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Beden
Ülkesinin
Sultanı
Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü
şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası
vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat
edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39)
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Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa
bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat
edin! O, kalptir.” ( Buharî, İman, 39)
Arapça’da sadr, fuad, lübb, nüha; Türkçe’de gönül, yürek, dil gibi kelimelerle
ifade ettiğimiz kalp irfan geleneğimizde insanoğlunun dini, manevi, ilmi, fikri,
hissi, ahlaki ve vicdani hayatının merkezinde yer alır. Kalp; insanoğlunun
batinî ve derunî idraklerinin tamamını ihâta eden bir ilhamlar, anlamlar ve
semboller kaynağıdır. Varlığı maddeden, hayatı dünyadan, insanı bedenden
ibaret zannetmek ne kadar eksik, ne kadar yanlış bir düşünce ise, kalbi de
sadece vücutta kan dolaşımını sağlayan bir organ olarak tanımlamak o kadar
eksik, o kadar yanlış olur.
Bu sebepledir ki, Kur’an; kalbi, imana, hakikate, bilgiye ve hikmete dair kavramsal çerçevenin
merkezine yerleştirmiştir. Her şeyden önce Kur’an tabibu’l-kulub olan bir beşerin kalbine nazil
olmuş (Bakara, 2/97.) ve bütün kalplerin basiretini açmayı gaye edinmiştir. Kalp kelime olarak
131 yerde doğrudan, 36 ayette dolaylı olarak geçse de Kur’an’ın kalbe verdiği önemi kelime
sayısı ile izah etmek yanlış olur. Kuran’ın kalbe dair çizdiği çerçeve bilgiye, sevgiye, hikmete
ve hakikate dayalı bütün gönül felsefelerine vücut verecek enginlik ve zenginlikte olmuştur.
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Aynı zenginlik ve derinliği sevgili peygamberimizin bize bıraktığı hadis mirasında
görmek mümkündür. Hadis kaynaklarımızda yer alan onlarca hadis kalbe dair muazzam bir
literatüre vücut vermiş, nice gönül âlimlerinin eserlerine, gönül yazarlarının yazılarına, gönül
şairlerinin mısralarına ilham kaynağı olmuştur. İslam bilginleri kâmil insanı inşa edecek gönül
terbiyesini söz konusu hadis-i şeriflerle yoğurmuşlardır. Buhari’de yer alan bir rivayete göre:
Sadece sevgili peygamberimiz değil, bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda
katılaşmış, hakikatin önünde perdelenmiş kalpleri açmakla, karanlıklara gömülen marazlı
kalplere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk
şey insanların kalbi olmuştur. Bu bağlamda Rasul-i Ekrem için en çok kullandığımız sıfat
tabîbu’l-kulub olmuştur. İşte kalplerin manevi tabibi Allah Resulünün kalbe dair şifa dağıtan
sözlerinden birisi; “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa
bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”
Resul-i Ekrem’in kalp ile beden arasındaki ilişkiyi anlatan sözleri bundan ibaret değildir.
Hadiste de kalbin vücutta sıradan bir et parçasından ibaret olmadığı vurgulanmak istenmiştir.
Kadim hadis kaynaklarımızda yer alan bazı rivayetlerde insan bedeni bir şehre yahut ülkeye
benzetilir. Hem de sınırları, bekçileri, orduları olan bir ülkeye. Sürekli saldırılara, taarruzlara
muhatap olan bir ülkeye. Sınırları sürekli ihlal edilmek istenen, hükümdarın bir anlık gafleti ile
işgal edilebilen bir ülkeye. Ancak cihad-ı ekber ile ayakta durabilen bir ülkeye. Kalp de, Ahseni takvim/en güzel kıvamda yaratılan bu harikulade ülkenin sultanına benzetilir.
Bu sultan da her hükümdar gibi hem çok zayıf hem çok güçlü bir sultan. Küçük bir öfke
ile basit bir arzu ile ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf; ilim, iman ve hikmet nuruyla bütün
kâinatı abâd edecek kadar güçlü. Her sultan gibi hem çok küçük hem çok büyük. Kin, öfke,
intikam, kibir, haset gibi basit bir duygu ile ülkesini zillete duçar edecek kadar küçük, sultanlar
sultanına ev sahipliği yapacak kadar büyük
Yere göğe sığmayan
Bir mü’minin kalbindedir.
Melekût âlemine, muteâl olanın vahyine, rahmanın ilhamına açık olacak kadar mü’min
ve âlim, şer güçlerin desisesine, şeytanın vesvesesine sinesini açacak kadar münkir ve câhil bir
sultan. Her sultan gibi hem çok sabit, çok azimli, çok kararlı hem de çok değişken, çok
dönüşken, çok kararsız; hakikat denizinde hiçbir fırtınaya kapılmayacak kadar sırat-ı müstakim
üzere sabit, her an her türlü ihtilâle, her türlü inkılâba, her türlü değişime, dönüşüme,
başkalaşmaya müsait olacak kadar kararsız. Zaten kalbe kalp denilmesi de bu özelliğindendir.
Ebu Musa’dan rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Allah resulü şöyle buyurmuştur:
“Kalbe kalp denilmesinin sebebi çok değişken olduğundandır. Kalbin misali çöldeki bir
ağacın üzerinde asılı kalan kuş tüyünün misali gibidir. Rüzgâr onu bir oraya bir buraya
savurur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV. 409.)
Mikdad b. Esved der ki; Allah resulünden öyle bir söz işittim ki, sonunu görmeden hiç
kimse hakkında iyi yahut kötü diyemez oldum. Allah resulü şöyle buyurdu:
“Ademoğlunun kalbi (ateşin üzerinde) kaynayan bir tencere gibidir (sürekli değişir).”
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Abdurrezzak’ın Musannef’inde Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Rasul-i Ekrem
şöyle buyurmuştur:
“Kalp (bedenin) sultanıdır ve onun orduları vardır. Sultan düzgün/iyi olursa askerleri
de düzgün/iyi olur. Sultan bozuk/kötü olursa orduları da kötü olur. Kulaklar bu sultanın
habercileridir. Gözler bekçileridir. Dil sultanın tercümanıdır. Eller (tebaasını kuşatan)
kanatlarıdır. Ayaklar postacılarıdır. Ciğer şefkat ve merhamet kaynağıdır. Dalak ve böbrekler
(kendisine yönelen tehlikeleri bertaraf eden) tuzaklarıdır. Akciğer (hayatın kaynağı) nefestir.
Sultan iyi olursa askerleri de iyi olur, sultan kötü olursa askerleri de kötü olur.” (Abdurrezzak, elMusannef, XI. 221) Sembolik anlatımlarla dolu bu rivayet sadece Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmemiştir.
Beyhaki Abdullah b. Mübarek tarikiyle de rivayet etmiş. (Şuabu’l-îman I/122) ve Ebu Said’den de merfu olarak
rivayet edildiğini haber vermiştir. Ebu Davud’a göre bu haber Ka’bu’l-Ahbar’ın mevkuf olarak nakil ettiği bir
rivayettir. (Ebu Davud 2/18) Başka bir rivayette ise Ka’b bunu Hz. Aişe vâlidemize anlatmış, Hz. Aişe’de bu sözü
Rasulüllah’tan işittiğini ifade etmiştir. (Feyzu’l-Kadir 4/704)

Bu hadis isnad bakımından tartışmalı olsa da peygamberimizin Numan b. Beşir
tarafından rivayet edilen ve sahih olduğunda hiç şüphe olmayan “Dikkat edin cesette bir et
parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden iyi olur o kötü olursa bütün beden kötü olur.”
hadisine paralel olduğu içindir ki, İslam geleneğinde kalbe dair bu sembolik anlatım oldukça
rağbet görmüş ve bu rivayet gönül felsefemize vücut veren, yürek yazılarımızı biçimlendiren bir
rivayet olmuştur. Ebu Talib el-Mekkî’nin Kûtu’l-Kulub (Kalbin azığı) adlı eserine şekil veren,
Gazali’ye Kalbin Orduları’nı yazdıran da bu rivayet olmuştur. İrfan geleneğimiz kalbe dair
literatürün merkezine bu hadisi almıştır.
Gazâli, Muhalled İhya’sında ilhamını bu rivayetten alarak şöyle der:
“Kalb bir şehrin yahut memleketin hükümdarı gibidir. Beden ise nefsin vatanı,
memleketi ve şehri gibidir. Bedenin diğer organları ve kuvvetleri sultanın işçileri ve sanatkârları
gibidir. Akıl ve düşünce ona yol gösteren müsteşarları ve vezirleri gibidir. Şehvet ve arzu beden
ülkesine yiyecek ve içecek taşıyan bir hizmetçi gibidir. Öfke ve hamiyet sultanın muhafızları
gibidir. Ülkeye erzak taşıyan şehvet ve arzu yalancı, habis ve düzenbaz olduğu halde samimi
görünür. Samimiyet görüntüsünün altında korkunç kötülükler ve öldürücü zehirler vardır. Onun
asıl vazifesi düşüncelerinde samimi olan vezirlerin düşünce ve tedbirlerine karşı çıkmaktır. O,
itirazlarından bir an bile geri durmaz. Beden ülkesinin sultanı hikmetli veziri ile istişare ederek
bu habis hizmetkârın iğvalarına aldanmaz, ondan yüz çevirir, söylediklerinin doğru ve hakikat
olmadığını tespit ederse, muhafızları onu tedip eder, vezir onu yönetimi altına alırsa, kendisini
ve avânesini sultana boyun eğdirirse ülkenin işleri düzelir, âdalet hâkim olur; nefis akıldan
yardım alır Gazab’ın hamiyeti ile edeplenirse, öfkeyi şehvete musallat ederse bütün kuvvetleri
düzene girer ve ahlakı güzelleşir.” (Gazâlî, İhya, III. 7, Dâru’l-Fikr, Beyrut.)
Ona göre Allah’ın kalplerde, ruhlarda ve diğer âlemlerde sayısını ve hakikatini
bilmediğimiz, kendisinden başka kimsenin bilemediği pek çok askerleri vardır. Nitekim
“Rabbinin askerlerini Ondan başkası bilmez ancak o bilir.” buyrulmuştur. (Müddessir, 74/31.)
Buna göre kalbin iki çeşit askeri vardır. Biri dünya gözü ile görülür, biri de ancak kalp
gözü ile görülür. Göz ile görülen askerleri; el, ayak, göz, kulak, dil, dudak… Bunların hepsi
kalbin emrinde ve hizmetindedirler. Kalp dilediği gibi bunlar üzerinde tasarruf eder ve istediği
istikamete sevk eder.(Gazâlî, İhya, 13.)
Her sultanın asıl gayesi ülkesini huzur ve refaha erdirmektir. Ancak bu sultanın asıl
gayesi sadece beden ülkesini huzur ve sükûna erdirmek değildir; asıl gayesi cihad-ı ekber ilan
ederek askerleriyle, nefse karşı mücadele vererek sinesine masivayı sokmamaktır; asıl gayesi
sultanlar sultanına doğru yolculuk etmektir. Beden ülkesi bütün askerleriyle sadece sultanın
binitidir. Akıl kalbin veziridir. Allah’a giden yolda en önemli azık marifettir. Sultan beden
ülkesinde kalarak ve ülkesini iyi yöneterek dünyadan geçmezse Allah’a ulaşamaz. Enginleri
geçmeden yükseklere çıkamaz. Hakîm Tirmizi hem Kur’an’da hem de hadislerde geçen kalp,
fuad (gönül) lübb, sadr (göğüs) kelimelerini ve aralarındaki farkları izah etmek için müstakil
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bir kitap kaleme almış ve bu kitapta kalbi Kabetullah’a benzeterek sadri de kalbin harem
bölgesi olarak tarif etmiştir. Sultanın asıl görevi haremine masivayı sokmamaktır. (Hakîm Tirmizi,
Beyanu’l Fark, 4-5.)

Kalbin haremine sokulmaması gereken masivanın izahını başka bir hadisin yorumuna
bırakarak sevgili peygamberimiz (a.s)’in en çok yaptığı bir dua ile bitirelim:
Şehr b. Havşeb der ki, bir heyet olarak Ümmü Seleme validemize giderek dedik ki: “Ey
Mü’minlerin annesi, Allah Resulü senin yanında iken en çok yaptığı dua ne idi?” Onun en çok
yaptığı duanın şöyle bir dua olduğunu söyledi:
« » يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك
“Ey Kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Rabbim, benim kalbimi senin dinin üzere
sabit kıl.” ben kendisine “Ey Allah’ın resulü neden bu duayı çokça yapıyorsun.” diye sordum.
Şöyle buyurdular: “Hiç kimse yoktur ki onun kalbi Allah’ın parmakları arasında olmuş olmasın,
dileyenin kalbini düzeltir, doğru yola kor, dileyenin de kalbini kaydırır, yoldan çıkar.” Hadisin
ilk râvisi Muaz sonra şu ayeti okur! “Ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi
saptırma katından bize rahmet bahşet. Şüphesiz sen bağışı en çok olansın.” (Tirmizi, Daavât, 89.)
Yürekleri tükenmiş insanların dünyasında; beden ülkesinin sultanına, kalbimize
mukayyet olabilmek için insana, eşyaya, kâinata kalp gözü ile bakabilmek, gönül dili ile
konuşabilmek için en çok yapacağımız dua bu olsa gerektir.
Ey kalpleri halden hale evirip çeviren Allah’ım, kalbimize hakikat üzere sebat ihsan
eyle.
(Bu yazı, Diyanet Aylık Dergi Mayıs 2009 sayısında yayınlanmıştır.)
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Bizi Tutan Oruç
Ebu Hureyre (r.a.)’den nakledilen bir hadis-i flerifte Allah Rasulü (s.a.s.) flöyle buyurmufltur: “Oruç, sadece yeme-içmeyi terk etmek de¤il, bofl laf ve kötü sözden de uzak durmakt›r. fiayet biri sana, kötü söz söyler ve kaba davran › r s a ‘ b e n o r u ç l u y u m ’ d e . ” (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübrâ, 4/ 444)

Sözlükte, “bir §eyden uzak durmak”, “bir §eye kar§i kendini tutmak” anlamina gelen “siyam” kelimesi, hadis metninde bu anlami öne gikanlarak kullanilmi§ ve sadece yeme-içmeden uzak durmanin (es-siyamu mine’l-ekl ve’s§ürb) oruç için yeterli olmadigi, gergek bir oruç için bo§ laf ve kötü sözden
de uzak kahnmasi (es-siyamu mine’l-lagv ve’r-refes) gerektigi vurgulanmi§tir.
Her ne kadar fikih kitaplanmizda oruç, “tan yerinin agarmasindan güne§ batimina kadar, ki§inin yeme-içme ve cinsel ili§kiden uzak durmasi olarak tanimlami§sa da”, ilgili bazi hadisler dikkate alininca bunlann âdeta asgari §art
oldugu anla§ilmaktadir. Örnegin, sevgili Peygamberimiz’in, “yalan söylemeyi
ve yalanla is yapmayi terk etmeyen kimsenin yemesini-igmesini birakmasina
Allah’in ihtiyaci yoktur.” (Buhari, Savm, 8) hadisi, oruç ibadetinin hakkiyla eda
edilebilmesi için daha nelerin gerekli oldugunu bize hatirlatmaktadir.
islam dini, diger ibadetlerde oldugu gibi oruç ibadetinde de, Allah’a yakinlasma ve O’nun nzasini kazanma niyet ve amacinin yaninda, bunlann getirisi
olan ahlakT güzellige ve olgunluga ula§ma hedefine de büyük önem vermi§,
ilahT rizanin ancak böyle elde edilebilecegini bildirmi§tir. “§üphesiz namaz, insani ahlaksizhk ve kötülükten alikoyar.” (Ankebut, 45) buyuran Cenab-i Hak da;
“oruç koruyucudur. Biriniz oruçlu oldugunuz zaman, girkin söz söylemesin ve
kabalik yapmasin...” (Ebu Davud, Siyâm, 25) diyen Allah Rasulü de ayni hedefe
isaret etmi§lerdir. Orucun farziyetini gösteren Bakara suresinin 183. ayetinde
de, “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kihndigi gibi, sakinasiniz diye, size de oruç farz kihndi.” buyrularak, Allah’in emir ve yasaklanna riayet ederek,
kötülüklerden sakinma (ittikâ) hususu, orug emrinin temel hikmeti olarak gösterilmi§tir.
Nefis tezkiyesi, yani, kisinin kendini kötülüklerden anndirmasi agisindan bedenin zekâti sayilan orug, yihn bir ayinda, günün belirli bir süresinde, dünyevT ihtiyag ve zevklerin bir kismindan uzak kahnarak gergekle§tirilen bir alistir-
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madir. insanin en gok yogunla§tigi ve ölgüyü kagirdigi yeme-igme ve §ehevT
arzulann disiplin altina alinmasiyla, her §eyin bedenden ibaret olmadigi, dengeli bir hayatin ancak, bedenT ihtiyaglarin yani sira ruhT melekelerin ve buna
bagh yüce duygulann aktif hale getirilmesiyle sürdürülebilecegi anlasilmis
olur. Kendi iradesiyle helal olan §eylerden uzak kalabilen insan, haram olanlara hig yakla§ilmamasi gerektigi bilinci ve iradesini giiglendirir. Gerektiginde
me§ru bedenT ihtiyaglarina belirli bir süre oruç tutturabildigi gibi, nefsin ihtiyag gibi sundugu, dedikodu, giybet, yalan, girkin söz gibi kötü vasiflara siirekli oruç tutturmasi gergegini kavrami§ olur.
Oruç tutan insan bir yandan sahip oldugu nimetlerin kiymetini idrak ederken,
diger yandan bu nimetlerden yoksun olan muhtaglarin durumunu daha iyi
anlayarak, toplum iginde kendisine dü§en görevlerin farkina varir. Böylece,
yardimlasma, payla§ma, fedakârhk, dayani§ma gibi erdemleri yasama firsat
ve zevkine kavusur. Bir yandan namaz, orug gibi bireysel ibadetlerini yerine
getirmenin manevi hazzini tadarken diger yandan hemcinslerine karsi toplumsal görevlerini yerine getirmenin ve onlarla bu mübarek ayin kazandirdigi
ortak duygu ve heyecani paylasmamn sevincini ya§ar. Bu firsatin iyi degerlendirilmesi gerektigine dikkat geken sevgili Peygamberimiz söyle buyurmustur: “Bu ayda cennet kapilan agilir, cehennem kapilan kapanir, seytanlar baglanir. Ramazanin sonuna kadar her gece bir münâdî, “ey iyilik isteyen, haydi
kos. Ey kötülük isteyen, kötülügü birak,” diye seslenir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/411)

Evet ramazan, iyilik sahiplerine kucagini ve cennetin kapilanni agan, kötüler
igin seytanlari baglayip cehennem kapilanni kapatarak firsat sunan kutlu bir
aydir. Bu firsati iyi degerlendirerek hayatini düzene sokan insanin, bu manevT doygunlugu sürekli kilmasi kendi elindedir. Her yil tekrar eden ramazanlar,
daha önce firsati kagirmis olanlara her seye yenden ba§lama imkâni sunmakta, zarardan samimiyetle dönenler igin ömrün tamamini kâra gevirme sansini
tanimaktadir. Onun igin Peygamber Efendimiz, “Ramazan orucunu inangla
ve karsjhgini yalnizca Allah’tan bekleyerek tutan kimsenin gegmis. günahlan
bagi§lanir.” (Buhari, iman, 27) buyurmu§tur.
Orucun hikmeti insani dayanamayacagi bir sikintiya sokmak degil, ag-susuz
ve yoksul insanlann halini anlayip sikintilanna gare olmayi saglamaktir. insani
ancak gücünün yettigi §eyle yükümlü kilan Yüce Allah, orug ayetlerinin sonunda hastaya ve yolcuya saglanan kolayhklan belirttikten sonra “Allah sizin
igin kolaylik diler, zorluk dilemez.” (Bakara, 185) buyurarak, muradinin kullarina zorluk gektirmek olmadigini beyan etmi§tir. Dolayisiyla orucu sadece belli bir süre ag-susuz kalmaya indirgeyerek, aksama kadar katlanilan mahrumiyetlerin acisini gikartircasina mükellef iftar sofralan igin büyük masraflar yapip, yani basindaki insanlann ihtiyacini görmeyen kimseler bu ibadetin anlamini kavramamis demektir.
Özet olarak, tuttugumuz oruglar, bizi kötü is ve davranislardan tutup gevirmedikge, bize diger insanlarla payla§acagimiz güzel hasletler kazandirmadikga, ramazan, gün boyu, iftar soframizin hazirhgi ve yiyecegimiz nefis yiyeceklerin dü§üyle gegirecegimiz bir diyet programina dönü§ecektir. Dolayisiyla
tuttugumuz oruglann yerini bulmasi, o oruglann bizi tutup gekip gevirmesiyle
gok yakindan ilgilidir.
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Tuttugumuz oruflar, bizi
kötii i§ ve davram§lardan tutup çevirmedikçe,
bize diger insanlarla
payla§acagimiz
güzel
hasletler kazandirmadikça, ramazan, gün boyu,
iftar soframizin hazirligi
ve yiyecegimiz nefis yiyeceklerin diisuyle geçirecegimiz bir diyet programina döniisecektir.
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Mali Sirtta Ta§imak
Ebu Hureyre (r.a)’den nakledilen bir hadise göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle
buyurmu§tur: “Kullann sabaha erdigi her gün iki melek iner. Birisi, ‘Ey Allahim! infak edene halef (yenisini) ver’; digeri, ‘Ey Allahim! Elinde tutana tel e f v e r ’ , d e r . ” (Buhârî, Zekat, 27)

Ki§inin, me§ru yollarla sahip oldugu servetini Allah nzasini gözeterek ihtiyag
sahiplerine harcamasini ifade eden infak, Kur’an’da mümin’in özelliklerinden
sayilmi§ (Bakara, 254), her biri yüz daneli yedi ba§ak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin, Allah katindaki karsjligimn bire yedi yüz oldugu ifade edilmi§tir. (Bakara, 261) Hadiste, infak edenin kazangh, cimrilik yapanin ise zararli
çikacagim anlatmak üzere, her sabah bir melegin, servetini Allah yolunda harcayan igin, “Ya Rabbi! Bu kulunun harcadigi malm yerine yenisini ver” diye dua ettigi” diger melegin ise, “Ya Rabbi! Elinde tutup cimrilik edenin malmi telef
et” dedigi bildirilmi§tir. ikinci melegin duasiyla, serveti üzerinde tir tir titreyip,
Allah’in kendisine ihsan ettigi nimetlerden baskalarini faydalandirmayan, muhtaglara vermeyen, Kur’an’in ifadesiyle elini boynuna baglayip cimrilik eden
(Nahl, 29) kimseler uyanlmaktadir.
Biriktirdigi malm devamh artacagmi ve hig eksilmeyecegini dü§ünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptigi bu ince hesabm her zaman garsiya uymayacagmi, emanet elinden almdigmda anlayacak, fakat o zaman is i§ten gegmi§ olacaktir. Toplayip saydigi malm âdeta kendisini ebedile§tirecegini zannettigi (Hijmeze, 1-3) bir anda, gözünden sakmdigi o servetin tamamen baskalarma kalacagi gergegini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylasmak istemedigi kazancmm nigin bereketsiz oldugunu anlamakta güglük gekecektir.
“Sadaka mail eksiltmez.” (Müslim, Birr, 19) buyuran Allah Rasulü’nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadigi igin, karsjhksiz verdigi her §eyin, servetini azaltip kendisini zarara sokmaktan ba§ka bir i§e yaramayacagmi düsünecektir.
Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapani, üzerinde
zirh bulunan bir kisiye benzetmi§, cömert olanm Allah igin yaptigi her harcamada zirhmm geni§ledigini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiginde
zirhmm onu sikip hareketsiz biraktigmi ifade ederek, (Buhari, Zekat, 28) cimrilige
yol agan mal hirsmm insani nasil bir halet-i ruhiye igine soktugunu anlatmak
istemi§tir. Kur’an-i Kerim’de de, hayir sahibi babalarmin biraktigi bahgeyi kimTEMMUZ 2009 4 4 SAYI: 223
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se görmeden, higbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasad etmek düsüncesiyle yola gikan fakat, bu niyetlerinden dolayi Allah’tan gelen
bir afetle kapkara kesilen bahgelerini taniyamayan genglerin pi§manhklari
tasvir edilmi§tir. (Kalem, 17-32) Bütün bunlar, her insanda dogal olarak var
olan mal-mülk sevgisinin dizginlenemez bir hirsa dönu§tügünde nelere
mâl oldugunu gösteren örneklerdir.
Allah’in ho§nutlugunu kazanmak igin yapilan her türlü harcamayi igine alan
infak, farz olan zekattan, nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden, mesrû amagla sarf edilen aynT-nakdT, maddT-manevT her türlü yardima kadar
uzanan geni§ bir kapsama sahiptir. Mümin imkanlan ölgüsünde infakta
bulunurken, hem ibadet yapmanin, hem de muhtaçlari memnun etmenin
manevi haz ve tatminini ya§ayacaktir. Bu hazza ula§mak igin mutlaka varlikli olmak da gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli oldugunu agiklarken, buna gücii yetmeyenlerin sirasiyla, elinin emegiyle galisip kendisine ve ba§kalanna faydali olmalanni, mazlum ve magdurlara yardim etmelerini, iyiligi tavsiye edip kötülükten sakindirmalanni ve nihayet bunlann higbirini yapamayanlann kötülükten uzak durmalanni, bunun da onlar igin bir sadaka oldugunu ifade etmi§tir. (BuhârT, Edeb, 34) Sadaka da “infak”in bir pargasi olduguna göre,
mü’min’in isjedigi salih ameller, birbirine siki sikiya bagh bir bütünü olusturacak, bu da onun saglam imaninin hayata yansiyan canh bir tezahürü olacaktir.
Bu fani dünyada insanin sinandigi §eylerden birinin de mal oldugunu bildiren Cenab-i Hak, (Enfal, 28) “kendisine inanan kullannin israftan ve cimrilikten uzak durarak, ikisi arasinda dengeli bir yol tutanlar oldugunu” (Furkan,
67), ancak kâfir ve münafiklann bu sinirlan zorladiklanni belirtmi§tir. Qünkü
onlar, “Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka verecegiz” dedikleri halde O’nun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz gevirmi§lerdir. (Tevbe,
75-76) Yarattigi kullari en iyi taniyan yüce Allah, onlann bu zaafina garpici
bir sekilde §6yle i§aret etmektedir: “De ki: Eger, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydiniz, o zaman, tükenir korkusuyla siktikga sikardiniz.
Zaten insan gok cimridir.” (isrâ, 100)
“iman ile cimriligin bir kulun kalbinde asla bir arada olamayacagini” (NesâT, Cihad, 8) bildiren Peygamber Efendimiz, Kur’an’in, müminlerin vasiflan
arasinda saydigi infak’in önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakin,
Müslümana yaki§mayan bir özellik oldugunu vurgulamak istemi§tir. Qunkü cimri, Allah’in bir emaneti olan mail, kendisine yük yapan insandir. Bu
yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette tasimak zorunda kalacaktir. Bu
dünyada, gözü gibi esirgedigi malini koruma endisesiyle ömrünü mahvedecek, öbür âlemde ise kör kuru§un hesabini vermek igin ter dökecektir.
Akilh insan, malini sirtina alan degil, onun sirtina binendir. Serveti yük yapmamak, onu, amaç degil arag olarak görmekle mümkündür. Mali, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir araci olarak gören insan, ona ancak
hak ettigi kadar deger verir. ihtiyacindan fazlasini ba§kalanyla paylasarak
yükünün agirla§masina izin vermez. Kisacasi, Yunus Emre’nin geni§ gönlü ve engin basiretiyle asirlar öncesinden dile getirdigi §u dizeleri hayatinm
düstûru hâline getirir:
“Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.”
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Sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana
gerekli oldugunu
aciklarken, buna gücü yetmeyenlerin sirasiyla, elinin emegiyle çah§ip kendisine ve baskalarma
faydali olmalarim,
mazlum ve magdurlara yardim etmelerini, iyiligi tavsiye
edip kotüliikten sakindirmalanni ve nihayet bunlann hiçbirini yapamayanlann
kötüliikten uzak
durmalanni, bunun
da onlar için bir sadaka oldugunu ifade
etmistir.

