini yitirmiştir, 

bu yüzden sosyologların görevi yeni bir ahlâk oluşturmaktır. Bu ahlâk ise ancak 

toplumsal ahlâk olabilir. Çünkü insan toplumsallaştıkça ahlâki bir varlık olur 
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(Durkheim, 2014: 78-83-89). Emile Durkheim, ahlâkı, sosyal kanunlarla açıklamak 

ve temellendirmek istemiştir. Ona göre, ahlâki davranış, toplumun bir ürünüdür. 

Ahlâkın kökü, doğrudan doğruya toplumda aranmalıdır; ahlâk, toplumda doğar; fakat 

ferdi davranışlarda gerçekleşir. İnsan ne kadar sosyalleşirse, o kadar ahlâkileşir. Levy 

Bruhl ise, geleneksel felsefenin ve ahlâk teorilerinin ahlâk görüşlerini ret ile işe 

başlar ve törelere dayalı bir ahlâk sanatı kurmak ister. Bu töreler bilimine dayalı 

ahlâk, çeşitli toplumların ayrı ayrı çaplardaki törelerinin tasvirini yapmalı, bunların 

kanunlarını ve gelişmelerini araştırmalıdır. Ona göre, ahlâk olguları cemiyetin içinde 

doğar ve gelişir; buna göre ahlâki gerçek, sosyal gerçeğin bir parçasıdır (Erdem, 

2003: 51).

Comte, Durkheim, Bruhl gibi batılı sosyologlara göre toplumdaki ahlâki 

bunalımlar, topluma ahlâk konusunda eğitim vererek, onları ahlâkileştirerek 

çözülecektir. Onlara göre ahlâkın arkasında toplum olmalı, ahlâk toplumdan 

doğmalıdır. İnsan ne kadar sosyalleşirse o kadar ahlâkileşir. Comte, din ve politikaya 

bilimsel zemin hazırlama gayreti ile pozitivist sosyolojisini geliştirirken, Durkheim 

ahlâka bilimsel zemin hazırlama gayretinde olmuştur.

Max Weber açısından “endüstriyel kapitalizm’in zorunlu şartı Protestanlıktan 

ilham alınan iktisat ahlâkıdır”. Weber’ in kapitalizmin temelini çağdaş endüstriyel 

kapitalizm oluşturur. Weber açısından sınai kapitalizminin bütünleştirici ve zaruri 

olarak iki şartı vardır. Kapitalizmin bütünleştirici şartları; burjuvanın ortaya çıkışı,  

kentleşme, sanayi teknolojinin ilerlemesi ve akılcı hukuktur” (Weber, 1961: 355’den 

naklen; Torun, 2002: 90). Bu şartlar kapitalizmin maddiyatını oluşturdukları için 

gereklidir. Fakat bu yapıya hayat veren ve ona ayırıcı niteliğini veren ruhtur. Bu 

açıdan, çağdaş endüstriyel kapitalizmin ruhu “Protestan Ahlâk” tır. (Weber, 2009) 

Kapitalizmin toplumsal- iktisadi sistem içinde olması öncelikle; ideoloji ile ilgili bir 

etmenin varlığını gerektirir. Weber' e göre modern kapitalizmin ideolojik faktörü 

“Protestan Ahlâk”tır (Aron, 2014: 371- 374).

Protestan anlayışı açısından meslek, Tanrıya özgü yapılması gereken Tanrı 

buyruğudur. Meslek uğraşısı Tanrının verdiği tek görevdir. Bireyler Tanrı şanını 

yükseltmek için varlıklı olmalıdır. Dolayısıyla tasarruf etmek de fazilettir (Weber, 

2009: 73). Sonunda, Protestan ahlaklı kapitalistin birikimleri muazzam bir sermaye 
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meydana getirecek ve böylelikle yeni kuşaklar büyük teşebbüs imkânına 

kavuşacaktır. 

Protestan ahlâkı kapitalizmi doğurmuş; bu da sekülerliği beraberine 

getirmiştir.  Max Weber eliyle teoriksel olarak açıklanan ve E. Troeltsch (1865-1923) 

vasıtasıyla genelleştirilen, sekülerleşme kuramı, zaman ilerledikçe dinin toplumsal 

yaşamdan uzaklaşacağı varsayımı üstüne oturmuştur. (Okumuş, 1999: 83). 