Prof. Dr. L H a k k i Ü n a l
Din Igleri Yiiksek Kurulu Üyesi

Korunmasi Gereken
Bir Deger: Irz
Ebu Hureyre (r.a.)’den nakledildigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle
buyurmu§tur: “Müsltimamn Müsliimana mail, lrzi ve kam haram (dokunulmaz)dir. Müsliiman karde§ini hor görmesi, ki§iye §er olarak yeter.”
(Ebû Dâvud, Edeb, 40)

Hadiste, insanlar arasi ili§kilerde saygi gösterilmesi gereken üQ temel unsur
zikredilmi§tir. Can, mal ve irz olarak belirtilen bu temel degerler neredeyse insana ait maddi-manevi varhk alaninin bütününe tekabül etmektedir. Allah’in
insana bah§ettigi bir hayat, o hayatin idamesi için sahip olunan mal ve insani
insan yapan degerleri temsil eden irz. Can ve mal maddi boyuta i§aret ederken, irz, insanin manevi kisjligine i§aret etmektedir.
Bu hadiste üzerinde en gok durulmasi gereken “irz” kelimesinin Arapçadaki
temel anlami “nefs”tir. “Beden” ve “haseb” gibi anlamlan da bu manayi pekistirmektedir. Kisaca “irz”i, insanin kendisi, yani, ruh ve beden bütünlügünün
olu§turdugu kisjligi olarak tanimlayabiliriz. “Nakiyyu’l-irz” (irz temizligi) tabiri
Arapça’da, insanin, ki§ilik olarak ayiplardan, kusurlardan arinmis oldugunu
ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kisinin saygin ve dokunulmaz degerleri
arasinda, can ve malm yani sira “irz”i da sayarak, insanin manevi kisjliginin,
onur, seref ve haysiyetinin de en az digerleri kadar önemli oldugunu ve korunmasi gerektigini belirtmi§tir. Onun igin “Veda Hutbesi”nde, “kanlanniz, mallanniz ve irzlanniz, §u gününüz (arefe günü), (hac ibadetinin yapildigi) §u ayiniz
ve §u beldeniz gibi saygindir, dokunulmazdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/336)
buyurarak, hitap ettigi insanlara bu degerleri, önemini kavrayip mukayese
edebilecekleri kutsallarla aciklamistir.

G$ir 9/orum

insan ki§iliginin gok önemli bir yapitasi olan “iffet ve namus” muhtemelen bu
öneminden dolayi Türkgemizde âdeta, “irz” kavramiyla 6zde§ hale getirilmis,
bununla da daha çok cinsel kimligin korunmasi kast edilmistir. Ancak buradaki “namus” kelimesinin de, hadiste geçen “irz” kavraminin da anlami daha genis ve kapsayicidir. Nitekim Allah Rasulü, “Ki§inin haksiz yere bir Müslümanin
irzina dil uzatmasi, büyük günahlann en büyüklerindendir.” (Ebû Davud, Edeb,
40) buyururken bu anlam genisjigine dikkat gekmistir. Ba§ka bir hadislerinde
de, “Kim, bir Müslümani, sayginhginin zedelendigi, irzinin gignendigi bir durumda yalniz birakirsa Allah da onu, yardiminin istendigi bir durumda yalniz birakir. Kim de böyle bir kimseye yardim ederse Allah da ona, yardimina ihtiyag
duyulan yerde yardim eder.” (Ebû Dâvud, 41) buyurarak, Müslümanin serefine,
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namus, onur ve haysiyetine, yani irzina yapilan saldin kar§isinda sessiz kalmmamasi gerektigini bildirmi§tir.

£$(/< 9/oram

Manevi ki§ilik haklanna yapilan tecavüzlerin hukuki baglamda ele alinip cezalandinlmasinin tarihinin ne kadar eskiye uzandigim, gagdas hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalannin men§einin nereye dayandigini bilmesek de
en azindan, ki§inin irz ve namusuna, §eref ve haysiyetine yönelik bir iftiranm
cezasinin hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafindan 15 asir
önce verilmis oldugunu biliyoruz. Bilindigi gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu
kadinlara zina iftirasinda bulunan kisilere yönelik yaptinmi igermektedir. Cenab-i Hak §6yle buyurur: “Namuslu kadinlara zina isnadinda bulunup, sonra (bunu ispat igin) dört §ahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artik onlarm
§ahitligini ebediyyen kabul etmeyin. Onlar fasik (günahkar) dirlar.” Zina suçunun cezasinin yüz sopa oldugunu bildiren Cenab-i Hak (Nur, 2), zina iftirasina
da buna yakin bir ceza vermis, ayrica, böyle ki§ilerinin sahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi agir bir manevi yaptinmi da Have etmistir. i§te bu, islam dininin, ki§inin, namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kisjligine verdigi önemi gösteren garpici bir örnektir. Burada dikkati geken bir
husus, “kazf” cezasi olarak bilinen bu iftira cezasinin Kur’an’da erkekler igin
ayrica zikredilmemi§ olmasidir. Erkeklerin namuslanna, §eref ve haysiyetlerine
yönelik saldin da süphesiz haramdir ve cezayi gerektirir. Ancak bu tür saldirilann insanhk tarihi boyunca en gok kadinlara yöneldigi ve bu iftiraya maruz kalan kadinlann erkeklerle kiyaslanamayacak ölgude olumsuz etkilenerek hayatlan boyunca ne büyük aci ve sikintilara maruz kaldiklan düsünülürse, ilahT iradenin kadinlan öncelemesinin hikmeti daha iyi anlasihr. Nitekim bu ayetin ilk
muhataplan olan bazi kötü niyetli kimseler, Hz. Peygamberin sevgili esi Hz. Aise’ye yönelik iftiralannin cezalanni o dönemde gekmislerdir.
Bu ayetin Müslüman erkeklere verdigi önemli bir mesaj da sudur: Siz erkekler; kihgina kiyafetine, di§ görünüsüne bakarak, hakkinda kesin bilgilere sahip
olmadiginiz kadinlar hakkinda olumsuz degerlendirme ve nitelendirmelerde
bulunmayin. Onlarm iffeti ve namusuna yönelik agziniza kolayca geliveren ve
çogu zaman kullanmakta sakinca görmediginiz yaki§tirmalardan uzak durun.
§aka bile olsa bu yakistirmalarin o kadinlann psikolojisinde ne büyük sarsintilara yol agtigini düsünün. Üstelik kolayca agzinizdan gikiveren bu isnatlar yüzünden Allah’in cezasina müstehak ve §ahitligi kabul edilmeyen bir yalanci
durumuna düsmenizin i§ten bile olmadiginin farkina varin ve kendinize çeki
düzen verin.
Hadisin, “Müslüman kardesjni hor görmesi kisiye günah olarak yeter” §eklinde ifade edilen son cümlesi de, yukanda açiklamaya gah§tigimiz irz kavramiyla yakindan ilgilidir. Higbir Müslüman, din kardesini küguk göremez, hangi sebeple olsun onu a§agilayamaz, onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadin olsun bir toplulugun diger toplulugu alaya almamalanni, alaya alinanlann alanlardan belki daha hayirh oldugunu bildiren, “birbirinizi karalamayin, birbirinizi kötü lakaplarla gagirmayin” buyuran, kötü zandan sakindiran, gizlilikleri arastirmayi yasaklayan, giybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasindan konu§mayi öld kardesinin etini yemek gibi niteleyen (Hucurât, 11-12) yüce
Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygi göstermeleri gereken manevi kisilik haklanna i§aret etmi§tir. Allah Rasulünün yaptigi §ey, tebligiyle yükümlü oldugu bu ilahT emirleri açiklayarak ve ya§ayarak insanlara ögretmektir.
Agiklamaya gah§tigimiz hadisiyle yapmak istedigi de budur.
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Siz erkekler; kiligma
kiyafetine, di§ goriinü§une bakarak, hakkinda kesin bilgilere
sahip olmadiginiz kadinlar hakkinda olumsuz degerlendirme ve
nitelendirmelerde bulunmayin. Onlarm iffeti ve namusuna yonelik agzmiza kolayca
geliveren ve çogu zaman kullanmakta sakinca görmediginiz
yaki§tirmalardan uzak
durun.

j j j f o ^ A , . . ^ Prof. Dr. i. Hakki Ünal
^QfS"^f
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Din i§leri Yiiksek Kurulu Üyesi

Kalabaligi Cemaat Yapan Mekân:
Cami
Rivayet edildigine göre Hz. Osman (r.a.) Mescid-i Nebevi'yi geni§letmek
istediginde halk bunu ho§ kar§ilamami§ti. Bunun üzerine §6yle dedi: “Allah Rasulii (s.a.s.)’nü §6yle buyururken igittim: ‘Kim Allah için bir mescit
in§a ederse, Allah da ona cennette aymsim in§a eder.” (Dârimr, saiat, 113)

Hz. Osman’in bu giri§imi, Medine’nin artan nüfusu kar§isinda eski mescidin
ihtiyaci kar§ilamamasindan kaynaklansa da, arkasinda senelerce saf tuttuklan Hz. Peygamber’in mescidinin hatirasini ya§atmak isteyen bazi sahabilerin
bu degisjkligi ho§ görmedikleri anla§ilmaktadir. Fakat akip giden zaman igerisinde, “Allah’in mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazi kilan, zekâti veren ve Allah’tan ba§kasindan korkmayan kimseler imar ederler. i§te dogru yola ermi§lerden olmalan umulanlar bunlardir.” (Tevbe, 18) ayeti
geregince, yüzlerce yeni mescit in§a edildigi gibi, eskileri de yenilendi. Mescid-i NebevT'den de, bitisjgindeki Hz. Âise’nin odasina defnedilen Allah Rasulü ve iki sevgili arkadasi Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in kabirleri disinda neredeyse higbir iz kalmadi.
Arapga’da secde edilen yer anlamina gelen “mescit”, islam dininde toplu ibadet yapilan mabede verilen isimdir. Kur’an’da ibadet yeri olarak, genelde bu
kelime ve çogulu “mesacid” kullanilmi§tir. (A’râf, 29, 31; Bakara,H4, Tevbe, 18) ilk
mabet olarak kabul edilen Kâbe,“el-Beyt” (ev) (Âl-i imran, 96; Bakara, 125,
127,158) ve “el-Mescidü’l-Harâm” (saygin mescit) (Bakara, 144,149); Kudüs’teki,
“Süleyman mabedi”nin bulundugu mekân da “el-Mescidü’l-Aksa” olarak anilmi§tir. (isrâ,i) Önceleri, cuma namazi kihnmayan kücuk mescitlerden ayirmak
igin, cuma kihnan büyük mescitlere “el-mescidü’l-cami” adi verilmis, zamanla
sadece “cami” adi kullanihr olmu§tur. Bugün islam dünyasinda “mescit” isminin kullanimi yaygin olmakla beraber, Osmanh’dan gelen bir aliskanhkla Türkiye’de “cami” adi daha 50k kullanilmaktadir.
islam, ibadet yerlerine 50k önem veren bir dindir. Kur’an, “...Allah, insanlarm
bir kismini digerleriyle savmasaydi (engellemeseydi), iglerinde Allah’in adi 50k
anilan manastirlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi...” (Hac, 40) ayetiyle üç semavi dinin mabetlerinin saygin ve korunmaya deger oldugunu vurgulami§tir. Onun igin Müslümanlar, genel olarak mabetlere
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saygili davranmi§lar, zorunlu durumlarda, kullanilmayan bir mabedi ba§ka bir
mabede gevirerek ayni i§levi sürdürmesini amaçlamislardir. Kur’an’in vurguladigi diger bir husus, “mescitlerin Allah’a ait oldugu ve oralarda Allah’la birlikte
ba§ka birine dua edilmemesi gerektigi”dir. (Cin, 18) Bu yüzden islam kültüründe mescitlerin “Allah’in evi” oldugu düsüncesi yayginlasmis, Allah’in mescitlerinde O’nun admin anilmasini engelleyen ve oralann tahribine ugrasan kimseler zalim olarak nitelendirilmislerdir. (Bakara, 114)
Temiz ve ibadete elverisli bir yer olarak yeryüzüniJ âdeta büyük bir mescit ilan
eden (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/82) Allah Rasulü’nün beyani dogrultusunda
islam dini, temiz olan her yerde ibadet yapilabilecegini ilke olarak benimsemi§tir. Ancak cemaatle kihnan be§ vakit namaz ile zorunlu olarak topluca kilinmasi gereken cuma ve bayram namazlan igin herkesin gelebilecegi korunakh yerlerin yapilmasi gerekmi§ ve bu konuda ilk örnegi Hz. Peygamber vermi§tir.
Hicretten önce Medine’de namaz kihnan bazi yerler mescit olarak belirlenmisti. Bunlardan biri de Medine yakinlanndaki Kuba’da mescit haline getirilmis bir
hurma kurutma yeriydi. Hicreti esnasinda Hz. Peygamber Kuba’ya geldiginde
bu yeri genisleterek korunakh ilk mescidi insa ettirmi§ ve bir grup muhacir Kudüs’e yönelerek burada namaz kilmi§lardi. Daha sonra Medine’de, insaatinda
kendisinin de gah§tigi ve “Mescid-i NebevT" olarak bilinen mabedi yaptirarak
burayi dint, sosyal ve kültürel bir merkez haline getirdi. Hz. Peygamber döneminde Medine’de, Kuba Mescidi ve Mescid-i NebevT'nin disinda dokuz tane
daha mescit bulunmakla beraber, cuma namazi sadece Hz. Peygamber’in
mescidinde kihniyordu.
Camilerin bir nevi prototipi sayilan Mescid-i NebevT'den itibaren islam dünyasinda, iglerinde dünya mimarisinin saheserlerinden sayilan camilerin bulundugu binlerce mabet in§a edilmi§, 50k büyük kalabahklarin toplandigi bayram
namazlan igin etrafi gevrili geni§ alanlar musalla olarak kullanilmi§tir. Ba§ta
Müslümanlann evleri olmak üzere, iglerinde namaz kihnabilecek, dergâh, tekke, zaviye, türbe gibi yüzlerce mekân bulundugu halde camiler müstesna yerini daima korumus, islam tarihinde higbir mekân caminin alternatifi sayilmamistir. Müslümanlar igin durum bugün de aynidir. Hristiyan dünyasinda farkli
mezheplerin kiliseleri ve ibadetleri birbirinden tamamen ayrilmisken islam âlemini kubbesi altinda birle§tiren tek mabet camidir. ingiltere’den Yeni Zelanda’ya kadar, Müslümanlann yasadiklari her yerde, asinasi olduklan gagn onlan Allah’in evine davet ettiginde, kendi evlerine girer gibi, gönül rahathgi iginde siginabilecekleri yegane mekânlar camilerdir. Bugün bazi islam ülkelerinde
§ia mezhebine mensup olanlann devam ettikleri camiler ayri gibi görünse de,
diger mezhep mensuplannin buralara gitmelerine, ibadetlerini yapmalanna engel dint bir ayrisma yoktur.
Özetle camiler, insanlar arasinda her türlü statü farkini kaldiran ve müminlerin
Allah önünde e§it kullar olarak ibadet yapmalanni saglayan kutsal mekânlardir. Birbirlerini tanimayan insanlar oradan, Allah’in huzurunda omuz omuza
saf tutmus bir müminler cemaati olarak ayrihrlar. Orada namaz kildiran imam,
arkasindaki cemaatten hiyerarsjk bir üstünlüge sahip degildir. Bu görevi yerine getirebilecek asgari bilgiye sahip herkes imamhk yapabilecegi igin islam’da “din adamlan” sinifi olu§mami§, sadece, cami hizmetlerinin aksamamasi
igin ücretli görevliler tayin etmek yoluna gidilmi§tir.

EKiM 2009 4 1 SAYI: 226

12

Ba§ta Müslümanlann
evleri olmak iizere, içlerinde namaz kihnabilecek, dergâh, tekke, zaviye, tiirbe gibi
yüzlerce mekân bulundugu halde camiler mustesna yerini
daima korumu§, islam
tarihinde hiçbir mekân caminin alternatifi sayilmamisUr. Müslümanlar için durum
bugün de aynidir.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Erdemli ve Akilli Insan
Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivayet edildigine göre o §6yle demi§tir: "Allah'm elçisi ile beraberdim. Ensar'dan bir adam geldi. Nebi (s.a.s.)’ye se~
lam verdikten sonra §6yle dedi. "Ey Allah'm Rasulii! Miiminlerin hangisi
daha faziletlidir?" Hz. Peygamber, "Ahlaken en güzel olandir" dedi. "Peki,
mü'minlerin hangisi daha akilhdir?" deyince, Allah Rasulii, "Öliimii çok
hatirlayan ve ondan sonrasi için en giizel hazirhgi yapandir, i§te akilhlar
bunlardir" buyurdu. (ibn Mace, Ziihd, 31)

Sevgili Peygamberimiz, müminlerin en hayirhlarinin güzel ahlak sahibi olanlar oldugunu birgok hadislerinde beyan etmislerdir. (Bkz. BuharT, Edeb, 38; Ebû
Dâvud, Sünne, 16; TirmizT, Rada', 11) islam dininin nihai amacinin iyi ahlakh insanlardan olusan bir dünya kurmak oldugunda süphe yoktur. Yüce Allah,
bu amacin gergeklesmesi igin bütCin iyi ve güzel seyleri emir ve tavsiye
edip, kötü ve girkin seylerden uzak durulmasini istemi§, kötülüklerin sembolü olan §eytanin bizim igin apagik bir düsman oldugunu bildirmistir. (Bakara, 208) Cenab-i Hakk’a inancimizin ve O’na kullugumuzun meyvesi de
güzel ahlaktir. O’nun rizasi ancak bu hedefe ulasmakla elde edilir. Bu yüzden, bize güzel bir örnek olarak takdim ettigi sevgili elgisini, (Ahzâb, 21)
"§üphesiz sen Cistün bir ahlak sahibisin." (Kalem, 4) diyerek övmüstür. Arkada§lannin, “Allah Rasuli), insanlann ahlaken en güzeliydi” (BuhârT, Edeb, 112;
Müslim, Mesâcid, 48) ifadeleri de Cenab-i Hakk’in bu tavsifine sahitlik etmektedir.
islam dininin telkin ettigi ahlak ilkeleriyle, insanin fitratinda var olan ahlaki
duyarhhk aslinda birbirinden gok farkh degildir. insani yaratan Allah ona iyi
ve kötüyi) ayirt edebilecek bir akil ve hissedebilecek bir vicdan vermistir.
Dis etkenlerle bozulmamis bir fitrat, örnegin, ba§kalanna zarar vermenin,
bencilce davranmanin, yalan söylemenin, hakki olmayan seye el uzatmanin
kötü; ihtiyaci olana yardim etmenin, bütün varhklara §efkat ve merhametle
yaklasmanin iyi oldugunu bilir. Ancak, yine fitratinda var olan olumsuz davranma yetenegi harekete gegtiginde, iyi oldugunu bildigi §eylerin tarn tersini yapma iradesi de onun elindedir. iste peygamberler, insanlann, fitratla-
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rindaki olumlu öze dönmelerini saglamak ve imtihan dünyasinda geldirici görevini üstlenen seytamn tuzaklanna karsi onlari uyarmak igin gönderilmislerdir. Onun igin Cenab-i Hak, sevgili elgisine, "Hatirlat/ogüt ver.
Cunkü sen ancak hatirlatici ve ogüt vericisin, onlar üzerine baski kurucu
degilsin." (Ga§iye, 21-22) buyurmustur. “Kur'an da akil sahipleri igin bir hatirlatma ve öguttür.” (Müddessir, 54-55) Çesitli sebeplerle fitratina yabancilasan ve yaratihs amacindan uzaklasan insan bu hatirlatmaya kulak verir
ve ögüt alirsa, Allah Rasulü’nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak
kazanir.
Hadis-i serifin ikinci kismi, ilk kismiyla gok yakindan ilgilidir. Güzel ahlak
sahibi olarak erdemli olmaya hak kazanan mümin zaten akhni gok iyi kullanmis ve ölümden sonrasi igin hazirhgini büyük ölgüde tamamlamistir.
Ancak ömrünün belirli bir kisminda erdemli bir hayat yasama firsatini kullanamayan insan, ölümü ve sonrasini hatirlayip bir nefs muhasebesi yaptiktan sonra, gegmisi igin pismanhk duyup hayatinda yeni bir sayfa agmissa, gergekten akilh davranmis olur. Hatadan dönmenin de bir erdem
oldugu gergeginden hareketle erdemli bir hayata adim atmis olur. iste
Allah Rasuli), bu akilh davramsi sik sik yapanlan, yani, hayatin gesitli gaileleri arasinda yaratihs amacini unuttugunu fark ettigi her anda, en büyük vaiz olan ölümü hatirlayip kendine gelerek büyük hesap günCi igin tedarikini tamamlamaya galisanlan en akilh müminler olarak nitelendirmi§tir. Onun igin baska bir hadisinde, “Türn lezzetleri koparip atani, yani ölümü gok hatirlayin.” buyurmu§tur. (Tirmizi, Zühd, 4) Ölümden daha etkili bir
vaiz göremeyen Hz. Ömer de, “Vaiz olarak 6li)m sana yeterlidir ey
Ömer!” (kefâ bi’l-mevti aleyke vaizan ya Ömer!) diyerek, yukandaki nebevT uyan dogrultusunda, kendi nefsine 6li)m gergegini hatirlatma geregi
duymu§tur.
Akilh ve tedbirli insan, bu hayat yolculugunda, hazirhgini, gidecegi yerin
durumu ve önemine uygun olarak yapan insandir. Cenab-i Hak, ahiret
yurdunun, yani ebedT hayatin, dünya hayatindan daha hayirh oldugunu
birgok defa hatirlatmi§tir. (Nisâ, 77; En’am, 32; A’raf, 169; Yusuf, 109; Nahl, 30:

Duhâ, 4) Buna ragmen, gegici bir hayat igin yaptigimiz hazirhk, gösterdigimiz gaba ve gayretle, ebedT âlem igin yaptigimiz hazirhgin bir mukayesesinde hangisine daha gok önem verdigimizi anlamamiz zor olmayacak, gogu zaman daha önemli ve hayirh olani ihmal ettigimiz aci bir sekilde ortaya gikacaktir. Halbuki bu fani hayatta her iki âlemin hazirhgini
dengeli bir sekilde yapma irade ve imkâni bizlere bah§edilmi§tir. Yapmamiz gereken, dünya yolculugunda bizi menzile götürecek yeterli azigi temin etmek, ebedT hayat iginse aziklann en hayirhsi olan takva azigini (Bakara, 197) yanimiza almaktir. Takva azigi da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yogrularak hazirlanabilir. Sevgili Peygamberimiz,
agiklamaya gah§tigimiz hadisiyle, akilh müminin sadece kisa yolculugu
igin hazirhk yapmakla yetinen degil, bu yolculugunda, kalacagi ebedTyurdu igin de gerekli hazirhgi yapan kimse oldugunu bildirmis ve akhni iyi
kullanan güzel ahlak sahibi bu insanlan müminlerin en faziletlisi saymi§tir. Bir bakima, Allah Rasulü’nün bu hadisi, insanlara teblig ettigi su ilahT
uyannin bir agiklamasi mahiyetindedir: “Ey iman edenler! Allah’a kar§i
gelmekten sakinin ve herkes yarin igin önceden ne göndermi§ olduguna
baksin. Allah’a karsi gelmekten sakinin. Suphesiz Allah, yaptiklannizdan
hakkiyla haberdardir.” (Ha§r, 18)
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Akilh ve tedbirli insan, bu hayat yolculugunda, hazirhgini, gidecegi yerin
durumu ve onemine uygun olarak yapan insandir. Cenab-i Hak, ahiret
yurdunun, yani
ebedî hayatin, diinya hayatindan daha
hayirh oldugunu
birçok defa hatirlatmi§tir.

^jfliiaf^V^JSL
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Prof. Dr. I. Hakki Ünal
Din Ijleri Yüksek Kurulu Üyesi

i§i iyi Yapmak
Hz. Ai§e (r.a.)’den nakledildigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle buyurmu§tur: “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin, yaptigi i§i en iyi §ekilde yapm a s m d a n m e m n u n kalir.” (Taberânî, el-Mu’cermil-Evsat, 1/275)

Hadis-i §erifin metninde geçen “itkan” fiili, bir i§i saglam ve hakkini vererek
yapmak anlamina gelir. Kelime bu anlamiyla Kur’an-i Kerim’de Cenab-i Hakk’m sifati olarak kullanilmi§ ve bir ayette, “sun’allahillezT etkane külle §ey’in”
(bu, her §eyi sapasaglam yapan Allah’in sanatidir) buyrulmu§tur. (Neml, 88)
Saglam ve güzel yapilmasi istenilen is hig süphesiz, me§ru, yani salih amel
türünden olmahdir. Hz. Peygamber bir hadislerinde “ihsan” fiilini kullanarak
buna i§aret etmi§lerdir. “Allah size her seyde “ihsan”i emretti. (Sava§ta) 61dürürken (bile) güzel öldürünüz. Hayvani keserken de güzel kesiniz.” (ibn EbT
§eybe, Musannaf, 5/455) “ihsan”, genelde, iyi ve güzel i§ler yapmak, ikramda
bulunmak gibi anlamlara gelse de, hadiste görüldügü gibi, isi iyi ve güzel
yapmak anlamini da ta§ir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadis-i serifte
“ihsan”i, “sanki görüyormusçasina Allah’a kulluk etmek” (BuhârT, iman, 36)
seklinde tanimlayarak, her zaman ve her yerde Yaraticisini görüyormus gibi
kulluk eden bir müminin, her i§inin iyi ve güzel olacagina ve yaptigi her isi de
en iyi sekilde yapmaya gayret edecegine i§aret etmistir. Bu yüzden birgok
ayeti kerimede, Cenab-i Hakk’in, muhsinleri sevdigi, onlarla beraber oldugu
ve onlari ödüllendirecegi ifade edilmi§tir. (Bkz. Bakara, 195; Âl-i imran,i34; NahL
128; Ankebut, 69; Saffat, 80, 105)

isini iyi yapan insan hem Allah’a, hem de diger insanlara karsj sorumlulugunu yerine getirmi§ bir kisj olarak gönül huzuru iginde olur. Kimseyi aldatmadigi için, kazancina haram katmamanin, goluk-gocuguna haram lokma yedirmemenin manevi zevkine erer. Siyasetten ticarete, bürokrasiden özel sektöre kadar her alanda isini iyi yapan, dünyada da ahirette de kazangh gikar.
isini iyi yapmayan, görevini savsaklayan kimse ise, kendi ihmalinden kaynaklanan maddi-manevi zararlann vebalini üstlenmi§ olacagi igin aslinda kendisini aldatmis. olur. Yüklendigi kul haklannin hesabini verememesi Allah önünde onu müflis durumuna dü§ürür.
Her alanda gelismek ve ilerlemek, i§i iyi yapmakla mümkündür. insan ancak
çalismasimn kar§ihgini alacagi igin (Necm, 39-40), çalisan, i§ini saglam yapan,
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üstlendigi görevin hakkini veren insanlar ve toplumlar yükselmeye layiktirlar.
Ba§anya ula§acaklar, Müslümanlar veya gayrimüslimler degil, Allah’in sünnetine uyarak galisan ve bütün tedbirleri aldiktan sonra sonucu Allah’a havale
edenlerdir. Yeterince galismayan ve i§ini hakkiyla yapmayan bireylerden olusan bir toplumu Cenab-i Hakk’in, sirf Müslüman oldugu için ba§anya ulastirdigi görülmemistir. Bugünkü islam âleminin durumu bu gergegin garpici bir
ifadesidir.
Geçmiste, dünyaya örnek olacak parlak bir medeniyet kurduklan igin övündügümüz atalanmiz bu ba§anya, ihlas ve samimiyetle çahsarak, i§lerini iyi yaparak ulasmislardir. Örnegin, asirlara meydan okuyan Mimar Sinan’in saheserleri, onun sanat dehasinin yani sira, kill kirk yaran titizliginin ve isini en iyi sekilde yapma kaygisinin bir sonucudur. Bati’nin Rönesans’ina zemin hazirlayan
orta gagin islam âlimleri de, kendilerinden önce ortaya konmu§ diger din ve
kültürlerin birikimlerini higbir komplekse kapilmadan degerlendirdikleri igin,
kendi azim ve çabalariyla yükselttikleri ilim me§alesini onun kiymetini bilenlere
devretmi§lerdir. Bu me§ale bugün Bati Medeniyetinin elindeyse bu, bizim, isimizi asirlardan beri iyi yapmadigimizin ve görevimizi ihmal ettigimizin bir göstergesidir.
Bir toplumun gelismislik düzeyi aynen, bile§ik kaplardaki suyun düzeyi gibidir.
Nasil ki birbirine baglantisi olan bile§ik kaplardan birine konulan su hepsinde
ayni düzeyi gösterirse, bir toplumun gesitli katmanlan ve devletin farkh kurumlan da a§agi yukari buna benzerlik gösterir. Örnegin egitim kurumlan iyi galismayan bir toplumda hem bireyler hem de diger kurumlar bundan olumsuz etkilenirler. Diger alanlardaki olumsuzluklar da böyledir. Yani ayni devlet yapisi
içinde bazi kurumlann gok iyi bazilanninsa berbat oldugu söylenemez. Görüntü farkh olsa da temel isleyis gok farkh degildir. Bir baska ifadeyle bir devletin
kurumlan bütün olarak ya iyidir, ya vasattir, ya da kötüdür. Bu da toplumsal
düzeyle yakindan ilgilidir. Çünkü bu kurumlarda gah§anlar o toplumun bireyleridir ve düzeyleri o toplumun genel düzeyinden gok farkh olamaz. Ancak, islerin iyi gitmedigi bir toplumda, her birey ya da her kurum, kendisinin iyi digerlerinin kötü oldugunu söylemeye gok heveslidir. Bu durumda herkes baskasina akil ögretmeye kalki§ir. Kendisi ba§a gegtiginde her seyin düzelecegini savunur. Ama hig kimse, kendi görevini layikiyla yapip yapmadigini sorgulamaz.
Öz elestiri yapmak yerine kusuru ba§kalannda aramaya gahsir. Qünkü kötü gidisten sorumlu olanlar hep kendi disindakilerdir. Bu kimseler igin Ziya Pasa’nin,
“Anlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât
Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde”
beytini hatirlamamak imkânsizdir. Halbuki, bile§ik kaplardaki su düzeyinin
yükselmesi ancak Have suyla mümkün oldugu gibi, yöneticisinden sade ferdine kadar, herkesin isini iyi yaptigi ve üzerine dü§en görevi hakkiyla yerine getirdigi, yani mevcut duruma have bir gabayla katki sagladigi zaman, toplum
da, devlet de hak ettigi yere kendiliginden yükselecektir.
Yorumlamaya gah§tigimiz hadis i§te bu yalin gergegi bize hatirlatmakta, i§ini
iyi yapmayanin, insanlar nazannda oldugu kadar Allah katinda da makbul olmadigini ve kusurlu isten mükemmel sonuç alinamayacagini ifade etmektedir.
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i§ini iyi yapan insan
hem Allah’a, hem
de diger insanlara
kar§i sorumlulugunu yerine getirmi§
bir ki§i olarak göniil
huzuru içinde olur.
Kimseyi aldatmadigi için, kazancma
haram katmamamn,
çoluk-çocuguna haram lokma yedirmemenin manevi
zevkine erer.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Yaratilani ho§ görmek
Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivayet edildigine göre, Allah Rasulii (s.a.s.),
Mekke fethi günii insanlara hitap ederek §6yle buyurdu: “Ey insanlar! Allah sizden cahiliye kibrini ve atalarla dviinmeyi kaldirmisUr. insanlar iki simftir: Allah
katmda degerli, takva sahibi iyi kisjler ve Allah katmda degersiz, giinahkâr kötii
kigiler. Biitiin insanlar Âdem’in çocuklandir. Âdemi de Allah topraktan
yaratmi§tir.

(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 50)

Hadisin devaminda yer alan Hucurat suresinin 13. ayetinden anlasjldigma göre
Allah Rasulü bu aciklamayi ya ayetin tefsiri olarak yapmi§, ya da bu ayeti sözüne delil getirmi§tir. “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir disiden yarattik. Birbirinizle tamsasiniz diye sizi kabilelere ve milletlere ayirdik. Allah katmda en degerliniz, en müttakf olanimzdir. Allah her seyi bilen ve her seyden haberdar olandir.”
hitabiyla Cahiliye döneminin deger ölculerini geçersiz kilan bu ayet, henüz bu
degerlerin etkisi altinda bulunan Mekkelilere bir uyandir. Ayet ve onun tefsiri mahiyetindeki hadis, soy-sopla övünülen ve insanlara nesepleriyle ve mensup olduklan kabileleriyle deger biçilen bir anlayi§a kar§i, irk ve cinsiyet gibi dogal;
zenginlik-fakirlik, makam ve statü gibi yapay ve göreceli farkhliklarin Allah katmda bir degeri olmadigmi, tek fazilet ölçüsünün, Allah’m buyruklarma uyarak ona
saygili olmayi ifade eden “takva” oldugunu vurgulamaktadir.
insanlarm kendi tercih ve iradelerinin söz konusu olmadigi cins, irk, renk gibi dogal ve fitrT özelliklerin ayrimcilik konusu yapilmasi, ne yazik ki insanhk tarihinin
gok eski bir sorunudur ve günümüzde de beli ölcude etkisini sürdürmektedir.
Dü§unüldügünde gok garip ve ilkel görünse de, bazi insanlar kendilerinin bu
dünyaya digerlerinden daha üstün ve ayncalikh geldigine inanmaktadirlar. Örnegin onlarm irki digerlerine göre daha üstün özelliklere sahiptir, soylan daha asildir, aileleri daha §ereflidir. Bu aynmi hangi kriterlere göre yaptiklan sorulsa verecekleri makul bir cevap yoktur. Ya atalarmin yaptiklan iyilik ve güzelliklerden
bahsedecekler ya da onlarm mertlik ve kahramanliklarmdan dem vuracaklardir.
Halbuki bunlar dogu§tan gelen degil sonradan kazanilan özelliklerdir ve sadece
ona sahip olanlar igin deger ifade ederler. Atalanyla övünmek insana deger katsaydi her halde Cahiliye Araplan dünyanm en degerli insanlan olurlardi. Onun
igin islamiyet, atalarla övünmeyi ve onlari bahane ederek bos ve anlamsiz bir
gururlanmayi yasaklamis ve herkesin ancak kendi inang ve ameliyle deger kazanacagmi ilan etmistir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, atalarmin her seyine
sahip gikip onlarla böbürlenmeyi israrla sürdürenlerin Allah katmda, burnuyla
gübre yuvarlayan böcekten daha degersiz oldugunu bildirmi§tir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/52) Burada agiklamasmi yaptigimiz hadisin ba§ka bir tarikinde bu
Have de yer almaktadir.
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Allah Rasulü 23 yillik peygamberlik döneminde hem sözleri hem de uygulamasiyla bu cahiliye zihniyetini yok etmeye Qahsmis, kabile asabiyetini, yani körü körüne dayani§mayi her §eyin önüne koyup, dogruyu-yanhsi, hakhyi-haksizi, güzeli-girkini buna göre belirleyenleri ele§tirmi§tir. “Asabiyetin, ki§inin kendi kavmini
sevmesi degil, kavminin, haksiz olana yardim etmesi” (ibn Mace, Fiten, 7) oldugunu belirterek nerede yanh§ yapildigini göstermistir. Onun igin, Cahiliye’nin, “zalim de olsa mazlum da olsa karde§ine yardim et” siârim, “zalime, zulmüne engel olarak yardim et.” (Müslim, Birr, 62) açiklamasiyla tersine gevirmistir. Kabilelerin ve boylann birbirleriyle üstünlük yan§ina girdikleri bir zaman diliminde bu çerçevenin de ötesine geçerek, “Arap’in Arap olmayana, Arap olmayanin Arap’a;
beyazin siyaha, siyahin beyaza, takvadan ba§ka bir üstünlugünün olamayacagini” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/411) ilan etmi§tir. Toplumun deger vermedigi köle, zenci ve fakirleri, sahip olduklan meziyete göre ba§ taci ederek herkese 6rnek olmu§tur. “insanlar taragin di§leri gibidir” (el-KudaT, Müsnedü’s-§ihâb, 1/145)
buyurarak, Allah’in huzurunda kimsenin, degerini kendi belirledigi bir ayricaliga
sahip olmadigini ifade etmi§tir. Bunun igin, tarti§tigi Bilal-i Habe§i’yi, zenci olan
annesini de isin igine katarak ayiplayan Ebû Zer el-GifârT'yi, “ey Ebû Zer sende
cahiliye kahntisi görüyorum” diyerek uyarmi§tir. (BuhârT, iman, 22) Medine’ye hicret eden Müslümanlari, oradaki Müslümanlarla birebir karde§le§tirirken, zenginfakir, hür-köle, soy-sop, kabile, aile aynmi yapmadan onlan din kardesjiginde
birlestirmistir. Muhacir ve ensar olarak anilan bu Müslümanlarin gocuklan arasinda gikan bir kavgaya, kendi mensuplanni gagirarak müdahale etmek isteyen
insanlara, “bu cahiliye davasi da nedir”? diyerek tepki göstermistir. (Müslim, Birr,
62) “Ameli kendisini geri birakan kimseyi nesebi ilerletmez.” (Müslim, Zikr, 11) buyurarak, iman sahibi olsalar bile, güzel is ve amellerle bu inanglannin geregini ortaya koyamayan kimseleri asil atalannin kurtaramayacagini anlatmak istemi§tir.
Kur’an ve sünnetin getirdigi bu zihniyet degisimi, birbirleriyle kavga etmekten
baska bir §ey bilmeyen bedevT araplan bir asir iginde dünyanin büyük bir kismina hakim kilmis, yetmi§ iki milletin ya§adigi büyük bir cografyada kimsenin dinine, diline, irkina kan§madan asirlar boyu sürecek müsamahakâr bir yönetim anlayi§ina öncülük etmi§tir. Bu anlayis. daha sonra Türkler ve iranhlar gibi diger
Müslüman uluslar tarafindan da aynen sürdürülmü§tür. 20. asra gelene kadar
dünyada ba§ka higbir medeniyete nasip olmayan bu çogulcu ve ho§görülü anlayi§, tamamen islam Dini’nin ögretisinden kaynaklanmaktadir. Bu ögreti, inang
hürriyetini garanti altina alan ve bunu ki§inin tercihine bagh bir imtihan konusu
sayan ogretidir. Bu ogretiyi insanlara teblig eden peygamber, kendi mescidinde
Necranh Hristiyanlan agirlamis ve orada ibadet etmelerine izin vermi§tir. Bu ogreti, asirlar boyu sürgün hayati yasayan ve kimsenin kabul etmedigi Yahudileri
himayesine alan anlayi§in kaynagidir. Bu ögreti, gayrimüslim e§inin dinTvecibelerini engellemek bir yana bu konuda ona yardimci olmayi kocasinin görevi sayan bir ho§görü zeminidir. Uygulamada bazi aksamalar görülse de Müslümanlann asirlardir sahip oldugu ban§ iginde bir arada yasamayi saglayan bu gogulcu tecrübe, Bati’nin ancak 20. asirda zorunlu sebeplerle tani§tigi, fakat henüz
hazmedemedigi bir olgudur.
“Müminleri karde§ sayan” ve “bir toplulugun digerini alaya almasini yasaklayan”
(Hucurât, 10-11) Cenab-i Hakk’in kulu; “Müslüman kardesjni hakir görmesi ki§iye
kötülük olarak yeter” (Ahmed b, Hanbel, Müsned, 2/311) buyuran Allah Rasulü’nün
ümmeti olan Müslümanlar zaman zaman bazi tahriklere kapilip yanh§ i§ler yapsalar da, kendi dinlerine ve kültürlerine tamamen yabanci bir irkgihk ve aynmcilik tuzagina asla dusmeyeceklerdir. Yaratilani Yaratandan ötürü sevmeyi ve yetmi§ iki milleti Allah’in kullan olarak yaratih§ta karde§ saymayi insanhk felsefesi
olarak benimsemi§ bir kültürün gocuklanna yaki§acak olan da budur.
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Allah Rasulü’nün ümmeti
olan Müslümanlar zaman
zaman bazi tahriklere kapilip yanli§ i§ler yapsalar
da, kendi dinlerine ve
kültürlerine tamamen yabanci bir irkcilik ve aynmcilik tuzagina asla
düsmeyeceklerdir. Yaradilani Yaradan da ötiirü
sevmeyi ve yetmi§ iki
milleti Allah’in kullan
olarak yaratili§ta karde§
saymayi insanhk felsefesi
olarak benimsemi§ bir
kültürün çocuklarma yaki§acak olan da budur.

Prof. Dr. L H a k k i Ü n a l
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Miiminin iig niteligi
Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildi¤ine göre Allah Rasulü (s.a.s.) flöyle buyurmufltur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden komflusuna eziyet etmesin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirini a¤›rlas›n. Allah’a ve ahiret
gününe iman eden, hay›r konuflsun ya da sussun.” (Buhâri, Edeb, 31)

Hadiste, müminde bulunmasi gereken üg dzellige dikkat gekilmektedir.
Bunlardan birincisi, “elinden ve dilinden baskalarimn güvende olmasi gereken” (Buhan, iman, 3) Müslümamn, bu temel vasfinin bir pargasi olarak,
komsusuna zarar vermemesidir. Öneminden dolayi komsu hakkma bu
hadiste aynca isaret edilmistir. Qünkü komsu, toplumsal bir varlik olarak
yasayan insanin mekân olarak en yakininda bulunandir. Bazen bu yakinlik, nesep yakinligmdan bile öne gegebilir. Hastalikta, blümde, herhangi
bir musibette, insanin en bnce yardimina kosabilecek kimse, en yakininda bulunan komsusudur. Bu yüzden kom§u hakki dnemli sayilmi§tir.
Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde bu bnemi sbyle ifade etmi§lerdir:
“Cebrail bana komsu hakkinda o kadar tavsiyede bulundu ki, sanki onu
(komsusuna) mirasgi kilacagini zannettim.” (Buhan, Edeb, 28) Bu hadisi bizzat Allah Rasulü’nden i§ittigini sdyleyen sahabi Abdullah b. Amr, kendisine ait kesilen bir koyundan Yahudi komsulanna verip vermediklerini ailesine sorduktan sonra bu rivayeti nakletmistir. (Ebû Dâvud, Edeb, 132)
Komsu olunacak kimselerin, iginde oturulacak evden bile daha dnemli
ve dncelikli oldugu tecrübeyle sabittir. Onun igin Araplar, “el-câr sümme’d-dâr” (önce komsu, sonra ev) demislerdir. Türkge’de bu, “ev alma
kom§u al” atasdzüyle itade edilmi§tir. Aynca, “kom§u kom§unun külüne
muhtag” atasdzü de, yakin gevrede bir arada yasayan insanlann birbirlerine ne kadar muhtag olduklannin gok veciz bir itadesidir. Hz. Peygamber, kom§u haklanni soran birisine, “Hastalandigmda ziyaret edersin, 6Idügünde cenazesini ugurlarsin, borg istediginde borg verirsin, ag-agik
gdrürsen ihtiyacmi giderirsin, bir iyilikle karsilasirsa tebrik eder, bir musibetle karsilasirsa teselli edersin, evini, onun rüzganni kesecek §ekilde
yüksek yapmazsin.” (ei-Mu’cemu’i-Kebir, 19/419) buyurarak, bu sorumlulugun ne kadar büyük oldugunu gdstermi§tir. “Kom§usu ag iken tok yatan
mümin degildir.” (Buhari, ei-Edebu’i-Müfred, 52) hadisi de kom§u olma sorumlulugunun hangi boyuta ulastigina i§aret etmektedir.
Kom§uluk hakkma riayet bir mümin igin ne kadar dnemliyse, komsuya
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zarar vermek ve haklanna fecavüz etmek de o denli sakimlmasi gereken
bir husustur. Onun igin Allah Rasulü bunu Allah’a ve ahirete imanla iliskilendirmisfir. Qünkü Allah’a inanan kimse, yapfigi her seyin hesabinin
gdrülecegi büyük mahkemede, komsusuna yapfigi haksizligin hesabini
da yaraticisina verecegini bilmektedir. Aynca o, Allah Rasulü’nün, “komsularimn, kdfülüklerinden emin olmadigi kimsenin cennete giremeyecegi” (Müslim, iman, 73) uyansinin da farkindadir.
Misafir agirlamamn külfurümüzde gok bnemli bir yer isgal etmesinin kaynaginda da muhtemelen yorumunu yapfigimiz bu hadis ve onu desfekleyen diger rivayetler yer almaktadir. Hadiste “dayf” olarak gegen kelime
Türkgede misafir veya konuk kelimeleriyle karsilamr. Arapga’da yolcu
anlamina gelen misafir (müsâfir)e ikram, esasen bir beldeden digerine
yolculuk yapanlann konakladiklan yerde, yeme-igme ve gecelemelerini
saglamak ve bu süre zarfinda elden gelen hizmef ve kolayhgi gdsfermekfir. Zamanla daha gok, evden eve yapilan ziyarefleri ifade eden bir
anlam daralmasma ugrasa da, foplumsal kaynasmamn ve dayanismamn
en dnemli gdsfergelerinden biri olan misafir agirlamayi sevgili Peygamberimiz müminin vazgegilmez gdrevlerinden saymisfir.
Hadisfe, “hayir konusmak ya da susmak” seklinde ifade edilen ügüncü
husus Kur’an’da, “Onlar ki bos sdz ve yararsiz isfen yüz gevirirler.” ayetiyle (Mijminûn, 3) kurfulusa eren müminlerin dzelliklerinden sayilmisfir.
“Kendisini ilgilendirmeyen §eyi ferk efmesi Müslüman ki§inin güzel hasleflerindendir.” (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 1/201) hadisi de bu baglamda degerlendirilebilir. Qunkü kendisini ilgilendirmeyen bir konuda konusan
kimse, muhfemelen ba§kalan hakkinda dedikodu yapma, giybef ve kdtü zanda bulunmafehlikesiyle kar§i karsiya kalir ki bu, hem Kur’an-i Kerim (Hucurât, 12 ) hem de Hz. Peygamber’in hadisiyle (Buhan, Edeb, 57) yasaklanmisfir. Afalanmiz, “Sdz gümü§ ise sükuf alfindir.” diyerek bo§ ve
lüzumsuz konu§manin degersizligine i§aref efmi§lerdir. “Qok sdz yalansiz, gok mal haramsiz olmaz” sdzü de, dil ve malla sergilenecek a§inligin
pofansiyel fehlikelerine dikkaf gekmekfedir.
Yogun yerlesimden dolayi insanlann âdefa üsf üsfe ya§adigi, ayni binada ofuran onlarca komsunun birbirini fanimadan ayni kapidan girip giktigi, yüzlerce mefrekarelik rezidanslarda bir fanri misafirine kalacak yer
bulunamadigi, ge§if gesif cep felefonlanni kullananlann konu§madan
dinlemeye firsaf bulamadigi günümüz mefropollerinde yasayanlarin,
agiklamaya gali§figimiz hadis üzerinde daha dikkafli düsünmelerinde yarar vardir. Komsusunun varligindan, ancak rahafsiz edildiginde haberdar
olan, e§yasina gdsferdigi dzeni misafirine gdsferemeyen, yüzlerce kanalda ürefilen malayaniyi saaflerce izlemekfen hayirli ve faydali bir sdze zaman ayiramayan gagda§ müminin, bu nebevT uyan karsisinda, gegmi§ten günümüze hangi degerleri kaybeffiginin muhasebesini yapmasi kaginilmazdir.
Modern hayaf âdefa, bize sundugu bazi imkânlar kar§iliginda kom§ulanmizi, yakinlanmizi, misafirlerimizi, kendimize ve ailemize ayiracagimiz
zamani elimizden aldi ve bizi yüzlerce ailenin yasadigi koskoca sifelerde,
yüz binlerce insanm yasadigi devasa sehirlerde fek basimiza birakfi. Bu
yalmzligimiza gare, on be§ asir önce müminleri karde§ ilan edip onlari bir
bedenin pargalan gibi kabul eden, foplum iginde bu kardesligin gereklerini nasil yerine gefirecegimizin dlgülerini ortaya koyan Allah ve Rasulü’nün sesine kulak vermek ve kendimizi ayni hisleri paylasan canli bir organizmanin pargasi kabul efmekle mümkün olacakfir.
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Kom§usunun varligindan, ancak rahatsiz edildiginde haberdar olan, e§yasina gösterdigi ozeni
misafirine gösteremeyen, yüzlerce kanalda iiretilen malayaniyi saatlerce izlemekten hayirli ve
faydali bir söze zaman
ayiramayan
çagda§ müminin, bu
nebevi uyan kar§ismda, geçmisten giinümiize hangi degerleri kaybettiginin
muhasebesini yapmasi kacimlmazdir.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Agir emanet
Allah Rasulii (s.a.s.), Veda Hacci'm eda ederken Arafat meydaninda ashabma
yaptigi konu§masmin sonunda §6yle buyurdu: “Size, sanldigimz siirece bundan
sonra asla sapitmayacagimz bir §ey biraktim: Allah’in Kitabi.” (Müslim, Hac, 19)