Luckmann, (1927-2016) sosyal sahadaki sekülerizasyonu “geleneksel ve kutsal 

kozmosun çözülüşü olarak” tanımlar. Dinin cemiyet üstündeki tesirinin eksilmesine 

vurgu yapan bu gelişmeyle yan yana olan teorik dinin, çağdaş sanayi topluluğunun 

kenarına itildiği ortaya çıkmaktadır. Berger ise toplumsal düzlemdeki 

sekülarizasyonu “modern Batı tarihinde toplumsal ve kültürel sektörlerin, dinî kurum 

ve sembollerin baskısından kurtuluşu” olarak ifade eder  (Berger ve Luckmann 1967: 

101’den naklen; Küçükcan, 2005: 112).

Kısaca sosyologlara göre “dindar” değil, “iyi vatandaş” yetiştirmek esastır. 

Okullarda verilmek istenen ahlâk eğitimi de bu doğrultudadır. Özellikle Emile 

Durkheim, “okullarda çocuklarımıza tamamıyla laik denilebilecek bir ahlâk eğitimi 

vermeyi karalaştırdık. Bir başka deyişle semavi dinlerin üzerine oturdukları tüm 

ilkeleri yadsıyan ve yalnızca akıl aracılığıyla doğrulanılabilen düşünce duygu ve 

uygulamalar üstüne oturtulan tamamıyla akılcı bir eğitim sürecine geçtik” 

(Durkheim, 2010: 25), diyerek laik ahlâkı savunur. 

Aydınlanma hareketine mensup düşünürler, 20. yüzyılda dinin toplum 

hayatından silinip kaybolacağını ummakta ve bu beklentilerini aklın gücü üzerine 

temellendirmiş bulunmaktaydılar. Özellikle din sosyologları gelecekte dinin toplum 

hayatından silineceği kehanetinde bulundular. Onlara göre modern toplumdaki hızlı 

sekülerlik, temelinde toplumsal şuurun tarihi diyalektik tarafından belirlenmiş 

şeklinden başka bir şey olamayan dinin, gerek ferdi ve gerekse toplumsal hayattan 

tamamen silinip kaybolması ile sonuçlanacaktır. Oysa onlar, H. Frayer’e göre, dinin 

sadece akıldan hareketle bu şekilde açıklanmaya kalkışılması, bütün dinlerde ortak 

olan bir tek noktayı dinde önem arzeden tek husus ve böylece dinin esası imiş gibi 

kabul etme hatasını işlemektedirler (Freyer, 1964: 35). Çünkü din, hangi şekil altında 

olursa olsun, yalnızca bir tasavvurlar ve düşünceler toplamından ibaret olmayıp, aynı 

zamanda bir tutum, dışa vuran veya deruni bir hal olarak tezahür eden bir tavır olarak 

da kendini göstermekte; öte yandan onun kökleri insan varlığının ve ruhunun en 
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derin tabakalarına uzanmaktadır. Aklın mahsulü olan mücerret bir kavram olmayan 

dinin tarihi, insanlık kadar eskidir (Günay, 1986: 54). Zira o, kökünde akıl ve 

duyuların üstündeki alemle kurulan bir münasebet olmak bakımından tabiatüstü, 

aşkın ve ilahi alemle ilgli olmakta, sadece kişisel ve toplumsal alanda tezahür eden 

yönüyle amprik tahlile imkan vermektedir. Böyle olunca, modern sanayi 

toplumlarında geleneksel dinin ve dindarlık şekillerinin geçirmekte olduğu sarsıntıya 

bakarak, dinin toplum hayatından silineceği hükmünü çıkarmak oldukça güç 

görünmektedir. Esasen, dinin sosyal hayattan tamamen silinip kaybolması halinde, 

onun bıraktığı boşluğu doldurabilecek başka profan, mutlak değerlerin varlığına bu 

güne kadar şahit olunmamıştır. Tarihin her devrinde toplumlar bir dine sahip 

olmuştur. Bu bakımdan H. Bergson, “geçmişte ne ilmi ne sanatı ve nede felsefesi 

olan insan toplulukları bulunduğu gibi, bugün de bu tür toplumlara rastlanabilir. 

Fakat dinsiz toplum asla var olmamıştır” (Bergson, 1967: 106’dan naklen; Günay 

1986: 57), demektedir.