Rivayetin bazi tariklerinde gegen “sekaleyn” (iki agirhk) kelimesinden dolayi
:
'sekaleyn hadisi” olarak maruf olan bu rivayet, islam tarihinin birinci asrinda
ortaya gikan siyasi ihtilaflann ve sosyal galkantilann hadisleri nasil etkiledigini, bu etkiye maruz kalmis rivayetlerin de din? anlayislan nasil sekillendirdigini göstermesi bakimindan garpici bir örnektir. Hadisin burada verdigimiz tarikindan ayri olarak, “Allah’in kitabi ve peygamberinin sünneti.” (Muvatta’, Kader, 3), “Allah’in kitabi ve ehlibeytimi.” (TirmizT, Menâkib, 32) ikilisini igeren tariklar
da vardir ve bunlar yayginhk bakimindan daha meshurdur. Hadisle ilgili yapilan önemli bir arastirmada, (Bünyamin Erul, Sünnet Kavrami ve Sekaleyn Rivayetleri
Üzerine, ilahiyat yaymlan, Ankara 2007) rivayetin 16 farkh sahabiden gelen otuz
versiyonu incelenmis, isnatsiz olarak gelen dördi) disinda, Hz. Ali’den dört,
Ebu Said el-Hudnve ibn Abbas’dan üger, Zeyd b. Erkam, Cabir b. Abdullah
ve Ebu Hureyre’den ikiser, geri kalan sahabilerden de birer rivayet nakledilmistir. Ebu Said el-Hudn’den nakledilen üg rivayette, bu sahabinin, bir konu§madan, “Kitap”, “Kitap-Sünnet”, “Kitap-Ehl-i Beyt” §eklinde üg farkh metin aktanyor görünmesi gergekten ilgingtir. ilgili rivayetler erken kaynaklarda
isnatsiz, hicri 3. ve 4. asir kaynaklannda ise zayif isnatlarla nakledilmistir. Senet yönünden yapilan bir incelemede otuz versiyonun ikisinin sahih, birinin
uydurma, digerlerinin ise zayif oldugu g6rülmü§tür. (A.g.e., s. 159)
Arastirmaya göre, klasik Hadis Usulü degerlendirmesi yönünden, “KitapSünnet” versiyonlan iginde sahih olani yoktur. “Kitap-Ehl-i Beyt” versiyonlan
iginde, Zeyd b. Erkam rivayeti isnat yönünden sahihtir. Ancak bu rivayetin
metninde Hz. Peygamber, ümmetine, Allah’in kitabini biraktigini ifade ederken ashabma da ehlibeytini hatirlatmaktadir. Arastirmaciya göre “vefatinin
yaklastigini hisseden Allah Rasuli) dostlanna, Allah’in kitabina simsiki sarilmalanni, kendisinden sonra evlenmeleri yasak olan eslerini ise himaye etmelerini tavsiye etmi§tir. Bu tipki bir babanin, vefati öncesinde gocuklanna, annelerine iyi bakmalanni tavsiye etmesi gibidir. Söz konusu hatirlatma, zaman
iginde, mezhepler arasi tartismalann da etkisiyle ‘Allah’in kitabi’ ile birlikte biNlSAN 2010 4 4 SAYI: 232
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rakilan iki esasa dönüsmüs olmahdir.” (A.g.e. s. 161) “Kitap-Ehl-i Beyt” rivayeti
sahih kabul edilirse bu yorum makul görünmektedir.
isnat yönünden sahih kabul edilen diger rivayet, yani bizim burada agiklamasini yaptigimiz Cabir b. Abdullah rivayeti, Müslümanlann sarilmalan gereken
tek emanetten yani Allah’in kitabindan bahsetmektedir ve 30 rivayetin 29’unda ortak olan da budur. O halde sevgili Peygamberimiz’in Veda Hutbesi’nde
ashabina ve dolayisiyla kiyamete kadar yolunu takip edecek ümmetine biraktigi agir emanet Kur’an-i Kerim olmahdir. Qunki) Hz. Peygamber’in, Allah’in
Kitabi yani sira kendi sünnetinden bahsetmesi, tarihTagidan pek uygun görünmemektedir. Zira “sünnet” istilahi anlamini Allah Rasulü’nün vefatindan
sonra kazandigi gibi Kur’an’dan sonra tesriTbakimdan sünnetin yer aldigi kullanimlar da onun vefatindan sonradir. Sünnet’in istilahi anlamda bizzat Hz.
Peygamber tarafindan kullanildigini gösteren meshur rivayetlerin problemleri
arastirmacilar tarafindan ortaya konulmus bulunmaktadir. Ancak buradan
hareketle, Hz. Peygamber’in din? ve ahlakT örnekligi olarak Kur’an’dan ayn
düsunülemeyecek olan sünneti göz ardi ettigimiz gibi bir sonuca ulasilmamalidir. Qünki) sünnetin mesruiyetinin kaynagi Kur’an’dir ve Hz. Peygamber’in
rehberligi ve örnekligi olmadan dini yasamanin imkâni da yoktur. Hz. Peygamber, Kur’an’i insanlara teblig eden, ögreten, agiklayan ve uygulayan otoritedir ve bu görevlerin hepsi ona bizzat Cenab-i Hak tarafindan verilmistir. 0
halde bizim burada yapmak istedigimiz sey, Hz. Peygamber’in gesitli amaglarla istismanna karsi gikmak, onun dinTotoritesinin gegmisteki bazi siyasi ihtilaflara dayanak olarak kullanilmasini önlemektir.
Yorumlamaya galistigimiz hadisin diger bazi tariklerinde yer alan “ehlibeyt”
tabiri de ihtilaflara konu olmustur. Kur’an-i Kerim’de Hz. Peygamber’in eslerinin uyanldigi bir ayette onlari tanimlamak igin kullanilan nötr bir tabir (Ahzâb,
33), hicri birinci asirdaki siyasi ihtilaflann izlerini tasiyan bazi rivayetlerde, Hz.
Ali, Hz. Fatima, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i igine alan dar gergeveli özel bir
kategoriye dönüsmüs, Allah Rasulü’nün gok sevdigi bu degerli insanlar, baslanna gelen gok acikh ve talihsiz olaylar yetmezmi§ gibi kendi isimleri etrafinda olusturulan siyasi ve din? tarti§malann odagi haline getirilmi§lerdir. Hâlbuki Hz. Peygamber’in diger ashabi ve daha sonra gelen Müslümanlar gibi bu
muhterem insanlar da Hz. Peygamber’in ümmetine biraktigi agir emanetin
yani Kur’an-i Kerim’in muhatabidirlar. Onlarin, bu sorumlulugu müdrik bir hayat yasadiklannda hig §uphe yoktur. Her Müslüman gibi, Allah’in kulu ve Rasulü’nün ümmeti olmak serefi onlar igin de en yüce idealdi. Hangi amagla
olursa olsun, Hz. Peygamber’in kendisinin de tabi olmak ve sanlmak zorunda oldugu Allah’in kitabinin yanina, ona tabi olmakla §eref bulan insanlann dinin bir rüknü gibi Have edilmesi makul olmadigi gibi bu, o insanlara gösterilmesi gereken saygiyla da kâbili telif degildir. i§te agiklamaya gah§tigimiz hadis’e bir §ekilde idrac edilen (katilan) “ehlibeyt?" veya “itretT" (soyum) tabirlerini makul bulmayan veya kabul etmeyen diger gruplar da Kur’an gibi dinin en
önemli kaynaginin yaninda olsa olsa “sünnet” olabilir düsuncesiyle, “peygamberinin sünneti” eklemesini yaparak kendi yaklasimlanni ortaya koymuslardir.
Konuyla ilgili yapilan bir arastirmadan hareketle yorumlamaya gah§tigimiz hadis, “Hep birlikte Allah’in ipine sarihn, aynhga dü§meyin.” (Âl-i imran, 103) diyerek kendisine gagiran Allah’in kitabina bizi emanet etmekte, onu da bize agir
bir emanet olarak birakmaktadir. Hz. Peygamber’in sünnetine uyarak ona layik bir ümmet olmanin da o aziz Peygamberi ölesiye seven yakinlan ve arkada§lannin degerini layikiyla takdir etmenin de ancak bu emanetin hakkini vermekle mümkün olacagini hatirdan gikarmamak gerekir.
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Hz. Peygamber’in
sünnetine uyarak
ona layik bir ümmet olmanin, o aziz
Peygamberi ölesiye
seven yakmlan ve
arkada§larimn degerini layikiyla takdir etmenin ancak
bu emanetin hakkini vermekle mümkün olacagini hatirdan cikarmamak
gerekir.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Arkada§m iyisi
Ebu Muse’l-Eg’an' (r.a.)’nin naklettigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle buyurmu§tur: “Birlikte oldugun iyi arkada§la kötii arkada§, giizel koku ta§iyanla köriikciiye benzer. Giizel koku ta§iyan kimse, ya sana o kokudan verir veya sen
satin alirsm ya da giizel kokusu sana ulagir. Köriikcii ise ya (ategiyle) elbiseni
yakar ya da kötii kokusu seni bulur.” (Buhârî, ez-Zebâih, 31)

Güzel bir benzetme ve yalin bir anlatimla insanlann birbirlerinden etkilenmeleri gergegini ifade eden bu hadis, her zaman iyilerle beraber olma ve
kbtülerden uzak durma tavsiyesini igeren Kur’an ayetleriyle tarn bir uyum
igindedir. Dogrularla beraber olmamizi emreden (Tevbe, 119), sonumuzun
iyilerle birlikte olmasi duasini bize bgreten (Ai-i imran, 193) Cenab-i Hak, müminleri birakip kâfirleri dost edinmemizi de yasaklamistir. (Nisâ, 144) Dostluk kurulmasi istenmeyen katirlerin, “müminlerle din konusunda savasan,
onlan yurtlanndan gikaran ve gikanlmalanna destek verenler oldugu, bbyle davranmayanlara iyilik yapmanin ve adil davranmanin menedilmedigini”
(Mümtahme, 8-9) bildiren ayetler dikkate alinirsa, iyi insani iliskiler baglaminda bir münasebetin herkesle kurulabilecegi anla§ilmaktadir. Dostluk ve
arkadaslik, dogal insani ili§kilerin dtesinde bir samimiyeti gerektirdiginden, bbyle bir samimiyetin ancak ayni inang ve idealleri payla§an ki§iler
arasinda kurulabileceginde §üphe yoktur. Ancak, agiklamaya gali§tigimiz
hadis, ayni inanca sahip olsalar bile, tutum ve davramslariyla tarkli kutuplarda bulunan insanlann birbirlerini olumlu veya olumsuz sekilde etkileyebilecekleri gergeginden hareketle arkadas segimine dikkat gekmektedir.
Bu durumda bize tavsiye edilen, iyi insanlarla birlikte olup onlardan olumlu nitelikler kazanmak, kdtü vasitlara sahip olanlardan uzak durarak onlann olumsuz etkilerine maruz kalmamaktir. “Üzüm üzüme baka baka karanr.” atasbzünde itade edildigi gibi, uzun süre bir arada bulunan kisilerin
birbirlerinden etkilenmeleri kagmilmazdir. Bu etkiyi daha vurgulu bir sekilde itade eden bir hadiste, “Kisi dostunun dini üzerinedir. Bu yüzden kimi
dost edinecegine dikkat etsin.” buyrulmu§tur. (Ahmed b. Hanbei, MüsnecL
2/334.)
Sevgili Peygamberimiz’in on dbrt asir önce dile getirdigi bu gergek bugün
de güncelligini korumakta, hadis, birgok egitimcinin saytalar dolusu bilgilerle agiklamaya gali§tigi konuyu âdeta bir cümleyle bzetlemektedir. Günümüzde “gevre etkisi” ba§ligi altinda ele alinan bu konu bzellikle gocukMAYIS 2010 4 2 SAYI: 233
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lar ve gengler igin büyük önem tasimaktadir. Okul arkadasligiyla baslayarak, hayatin her safhasinda devam eden dostluk ve arkadaslik, nasil basladiysa genellikle dyle sürmekte, bu yolla kazanilan iyi veya kdtü aliskanliklar kisinin karakterinin bir pargasim olusturmaktadir. Örnegin kisi sigaraya gogu kez arkadaslarina dzenerek baslamakta ve bazen hayat boyu süren bu aliskanlik onun sonunu hazirlamaktadir. igki, uyusturucu ve kumar
gibi daha zararli aliskanliklann kaynaginda da arkadas gevresi ön plandadir. Bu yüzden, gocuklann arkadas segiminde ailelere düsen sorumlulugun büyük oldugu, egitimciler tarafindan sürekli dile getirilmektedir.
iletisimin alabildigince yayginlastigi ve kolaylastigi günümüz dünyasinda,
gergek arkadaslann yerini alan sanal arkadaslann etkisi de gdz ardi edilemeyecek boyuttadir. Örnegin, dünyayla iletisim kurdugumuz internette
yer alan faydali siteler bize olumlu katkilar saglarken, zararli siteler, geng
dimaglara, belki onlarca arkadasin verebilecegi zarardan daha fazlasini
vermektedir. Özellikle ilkokul gagindan baslayarak ergenlik ddnemine kadar gegen süre igerisinde, gocuklann arkadas gevrelerine ve sanal dünyadaki tercihlerine dikkat etmek ve bu konuda onlara yardimci olmak aileler igin dnemli bir sorumluluktur. Qunkü bu ddnem, hem gocugun ki§iliginin olu§tugu hem de olumlu/olumsuz etkilerin en kolay nüfuz ederek kalici hale geldigi bir devredir. Birgok aile, gevrenin olumsuz etkileriyle ba§
edemeyecegi korkusuyla gocugunu ya dint tahsil yapan ya da manevi ve
ahlaki degerlere agirlik veren okullara gdndermektedir. Qünkü din ve
onun getirdigi ahlaki ilkeler insani zararli etkilerden koruyan en dnemli güvence olarak gdrülmektedir.
“Allah katinda arkadaslarin en hayirlisi arkada§ina hayn dokunandir.” (Tirmizi, Birr, 28) buyuran Allah Rasulü, arkada§ina iyiligi dokunan kimsenin
bdylece kendisine de iyilik yapmis olacagini ifade etmektedir. Cunkü “Mümin müminin aynasidir.” (Ebû Davud, Edeb, 49) iyi olan insan kendi iyiligini arkadasina yansitir. “iyiligin kar§iligi ancak iyiliktir.” (Rahman, 60) ilahT hükmü
geregince de ondan iyilikle mukabele gdrür. Mümin, “kendisi igin istedigini kardesi igin de isteyen” (Buhan, iman, 6) kimse olarak, arkadasimn iyiliginden ba§ka bir sey dü§ünemez. O, arkada§ edinme ve dost kazanmanin
formülünü, “Kdtülügü en güzel bigimde sav, bdylece aranizda düsmanlik
bulunan kimse simsicak bir dost oluverir.” (Fussiiet, 34) buyuran Rabbinden
dgrendigi igin bu konuda sikinti gekmez. Zaten “müminin, kendisiyle ültet
edilebilen, yani sicak iliski kurulabilen insan oldugu, bunu beceremeyen
kimsede de hayir olmadigi” bildirilmistir. (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 2/400.)
Dostluk ve arkadaslikta dnemli bir yeri olan sevgide dlguyü kagirmak,
dostlann birbirlerinin hatalanni gdrmelerine engel olabilir. Onun igin, “Bir
seye sevgin seni kdr ve sagir eder.” (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 5/194.) denilmi§, hayatin akisi iginde geli§en olaylann bazen sevgileri netrete, dostluklan dü§manliga, dbnüstürdügü gergeginden hareketle de, “Sevdigini dlgülü sev, belki bir gün netret ettigin biri olur, netretinde de dlgülü ol belki
bir gün sevdigin olur.” (Tirmizi, Birr, 60) buyrulmustur.
Burada yorumlamaya galistigimiz hadis, arkada§ segiminin ne kadar
dnemli oldugunu gdstermekte, bu konudaki tercihlerimizin kisiligimizi
olumlu veya olumsuz ydnde sekillendirecegine dikkat gekmektedir. “Arkada§ini sdyle, sana kirn oldugunu sdyleyeyim.” sdzü bu etkinin ne kadar derin olabileceginin bir itadesidir. Arkadas segimimiz, etkisi ve sonuglanyla,
ayni zamanda, dünyadan ahirete uzanan bir tercihi de itade etmektedir. Zira insan ahirette, “Kisi sevdigiyle beraberdir.” (Buhan, Edeb, 96) hadisi uyarinca, ya sevdigiyle beraber olmamn mutlulugunu ya§ayacak; ya da “yazik
bana! Ke§ke talancayi dost edinmeseydim.” (Furkan, 28) diye hayitlanacaktir.
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Dostluk ve arkada§lik, dogal insani
iliskilerin otesinde
bir samimiyeti gerektirdiginden,
böyle bir samimiyetin ancak ayni
inane ve idealleri
payla§an kigiler
arasmda kurulabileceginde süphe
yoktur.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

EbedT yatinm
Abdullah b. Mesud (r.a.)’un rivayet ettigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle
buyurmu§tur: “Hanginiz vârisinin malim kendi malmdan daha çok sever?
Dediler ki: ‘Ey Allah’in Rasulii! Hiçbirimize kendi malmdan daha sevimli
(degerli) bir mal olamaz. Allah Rasulii §6yle buyurdu: Ki§inin önden
gönderdigi, kendi mall, geriye biraktigi ise varisinin malidir.” (BuhM, Rikâk, 12)

Sevgili Peygamberimiz’in bu veciz anlatimi, kisinin, kendi gabasiyla elde ettigi ve üzerine titredigi malini, maddi degerine ilaveten manevi bir deger de
katarak nasil daha kiymetli hale getireceginin yolunu gdstermektedir. Gegici dünyada elde edilen servetin getirisi de gegicidir. Bu getiriyi kalici kilmanin yolu o servetin sahibine aittir ve bu da ancak mal, vârislerin eline
gegmeden yapilabilecek bir istir. Bir kimsenin, malini mülkünü vârislerine
birakmasi son derece dogal ve mesru ise de, kendi ebedT gelecegini düsunmeden bütün gabasini buna hasretmesi akil kan degildir. Öldükten
sonra da manevi kazancinin devam etmesini isteyen mümin hig olmazsa
malinin bir kismini “sadaka-i cariye” (sürekli sadaka)ye gevirerek (Ebû Davud,
Vasâyâ, 4) insanligin hizmetine sunabilir. Hayatta iken helalinden kazanip zekâtini, sadakasini vererek, ihtiyag sahiplerine yardim ederek malinin hakkini veren mümin, öldükten sonra da o mail, amel defterinin sevap hanesini
takviye eden bir unsur haline getirebilir. Allah Rasulü’nün itadesiyle blüyü
takip edip geriye dbnen iki seyden birisi olan mal (Buhan, Rikâk, 42), blenin yaninda kalan amelini sürekli nemalandiracak bir hayru’l-halete dbnüsebilir.
Agiklamaya gali§tigimiz hadis, “Kendiniz igin bnceden ne iyilik gbnderirseniz, onu Allah katinda daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükatat olarak bulursunuz.” (Müzzemmii, 20) ayetiyle daha da anlasilir hale gelmektedir.
Qünkü bnden gbnderdigimiz mal; Allah igin harcadigimiz, sadece kendimizi degil, baskalarim da dü§unerek sarf ettigimiz ve sevabini manevi bir yatinm olarak hesabimiza aktardigimiz maldir. Kadin-erkek hig kimsenin
amelini zayi etmeyecegini bildiren yüce Allah (Ai-i imran, 195), servetinin hakkini verip onu kendi mail yapanlan, sonsuz ikrami ve cbmertligiyle cennetinde agirlayacaktir.
Anlatildigina göre Hz. Ömer bir gün Medine’deki Baki mezarligina ugrami§
ve kabir ehline selam verdikten sonra onlara §byle hitap etmis: “Size verecegim haberler var. Hanimlarimz evlendi. Evlerinize yerle§ildi. Mallanniz taksim edildi. Hâtiften bir ses sbyle kar§ilik vermi§: “Ey ibnü’l-Hattab! Bizden
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de haberler var. Önden gbnderdiklerimizin karsiligim bulduk. Allah yolunda
harcadiklanmizdan kazandik. Geride biraktiklanmizdan ise zarar ettik.” (KurtubT, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, 2/71)

EbedT hayata inanan mümin kendisini fani hayatin dar gergevesiyle sinirlayamaz. O, bu dünyaya sadece gününü gün etmek igin gelmediginin farkindadir. EbedT hayati kazanmanin yolunun bu dünyadan gegtigini bilir ve bunun igin her türlü imkam kullanir. inanciyla, ibadetiyle, ahlakiyla, imtihani kazanmak igin galisirken, maliyla, servetiyle de ebedT yurda yatinm yapar.
Onun igin brnegin kendisini sonsuza tasiyacak vakiflar kurar. Ecdadimizin
kurdugu binlerce vakif ve bunlar igin olusturulan hayir kurumlan bu inang ve
anlayisin ürünüdür. Hayvanlann bakimindan gevre düzenlemesine, bgrencilerin masrafimn karsilanmasindan borglulara yardim edilmesine, fakir
genglerin evlendirilmesinden engellilere gelir teminine, han, hamam, mescit, imarethane, kbprü, gesme gibi halkin istifadesine sunulan yüzlerce eserin tesisine kadar insanlann hayir duasina vesile olabilecek her seyi en büyük kazang sayan atalanmiz, ebedi hayata hazirligin nasil yapilacagini gbsterdikleri gibi kendi nesillerine de güzel bir brnek olusturmuslardir. Bu brneklik, bugün de gesitli alanlarda kurulan vakiflar ve yardim dernekleriyle
belli blgüde islevini sürdürmektedir.
Her seyin maddi getirisinin bnem kazandigi ve hesaplann buna göre yapildigi günümüz dünyasinda Allah nzasini en büyük kazang sayan müminin
evladina birakacagi en büyük miras bu inang ve anlayis olacaktir. Sadece
kendisi igin degil ba§kalan igin de ya§ama felsefesinin yayginlasmasi, bu
konuda gbsterilecek gayret ve verilecek güzel brneklere baglidir. Az da olsa vermenin, baskalanyla payla§manin, yetimi, yoksulu sevindirmenin manevi zevki ancak aile yuvalanndan ba§layan bir egitimle elde edilebilir. Qocuklanmiza, bu dünyada kazanmanin ve ba§anli olmanin yollanni gbsterir
ve bu konuda bütün imkânlanmizi seferber ederken, ebedTâlemi kazanmanin ipuglanni vermeyi de ihmal etmeyelim. Onlan gok sevdigimizi, sadece,
biriktirdigimiz maddi serveti miras birakarak degil, sevgili Peygamberimiz’in
ifadesiyle en hayirli bagis olan güzel ahlaki rjirmizi, Birr, 33) benimseterek de
gbsterelim. Allah’in nzasi ve bdülünün her §eyden degerli oldugunu bgretelim.
Yüce Allah, mallanni kendi nzasi igin harcayanlan, yedi ba§ak bitiren ve her
basaginda yüz dane bulunan bir tohuma benzetmis ve bunlara büyük mükâfat vad etmi§tir. (Bakara, 261-261) Mülkün gergek sahibi olan Cenab-i Hak
bize bah§ettigi sonsuz nimetlerinden bir kismini kendi yolunda harcamamizi isterken, aslinda bize emanet ettigi kendi malindan tasarruf etmemizi istemi§ olmakfadir. Bu gergegi unuttugu igin bencille§en ve her seyi kendine
mal etmeye galisan insanoglu, toplayip dbkümünü gikarftigi malm kendisini ebedilestirecegini zannederek (Hümeze, 2-3) ihtiyacindan gok fazlasini birikfirmekfe, bazen bmür boyu topladigi serveti harcamaya firsat bulamadan
gbgüp gitmektedir. Hangi sadakanin daha faziletli oldugunu soran birisine,
“Saglikli, mala karsi hirsli, fakirlikten korkup zenginlik ümidi igindeyken verdigin sadakadir.” buyuran Allah Rasulü, “bunu can bogaza gelinceye ve falancaya bu kadar, filancaya su kadar deyinceye kadar ihmal etme. Cunkü
bu durumda o, zaten falancanin olmustur.” (Müslim, Zekât, 31) diyerek, sorumluluklanmizi i§ i§ten gegmeden yerine getirmemizi istemistir. Qunkü vine onun ifadesiyle geride biraktigimrz degil, bnden gbnderdigimiz mal bizimdir ve dogal olarak herkes kendi malini ba§kasininkinden daha gok sevecektir. Sevdigimiz maldan Allah yolunda harcamadikga asla iyilige ulasamayacagimizi bildiren de Yüce Allah’tir. (Ai-i imran, 92)
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Amel terazisi
Ömer ibnii’l-Hattab (r.a.)’in naklettigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle buyurmu§tur: “Ameller ancak niyetle degerlenir ve herkes ancak niyet ettigini elde
eder. Kimin hicreti Allah ve Rasulii içinse onun hicreti Allah ve Rasulii’nedir.
Kimin hicreti, elde edecegi bir diinyalik veya evlenecegi bir kadm için ise onun
hicreti de hicret ettigi §eyedir.” (Müslim, imâre, H. NO: 1550

imam §afii’nin “dinin ügte biri” dedigi ve fikihtan
70 bab’la (bblümle) ilgisinin bulundugunu sdyledigi bu hadis, sahabe tabakasmda sadece
Hz.Ömer’den nakledilmis olmakla beraber, 4.
tabakadan itibaren gok sayida ravi tarafindan
nakledilerek meshur olmus ve hadis kaynaklannin gogunda yer almistir. ilk devir alimlerinden
Abdurrahman b. Mehdi (6.198)nin, niyetinin halis olmasi konusunda dgrenciye bir tenbih olmasi igin, müelliflerin, kitaplanna bu hadisle baslamalannin uygun olacagini sbyledigi nakledilir.

sinda “niyet hadis”ini zikretmi§tir. Diger hadisler
ise §unlardir: “Kendisini ilgilendirmeyen §eyi terk
etmesi, Müslümanin güzel hasletlerindendir.”
(ibn Mâce, Fiten, 12.) “Mümin, kendisi igin ho§nut
oldugu §eyden karde§i igin de hosnut olmadikga (olgun) m ü m i n o l a m a z . ” (Benzeri bir rivayet igin

bkz., Buhan, iman, 13.) “Helal da bellidir, haram da
bellidir. Bunlar arasinda gogu kimsenin bilmedigi §upheli §eyler vardir. §üpheli seylerden sakinan kimse dinini ve irzini korumu§ olur. §uphel
seylere dü§en kimse ise, koruluk kiyisinda otlattigi hayvanlan koruluga girme tehlikesi bulunan
gobana benzer. Dikkat edin! Her kralin bir korulugu vardir. Allah’in yeryüzündeki korulugu haramlandir. Dikkat edin! Bedende bir et pargasi
vardir. O iyi olursa, bütün beden iyi olur. O bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin o,

(NevevT, el-Minhâc, 13/53.) Nitekim BuhârT, kitabini

hazirlarken, Allah nzasindan baska bir niyeti olmadigina isaret olmak üzere, “elCâmiu’s-Sahih” isimli me§hur
hadis mecmuasma bu hadisle baslamis, ondan
sonra da, dzellikle hadis
kitaplan basta olmak
üzere birgok din? esere
bu hadisle baslamak
gelenek haline gelmi§tir. Me§hur “Sünen” sahibi Ebu Davud es-SicistânT (6.
275) de, topladigi bes
yüz bin hadisten segerek kitabina koydugunu sdyledigi 4800
hadisin igerisinde yer
alan ddrt hadisin bir insana dini igin yeterli oldugunu belirterek, bunlann ba-

kalptir.” (BuhârT, iman, 52; el-AynT, §erhu Sünen-i Ebû
Davud, 1/17.)

Yorumunu yaptigimiz “niyet hadisi”nin vürûd sebebi olarak sbyle bir olay nakledilir: Mekke’de
bir adam, Ümmü Kays adinda bir kadina dünür
olur. Kadm, Medine’ye hicret etmedikge onunla
evlenmeyecegini sdyleyince adam hicret eder
ve kadm da onunla evlenir. O günden itibaren
adam “Ümmü Kays gdgmeni” olarak anilir. (ibn
Hacer, Fethu’l-BârT, 1/10.)

Bu olay, yapilan bir iste niyet ve amacin gok
önemli oldugunu ortaya koymaktadir. Burada
gdrüldügü üzere, Hz. Peygamber’in davasina
inanmis olan arkada§lan, kar§ila§tiklan zorluklar
üzerine, her §eylerini Mekke’de birakip oldukga
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uzak bir yer olan Medine’ye sirf Allah nzasi igin
hicret eder ve bu ugurda her türlü güglüge katlanirlarken, istedigi kadinla evlenebilmek igin gbg
eden kimse gbrünürde ayni isi yapsa da digerlerinden tamamen farkli bir niyet ve amag tasimaktadir. Hz. Peygamber’in istegine uyarak hicret eden müminlerden bazilan sadece mallanni
degil, ailelerini bile birakmak zorunda kalirlarken,
farkli niyet tasiyan sahis kisisel istegini ön planda tutarak dünyevT arzusunu gergeklestirmek
igin galismis ve bunun sonucu olarak da istedigi
seye ulasmistir. Yani niyet ve amacimn semeresini elde etmis, fakat sirf Allah ve Rasulü’nün nzasina ulasmak amaciyla hicret edenlerin kazandigi ecir ve sevaptan mahrum kalmistir.
Sevgili Peygamberimiz’in de ifade ettigi gibi yapilan her is, onun arkasindaki niyetle deger kazanacagi igin islam dini ibadetler de dahil olmak
üzere her iste niyete büyük bnem vermistir.
Çünkü niyet, bzgür insan iradesinin bir tercihidir.
Bu tercih, imtihan dünyasinda Cenab-i Hakk’in
dikkate aldigi ve insanin amellerini ona göre degerlendirdigi bir segimdir. Onun igin bazi alimler,
amel’i, akil sahibi insan iradesinden sadir olan
ihtiyari bir fiil olarak tammlamislar ve hayvanlann
fiilinden sdz edilse de amelinden bahsedileme-

amagla gergeklestirdigini en
azindan zihninde kararlastiracak ve bu bilingli tercihiyle ortaya koydugu
eylemlerinden dolayi
gerektiginde dünyada
insanlara, ahirette de
Cenab-i Hakk’a hesap verecektir.
insanin tutum ve davrani§larma yön veren
niyet ve amag hukuki
agidan son derece
dnemli oldugu igin konuyla ilgili ilkeler islam
Hukukunun temel kurallan
arasinda da yer almistir. Örnegin Mecelle olarak bilinen
ve islam hukukunun bir kismimn
kodifikasyonu olan mecmuanin ilk yüz maddesini olusturan küllT kaideler iginde, burada agikladigimiz hadisle dogrudan ilgili su maddeler yer
almaktadir:
- Bir isten maksat ne ise hiikürn ona gdredir.
- Akitlerde, sdz ve sekle degil, mana ve maksada itibar edilir.

yecegini Sdylemi§lerdir. (Muhammed b. AbdulhâdTes-

Niyetin dnemini vurgulayan zayif bir rivayette,
“Müminin niyeti amelinden hayirhdir.” ifadesi

SindT, Ha§iyetü’s-SindT alâ SahThi’l-BuhârT, 1/7.) Islam dini, gergek niyeti ve amaci yansitmayan amelleri
makbul saymamistir. Örnegin, zor kullanilarak
islam’a girmesi istenen kisinin inang ikrari geger-

gegmektedir.

Siz sayildigi gibi (ibn Kudâme, el-MugnT, 10/96.), kalbi

m I St I r. (ton Abdilberr, et-TemhTd, 19/205.) D a h a güzel

mutmain olan müminin zorlama karsisindaki inkâri da gegersiz sayilmistir. (Nahi, 106.) Karsilastigi bbyle bir durumdan kurtulabilmek igin gbrünürde mü§riklerin istegini yerine getiren Ammar
b. Yâsir’in davrani§ini mazur gdren Peygamberimizin tutumu bu konuda güzel bir drnektir. (Hakim en-Neysâbûn, el-Müstedrek, 2/358.)
islam, insanin tutum ve davramslarimn iradi ve
bilingli olmasina dnem veren bir dindir. Onun igin
bir dinin en agik tezahürleri olan ibadetlerde bile
niyeti sart kosmus, bdylece, müminin yaptigi i§in
farkinda ve bilincinde olmasim istemi§tir. Örnegin sekil olarak namaz kiliyor gdründügü halde
niyetinde Allah’a ibadet kasti bulunmayan kimse
namaz kilmis sayilamayacagi gibi, günlerini yemeden igmeden ve cinsel iliskiden uzak gegirdigi halde orug tutma niyeti bulunmayan kimse de
orug tutmus sayilmaz. Dolayisiyla mümin, inancindan ibadetine, bireysel hayatmdan toplumsal
iliskilerine kadar yaptigi her §eyi hangi niyet ve

(TaberânT, el-Mu’cemü’l-Kebir, 6/185.)

Bazilanna göre bu, “Müminin niyeti, niyetsiz
amelinden daha hayirhdir.” §eklinde yorumlanbir yoruma göre ise bu rivayetin anlami sudur:
“Allah mümin kulunu cennetinde ameliyle degi
niyetiyle ebedi kilacaktir. Eger ameliyle ddüllendirse bu ödül, ebediyeti gerektirmez. Qünkü
amel sayili senelerle sinirlidir. Kar§iligi ise misliyle ve katlanyla verilecektir. Halbuki Allah azze ve
celle kulunu niyetiyle ebedT kilacaktir. Zira ona
ebediyet verilseydi o zaten, Cenabi Hakk’a ebediyen itaat niyetindeydi. Niyeti degil de dmrü sona erdigi igin Allah onun mükafatim ebedT kildi.”
(Ebubekir Ahmed b. Mervan ed-Dineven, el-Mücâlese ve
Cevâhiru’l-llm, 4/202.)

Velhasil kalplerin igindekileri bilen ve gbrünüsten
ziyade kalbe ve amele bakan Cenab-i Hak, kullarinin, dzü-sdzü dogru, igiyle di§i bir, inandigi
gibi yasayan, riyadan ve nifaktan uzak, niyeti halis insanlar olmasmi istemekte ve bunun kar§ihginda sonsuz cennetini vadetmektedir. Allah
Rasulü de bu hadisiyle, amellerin degerinin niyet
terazisiyle tartilacagini haber vermektedir.
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Gaybi kim bilir?
Halid b. Zekvân’m naklettigine göre hamm sahabilerden er-Rubeyyi’ binti Muawiz bin Afrâ ona §6yle dedi: “Ben gelin oldugum zaman Peygamber (s.a.s.)
dügiinüme geldi. iceriye girdi ve senin benim yanima oturdugun gibi, do§egimin iizerine oturdu. Bu sirada kizlar bizim için def çalmaya ve babalanmizdan
Bedir giinii §ehit olanlarm menkibelerini söylemeye ba§ladilar. Onlardan birisi,
'içimizde bir Peygamber var ki, o, yann ne olacagim bilir’ dedi. Bunun iizerine
Nebi (s.a.s.) kiza, ‘Sen bunu birak da söyledigin §eyleri söylemeye devam et!"
b u y u r d u . (Buhârî, Nikah, 49.)

Hadisin baska bir tankinda Hz. Peygamber’in,
“Bu sbze gelince, bunu sbylemeyiniz. Yann ne
olacagim Allah’tan baska kimse bilmez” dedigi
nakledilmi§tir. (ibn Mâce, Nikah, 21.) Hadis, bir hanim sahabinin dügününe katilarak onun mutluluguna ortak olan sevgili peygamberimizin, kendisiyle ilgili, belki de beklemedigi bir niteleme
karsismda, insanlann yanh§ algilamalarim dnleyecek bir uyansini igermektedir. Kur’an-i Kerim’in birgok ayetinde insanm “gayb”i, yani, müsahede (gdzlem) alani disinda kalan
seyleri bilemeyecegi, bu bilginin
sadece Allah’a ait oldugu
ifade edilmistir. (Enam, 50;
Neml, 65; Cin, 26.) Bu k a p -

sama peygamberler de
dahildir. Ancak Allah’in
elgileri olmalari sifatiyla
peygamberler igin bir
istisna getirilmi§ ve
onlarin gayb bilgisine
ancak Allah’in izniyle
muttali kilmacaklari
belirtilmi§tir. (Cin, 2627.) ilgili ayetlerde, Cenab-i Hakk’in, segtigi
(tercih ettigi) peygamberler harig, gaybin
kimseye izhar etmedigi
ifade edilmi§tir ki bunun da

Allah’in vahiy yoluyla elgilerine gbnderdigi ve onlarin da insanlara teblig ettikleri ilahT mesajlar oldugu anla§ilmaktadir. Cenab-i Hak sevgili elgisine gegmi§ peygamberlerin kissalanni anlatirken
1§te bunlar sana vahy ettigimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onlan ne sen biliyordun ne
de kavmin.” buyurmustur. (Hûd, 49.) “Gaybin
anahtarlannin kendi katinda oldugunu ve bunlan sadece kendisinin bilecegini” bildiren Cenab-i
Hak (En’âm, 59.), kendisinden olaganüstü §eyler
bekleyen kimselere kar§i elgisinin, “Ben size,
Allah’in hazineleri benim yammdadir’ demiyorum. Ben gaybi da bilmem. Size, ‘ben bir melegim’ de demiyorum. Ben sadece bana gbnderilen vahye uyuyorum.” §eklinde cevap vermesini
istemistir. (En’âm, 50.) Ba§ka bir ayette, kiyametin
ne zaman kopacagini soranlara cevaben, “De
ki: O’nun bilgisi ancak Rabbimin katindadir.
Onu vakti geldiginde ancak o ortaya gikaracaktir.” (A’raf, 187.) demesi istenmis ve kendisini bir
kahin gibi gbrenlere gbrevini su §ekilde hatirlatmasi talep edilmi§tir: “De ki: Allah dilemedikge
ben kendime bir fayda saglama ve bir zarar verme gücüne sahip degilim. Eger ben gaybi biliyor
olsaydim daha gok hayir elde etmek isterdim ve
bana bir kbtülük de dokunmazdi. Ben inanan bir
kavim igin sadece bir uyarici ve bir müjdeciyim.”
(A'raf, 188.) Bu ayetleri teyit eden bir hadisinde
Hz. Peygamber, sahabi Osman b. Maz’un’un
vefatinda, onun Allah’in kerem ve inayetine
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mazhar oldugunu kesin bir dille ifade eden Ümmü’l-Ala' adindaki bir hanim sahabiye uyanda
bulunmus ve “Allah’a yemin olsunki ben Allah’in
elgisi oldugum halde bana ne yapilacagini bilmiyorum.” demistir. (Buhan, Cenâiz, 3.) Bu konuda
yanlis kanaate sahip olduklanni düsündügü bazi
kimselere karsi bir uyanda bulunan Hz. Aise de,
“Allah Rasulü’nün yann ne olacagim bildigini iddia eden kimse Allah’a büyük bir iftirada bulunmus olur, günkü Allah, ‘De ki, gbklerde ve yerde
olan gaybi Allah’tan baska kimse bilmez.’ (NemL

Kur’an’daki ilgili ayetler ve
bunlan teyit eden, burada
yorumunu yaptigimiz ve
zikrettigimiz hadislere
ragmen, Kur’an gibi
essiz bir ilahT mesajla
gaybin kapilan kendisine agilan Hz. Peygamber’e âdeta bu
yeterli gbrülmemis,
kendi vefatindan sonraki tarihT geli§melerin
ortaya gikardigi pek
gok olay ona isnad edilerek bu konuda da istismar edilmekten gekinilmemi§tir. Bu isnatta en büyük dayanak onun Allah He
iletisim halinde olan bir peygamber olusu keyfiyetidir. Allah Rasulü, kendinden sonra ortaya gikan birgok siyasi, sosyal ve dint gelismelerden haber vermis ve
bunlarla ilgili degerlendirmelerde bulunmu§sa,
yani gelecege ait gayptan konusmussa, herhalde bunu Allah’dan aldigi bilgi sayesinde yapmi§tir. Bu varsayimdan hareketle makullestirilen ve
higbiri de Hz. Peygamber’in yasadigi ddneme ait
olmayan yüzlerce gaybT haber kaynaklanmiza
girmi§ bu ve bunlan din zanneden samimi
müminlerin yamlmasina, istisman amaglayan art
niyetli insanlann elinde de hem Allah Rasulü’nün
hem de onun teblig ettigi islam Dini’nin yanh§ taninmasina yol agmi§tir. Sabahtan aksama kadar
irat ettigi bir hutbeyle kiyamete kadar olmus ve
olacak herseyi haber verdigi bildirilen bir peygambere (Müslim, Fiten, H.NO: 25.) isnat edilen gaybT rivayetlerin hemen tamamimn hicri 1. asra ait
olmasi, isnat incelemesinin henüz devreye girmedigi bu ddnemde Allah Rasulü’nün ne büyük
bir istismara maruz kaldiginin gdstergesidir. islam tarihinin sonraki ddnemlerinde ortaya gikan
ve Allah’la sürekli ileti§im halinde olduklan igin
insanlann kalplerinden gegeni bile okuduklan
varsayilan ki§ilerin, Cenab-i Hakk’in, elgilerine
bile vermedigi bir bzellige sahip olma iddiasinda
bulunduklanna dikkat edilmelidir. Bu durum, Hz.
Peygamberi ve misyonunu, onun insanlara teblig ettigi Kur’an gergevesinde anlayip degerlendirmenin ve buna ters düsen nakilleri ona isnat
etmekten sakinmamn veya en azindan ihtiyatla
karsilamamn ne kadar dnemli oldugunu agikga
gdstermektedir.

65.) b u y u r u y o r . ” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’ân, 6.) demistir.

Sevgili Peygamberimiz, bir insan olarak, gündelik hayatmda karsilastigi, kendisinin bilgisi ve
müsahedesi disinda cereyan eden birgok olaydan dogal olarak haberdar olmamis, ancak olayin mahiyetini bgrendikten sonra bilgi sahibi olabilmistir. Örnegin, “ifk” (Hz. Aise’ye atilan iftira)
olaymda, (Bkz. Buhan, MegâzT, 34.) isin mahiyetini bilemedigi igin, Hz. Aise’yi tezkiye eden ayetler
(Nur, 11-18.) gelene kadar hem kendisi, hem de
sevgili esi bir ay boyunca üzüntü ve sikinti iginde kalmislardir. Huzuruna davali olarak gelen
kimseleri kendisini etkileyecek ve yaniltacak sekilde hilâf-i hakikat beyanda bulunmamalan konusunda uyarmistir. (Buhâri, Sehâdât, 27.) Hudeybiye anlasmasi bncesinde kendi temsilcisi olarak
müsriklere gdnderdigi Hz. Osman’in dbnüsünün
gecikmesi ve bldürüldügü haberlerinin gelmesi
üzerine, basina ne geldigini bilmedigi igin, dldürülme ihtimalini düsunerek Ridvan bey’atini gergekle§tirmi§tir. (ton Hi§am, es-Sire, 3/202.) Tebük seferine gitmemek igin mazeret beyan edenlerin
gergek niyetini bilmedigi igin onlara izin vermis
ve bu konuda Cenab-i Hakk’in uyansina muhatap olmustur. (Tevbe, 42-43.) Qevresinde, tutum ve
davrani§lanndan dolayi tanidigi münafiklann yani
sira, kendisinin bilmedigi, fakat Allah’in bildigi
olan münafiklann da bulundugu Kur’an’da agiklanmistir. (Tevbe, 101.)
Emsali gogaltilabilecek bu tür brnekler Allah Rasulünün, kendisine haber veren kaynaklar olmadikga, bizzat §ahit olmadigi olaylar hakkmda bilgi sahibi olmadigim gdstermektedir. Bu haber
kaynaklan gogu zaman be§en, bazen de ilahT
men§elidir. ilahT kaynakh olanlarm gogu
Kur’an’da zikredilmistir. Kur’an di§mda kalan ve
sayisi fazla olmayan ilahT bildirimlerin hemen tamaminin ayni zamanda be§en yollardan da Hz.
Peygamber’e ulastinldigini gdsteren drnekler
kaynaklanmizda mevcuttur. (Geni§ bilgi igin bkz. M.
Said Hatiboglu, Hz.Peygamber ve Kur’an DI§I Vahiy, Otto
Yayinlan, Ankara-2009.)
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Prof. Dr. I. H a k k i Ü n a l
Din I§leri Yiiksek Kurulu Üyesi

Öfkeyle kalkan
Ebu Hüreyre (r.a.)’den nakledilen bir hadiste Allah Rasulü (s.a.s.) flöyle buyurmufltur: “Güçlü, güreflte gücünü gösteren de¤il, öfke an›nda nefsine (kendine)
hakim oland›r.” (Buhârî, Edeb, 76.)