Kapitalistlerin “Toplum kendi çıkarlarını güden bireylerden oluşur, 

kendiliğinden oluşmuş bir düzendir, akılcılık davranışların tek belirleyicisidir” fikri 

toplulukların ahlâkının niteliğini değişime uğratmıştır. Ahlâkı temel alan yapının 

iktisatta işlem maliyetini yükselteceği, rekabetin hızını keseceğini, para edinme, kar 

etme, menfaat elde etme yönelimlerini azaltacağı, keseceği endişesi ile ahlâk 

kavramı yok sayılmıştır. Ahlâki davranışlar sergileyen insanın toplumun içindeki 

işlevlerinin daha pahalı hale geleceğini kestirme kapitalistlerce göz önünde 

tutmuşlardır. Kapitalist ahlâk bireylerin ahlâksal seçimlerini değiştirmiş, bu şekilde, 

dürüstlük, tevazu, yardımlaşma, tutumluluk; tüketimin hızını keseceği, üretimin 

maliyetini yükselteceği için yok sayılmıştır. Kapitalist ahlâkın bireyleri menfaatleri 

için yaşayan kişiler olarak algılaması neticesi aldatan, borcunu, senedini zamanında 

ödemeyen, sözünden cayan, böylelikle zengin olan bireylere karşı hiçbir yaptırım 

ortaya koyamamıştır (Tarhan, 2006).

Kapitalist düzen, tapınılacak değer olarak para, kuvvet, menfaati amaçladı. 

Modernizm kendisinin ahlâkını meydana getirmedi. Piyasa kurumlarının etkili bir 

şekilde işlemesi için toplumun ahlâk dokusunun önemi ahlâk çöküntüsünün kötü 

sonuçlarının görülmesi ile anlaşıldı. Çağdaşlaşma hukuku kanunların muhafaza ettiği 

çıkar olarak görürken; dinler, hukuku vicdanların ve kaidelerin muhafaza ettiği çıkar 

olarak görür. İlahi öğretiyi, vicdan ile iç hukuk meydana getirmiştir. Öncelikle İslam 
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ahlâkında iç hukukun çizgileri kul hakkı olarak tanımlanmıştır. Kur’an, modernitenin 

ahlâk görüşünde, “Sen çalış, ben yiyeyim” fikrinin tembelliğe sürüklediği belirterek, 

faizi yasaklayan Kur'an hükmünü çözüm olarak getirdi. Öteki yönden,  “Başkası 

açlıktan ölse bana ne” fikri ile bencilleşen bireylere karşı sadaka, infak, zekât gibi 

yardımlaşma şekillerini anımsattı (Tarhan, 2006).

Hakikatte her din, insan ve topluluğun hareketlerini, kendinin ifade ettiği 

gerçeklerle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan ahlâki kurallar getirir. Dindar topluluk, 

fikir ve hareketlerinde din, iman ve ahlâkı bütünleştirerek hayat sürer. İslam 

ahlâkından söz edildiğinde ise, ahlâkın kökeni İslam dini ve Allah’a iman etme 

olduğu, Allah’a imanın bile ahlâki davranış olduğu belirtilir. Bakara suresinin 177. 

ayeti bu durumu açıklar. Bu ayette de belirtildiği gibi Allah’ın tüm buyrukları ahlâk 

kapsamı içersinde değerlendirilebilir (Okumuş, 2014: 89). Hz. Muhammed’in 

hadisleri de iman-ahlâk ayrılmazlığını ifade eder. “Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel 

olanınızdır” (Buhârî, Menâkıb, 23). “İyilik, güzel ahlâktır. Kötülük ise kalbini 

rahatsız eden ve insanların haberdar olmalarından hoşlanmadığın şeydir” (Müslim,el-

Birr 15).

 Mekkî sûrelerde iman - güzel ahlâk ilişkisinin toplumsal tezahürleri 

bağlamında verilen kavramlar ile bu kavramların işaret ettiği Mü’min birey ve 

toplumun nitelikleri, İslam’ın Mekke döneminde iman ile iyi ahlâkı derununda ve 

bedeninde somutlaştırmış Müslüman bireyler ve toplum tesis etmenin amaçlandığını 

göstermektedir.  

İslam dini, imanın, bireyin içinde kök salması kadar onun imanın yansıması 

olan fiillerini motive etmeye önem verir. Dolayısıyla çevreyi düzenlemekten, 

evrensel kural ve kaidelere uymaya kadar, insan ve hayvan haklarına saygı, 

yardımlaşma, ihtiyaç sahiplerine yardım (infak), adalet, dürüstlük, eşitlik anlayışı, 

yaratılanlara af ve merhamet, verilen akit ve sözlere uymak, alçakgönüllü ve kibar 

olmak, kısacası özelde insana, genelde tüm kâinata hizmete ve barışa yönelik bütün 

düşünce ve faaliyetler, bu kavramın içeriğini belirlemektedir. 

İşte Kur’an’ın özellikle Mekki surelerinde yer alan temel ahlâki tutumlar, 

(doğruluk, adalet, yardımlaşma, hoşgörü gibi) zaman ve zemine göre değişmeyen 

evrensel ilkelerdir. Bir dinin evrenselliği, bütün çağlara hitap eden bir yapıya sahip 

olması ve ilkelerinin koşullara göre yorumlanmasıyla mümkündür. Kur’an ahlâkı, 
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bizi yardımlaşmaya, insanlara yararlı olmaya, sevgiye, hoşgörüye çağırır. Doğruluğu, 

dürüst olmayı, adaleti gözetmeyi, sabrı öğütler. İnsanlara teşekkür etmeye, empatiye, 

iyiliği yayıp, kötülüğe engel olmaya yöneltir. Yaptığı iyiliğin karşılığını sadece 

Allah’tan beklemeyi öğretir. Müminler, insan hakları çiğnendiğinde, sadece 

kınamazlar, imanı ve “emr bil maruf nehy anil münker” ilkesi gereğince, bir kötülük 

gördüğünde eliyle düzeltir, buna gücü yetmezse diliyle müdahale eder. Buna da gücü 

yetmezse zalime buğz eder (Tirmizi, Fiten, 11). 

Bir toplumun varlığını koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi için, toplumu 

oluşturan bireylerin birbirleriyle sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurması gerekir. 

Toplumda birlikteliğin olabilmesi için de sevgi, adalet prensipleri içinde ilişkilerin 

yürümesi gerekir. Mekki surelerde, iman-ahlâk ilişkisinin toplumsal boyutları olan 

temel ahlâki tutumlara bakıldığında, bu ahlâki tutumların toplumu bir arada tutmaya 

yarayan sosyal dinamikler olduğu görülür. İman ettikten sonra ahlâki olarak bu 

ilkeleri benimseyen ve davranışlarına yansıtan bireylerin oluşturduğu toplum, 

sağlam, mutlu ve huzurlu olacaktır. Kur’an, sadece bir takım tarihi, sosyal, felsefi ve 

ahlâki gerçekleri teorik düzlemde ele alıp açıklayan bir kitap değildir. Aksine ortaya 

koyduğu evrensel ahlâki ve manevi ilkelerle iman ve ahlâkla şekillenmiş bir toplum 

oluşturmayı hedefler. Bu amaçtan dolayı ilk inen Mekki ayetlerde imana ve ahlâki 

ilkelere vurgu yapıldığı görülür. Kur’an, oluşturmak istediği toplumun bireylerini 

tevhide çağırdıktan (İhlas, 112/1; Nahl, 16/51; Kasas, 28/70; Ra’d, 13/2; Secde, 32/5, 

vb gibi.) sonra: Yetimi ezmemeyi (Duha, 93/9), Dilenciyi azarlamamayı (Duha, 

93/10), Verdiklerini kalpleri ürpererek vermeyi (Mü’minun, 23/61), Emanete ve 

verdikleri söze riayet etmeyi (Mü’minun 23/8), Ahde riayeti ve verdiği sözü 

kesinlikle bozmamayı (Ra’d, 13/20), kötülüğü iyilikle savmayı (Ra’d, 13/22), 

öğütlemektedir. Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere iman- ahlâk bütünlüğünün İslam 

Dinindeki yeri birincil ve önceliklidir.

Sonuç olarak; “günümüzde dünyada 1 milyar 300 milyon insan açlık sınırında 

bulunuyor, önlem alınmazsa, 2020 yılında bu sayı 3 milyarı bulacak. Dünyanın bir 

köşesinde umutsuzluk, şiddet, adaletsizlik, açlık, yoksulluk hüküm sürerken; diğer 

tarafında bolluk içerisinde müreffeh bir hayat devam etmektedir. Dünya nüfusunun 

%20'si olan Batı toplumları dünya kaynaklarının %80'ini tüketmekteler” (Tarhan, 

2006).
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Eğer insanlık, sahip olduğu imkânlardaki tehdit unsurlarını avantaja 

dönüştürebilirse, insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Eğer 

ümitler tehditlere dönüşürse, insanlığın gelecek asrı görmesi mümkün olmayabilir. 