Hadis-i serif, Kur’an’da müttakilerin bzelliklerinden sayilan “dfkeyi yenme” hususuna isaret etmekte ve gergek gücün, duygulann kabardigi zamanda insanin kendisini kontrol edebilmesi oldugunu bildirmektedir. Cenab-i Hak takva sahiplerinin dzelliklerini sayarken sbyle buyurur: “Onlar,
bollukta ve darlikta Allah yolunda harcayanlar, dfkelerini yenenler ve insanlan affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Ai-i imran, 134.) Allah Rasulü de bir hadislerinde, ayette yer alan “kezame” (engelledi, hapsetti) fiilini kullanarak, “higbir kul, Allah katinda, O’nun nzasmi gdzeterek dfkesini yutmasindan daha faziletli bir lokma yutmus degildir.” (Ahmed b. Hanbei, 2, 128.) buyurmustur.
Rivayete göre imam Cafer Sadik (6.148)’in, hizmetini gdren kdlesi bir
gün, igi gorba dolu bir kâseyi yanlislikla imamin üzerine devirdi. Üstü basi gorba olan imam bfke ile kblenin yüzüne bakinca kble, “Efendim,
Kur’an’da “bfkelerini yenenler” bvülüyor diyerek yukandaki ayeti okudu.
Bunun üzerine Cafer Sadik, “bfkemi yendim!” dedi. Kble tekrar
Kur’an’da “insanlann kusurlanni bagi§layanlar” da bvülüyor diyerek ayetin devamini okudu. imam Cafer, “Haydi bagisladim seni” dedi. Kble,
“Kur’an’da “Allah, iyilik eden kimseleri sever!” buyruluyor diyerek ayetin
son kismim da okuyunca Cafer Sadik, “Haydi git, artik hürsün, seni Allah igin azat ettim.” dedi.
Hz. Peygamber, kendisinden tekrar tekrar bgüt isteyen birisine, muhtemelen bu konudaki zaafini dikkate alarak, her defasmda, “bfkelenme”
tavsiyesinde bulunmus (Buhâri, Edeb, 26.), yaninda, birbirlerine hakaret
ederek bfkeleri kabaran iki kisiye, “seytandan Allah’a sigmarak bfkelerini
yati§tirabileceklerini” (Buhan, Edeb, 76.) sbyleyerek, kontrol edilemeyen bfkenin §eytanin kontrolüne gegecegini anlatmak istemi§tir. “Öfkeyle kalkan zararla oturur.” diyen atalanmiz da, bfkenin ne büyük zararlara yol
agtigi gergegini dile getirmi§lerdir.
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Günümüzde “öfke konfrolü” basligi altmda bilimsel galismalara da konu
olan bu duygu patlamasimn frenlenmesi konusunda uzmanlann dnerilerine kulak vermek son derece dnemlidir. Buna göre; dfkeye yol agan durumlan tespit ederek bunlardan kaginmaya galismak; dfkeye teslim olmama konusunda kendimize telkinde bulunmak; karsidakini dinleyip iletisim kanallanni agik tutmak; yapici elesfirilerle problemleri fartisarak
gbzmeye galismak; duygulan olumlu olarak ifade etme becerisi kazanmak bunlardan bazilandir. Kizginligi, baginp gagirarak, küfrederek ifade
efme yerine, kizginligm sebebi makul ve hakli olsa bile, bunun her seyin
sonu olmadigim düsunmek, asiri öfke fezahürüyle her seyin düzelmeyecegini bilmek, bfkeyi yenme konusunda kisinin kendisine yapabilecegi
manfikli felkinlerdir. Her seyin en olumsuzunu düsunüp, bir problem
aninda, drnegin, “Zafen sen her zaman bbyle yaparsin” gibi kesin yargilarla karsimizdakini suglamakfan kagmarak, kendimizin de bbyle bir durumla karsilasabilecegimiz ihfimalini akla gefirmek, öfke canavanni dizginleyebilecek baska bir fedbirdir.
Öfkeyi dizginlemenin bazi yollanni da sevgili Peygamberimiz bgrefmisfir.
Onun bildirdigine göre bfkeli insan ayakfaysa ofurmali, ofurdugu yerde
öfkesi gegmemisse yafmalidir. (Ebu Davud, Edeb, 3.) Allah Rasulü baska bir
hadislerinde de, bfkelenen kimsenin abdesf almasim favsiye efmisfir.
(Ebu Davud, Edeb, 3.) Bu konudaki baska bir favsiyesi de, bfkelenen insanin
susmasidir. (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 1, 239.) Öfke sonucu orfaya gikan
olumsuzluklarin pek gogunun kizginlik nedeniyle sbylenen kbfü sbz ve
hakarefler oldugu düsunülürse, bu son favsiyenin bnemi daha iyi anlasilir. Hâkimin bfkeliyken iki kisi arasinda hüküm vermemesi gerekfigini bildiren Allah Rasulü (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 5, 37.) bu sbzüyle bfkenin saglikh dü§unmeyi engelledigini vurgulamak isfemisfir. Öfkesine hakim olmanin meshur bir brnegi Hz. Ali’ye nispef edilen bir olaydir. Bir savasfa
dü§manini alf eden Hz. Ali, fam bldürecegi sirada onun yüzünefükürmesiyle geri gekilmi§, sebebini soran düsmanma da, “Seni Allah igin bldürecekfim. Yüzüme fükürünce nefsim agir basfi ve seni kendi nefsim igin
bldürmek endi§esiyle vazgegfim.” demi§fir.
Toplumda meydana gelen pek gok üzücü olayin hakim olunamayan öfke sonucu olduguna hemen her gün sahif oluyoruz. Çesifli sebeplerle
ba§layan aile igi farfismalarin dogurdugu bfkenin ne für facialara yol agtigi, günlük rufin haberler arasindadir. Bilindigi gibi bu öfke, gogu zaman,
sadece e§lerle sinirli kalmamakfa, masum gocuklara kadar uzanarak onlari da kurban olarak segmekfedir. Basif bir yol verme farfismasimn bile
cinayefle sonuglandigi bir ülkenin insanlan olarak, §eyfanin, öfke silahini
kullanarak bizimle nasil oyuncak gibi oynadiginin farkina varmak zorundayiz. Allah’in bize verdigi akil ve irade gücünün, aniden alevlenen duygulanmiza esir olmasina engel olmaliyiz. insani bir duygu olan bfkenin,
dogal yansimalannin bfesine gegfiginde nasil yikici bir efkiye sahip oldugunu hafirdan gikarmamahyiz. Bireylerden baslayarak, aile iginde, a§irefler haffa foplumlar arasinda §iddet ve gafismaya dbnü§en öfke selinin
nelere mal oldugunu iyi hesap efmeliyiz. “Keskin sirke küpüne zarar.”
afasbzünün anlaffigi gibi konfrolsüz bfkenin herkesfen gok kendimize
zarar verecegini unufmamaliyiz. En sakin insanlan bile gileden gikartacak
olaylann ya§andigi bu sfres gaginda, bfkemizde mazur gbrülecek kadar
hakli olsak da, Allah ve Rasulü’nün emirlerini dikkafe alarak nefsimizi dizginlemeyi basarmali ve durumun hassasiyefini dikkafe alarak daha olumsuz sonuglar dogurmasi muhfemel durumlarda sorumlulan Allah’a havale edip, nihai hesaplasmayi ilahTadalefe birakmaliyiz.
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Toplumda meydana
gelen pek çok üziicii
olayin hakim olunamayan öfke sonucu olduguna hemen her
gün §ahit oluyoruz.
f e§itli sebeplerle ba§layan aile içi tartismalann dogurdugu öfkenin ne tiir facialara yol
açtigi, günlük rutin haberler arasmdadir. Bu
öfke, çogu zaman, sadece e§lerle sinirli kalmamakta, masum çocuklara kadar uzanarak onlari da kurban
olarak seçmektedir.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Rahata erenlerden olmak
Ebû Katâde b. Rib’î el-Ensâri'nin naklettigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) öniinden
geçen bir cenaze için, “Rahata eren (musterîh) ve (ya) kendisinden rahata erilen (miisterâh minhu) biri.” dedi. Yamndakiler, “Ey Allah’m elçisi, müsterîh ve
miisterâh minhu nedir? diye sordular. Allah Rasulii (s.a.s.), “Mümin kul, diinyamn me§akkatinden ve sikintilanndan Allah’m rahmetine kavu§arak rahatlar, fâcir (giinahkâr) bir kuldan da insanlar, beldeler, bitkiler ve hayvanlar rahata
erer.” buyurdu. (BuhM, Rikâk, 42.)

Hadis-i serif, ölen insanlann, “rahata eren” ve “kendisinden rahata erilen”
seklinde iki kisma ayrildigim haber vermektedir. Dikkat edilirse bu iki kismin disinda kalan kimse yoktur. iman ve salih amel sahibi mümin kullarla
beraber, gocukken blenler ve teklife muhatap olmayanlari rahata erenler
grubunda kabul edersek, her türlü kbtülügü islemekten gekinmeyen fâcir
kimseler de diger grubu olusturmaktadir. Sevgili peygamberimiz, mümin
kulun karsisinda kâfiri zikretmeyerek, sahih inanca sahip olmasalar da, kbtülüklerden uzak durup, iyilikleriyle anilan gayrimüslimleri farkli degerlendirmi§ olmaktadir. Hayatinda, diger insanlan ve mahlûkati rahatsiz etmedikleri gibi iyilikleriyle de temayüz etmi§ gayrimüslimlerin, bu olumlu bzellikleri kar§iliginda nasil bir muameleyle kar§ila§acaklan §üphesiz Cenab-i
Hakk’in takdirindedir. Rivayetin, Abdürrezzak’in (6.211) Musannaf’inda
(3/443) gegen versiyonunda, “mümin kul” yerine “salih kul” ifadesi gegmektedir ki bu da karsilastirmamn aslinda, mümin-kâfir arasinda degil, iyi insan-kbtü insan arasinda yapildigmi akla getirmektedir. Bu durumda, gbrünürde mümin oldugu halde yaptigi haksizlik ve kbtülüklerle halki canmdan
bezdirmis fâcir bir kimsenin de rahata erenler sinifmda olamayacagi anlasilmaktadir.
Ölümü ve hayati kimin daha iyi amel yapacagini sinamak igin yarattigmi bildiren yüce Allah (Müik, 2.), sadece iman ettik demekle de insanin sinanmadan birakilmayacagim hatirlatmaktadir. (Ankebût, 2.) O halde bnemli olan ve
imtihani kazanmaya hak kazandiran sey iyi insan olabilmektir. iyi insan olmanin temel niteliklerini Cenab-i Hak peygamberleri vasitasiyla kullanna
bildirmi§, verdigi akil nimetiyle de iyi ve kbtüyü, güzel ve girkini, dogru ve
yanli§i ayirt etme kabiliyeti vermistir. iyilik ve kbtülük temel vasiflan itibariyle zannedildigi kadar gbreceli de degildir. Nitekim Yüce Yaraticinin iyi ve
kbtü olarak niteledigi §eylerin büyük gogunlugunu insan akli ve vicdani da
byle kabul eder. Örnegin haksiz yere cana kiymanin, hirsizlik yapmamn, zi-
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na etmenin, yalan sdylemenin, iftira etmenin, zulmetmenin kötü oldugunu;
baskalanna yardim etmenin, paylasmamn, dürüst olmanin, mahlûkata
merhametli davranmanin iyi oldugunu aklimiz ve vicdanimiz da onaylar.
Bunu kabul etmeyecek nadir insanlann, ruhen ve zihnen problemli olduklarini düsünmek gerekir. ZihnT ve vicdani melekeleri bozulmamis insanin,
Allah’in emri olarak yapmadigi iyililikleri ve sakinmadigi kdtülükleri, nihayet,
aklinin ve vicdaninin geregi olarak dikkate almasi kagimlmazdir. O halde iyilik ve kdtülük salt inangla agiklanabilecek bir konu degildir. Bu yüzden,
mümin oldugu halde iyiliklere yanasmayan, kdtülüklerden elini gekmeyen
gok sayida insanla karsilasilabilecegi gibi, higbir din? inanci olmadigi halde,
dinin iyi saydigi birgok nitelige sahip, kötü saydigi birgok bzellikten uzak insanlara da rastlanabilir. Sevgili Peygamberimizin buyurdugu gibi, “iyilik güzel ahlaktir. Kdtülük ise kisinin vicdanini tirmalayan ve insanlann bilmesinden hoslanmadigi seydir.” (Tirmizi, Zühd, 52.) Yani insan, yaptiginda vicdanen
rahatsiz oldugu seyin, duyuldugunda diger insanlann vicdaninda da rahatsizlik doguracagim bildigi igin onlann haberdar olmasini istememektedir. 0
halde birey vicdaninin rahatsiz oldugu ve bireylerden olusan toplumun büyük gogunlugunun da onaylamadigi bir kdtülügün gdreceli oldugunu sdylemek anlamsizdir. Ayni sey iyilik igin de gegerlidir. Bu durumda yapilacak
sey, ister ilahT bir mesajin geregi olarak, isterse akil ve vicdanin sesini dinleyerek, iyiliklere ydnelmek, kdtülüklerden uzak durmaya galismaktir. Fark1 din? inanglara mensup olanlar ya da kendilerini herhangi bir dinle ilgili gdrmeyenlerin huzurlu bir dünyada ya§ayabilmeleri, sahip olduklan akli yeteneklerini ve vicdani melekelerini dogru §ekilde kullanabilmeleriyle yakindan
Igilidir. ilahT bilgiyle donanmis olan peygamberler, insana bu yeteneklerini
dogru kullanmada yardimci olan rehberlerdir. Bu rehberlikte imanin test
edilecegi alan “salih (iyi) amel” alanidir. Onun igin iman ve salih amel birbirinden aynlmayan ikiz kardes gibidir. Kur’an, iyi insanin tanimmda iman ve
salih ameli hep birlikte zikretmi§tir. Hz. Peygamber de pek gok iyi ameli
mania iliskilendirmis, onlari, imandan veya imanin bir pargasi olarak nitelendirmi§tir. Birgok kdtülügün imanla bir arada bulunamayacagim, mümin
kalbinin, imana ters düsen nitelikleri banndiramayacagini itade etmistir.
Kendisi igin arzu ettigini karde§i igin de arzu etmeyenin mümin olamayacagini (Buhan, iman, 6.) belirtirken, yüce insani erdemlere sahip olmanin da
mania dogrudan ilgili oldugunu vurgulamak istemistir.
iman-amel arasindaki bu siki iliskiden dolayidir ki, Hz. Peygamber’in vetatindan kisa bir süre sonra siyasi kavgalara kansan ve birbirlerine kilig geken müminlerin durumu imani agidan sorgulanmis, drnegin, ameli, imanin
bir pargasi kabul eden HaricTler, büyük günah i§leyenin katir olacagini iddia etmi§lerdir. Bu asin gdrü§ diger bir a§inliga yol agmis ve ne kadar büyük
olursa olsun günahin imana bir zarannin olmayacagini savunan Mürcie tirkasi ortaya gikmi§tir. Ameli, imanin meyvesi kabul eden ehlisünnet ise, iyi
amelin imanin kuvvetine, kötü amelinse imanin zayitligina delalet ettigini ileri sürerek bu asm gdrüsleri dengelemeye gali§mi§tir.
Özet olarak insanlar bu dünyadan ya iyilikleriyle anilip huzur iginde rahata
ermis olarak aynhr ve bu rahatliklanni ebedi âleme ta§irlar ya da dlümleriyle insanlan rahata erdirdikleri hâlde kendilerini ebedT bir rahatsizhga mahkûm ederler. Her halükârda, Ziya Pa§a’nin sevmedigi bir idareci igin sdyledigi, “Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur / Qekildi gitti dünyadan
dayansin ehl-i kubûr” beytinde tavsit ettigi duruma düsmemek ve bu gök
kubbede hos bir seda birakmak biz tanilerin yapabilecegi en kârli yatinmdir.
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insanlar bu
dünyadan ya
iyilikleriyle anilip huzur içinde
rahata ermi§
olarak aynhr ve
bu rahatliklanni
ebedi âleme tagirlar ya da
oliimleriyle insanlan rahata
erdirdikleri hâlde kendilerini
ebedî bir rahatsizhga mahkûm
ederler.

Prof. Dr. L Hakki Ünal
Din Igleri Yliksek Kurulu Üyesi

Hacci anlamak
Hz. Âi§e (r.a.)'den nakledildigine göre Allah Rasulii §6yle buyurmu§tur: “Beyt’i
(Kâbe'yO tavaf, Safa ile Merve arasmda yapilan sa’y ve §eytan ta§lama ancak
Allah’in zikri (amlmasi) için emrolunmu§tur.” (Ebû Davud, Menasik, 50.)
Bu hadis-i serifte sevgili Peygamberimiz, islam’in bes temelinden biri saydigi Hac ibadetinin (Buhan, iman, 1.) amacinin, diger ibadetlerde oldugu gibi, Allah’i anmak (hatirdan
gikarmamak) oldugunu bildirirken bir bakima, “sayih günlerde (tesrik günleri) Allah’i
anin” (Bakara, 203.), “Mes'ar-i Haram’da Allah’i anin” (Bakara,i98.), “hac ibadetinizi tamamlayinca, atalannizi andiginiz gibi veya ondan daha coskulu bir sekilde Allah’i anin”
(Bakara, 200.) ayetlerine de isaret etmis olmaktadir. En büyük zikir olan namazin (Ankebût, 45.) günlük edasinda bireysel olarak; Cuma ve Bayramlarda büyük cemaatlar iginde nasil Allah’i aniyorsak, ömürde bir defa yapmakla emrolundugumuz (Müslim, Hac,
73.) Hac ibadeti esnasinda da dünyanin dört bucagindan gelmis büyük bir müslüman
kitlesi iginde Allah’i anip O’na hamdimizi, sukrümüzi) ve kullugumuzu ifâ etmi§ oluyoruz.
Bütün ibadetlerde oldugu gibi hac ibadetinin amaci, anlami ve hikmetini iyi kavramak
son derece önemlidir. Bu önemi fark edemeyen bazi mü’minlerin haccin ifâsi esnasinda karsilastiklan sikinti ve zahmet sonucunda bazen, “ben buralara niye geldim?” gibi bir hayiflanma igine dustükleri görülmektedir ki bu, higbir samimi mü’min igin mazur görülebilecek bir §ey degildir.
Hac ibadetini eda eden kimse her seyden önce, Allah’in bir emrini yerine getirmis ve
böylece O’nun nzasini kazanmayi amaglami§tir. Esasen ilâhT buyruklann en önemli esprisi ve hikmeti budur. Bunun yaninda, hacca niyetlenen kimsenin, ona hazirlanirken, hac görevlerini yerine getirirken ve ibadetini tamamladiktan sonra, kendi kabiliyetine göre elde edecegi olumlu sonuglar vardir. Hac yolculuguna niyet eden kisi bir taraftan gerekli hazirhklan yaparken, diger taraftan günahlanna tevbe eder, üzerinde kul
hakki varsa bunlann sahipleriyle görüsup helalle§ir ve borglanni öder. Es, dost ve akrabalan ile vedalasir, özellikle, sag ise, ana-babasinin nzasini alir. Bu bir nevi, büyük
yolculuk diyebilecegimiz âhiret yolculugunun provasi gibidir.
Mekke’ye varan haci adayi, Kâbe etrafinda, cins, irk, renk, mevki, makam, zengin, fakir aynmi olmadan omuz omuza saf tutan, tavaf eden, Arafat’ta dualanyla Allah’a yönelen büyük kalabalik igerisinde kendisini, adeta mahser yerinde Allah’in huzuruna
gikmis birisi olarak algilar. Haci adayi, her gün en az bes defa yöneldigi ve Kur’an'da
Allah’in evi olarak nitelenen Kâbe’yi bizzat yerinde görüp, orada, basta Hz. Muhammed (s.a.s.) olmak üzere, gegmi§ peygamberlerin hak din ugrunda verdikleri mücadeleleri hatirlar ve asirlar boyunca birgok mü’minin namaz ve niyazlanna sahne olan
bir atmosferde yasayarak bu manevi zevki tatmis olur. Aynca, hac esnasinda Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabinin bulundugu cograff mekanlan ziyaret ederek ve
Kur’an’da, “Allah’in koydugu dinTi§aret ve nisanlar (§eâirullah)” olarak nitelenen (Baka-
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ra ,158; Hac, 32, 36.) mekanlarda bulunarak o dönemin havasini teneffüs etmis olur.
Mü’min, ihrama girerken büründügi) beyaz elbiseyle, kabre girerken bürünecegi kefenin benzerliginin suurunda olarak, bu kiyafeti tasidigi süre iginde, baska zamanlarda
kendisine mesru olan bazi davramslardan uzak kalip, gündelik aliskanhklanndan ve bagimlihklanndan kurtulma ve kendisini hesaba gekme imkanina kavusmus olur.
Hac esnasinda higbir seye zarar vermemek esas oldugundan, insanin gevresiyle iliskisinde son derece dikkatli davranmasi gerektigi ortaya gikar. Bu husustaki titizligin 61gusü, Kur’an-i Kerimdeki yasaklardan ve bu yasaklann gignenmesi hâlinde verilecek
cezalan bildiren ayetlerden anlasilmaktadir. (Bakara, 158, 196-200; Âl-i imran, 96-97; Maide,
2, 95-96; Hac, 26-29, 33-34.) Özellikle bitki ve hayvan türünden canhlara karsi gösterilmesi gereken özen, kisiye, baska zamanlarda kazanamayacagi ölgude bir duyarhhk saglar. Bunun yaninda öfkelenmemek, kimseyi incitmemek, sabirli ve güler yüzlü olmak gibi ahlakT davramslar da hacci geregi gibi yerine getirenlerin elde edecekleri manevi kazanglar arasinda yer alir. Dolayisiyla Müslüman, hac esnasinda, daha önce teorik olarak haberdar oldugu, fakat layiki He yasayamadigi bir dizi imânTve ahlâkT özellikler kazanir.
Hac görevini yerine getiren mü’minin bu özellikleri kazanabilmesi igin, yaptigi ibadetin
bilincinde olmasi ve her davranisinda Allah’in nzasini elde etmeyi gaye edinmis olmasi
gerekir. Bu nedenle, tavaf etmek, sa’y etmek, seytan taslamak, Hacerü’l-Esved’i 6pmek gibi sembolik yönü agir olan uygulamalann gerisinde yatan espriyi ve mesaji dü§unmek, hac günleri boyunca ibadetin amacini göz önünde bulunduran bir ruh hâli
ve manevi atmosfer iginde olmak önemlidir. Bu yüzden hac menâsikinin icrasinda, kisinin kendisini tehlikeye atarcasina tedbirsiz davranmasi ve bu arada diger mü’minleri
rahatsiz etmesi, elde edilecek sevaba mani olabilecegi gibi, günah kazanmaya da vesile olabilir. Aynca, o beldelerde ölmenin faziletli oldugu gibi yanhs bir anlayi§a kapilarak, bu ibadeti yerine getiremeyecek derecede yasli ve hasta olanlann, bile bile hacca
giderek hem kendilerini, hem de kendileriyle ilgilenenleri sikintiya sokmalannin o ki§ilere vebal yüklemeyecegi söylenemez. Ölmeleri hâlinde fazilet elde etmek bir tarafa, tedbirsiz davranarak o sonuca yol agmalannin hesabini Allah önünde verecekleri unutulmamalidir.
Hac ibadetinin hikmetlerinden birisi de, gesitli uluslara mensup Müslümanlann bir araya gelerek bulusmalan, birtakim sosyal ve kültürel farkhhklara ragmen islam karde§liginin kucaklayici atmosferinde tani§ip kayna§malandir. Gergekten de, dünyada Müslümanlann ya§adigi hemen her ülkeden az veya gok katihmin oldugu bu ibadet, Allah’in
iradesinden baska higbir seyin bir araya getiremeyecegi gok zengin bir irk, renk ve kültür mozayigini olu§turmaktadir. Allah’in kullan ve birbirlerinin din kardesleri olarak tek
amag etrafinda toplanan insanlann olusturdugu bu mozayigin mekani olan hac,
Kur’an’in “teâruf” olarak isimlendirdigi tanisip bili§menin saglanabilecegi en güzel platformdur. Bu platform genelde, Müslümanlann bilgi ve görgülerini tazeledikleri, bazen
de kendi yerel Müslümanhklarinin dar gergevesinde edindikleri birtakim yanhs dusunce
ve tasawurlan tashih ettikleri bir zemin olmaktadir. Bunun en güzel örnegi, Amerikali zenci Müslümanlann liderlerinden Malcolm X ‘in (6.1965), zenci irkinin üstünlügune
dayali islam anlayisinin yanh§hgini hac görevini eda ederken fark etmesi ve bu görusunden tamamen vazgegmesidir. Dolayisiyla hac, dünyanin neresinde yasarlarsa yasasinlar bütün Müslümanlann ayni degerlere sahip olduklan ve bu degerlerin kendileri igin ortak bir zemin olusturdugu gergegini ortaya koymaktadir.
Hac görevini yerine getiren mü’minler ülkelerine döndükten sonra, orada kazandiklan
tecrübeyle, birtakim fikrT, din? ve mezhebT ihtilaflara daha ho§görülü yaklasabilmekte,
Hz. Peygamberin müjdesinden hareketle, “anasindan dogmu§ gibi günahlanndan temizlendikleri” (BuhârT, Hac, 4.) inanciyla da, özel ve sosyal hayatlannda daha özenli ve dikkatli davranmaktadirlar. Bu yüzden, her ibadetin temel amaglanndan olan ahlakT olgunluk ve güzelle§me, hac ibadetinde adeta gözle görülür bir hüviyet kazanmaktadir.
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Tedbir bizden
Hilal b. Yisaf in, Zekvan’dan, o n u n da Ensar’dan bir adamdan naklettigine göre, Allah Rasulii (s.a.s.) yarasi olan bir adami ziyaret etti ve “falanca ogullarinm tabibini çaginn" dedi. £agirdilar. Tabib geldi. Hasta
(veya oradakiler), “Ey Allah'm Elçisi! Tedavi fayda verir mi?” dediler.
Hz. Peygamber, “Siibhanallah! Allah yeryiiziine §ifasim yaratmadigi bir
hastalik indirmi§ midir?” buyurdu.”
(Ahmed b. Hanbel, Miisned, 5/371)