Aslına bakılırsa, dünyada yaygın bir şekilde mevcut olan açlık, yoksulluk, cahillik ve 

sağlık sorunları kaynak yetersizliğinden dolayı değil, aksine bu kaynakların yanlış 

yerlerde ve adil olmayan bir şekilde dağıtımından kaynaklanmaktadır. Eğer dünya 

devletleri askeri güçlerini kurmada gösterdikleri ciddiyetin çok azını, dünya barışı ve 

huzuru için gösterselerdi, her türlü vahşet, çatışma ve savaştan korunmayı sağlamış 

olabilecekleri gibi, sağlık, eğitim, barınma, açlık ve çevre sorunlarını da büyük 

ölçüde çözmüş olacaklardı (Köylü, 2013: 151).

Günümüz insanlığının hem bireysel ve toplumsal hem de küresel anlamda 

çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Yeni yetişen nesiller; 

beslenme, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından geçmişe kıyasla önemli derecede iyi 

bir durumda olsalar da, bu neslin pek çok ahlâki sorunla baş başa oldukları da bir 

gerçektir. Bu ahlâki sorunları ve bunların neticelerini birey ve toplum tabanında 

hissetmek mümkündür. Yalnızca, beşeriyeti gerçek tehdit eden dertler dünya 

çapındaki çözümsüzlüklerdir. Bunların başında da dünya çapındaki sosyo- ekonomik 

dengesizlikler, savaşlar, kavga ve şiddet olaylarındaki artışla, çevresel dengenin 

bozulması gelmektedir. İnsanlık bir bütün olarak asli yaratılış gayesine dönmezse, 

insanlığın geleceği hiç parlak gözükmemektedir. İnsanlığın asli yaratılış gayesine 

dönmesinin yolu da, tüm ülkelerin ve eğitim sistemlerinin, dinlerin öngördüğü ahlâki 

prensipleri eğitim ortamlarına aktarmak ve o doğrultuda bir hayat felsefesi 

oluşturmaktan geçer (Köylü, 2013: 152).
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SONUÇ

Araştırma boyunca Kur’an’ın Mekkî sûrelerinde iman-ahlâk ilişkisinin 

toplumsal boyutları konusu incelenmeye ve ayetlerin bütünlüğü içerisinde iman-

ahlâk ilişkisinin toplumsal boyutlarını ifade eden temel ahlâki tutumların sosyolojik 

çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda Kur’an’a göre 

Allah’ın kitaplar, dinler ve peygamberler göndermedeki asıl amacının tevhidi 

yerleştirme ve imana dayalı ahlâki bir toplum oluşturmak olduğu tesbit edilmiştir. 

Nitekim Kur’an’ın amacı tevhidi yerleştirip, şirki ortadan kaldırma, ahlâkı esas 

alarak toplumu dönüştürme, değiştirme, ahiret inancını yerleştirme ve bu inanç 

ilkeleriyle bilinçli imana dayalı ahlâki bir toplum oluşturmaktır. Ahlâki erdemlerin 

en büyük destekçisi imandır. Göreve bağlılık, doğruluk, dürüstlük, adalet şefkat ve 

merhamet, yardımlaşma, affetmek, gibi ahlâki ilkeler ancak iman ile desteklenirse 

devamlı olur. Çünkü iman, ahlâki ilkelerin kaynağına kutsiyet sağlar. İman, insan 

hayatına yerini başka hiçbir şeyle dolduramayacağımız bir anlam kazandırır. Güzel 

ahlâk da imanın devamlılığını sağlar.

Din Sosyolojisi alanında yapılmış olan bu araştırmada öncelikle çalışmanın 

konusu problemi amacı önemi varsayımları kapsam ve sınırlılıkları ile yöntemi 

ortaya konulduktan sonra konunun ele alınmasına temel teşkil etmesi bakımından 

ahlâk ve iman,  ilişkileri açısından ele alınmıştır. Sosyolojinin, bir gerçeklik olarak 

bilgi alanı insan ilişkileridir ve bu gerçeklik üzerinde merkezileşir. Bireylerin 

birlikteliğine katkı sağlayan ya da bundan neşet eden her şey sosyolojiktir. İnsanların 

içinde yaşadıkları sosyal hayat, onların hep bir arada yaşamalarını zorunlu kılar. İşte 

insanların bir arada yaşama mecburiyetleri aynı zamanda bu toplumsal hayatın 

devamı için birtakım kurallar ortaya çıkarır. İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen bu 

kurallar ahlâk kurallarıdır. İnsanın tek başına yaşamasıyla bir ahlâk kuralı olamaz. 