Hastalik olgusu ve canli varhklann hastalanma potansiyeline sahip olmalan
yaratilisin bir gergegidir. Cenab-i Hak nasil her canliyi ölümlü kilmissa, o canlilann baska canli organizmalarin etkisiyle hastalanma potansiyelini de var etmistir. Yeryüzünde hastalik sebeplerinin tamamen yok edilme imkam varsa,
o zaman hig hasta olmama ihtimalinden de bahsedilebilir. Ancak gegmis tecrübeler ve yasadigimiz gag dikkate alinirsa, günümüz dünyasinda hastalik riskinin her zaman ve her yerde mevcut oldugu rahathkla sdylenebilir. O halde
yapilmasi gereken, hastalanmamak igin gerekli tedbirleri almak, hastalaninca
da en kisa sürede tedavisine basvurmaktir. i§te yorumunu yaptigimiz hadis-i
serifte sevgili Peygamberimiz, yarasi olan bir sahis igin tabip gagrilmasim istemekte, oradakilerin bunun taydali olup olmayacagi konusundaki tereddütleri üzerine, hastaligi yaratan Allah’m mutlaka sitasim da yarattigini bildirerek
bu sitayi aramak igin gerekli girisimlerin yapilmasini istemektedir. (Tirmizi, Tib, 2.)
Allah Rasulü (s.a.s.), insan hayatinin en ciddi konulanndan biri olan sagliga
özel bir bnem verdigi igin hem kendi sagligi, hem de arkada§lannin sagligiyla yakindan ilgilenmis ve devrinin bütün tedavi ybntemlerine ba§vurarak gerekli ilaglan kullanmi§tir. Sagliga verdigi bu bnem, hadis kitaplannin “tip” ve
“hastalik” bblümlerinde geni§ bigimde yer alan tavsiye ve bnerilerinden de
agikga anlasilmaktadir. iginde yasadigi toplumun, hastalik ve tedavi yollan
konusundaki tecrübe ve bilgi birikiminden istitade ederek, gerektiginde kendisi uyguladigi gibi, hasta olan arkada§lanna da, birgogu koruyucu hekimlik,
bir kismi da tedavi edici hekimlige ait gbzüm bnerileri sunmu§tur. Örnegin,
gesitli rahatsizliklannda detalarca kan aldirmi§ ve baskalarina da bunu tavsiye etmistir. (Buhan, Tib, 11-12.) Bir detasinda kan aldinrken yanina giren bir be-
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devi, ilk defa gbrdügü bu olay karsisinda korkmus ve Hz. Peygamber’in, kan
alana ücret vermesi üzerine de, “Derini kesen bu adama ne diye para veriyorsun?” diyerek saskinligim dile getirmesi üzerine, Allah Rasulü de, bu islemin
hacamat oldugunu ve bunun en iyi tedavi ybntemlerinden biri oldugunu bedeviye izah etmistir. (ton Sa’d, Tabakât, 1/444.) Zaman zaman, ateste kizdirilmis demirle daglama ybntemini kullanmis (Ahmed b. Hanbei, Müsned, 4/138.), bazen de bu
uygulamadan fazla hoslanmadigim ifade etmistir. (Buhan, Tib, 15-17.) Hz. Peygamber’in temizligin bnemine isaret ettigi (Müslim, Taharet, 1.) ve sik sik dislerin
misvaklanmasini tavsiye ettigi (Buhan, Cum’a, 8.) bilinen hususlardandir. Hastaliklann yayilmasini bnlemek igin, veba gibi bulasici hastaliklara maruz kalanlann bulunduklan yeri terk etmemelerini, baskalarimn da onlarin yanina girmemelerini bgütlemistir. (Buhan, Tip, 30.) Yiyecek-igecek kaplannin agizlarimn agik
birakilmamasim istemis (Müslim, Esribe, 96.), insanlann gelip gegtikleri yerlere ve
durgun sulara def-i hacet yapilmamasim emretmistir. (Müslim, Tahâre, 68.)
islam’in geldigi dbnemde Arabistan’da tabipligiyle On salmis insanlar vardi.
Hz. Peygamber bunlara deger verdigi gibi, kendisinin ve ashabinin saglik sorunlannda onlardan yararlanmislardir. Mesela, Hâris b. Kelede es-Sekafî
(6.50/670) bunlardan biriydi ve Allah Rasulü, hasta olan Sa’d b. EbT Râfi’a,
ona basvurmasim tavsiye etmisti. (Ebû Davud, Tib, 12.) Bu tabiplerden birisi de
Ebû Rimse et-TeymT(6.49/669)dir. Rivayete göre Ebû Rimse, kendisi gibi tabip olan babasi ile beraber Hz. Peygamber’i ziyarete gelmisti. Babasi, Hz.
Peygamber’in sirtinda güvercin yumurtasi büyüklügündeki et pargasini gbrünce, “Ben insanlar iginde en iyi tabibim, seni tedavi edeyim mi?” diye sormus,
Allah Rasulü de, “Hayir, onun tabibi onu yaratandir.” (ton Sa’d, Tabakât, 1/426.) diyerek muhtemelen kendisine zaran olmayan bu ben’i aldirarak saghgini riske
atmak istememi§tir.
Yorumunu yaptigimiz hadisten ve verilen brneklerden anlasilacagi üzere hastalik ve tedavi konusunda Allah Rasulü’nün tutum ve davramsi tamamen
Kur’ânToldugu gibi, insan akli ve tecrübesine de uygundur. Yani Hz. Peygamber, kendisinin ve arkadaslarimn maruz kaldiklan hastaliklar kar§isinda higbir
tedbir almadan eli kolu bagh bir §ekilde oturmamis, mücerret sabir ve tevekkül tavsiyesinde bulunmami§tir. Bizim brnek almamiz gereken nokta burasidir.
Yani, Hz. Peygamber’in, bu konuda takip etmemiz gereken sünneti, o zamanki tedavi ybntemlerini birebir uygulamaktan gok, onun saglik sorunlan ve tedavisi konusunda takmmis oldugu tavirdir. O günkü tedavi ybntemlerinin bir
kismi bugün kullanilmayabilir, hatta kullamlmasi sakincali da olabilir. Örnegin,
Hz. Peygamber, hicretten kisa bir süre sonra difteri veya kizil(zübha) hastaligina yakalanan Es’ad b. Zürâre’nin §i§en bogazinm daglanmasini emretmi§,
bir rivayete göre de bizzat kendisi iki kere daglamistir. Bu sirada Yahudilerin,
“Eger Muhammed gergekten peygamberse arkadasim iyilestirsin” demeleri
üzerine Hz. Peygamber, “ona dogrudan tayda veya zarar veremeyecegini”
sbyleyerek, kendisinde insan üstü bir güg olmadigini belirtmek istemistir. Nitekim Es’ad b. Zürâre kisa bir süre sonra bu hastaliktan vetat etmi§tir. (ton Sa’d,
Tabakât, 3/610-611.) Bugün kesin olarak te§his ve tedavileri yapilabilen ve etkili
laglari üretilmi§ olan bu gibi hastaliklann tedavisinde, “Hz. Peygamber, o zamanda sunlan bnermi§ ve uygulami§ti” diyerek ayni yolu benimsemenin, onu
brnek almakla bir ilgisinin olmadigi agiktir. ibn Haldun’un dedigi gibi, Hz. Peygamber bize tibbi bgretmek igin degil, dini bgretmek igin gbnderilmistir. (ton
Haidun, Mukaddime, 494.) O dinin iginde, insanlann maddi-manevi dünyalanna
faydali olacak her türlü evrensel ilkeye yer vardir. iste Hz. Peygamber’in tedavi ile ilgili israr ve tavsiyeleri de bu evrensel ilkelerden biridir.

ARALIK 2010 4 3 SAYI: 240

38

Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal
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VAKIF:
BİZE KALAN İYİLİK
Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: Bir koyun kesmişlerdi. Nebi (s.a.s.), ne kadar kaldığını
sordu. Hz. Aişe, “Bir kolundan başka bir şey kalmadı” dedi. Allah Rasulü,
“Demek ki, kolundan başka hepsi kalmış.” buyurdu. (Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyâme, 33.)

Vakıflar, toplumda
devletin ulaşamadığı,
bireylerin de
farkına varamadığı
muhtaçların
yardımına koşarak,
toplum içindeki
sorunların yine
toplum tarafından
çözülmesine katkıda
bulunan kurumlardır.
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Sevgili Peygamberimiz’in, koyunun, sadaka olarak dağıtılan kısmının ebedi âlemdeki karşılığını ima eden bu cevabı son derece anlamlıdır. Kalıcı
olanlar, doğal olarak, ebedi âlem için yapılanlardır. İnsanın meşru araçlarla kendisi için yaptıkları helal ve mübah kapsamındadır. İyilik daha çok,
ikinci ve üçüncü şahıslarla, daha doğrusu dış dünya ile ilişkide ortaya çıkan bir vasıftır. Örneğin, insanlara güzel davranmak, muhtaçlara yardım
etmek, zulme mani olmak, kalıcı olan ve sonuçları bizimle beraber öbür
âleme intikal eden eylemlerdir. Bu kalıcılığın bilincinde olan Müslüman
ecdadımız, hatıralarının fani dünya ile yok olup gitmesini istememişler,
kendilerini ebedî âlemin güzelliklerine taşıyacak vakıflar kurarak isimlerinin hayırla yâd edilmesini amaçlamışlardır.
Arapçada, “durmak”, “hapsetmek”, anlamındaki bir fiilden gelen “vakf/vakıf”, terim olarak, Allah rızası için, geliri (yararı) toplumun hizmetine sunulmak üzere, mülkiyetinin satılmaması ve devredilmemesi şartıyla bir
malın sürekli hayır maksadıyla bağışlanmasıdır. Bu maksatla kurulan hayır kurumlarına da vakıf denilir. Kur’an’da, mallarını Allah yolunda harcamaları, muhtaca, yoksula yardım etmeleri konusunda insanları teşvik eden
birçok ayetin yanı sıra özellikle, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”
(Âl-i İmran, 92.) ayeti vakfın Kur’ani temeli olarak kabul edilebilir. Nitekim bu
ayeti işiten Ebu Talha isimli bir sahabi, güzel bir bahçesini Allah yoluna bağışlamış, Hz. Peygamber de “Bu, kazandıran bir mal” diyerek takdirlerini
ifade etmiştir. (Buhârî, Eşribe, 13.) Hz. Peygamber’in de kendisine ait bir araziyi sadaka olarak bağışladığı bildirilmiştir. (Buhârî, Cihad, 86.) Ayrıca o, Uhut
savaşında şehit olan ve mallarının tasarrufunu kendisine bırakan bir sahabinin mallarını vakfetmiş (Ömer b. Şebbe, Tarihu Medine, 1/173.), Rume kuyusunu satın alıp vakfeden kimseyi Allah’ın bağışlayacağını ve bundan sevap
kazanacağını bildirmesi üzerine, Hz. Osman kuyuyu satın alıp insanların
istifadesine sunmuştur. (Nesâî, Cihad, 44.)
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Başta Hz. Peygamber’in yaİslam tarihinde vakfın
İslam’da malı
kın arkadaşları olmak üzere
dinî dayanağı olarak kabul edilen en önemli de- Allah yolunda harcamanın birçok Müslümanın öncülülil Hz. Peygamber’e ait bir (infak) en verimli yolu, bir ğünde gelişerek kurumsallaifadedir. Hayber’de kenmalı vakfederek insanla- şan vakıf geleneği, tarihi süreç içerisinde İslam mededisine (hurmalık) bir arazi düşen Hz. Ömer, Hz. rın sürekli yararlanmasını niyetinin önemli bir unsuru
olmuş ve çok sayıda sosyal
Peygamber’e gelerek, “Ey
sağlamak olarak kabul
ve kültürel kurumun tesisine
Allah’ın elçisi! Hayber’de
edilmiştir.
imkân sağlamıştır. Gelirleri
bana, şimdiye kadar sahip
artan vakıflar sayesinde bilim ve sanat alaolmadığım güzellikte bir yer düştü. Ne yapnına yatırımlar yapılmış, dinî kurumlar varmamı emredersin? deyince Hz. Peygamber,
lıklarını vakıf gelirleriyle sürdürmüşlerdir.
“İstersen aslını habset (vakfet), (mahsulünYaralı hayvanların bakımını üstlenmekten,
den) sadaka ver.” buyurdu. Bunun üzerine
evlenecek gençlere yardım etmeye, aşevi,
Hz. Ömer, aslının satılmaması, hibe edilmehastane, çeşme, köprü yapımından borçmesi, miras bırakılmaması şartıyla bahçenin
luların borcunu ödemeye varıncaya kadar
ürününü (gelirini), fakirlere, akrabaya, köçok geniş bir alana yayılan vakıf hizmetleri,
lelere, savaşanlara, yolculara ve misafirletoplumsal kaynaşmanın sağlanmasına katre sadaka olarak bağışladı.” (Müslim, Vasıyye,
kıda bulunmuştur. Yardımlaşma ve daya15.) Hz. Ömer halife olunca, başka mallarınışmaya yaygın bir kurumsal nitelik kazannı da vakfederek, vakfın şartlarını ve kimdıran vakıf hizmetleri sebebiyle, İslam meler tarafından idare edileceğini bir vakıfnadeniyeti aynı zamanda bir “vakıf medeniyeme ile belirledi.
ti” olarak da adlandırılmıştır.
İslam’da malı Allah yolunda harcamanın
Vakıflar, toplumda devletin ulaşamadığı, bi(infak) en verimli yolu bir malı vakfedereylerin de farkına varamadığı muhtaçların
rek insanların sürekli yararlanmasını sağlayardımına koşarak, toplum içindeki sorunmak olarak kabul edilmiştir. Çünkü sadaka
ların yine toplum tarafından çözülmesine
olarak verilen bir mal harcanıp tükenirken
katkıda bulunan kurumlardır. Vakıf yoluyla
vakfedilen malın geliri uzun süre muhtaçyoksul kimseler zenginlerden minnet duyalara sarf edilebilmektedir. Vakfedilen malın
rak yardım almak yerine, ihtiyaçlarını hayır
sürekliliği esas olduğundan, geliri devamlı
kurumlarından karşıladıkları için toplumsal
olan gayrı menkul malların vakfı uygun buayrışmanın önüne geçilmiş, ayrıca malın salunmuştur. Yapılan hayrın sürekliliği, kadece zenginler arasında dolaşımı engellenzanılan sevabın sürekliliğini de sağladığınmiştir. Günümüzde, kapitalist ekonominin
dan müminler mallarını vakfetme konusunacımasız dişlileri arasında çaresiz kalan, zada adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bunu
yıf, güçsüz, hasta, engelli, yaşlı, dul ve yeteşvik eden bir hadiste Hz. Peygamber şöytimlerin sığınabilecekleri en güvenli liman
le buyurmuştur: “İnsan ölünce, üçü dışında
da, karşılığı sadece Allah’tan beklenen ve
bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-ı
din, ırk ayrımı yapmadan herkesin yardımıcariye (sürekli sadaka), kendisinden istifana koşan bu tür hayır kurumlarıdır. O yüzde edilen ilim, arkasından hayır duada buden geçmişimizin şeref âbidesi olan vakıf
lunan salih evlat.” (Müslim, Vasiye, 14.) Hadiste
geçen sürekli sadakanın sevabını öldükten
hizmetleri, o mirasın hayırlı halefleri tarasonra da kazanmak isteyen müminler, çeşfından bugün yeniden ihya edilmekte, bu
me, köprü, okul, cami, hastane gibi insanlıfedakâr insanlar, kurdukları çeşitli organiğın hizmetine tahsis ettikleri eserleri vakfezasyonlarla sadece ülkemize değil, dünyaderek, hem hayırla anılmak, hem de sevapnın dört bir yanına hayır kervanlarını ulaşlarını artırarak manevi yönden kazançlı çıktırmaktadırlar. Allah’ın nimetleriyle pervermak istemişlerdir. Bu, bir anlamda, iyiliklede olan zengin Müslümanların bu hizmetlerin sürekli hâle gelmesi ve hayrın sistemli
re yapacakları katkılar, bu dünyada yapabibir şekilde devam etmesidir.
lecekleri en kazançlı yatırım olacaktır.
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Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

BİR İFTİRA ÜÇ GERÇEK
Hz. Aişe’ye atılan iftira (ifk) olayında Allah Rasulü (s.a.s.) ona şöyle hitap etmiştir: “Ey Âişe!
Senin hakkında bana şöyle şöyle şeyler ulaştı. Eğer bunlardan beri isen Allah seni tebrie
edecek (temize çıkartacak) tir. Eğer bir günaha bulaştıysan Allah’tan af dile ve O’na tevbe et. Çünkü kul itirafta bulunur ve tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.” (Buhârî,
Megazî, 34.)

Peygamberimiz,
dedikoduların
alıp yürüdüğü bir
ortamda, gerekli
soruşturmaları
yapmış ve en
önemlisi, olayın
netlik kazanmadığı
dönemde bile eşine
kötü muamelede
bulunmamıştır.
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Bu hadis, Hz. Aişe’nin, hayatında karşılaştığı en talihsiz olaylardan biri olan
“ifk hadisesi” ve akabinde geçirdiği sıkıntılı günleri detayıyla anlatan uzun
bir rivayetin parçasıdır. İfk hadisesi, hicretin 6. yılında, Hz. Peygamber’in,
Müstalikoğullarına karşı düzenlediği seferin dönüşünde meydana gelen bir
olay dolayısıyla patlak vermiştir. Allah Rasulü (s.a.s.) ile birlikte bu sefere
katılan Hz. Aişe, dönüş yolculuğunda, ordunun konakladığı bir yerde, tam
hareket edilmek üzereyken, devesi üzerinde taşınan ve hevdec adı verilen
kapalı, yuvarlak ve üstü kubbeli kafesinden def-i hacet için çıkmış ve bu arada gerdanlığını kaybetmişti. Gece karanlığında gerdanlığını ararken biraz
oyalanmış ve bu arada ordu hareket etmişti. Hz. Aişe’nin dışarı çıktığını görmeyen taşıyıcılar, genç ve zayıf olan Hz. Aişe’yi içinde zannederek hevdecini deveye yükleyip yola koyuldular. Geri döndüğünde ordunun uzaklaştığını gören Hz. Aişe, kendisini almaya gelirler umuduyla olduğu yerde beklerken uykuya daldı. Bu esnada ordunun artçılarından olan Safvan b. Muattal
ismindeki sahabi, Hz. Aişe’yi görüp uyandırdı ve devesine bindirerek orduya yetiştirdi. Hz. Aişe ile Safvan’ın yalnız geldiklerini gören münafıkların reisi Abdullah b. Übey, onlar hakkında iftiraya başladı. Buna alet olan birkaç
kişinin katılımıyla iftira ve dedikodu yayılmaya başladı. Olayın gerçek mahiyetinden haberdar olmayan sevgili Peygamberimiz ailesiyle ilgili dedikodulardan son derece rahatsız oldu. Kendisine yapılan iftirayı duyan Hz. Aişe
de Hz. Peygamber’in izniyle babasının evine gitti ve üzüntüsünden günlerce
ağladı. Bu olaydan bir ay sonra Hz. Aişe’nin suçsuz olduğunu bildiren ayetler geldi. Bu ayetlerde, yapılan dedikoduların tamamen asılsız ve iftira olduğu bildirildi. Hz. Aişe’nin namuslu olduğu haber verildi. Müminlerin bu olayı işittiklerinde iftira olarak değerlendirmeleri gerektiği hatırlatıldı ve bu şekilde hareket etmeyenlerin tavrı kınandı. Allah’ın, müminleri, bir daha buna
benzer bir durumu tekrarlamaktan sakındırıp uyardığı açıklandı. İnananlar
arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzu eden kimselerin çetin bir azaba
uğrayacağı bildirildi. (Nur, 11-21.) Allah Rasulü, masum olduğunu bildiren
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zalandırmada da bulunamaz. Hz. Peygamber’in
bu olaydaki tutumuyla, basit bir şüphe ya da
söylenti karşısında, karısını, kızını, şüphelendiği diğer insanları gözünü kırpmadan öldürebilen ve bunu da namus adına yaptığını söyleyen
günümüz Müslümanlarının tutumu arasında bir
karşılaştırma yapmak anlamlı olacaktır.

ayetlerin nazil olduğunu büyük bir sevinçle Hz.
Aişe’ye müjdeledi. Ancak, yapılan dedikoduların
etkisinde kaldığını düşündüğü ve bu yüzden kırgın olduğu anlaşılan Hz. Aişe’nin Allah Rasulü’ne
verdiği cevap oldukça manidardı: “Aziz ve Celil
olan Allah’a hamd ediyorum sana değil.” (Ahmed
b. Hanbel, Müsned, 6/30.) Hz. Peygamber halka bir
açıklama yaparak durumu bildirdi ve olayla ilgili nazil olan ayetleri okudu. İftiraya karışanlara kazf cezası (Bk. Nûr, 4.) uygulanmasını emretti.

Hadisten çıkartılabilecek ikinci sonuç, insanlar
hakkında su-i zanda bulunmamak ve ispat edilememiş olaylardan dolayı kimseyi suçlamamaktır.
Bilindiği gibi, kişilerin, özellikle hanımların dış
görünüşüne, kılık kıyafetine ve bazı davranışlarına bakarak olumsuz yargılarda bulunmak özellikle erkeklerin çok yaptıkları bir iştir. Ağzımız
açılınca, sadece hedefteki kişi değil, yedi sülalesi de bizim kafamızdaki kötü insan nitelemesinden nasibini almaktadır. Hâlbuki Cenab-ı Hak,
iffetli kadınlara zina isnadında bulunup da dört
şahit getiremeyenlere 80 sopa vurulmasını ve şahitliklerinin ebediyen kabul edilmemesini emretmiştir. (Nur, 4.) Ayette, erkeklere değil de, özellikle kadınlara yapılan iftiradan bahsedilmesi; bu
işin daha çok erkekler tarafından kadınlara yönelik işlenmesi ve bundan da en çok kadınların etkilenmiş olmasından dolayıdır. Nitekim Hz.
Aişe’nin kendisine yönelik iftiradan dolayı ne kadar büyük acı çektiği, kaynak olarak verdiğimiz
hadis kitabındaki uzun rivayet okununca görülecektir. Onun çektiği bu sıkıntı ve üzüntüyü belli
ölçüde Allah Rasulü de paylaşmış ve Hz. Aişe’nin
masumiyeti anlaşılınca ona iftirada bulunanları
Allah’ın emri gereğince derhal cezalandırmıştır.
Bu, İslam Dininin, insan onuruna ne kadar büyük bir değer verdiğinin çok somut bir örneğidir.

İfk olayını anlatan uzunca rivayetin orijinalinde yer alan “elmemti” kelimesi, aslında, Allah
Rasulü’nün, Hz. Aişe’nin böyle bir şey yapabileceğine fazla ihtimal vermediğini göstermektedir. Arapçada “elemme” fiili bir şeye yaklaşmayı ifade eder. “Ellememu” ise, “bir günahı işlemeden ona yaklaşma” olarak tanımlanmış ve
küçük günahları ifade için de bu kelime kullanılmıştır. (İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, 4/556.) Nitekim
Kur’an-ı Kerim’deki kullanımı da böyledir. (Necm,
32.) Allah’ın bildirmediği ve kendisinin de başka
yollardan haberdar olmadığı bir olay hakkında
Allah Rasulü’nün tereddüt içinde kalması gayet
doğaldır. Gaybı bilmediğine ve insanların kalplerinden geçeni de okuyamayacağına göre, yapılan dedikodulardan etkilenmesi kaçınılmazdır.
Buna rağmen ailesine ve Safvan b. Muattal’a güvendiğini, onun hiçbir zaman evine yalnız başına girmediğini belirtmiş, Hz. Aişe’nin hizmetçisi
Berîre’den ve eşi Zeynep’ten de Hz. Aişe ile ilgili bir şüpheleri olup olmadığını sorarak onların
tezkiyelerini almıştır. (Buhârî, Megâzî, 34.) İşte bu
noktada Hz. Peygamber, sevgili eşine, bu günahı işlediğine açıkça delalet eden bir kelime yerine, ona yaklaştığı ya da bulaştığı ihtimalini ifade eden bir kelime seçerek nasihatte bulunmuş
ve bir kusur işlediyse Allah’tan af dilemesini istemiştir.