Ahlâk, bireyin toplumsal hayatında oldukça önemlidir. Ahlâk toplumsal boyutuyla, 

toplumu inceleyen sosyolojinin konusudur.  Ahlâk konusu,  bütün toplumların ve 

bilim adamlarının ana uğraş konularındandır. Ahlâkın konuşulduğu her zeminde 

muhakkak iyiyle kötüyü ayırt edebilen zihinsel kemale ermiş bir insan vardır. Ayrıca 

ahlâk insanın kişilik oluşumuna da katkı sağlar. Zira ahlâkla şahsiyet birbirlerine sıkı 

bağlarla bağlıdır. Beğenilen bir şahsiyet sahibi olmak, her şeyden önce, beğenilen 

ahlâki davranışlarda bulunmak manasına gelir. 
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İslam Dini, kişi ve toplumu muhafaza etmeye ve istikbalini kazanmaya 

yönelik ahlâka önem verir. Çünkü iyiliği bilmek, kötülüğü tanımak yetmez, iyi 

hareketi gerçekleştirmek, kötülükten sakındırmak da lazımdır. İslam’a göre ahlâklı 

olanı bilmek, yeterli değildir, onu yaşamak ve göstermek gerekir. Ahlâkın olmadığı 

yerde, toplumsal hayat ta olmaz, yani bireyler birlikte yaşamlarını sürdüremezler. 

Bireyin her zaman münasebete girdiği, tesir ettiği ve tesir edildiği toplumuna yönelik 

bazı mükellefiyetleri ve vazifeleri vardır. Topluluğun da benzer derecede bireye karşı 

vazifeleri ve mükellefiyetleri vardır.   

Kur’an temel alınarak yapılan çalışmada, bir toplumun varlığını sağlam 

devam ettirmesinde iyiliği yaygınlaştırıp kötülükten vazgeçirmeye çalışmanın 

oldukça önemli olduğu görülmüştür. Toplum ahlâkının korunması iyilikleri teşvik 

edip, kötülüklere karşı çıkmakla mümkündür. Hiçbir toplum ahlâki yapısını ayakta 

tutmadan hayatını sürdüremez. Marufu emredip münkerden sakındırmak aslında 

İslami bir yaşam biçimidir. “Emr-i bi’l ma’ruf nehy-i an’il münker,” mükellef her 

Müslümanın, kendi sorumluluklarını bilerek yerine getirdikten sonra, toplumuna 

yönelik yapması gerekli önemi büyük hem ahlâki hem de toplumsal görevidir.  

Sorumluluklarının bilincinde olan kişilerle ancak sağlıklı ve dayanıklı bir toplum 

oluşturulabilir.

Çalışmada Kur’an açısından iman kavramı, iman-ahlâk-bilgi ilişkisi ve iman-

ahlâk ilişkisine değinilmiştir. Kur’an açısından Allah ve ahiret inancı; insanın 

dünyada toplumsal ilişkisi ve insanın diğer varlıklarla ilişkisinde takınacağı ahlâki 

tutumun güzel, iyi ve olumlu yönde olmasının temel unsurlarıdır. Kur’an-ı Kerim 

açısından Allah’a iman ile ahirete iman, insanların ahlâki davranışlarına olumlu 

katkılar sağlar. Allah’a ve ahirete iman edenler, şirk koşmaz, anne babasına kötülük 

yapmaz, fuhuş yapmaz, insanları incitmez, israf ve cimrilikten uzak durur, insanları 

aldatmaz, nankörlük etmez, faiz yemez, Allah’ın haram kıldığı cana kıymaz, yetimin 

malını yemez, hased etmez, kibirli olmaz, insanlarla alay etmez, onların gıybetini 

yapmaz, hırsızlık yapmaz, şükür eder, Allah yolunda gösteriş yapmadan harcar, 

verdiği sözü tutar, tevazü sahibi olur, hoşgörülü olur, her daim adaletli olur, affedici 

olur, merhametli olur, iffetini korur, ahde vefa gösterir, sabırlı olur.

Kur’an’a göre İslam ahlâkı, dinamik ve hayatın içinden bir ahlâk sistemidir. 

Mü’minin yaşantısında iman-ahlâk bütünlüğü, insan ilişkilerinin tamamına yansır, 

böylece insani, ahlâksal hareketlerle, tabiat ve varlıkla münasebet düşüncesi de 
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imanın hususiyeti olur. Bu konunun en göz alıcı ifadesi Lokman sûresinde 

görülmektedir (Lokman, 31//1-5). Bu suredeki Lokman’ın evladına nasihatleri, 

Müslümanların günlük yaşamlarındaki, imanın toplumsal boyutlarını açıkça ifade 

eder. Anne-babaya iyilik, yapılan iyiliği küçümsememek ve değerli görmek, iyiliği 

yaygınlaştırıp kötülükten sakındırmak, dertlere yönelik sabretmek, böbürlenmemek, 

kibirli olmamak, yürümede dahi ağırbaşlı ve alçakgönüllü olmak ve sesini kısmaktır 

(Lokman, 31/14-19). Bu ayetlerin tümü İslami imanın, ütopik düşünceler sistemi 

değil, ahlâksal bir iman olduğunu anlatmaktadır.

Kur’an metni göz önüne alındığında; Kur’an kişinin dünyevi ve uhrevi 

mutluluğunu hedeflediği için buna giden yolun iman-ahlâk birlikteliği olduğunu her 

fırsatta vurgular. Kur’an açısından iman ve ahlâk,  yaşamın bütün alanlarında ve 

zamanlarında kendini gösteren, tüm hareketlerde mevcudiyetini belli eden hissettiren 

bir gerçektir. Allah’a iman eden kişinin imanının gereğini yapması yani düşünce, 

tutum ve hareketlerinde iman ile ahlâkı bütünleştirerek yaşaması gerekir. Zira 

mü’minin iki dünyada mutluluğunu elde edebilmesi için- Kur’an’ın tabiriyle- iman 

edip, salih amel işlemesi gerekmektedir. Aksi halde Allah’ın istediği imanı 

gerçekleştirmemiş sadece kendini kandırmış olur. 

Kur’an’a göre Mümin insanların imanlarının gereği olarak ibadetlerine 

sımsıkı sarılmaları, onları düzenli olarak yerine getirmeleri gerekir. Kur’an insanı, 

ibadetlerini yerine getirerek Allah’a bağımlılığını itiraf etmeye çağırır. Fakat sadece 

ibadet Müslümanlığı ne kadar dindarlık sayılabilir. Hâlbuki yapılan ibadetlerin bile, 

namazın kötülükten alıkoyması, orucun kalkan olması, sabır olması, zekâtın 

temizlemesi vb. gibi hikmetlerin amacı insanın ahlâkiliğini olumlu yönde 

geliştirmektir. Ayrıca,  Kur’an’ın iman eden, salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı, 

sabrı ve merhameti tavsiye edenlerin kurtulduğunu belirtmesi insanların kendi 

yaptığı iyi işleri başkasına da tavsiye edip teşvik etmesi bakımından önem arz eder. 

Bu bakımdan insanların hayrı yaparken Allah’ın rızasını kazandıkları gibi, teşvik 

ederek de bu rızaya kavuşacakları Kur’an’ın vurgu yaptığı hususlardandır.

İkinci bölümde ise Mekkî sûrelerde yer alan iman- ahlâk ilişkisinin toplumsal 

boyutlarını ifade eden tutumlar incelenmiştir. Kur’an tefsirleri, İslami ilimlerin 

değişik sahalarında, bu alanlara katkı sağlayacak şekilde değişik ilmi disiplinler 

açısından çeşitli okumalara tabi tutulabilirler. Bu bakımdan Kur’an’da iman- ahlâk 
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ilişkisinin toplumsal boyutlarını ifade eden temel ahlâki tutumlar konusunu, Kur’an 

metninden çalışırken, sosyolojik okumaya dikkat edilmiştir.

İslam Dini, insanlar arası ilişkilerde dikkat edilecek birçok ilkeyi Kur’an’da 

ve hadislerde emir ve tavsiye etmektedir. İnfak, affetmek, merhamet, tevazu, verilen 

sözleri yerine getirmek, alışverişte dürüst olmak, insanları aldatmamak, iffetli ve 

hayâ sahibi olmak, israf ve cimrilikten uzak durmak gibi birçok tutum ve ilkeyi 

belirtmektedir. İslam her alanda yaşanacak bir hayat tarzı ise müminlerin, ikili insan 

ilişkilerinde veya insan toplum ilişkisinde bu ilkelere dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Mü’minin imanı, ibadeti ve ahlâkı hayatında bir bütün olarak yaşaması 

gerekmektedir. Çünkü İslam’ın yayılışı kılıçla değil insanlara örnek olacak bir hayat 

yaşayarak olmuştur. 

Hz. Peygamberin tebliğiyle tanışan insanların birçoğu, geçmişte insani ve 

ahlâki değerlerden uzak olmalarına rağmen, Kur’an’a imanla kısa zamanda iyilikleri 

yaygınlaştıran, kötülüklerden alıkoyan erdemli bir toplum haline gelmiş, ahlâki 

erdemlerin yayılması konusunda diğer milletlere öncülük etmişlerdir. Kur’an’ın ilk 

muhatapları olan ilk neslin, mü’minlerin bütün insanlığa örnek olacak şekilde 

yetişmesinde belirleyici faktör İslam tevhidi ve onu insanlığa ulaştıran Hz. 

Muhammed (s) olmuştur. O insanları, bozuk terbiyenin, fesada uğramış çevrenin ve 

batıl verasetlerin kötülüklerinden, İslami inanç sisteminin şekillendirdiği hayat 

anlayışı kurtarmıştır. Toplumsal hayatın bozulduğu, ahlâk bağlarının çözüldüğü 

toplumsal kaidelerin çiğnendiği böyle bir ortamda Hz. Muhammed (s) yeni bir din ve 

nizam getirerek, kabile asabiyetine dayanan müşrik bir sosyal- kültürel yapıyı 

yıkmış, yerine tevhid inancına dayanan ahlâki bir toplum oluşturmuştur. 

Kur’an göre amaç, insanlığın hidayeti ve mutluluğudur.  Kur’an- Kerim’in, 

bu hedefe uygun bir dil oluşturması, O’nu okuyanın bazen aklına, bazen duygularına, 

bazen vicdanına ve kalbine hitabı; zaman zaman önceki topluluklara, semaya 

dünyaya, nebata ve hayvanlar âlemine, psikolojik, sosyolojik, felsefi ve ahlâki 

hakikatlere çağırması onun en belirgin özelliğidir. Kur’an, kendisini bütün beşer için, 

tüm dönem ve zeminlerde, felaha çağıran, bir doğruluk rehberi olarak tanımlar. 

“Asra/bütün zamanlara” yemin ederek, “insanlığın hep hüsranda olduğunu” (Asr, 

103/1-2) anımsatan Kur’an-ı Kerim, her zaman kendini insanlık için bir rehber olarak 

takdim eder.
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Ku’an’da Mekkî ayetlerin genel içeriği,  putperestliğe son vererek tevhid 

inancını yerleştirerek, güvence altına almak, ikincisi de “Yaratan’a saygı ve 

yaratılmışlara şefkat” temeli üzerine kurulan; doğruluk, dürüstlük, adalet, merhamet, 

yardımseverlik, fedakarlık ve sevgiye dayalı bir sosyal ve insani ilişkiler düzeni 

gerçekleştirmektir. Kabile asabiyetinin, şiddet, saldırı ve yağma kültürünün egemen 

olduğu, bu kültürün gerçek bir birlik ve barış toplumu kurmayı imkânsız kıldığı 

Câhiliyye sosyal gerçekliği, hayatını devam ettirmek için kuvvetli olmayı ve kuvvet 

kullanmayı icab ettiriyordu. İslâm Dini’nin, en önemli amacı ise sorunun dinî 

temellerinden başlayarak bu zulüm ve şiddet ruhunu besleyen, hatta bütün 

dereceleriyle zulüm ve şiddeti meşrulaştıran sosyal olguyu değiştirmek ve bununla 

birlikte buna neden olan kişiliği dönüştürmek; sonuçta bireylerin kuvvet harcamadan,  

sertlik göstermeden de şahıslarını ve ellerinde bulundurduklarını koruyarak 

yaşatacaklarıyla ilgili bir güven duygusu oluşturmaktır. İşte Mekkî âyetler bu güven 

ortamının ahlâkî temellerini hazırladı. Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber’in 

davetinin kendileri için tehlike teşkil etmeye başladığını farkettikleri günden itibaren 

İslâm’ı bir tehdit olarak algıladılar ve büyük mücadeleyi başlattılar. Ancak sonunda 

İslâm ve O’nun Peygamberi ile samimi müminler, adalet ve merhamete dayalı bir 

toplum kurmayı hedefleyerek, Mekke’de bunun imanî ve ahlâkî temellerini atıp 

Medine’de bu temeller üzerine toplumsal birlik ve devlet inşa ettiler. 
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