Hadisten elde edilebilecek üçüncü sonuç ta şudur: Hz. Aişe bu sıkıntılı günlerinde bir ay boyunca babasının evinde kalmış ve anne-babasından
çok yakın destek ve teselli görmüştür. Bu tür iftira ve isnatlara maruz kalan günümüz kadınlarının birçoğunun en başta ailelerinden gördükleri
şiddet ve dışlama düşünülürse Hz. Aişe’nin ebeveyninin takındığı tavır örnek alınacak bir tavırdır. Çünkü dinimiz, bir sıkıntıya maruz kalan din
kardeşinin yardımına diğerlerinin koşmasını emretmekte, bir yanlışa düşene, diğerlerinin, “iyiliği
tavsiye ve kötülükten sakındırma” görevini yerine getirmesini istemektedir. Bu görevleri öncelikli ve en etkili şekilde yapabilecek olanların da
kişinin ailesi olduğunda şüphe yoktur.

Bu hadisten çıkarabileceğimiz ilk önemli sonuç,
kulun hata ve günahtan masun (korunmuş) olmadığı, günahların kefaretinin de ancak yapılan iyilikler ve Allah’tan samimi bir kalple af dilemek olduğu hususudur. Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz, dedikoduların alıp yürüdüğü bir ortamda, gerekli soruşturmaları yapmış
ve en önemlisi, olayın netlik kazanmadığı dönemde bile eşine kötü muamelede bulunmamıştır. Çünkü erkek olsun kadın olsun herkes kendi
yaptığından sorumludur. (Tur, 21.) Kimse kimsenin günahını çekmeyeceği gibi (Fâtır,18.) bilfiil ce-
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Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Din İşleri Yönetim Kurulu Üyesi

ATEŞTEN GÖMLEK
Hz. Aişe (r.a.), Allah Rasulü (s.a.s.)’nün şöyle buyurduğunu nakletti: “Allah’ım! Kim ümmetimin işiyle ilgili bir göreve gelir de onlara zorluk çıkarırsa, sen de ona zorluk çıkar. Kim de
ümmetimin işiyle ilgili bir göreve gelir de yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak davran.” (Müslim, İmâre, 19.)

Topluma hizmetin
organize biçimi
olan devlet
mekanizmasının
iyi işleyişiyle
sorumlu olan
yöneticiler, içinden
çıktıkları topluma
yabancılaşarak
birer zorba haline
gelirlerse, “ahkemu’lhâkimîn” olan
Yüce Yöneticinin
huzuruna, sorumlu
oldukları kişilerin
vebalini üstlenmiş
olarak çıkacaklardır.

Bu hadis, Hz. Aişe’ye bir şey sormak için gelen tabiundan Abdurrahman
b. Şimâse (ö. 90) tarafından nakledilmiştir. Aralarında geçen diyalogda Hz. Aişe ona nereli olduğunu sormuş, Mısırlı olduğunu söyleyen
Abdurrahman’a, “Bu savaşta emiriniz (Muaviye b. Hudeyc) (ö.52) nasıl?”
diye sorunca Abdurrahman, “Ondan bir kötülük görmedik. Birimizin devesi ölse deve verir. Kölesi ölse köle verir. Nafakaya ihtiyacı olsa nafaka
verir,” şeklinde karşılık vermiştir. Bunun üzerine Hz. Aişe, “(Muaviye b.
Hudeyc’in) kardeşim Muhammed b. Ebubekr’e yaptığı, beni, bunu söylemekten menetmez” diyerek yukarıdaki hadisi nakletmiştir. (Müslim, İmâre,
19; İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Gâbe, 5/206-7.) Muaviye b.Hudeyc’in, Amr b. el-Âs’ın emriyle Hz. Aişe’nin kardeşi Muhammed b. Ebubekr’i öldürdüğü kaynaklarda zikredilmektedir. (Üsdü’l-Gâbe, 5/206.) Müslim’in Sahih’inde, bu hadisin arkasından, “hepiniz çobansınız” hadisi yer almakta, “emirin (yöneticinin),
insanlar üzerine çoban olduğu ve halkından sorumlu olduğu” bildirilmektedir. (Müslim, İmâre, 20.)
Yöneticilik, toplumsal hayatta üstlenilen en büyük sorumluluktur. Yerine
göre, yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi adına karar veren insanların
taşıdıkları mesuliyetin ağırlığı, bunun nihai hesabını Allah’a vereceklerine
inanan müminler için büyük bir yüktür. Hakkını verebilenler için binlerce
hayır dua ve ebedî mutluluk vesilesi olan bu görev, kendi çıkar ve ihtirasları uğruna halkına zulmedenler için, giyeni her iki dünyada da yakıp kavuracak ateşten bir gömlektir. Bunun bilincinde olan birçok İslam büyüğü geçmişte kendilerine tevcih edilen görevlerden ısrarla kaçınmışlar, hatta bu uğurda hapsi ve ölümü bile göze almışlardır.
Kur’an-ı Kerim’de, müminlere belirli bir yönetim biçimi öngörülmemiş olmakla beraber, iyi bir yönetimin nasıl olacağıyla ilgili ilkeler verilmiştir.
Bunların başında ehliyet ve liyakat ilkesi vardır. İkincisi adalettir. Cenab-ı
Hak, “Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm
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verdiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.”
(Nisâ,58.) buyurmaktadır. Adaleti emreden ve
zulmü kötüleyen birçok ayet, (Bakara, 188; Nisâ,10;
Maide, 8, 42; Enam, 152; Nahl, 90; Sad, 26.) âdil bir yönetim ilkesinin çok önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu önemi idrak eden atalarımız,
“Devlet küfür ile payidar olsa da zulüm ile payidar olmaz” demişlerdir. İyi yönetimin diğer bir
ilkesi günümüzün deyimiyle katılımcılıktır. Bu
da seçimle olur. Yöneticiler ilâhî bir lütufla gelmeyeceğine göre insanların kendi yöneticilerini
seçmeleri en uygun yöntemdir. Nitekim Allah
Rasulü, İslam’a davet ettiği insanlardan, kendisini destekleyeceklerine dair söz (biat) almış
ve onların desteğiyle toplumun lideri olmuştur.
Bu yüzden, Allah’ın, kendisini elçi olarak gönderdiğini defalarca söylediği halde, hiçbir zaman, onlar üzerine yönetici olarak gönderildiğini beyan etmemiştir. İnananların desteği onu,
toplumun doğal lideri ve yöneticisi yapmıştır.
Kendisinden sonra gelen ilk dört yönetici de,
toplumun çoğunluğunun biatiyle yani onayı ile
başa geçmişlerdir. Daha sonra halife olarak anılan bu yöneticilerin arkasından, silahlı güçlerini
kullanarak başa geçen ve yönetimi bir hanedan
mirasına dönüştüren idareciler, toplum üzerinde manevi nüfuz oluşturmak için “halifelik” gibi
bir unvanı da kullanmışlardır.
Bilindiği üzere İslam dininde “halifelik” diye
bir yönetim biçimi olmadığı gibi, Kur’an ve sünnetten kaynaklanan böyle bir kurum da yoktur. Allah Rasulü’nün vefatından sonra başa geçen ilk yöneticilere “halifetü Rasulillah” (Allah
Rasulü’nün halefi/ardılı) denmesinden kaynaklanan bu kullanım, sonradan özel bir anlam
kazanmaya başlamıştır. Hicri 1. asrın ilk yarısında daha çok, “emiru’l-müminin, imamu’lmüminin” (müminlerin emiri/yöneticisi/önderi) hitabına muhatap olan idareciler, “halife”
kullanımının giderek yaygınlık kazanmasından sonra Hz. Peygamber’in manevi halefliğine de aday olduklarını imâ eden bu unvanı bazen toplum üzerinde bir otorite aracı olarak kullanmışlar, bazıları daha da ileri giderek, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” gibi nitelemelerle hâkimiyetlerine ilahî bir unsur katmaya çalışmışlardır. Halbuki Hz. Peygamber’in
vefatından sonra başa geçen yöneticiler, onun
peygamberlik görevinin değil, yönetim görevinin halefi olmuşlardır. Peygamberlik göre-

vinin kendisiyle son bulduğu Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in elçilik görevine halef olmak doğal
olarak mümkün değildir. İlk halifeler de zaten böyle bir iddiada bulunmamışlardır. Allah
Rasulü, manevi mirası olan İslam Dinini ise bütün bir ümmete bırakmış ve onlardan bu mirasa
layıkıyla sahip çıkmalarını istemiştir.
İyi bir yönetimin vazgeçilmez unsurlarından birisi de meşverettir. Serahsî’nin (ö. 490), “akılların birbirine aşılanması” (el-meşveretu telkîhu’lukûl) (Usûl, 2/94.) olarak tanımladığı meşveret,
bugünün ifadesiyle görüş alışverişinde bulunmaktır. Bu da yönetenlerle yönetilenlerin birbirlerine yakın olmalarını, ya doğrudan ya da
dolaylı yoldan görüş ve önerilerini paylaşmalarını gerekli kılar. Demokratik bir yönetimin
esası da budur. Hemen her konunun uzmanlık
gerektirdiği günümüzde, ehil olanı istihdam etmek ve iyi bilenle istişare etmek başarılı bir yönetimin ön şartıdır. Cenab-ı Hak elçisine, çevresindekilerle istişare etmesini emretmekte (Âl-i
İmran, 159.) müminlerin işlerinin de kendi aralarında istişare ile olduğunu bildirmektedir. (Şûrâ,
38.) Peygamberi meşveretle emrolunan bir dinde, kerametleri kendilerinden menkul, her söyledikleri hikmet, her yaptıkları isabet kabul edilen kimselere yer olmadığı açıktır. İster dinî, ister siyasi hangi alanda olursa olsun, akıllarını
başkalarına rehin veren insanların, akıl nimetini kötü kullanmaktan hesaba çekileceklerinde şüphe yoktur. Başkalarının komutlarıyla hareket edip kendi iradelerini kullanmayan, söz
ve eylemlerinin arkasında duramayan kişilerin
şahsiyetli mümin oldukları da söylenemez.
Burada yorumunu yaptığımız hadis, her kademedeki yöneticinin toplumuna hizmet etmek,
onlara yumuşak davranmak ve işlerini kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu bildirmektedir.
Sevgili Peygamberimiz’in buyurduğu gibi, bu
kolaylığı sağlayanların öbür dünyadaki işleri de
kolay olacaktır. Topluma hizmetin organize biçimi olan devlet mekanizmasının iyi işleyişiyle sorumlu olan yöneticiler, içinden çıktıkları
topluma yabancılaşarak birer zorba haline gelirlerse, “ahkemu’l-hâkimîn” (Tîn, 8.) olan Yüce
Yöneticinin huzuruna, sorumlu oldukları kişilerin vebalini üstlenmiş olarak çıkacaklardır.
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MERHAMET GÜNEŞİ
Cabir b. Abdullah (r.a.)’dan nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Benimle sizin durumunuzun örneği ateş yakan bir adamın örneğine benzer. Pervane ve
kelebekler ateşe düşmeye başlayınca adam onları engellemeye çalışır. Ben de sizi kuşağınızdan tutup ateşten korumaya çalışıyorum ama siz elimden kaçıp gidiyorsunuz.” (Müslim,
Fedâil, 19.)

Hz. Muhammed
(s.a.s.), bütün hayatı
boyunca şefkat
ve merhametin
timsali olmuş,
toplumsal hayatın
her alanında, söz
ve uygulamalarıyla
ümmetine âdeta
bir merhamet
eğitimi vermiştir.
Onu elçi gönderen
Allah’ın beyanıyla,
çevresindekilerin
sıkıntı çekmesi ona
ağır gelmiştir. Çünkü
o, müminlere karşı
son derece şefkatli
ve merhametlidir.
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Hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk’ın, kullarına merhametinin bir tecellisi olarak,
âlemlere rahmet olarak gönderdiği (Enbiyâ, 107.) sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’nın, insanları ebedî felaketten kurtarmak
için gösterdiği çabanın çarpıcı bir tasviridir. Bir ışık kaynağı olarak yöneldikleri ateşin biraz sonra kendilerini yakacağından habersiz kelebek ve
pervaneler nasıl kendilerini adeta ateşe atıyor ve ateşin başındaki adam
da onları uzaklaştırmaya çalışıyorsa, sevgili peygamberimiz de, ebedî bir
felakete ve can yakıcı bir azaba yöneldiklerinin farkında olmayan gafil insanları birer birer yakalayıp sahil-i selamete çıkarmak için çırpınıyor fakat onlar ısrarla ateşe doğru koşuyorlar. Onun bu canhıraş çabasına, “Bu
söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, neredeyse onların ardına düşüp kendini
helak edeceksin.” (Kehf, 6.); “Onlar iman etmiyor diye, neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.” (Şuarâ, 3.) ayetleriyle şahitlik eden Cenab-ı Hak,
dalalet ve hidayetin kendi elinde olduğunu bildirdikten sonra, “O halde, iman etmemelerinden ötürü üzülüp kendini mahvetme! Çünkü Allah
onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor.” (Fâtır, 8.) buyurarak rahmet elçisini teselli etmiştir.
Rahmeti her şeyi kuşatan (A’râf, 156.), şefkat ve merhameti kendisine ilke
edinen (En’âm, 12, 54.) ve müminlerin birbirlerine merhamet tavsiyesinde
bulunmalarını isteyen (Beled, 17.) Cenab-ı Hakk’ın insanlara merhametinin en açık delillerinden biri de gönderdiği elçilerdir. Bu elçilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.s.), bütün hayatı boyunca şefkat ve merhametin timsali olmuş, toplumsal hayatın her alanında, söz ve uygulamalarıyla ümmetine âdeta bir merhamet eğitimi vermiştir. Onu elçi gönderen Allah’ın beyanıyla, çevresindekilerin sıkıntı çekmesi ona ağır gelmiştir. Çünkü o, müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir.
(Tevbe, 128.) Allah’ın rahmetinin bir yansıması olarak etrafındakilere yumuşak davranmış (Âl-i İmran, 159.), onları asla kırmamıştır. Bilmeyerek üzdüğü
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le hareket eden insan, başkalarıve ağır gelebilecek sözler söylena zarar vermek bir yana bilerek
diği kimselere, bu sözlerinin bir
bir karıncayı incitmekten bile ratezkiye ve rahmet vesilesi olması
Onun
merhameti,
hatsız olur. Başkalarının acısını
için Allah’a dua etmiştir. (Müslim,
çocuğu ağlayan
Birr, 89.) Müminlerin, birbirlerine
paylaşır, derdiyle hemdert olur.
Dünyanın neresinde olursa olmerhamette, sevgi ve ilgide, raanneye sıkıntı
sun zulme ve haksızlığa uğrayanhatsızlanan bir organın ızdırabıvermemek için,
lara, felakete düçar olanlara, açta
na ortak olan bir beden gibi oluzun kıldırmak
açıkta kalanlara, yardım için çaba
malarını tavsiye etmiştir. (Buhârî,
istediği bir namazı sarf eder, hiç olmazsa dualarıyla
Edeb, 27.) “İnsanlara merhamet etkalbinde onlar için bir yer ayırır.
meyene Allah’ın da merhamet
kısa kesmesine
İslam’ın merhamet eğitiminden
etmeyeceği” (Buhârî, Tevhid, 2.) hakadar uzanmıştır. geçmiş mümin, başta ailesi, akdisiyle bu merhamet şemsiyesirabaları, komşuları ve çalışma arnin sadece müminleri değil, bükadaşları olmak üzere toplumun
tün insanları kapsadığına işaher kesimiyle sağlıklı bir ilişki ve
ret etmiştir. “Merhamet etmeyene
iletişim içinde olur. Mümkün olmerhamet olunmaz.” (Buhârî, Edeb,
27.) genel uyarısıyla da, hayvanlara kötü muaduğunca çatışmadan, kavgadan ve stresten
uzak bir hayat sürdürür. Sevgi dolu yüreğinmeleden, (Müslim, Tevbe, 25; Nesâî, Dahâyâ, 41.) bide kine, nefrete, düşmanlığa, fesada ayıracak
reysel ve toplumsal hayatın her alanına kayer bulamaz. Mevlana’nın dediği gibi, öfke
dar, şiddetten ve aşırılıktan uzak durulmasını
ve kızgınlıkta ölü gibi, şefkat ve merhametistemiştir. Bu sebeple, Allah’ın nimetlerinden
te güneş gibi olur. Yunus’un; “Sövene dilsiz
kendilerini mahrum etmek isteyenlere müsagerek / Dövene elsiz gerek” diyerek tanımlaade etmemiş, (Buhârî, Savm, 51; Ahmed b. Hanbel,
5/266.) ailesine şiddet uygulayanlara göz yumdığı dervişlik kadar olmasa da, dilini sövmeden, elini dövmeden uzak tutar.
mamıştır. (Nesâî, Talak, 53.) Çocuklarına ve torunlarına gösterdiği sevgi ve şefkati yadırgaGeçmişten günümüze, sevgisizliğin ve acıyan bedevi araplara merhamet dersi vermişmasızlığın ne büyük felaketlere yol açtığı
tir. (Buhârî, Edeb, 18.) Oğlunun ve torununun
dünyamızda bugün de muhtaç olduğumuz
hastalık ve vefatlarında tutamadığı gözyaşlaen önemli hasletler sevgi ve merhamettir.
rına şaşıranlara, merhametin insani bir duyBireylerden toplumlara kadar, hangi kamufgu olduğunu hatırlatmıştır. (Buhârî, Cenâiz, 43;
laj altında olursa olsun, her çatışmanın, böMerdâ, 9.) Onun merhameti, çocuğu ağlayan
lüşemediğimiz her şeyin altında sevgi, anlaanneye sıkıntı vermemek için, uzun kıldıryış ve merhamet eksikliğinin yattığını söylemak istediği bir namazı kısa kesmesine kadar
mek yanlış olmaz. “Ben gelmedim dava için /
uzanmıştır. (Buhârî, Ezan, 65.) Nihayet, kendisiBenim işim sevgi için / Dostun evi gönüllerne ve müminlere karşı en ağır baskı ve zuldir / Gönüller yapmaya geldim” diyen Yunus
mü reva gören Mekkeli müşriklere karşı, eliEmre gibi gönül yıkmak yerine, dostun yani,
ne fırsat geçtiği halde, engin merhametinden
Allah’ın evi olan gönülleri yapabilsek, kırıldolayı, misilleme bile yapmamış, peygambemış kalpleri onarabilsek, yaptığımız kavgalare yakışan bir âlicenaplıkla onları affetmiştir.
rın ne kadar boş, üç günlük dünya için ebedî
(Sîretu İbni Hişam, 4/41.)
yurdumuzu viran etmenin ne kadar anlamsız
Her işine, sonsuz merhamet sahibi Allah’ın
olduğunu göreceğiz. Yorumunu yaptığımız
Rahman ve Rahîm isimleriyle başlayan mühadis, kaynağını Rahman’dan alıp ışığını bümin, aslında, bütün varlık âlemiyle bir mertün insanlığa yayan merhamet güneşi sevgili
hamet ilişkisi kuracağının sözünü de vermiş
Peygamberimizin, bu güneşe gözlerini kapaolmaktadır. Bu söz, bir bakıma, canlı-cansız
tıp karanlığa koşanlara ne kadar üzüldüğünü
bütün varlıklara karşı sevgi, şefkat ve merhave onları kurtarmak için ne büyük gayret sarf
metle yaklaşma yükümlülüğüdür. Bu bilinçettiğini gözler önüne sermektedir.
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KÖTÜ SÖZÜN SAHİBİ
Abdullah b. Amr (r.a.)’dan nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Büyük günahların en büyüklerinden birisi kişinin ana-babasına lanet etmesidir. “Ey
Allah’ın elçisi! Nasıl olur da kişi ana-babasına lanet eder!” denilince Hz. Peygamber, “Bir
adam, başka bir adamın babasına söver, o da onun babasına ve annesine söver.” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 4.)

“Öfkeyle kalkan
zararla oturur”
atasözü hiç şüphesiz,
yaşanan nice acıklı
olayların birikimiyle
oluşmuş kolektif bir
tecrübenin ifadesidir.
Aile ortamından,
kahvehane köşelerine,
trafikten stadyumlara
kadar, gencinden
yaşlısına herkesin
psikolojisine uygun
olarak içini boşaltma
ve rahatlama vesilesi
olarak kullandığı
sövgü bir muhataba
yöneldiğinde, ciddi
bir çatışmanın
sebebi haline
dönüşmektedir.
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Hadis-i şerif, “kem söz sahibine aittir” atasözünün kaynağı olabileceği gibi,
bunu açıklayan bir özelliğe de sahiptir. Kişinin başkalarına yaptığı sövgü
ve hakaret, kendisi gibi nefis taşıyan ve öfkelenme potansiyeli olan muhatabı tarafından çoğunlukla hemen iade edilmekte, böylece, sövgüde hedef
alınan kişi veya kişilerin muadilleri aynı hakarete maruz kalmaktadırlar.
Dolayısıyla kötü söz sonunda sahibine dönmekte ve onun üzerinde kalmaktadır. Başka bir ifadeyle, karşılığını bulmasa da kötü söz, sonuçta sahibini sorumlu kılmakta ve onun karakterini ele vermektedir. İşte sevgili
peygamberimiz, başkasının ana-babasına söven kişinin, yaptığı hakaretin
karşılığını aldığında, kendi anne-babasına sövmüş gibi olacağını çarpıcı bir
anlatımla hatırlatmaktadır. Benzer bir anlatımı En’âm suresinin 108. ayetinde de görmekteyiz. Burada Cenab-ı Hak, “(Ey müminler!) Onların, Allah’ı
bırakıp ta tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce
Allah’a söverler…” buyurarak, başkalarının değerlerine yapılan hakaretin
sonunda kişinin kendi değerlerine yöneleceği gerçeğini açıklamaktadır.
Sevgili peygamberimiz, “Mümin çok kınayan, çok lanet eden, hayâsız, pis
ve çirkin konuşan kimse değildir.” (Tirmizi, Birr, 48.) buyurarak, kötü söz ve
hakaretin, mümine yakışan bir özellik olmadığını vurgulamış, böylece,
“elinden ve dilinden diğer insanların salim olduğu” (Buhârî, Rikâk, 26.) şeklinde ifade ettiği mümin tanımına da açıklık getirmiştir. Güzel söz ve nezaket peygamber ahlakıdır. Cenab-ı Hak, elçisinin, insanlara yumuşak ve
nazik davrandığını belirterek, sert ve katı kalpli olması halinde etrafındakilerin dağılıp gideceğini bildirmiştir. (Âl-i İmran, 159.) On sene hizmetinde bulunan Enes b. Malik’in ifadesine göre o, kötü söz bir yana, kendisine bu süre zarfında “of” bile dememiştir. Çünkü “Rıfk (yumuşak davranış)
dan yoksun olan hayırdan da yoksundur.” (Müslim, Birr, 74.) “Rıfk, bulunduğu şeyi güzelleştirirken, yokluğu çirkinleştirir.” (Müslim, Birr, 78.) “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” diyen atalarımız, güzel sözün her kapıyı açabileceğini vurgulamak istemişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak, Hz. Musa ve karde-
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şi Harun’a, düşmanları Firavun’a bile
yumuşak bir üslupla hitap etmelerini
emretmiştir. (Tâhâ, 44.) Çünkü iyilikle
kötülük bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde savmak, düşmanlıkları sıcak bir dostluğa dönüştürme vesilesi
olabilir. (Fussılet, 34.)

lik hakarette bulunanlar yukarıda ifade ettiğimiz “kazf” (namus iftirası) suçunu işlemiş olmaktadırlar.

Kötü söz ve hakaret
düşmanlığa açılan
bir kapıdır. Yan
bakmanın bile kavga
sebebi olduğu
toplumumuzda
sövgü içeren her
sözcük muhataba
atılan bir taş gibidir.

Kötü söz ve hakaret düşmanlığa açılan bir kapıdır. Yan bakmanın bile
kavga sebebi olduğu toplumumuzda sövgü içeren her sözcük muhataba atılan bir taş gibidir. Karşılıklı hakaretlerin şahlandırdığı nefisler, öfke
silahıyla bıçaklara, mermilere dönüşmekte, kâinatın en mükerrem varlığı
insan bir hiç uğruna çoğu kez canından olmaktadır. Halbuki yapılan hakaretin sahibine döneceği bilinciyle
öfkesine gem vurabilen insan, hem,
yaptığı hakaretin vebaliyle baş başa bıraktığı muhatabını, hem de kendisini maddi-manevi büyük
bir tehlikeden korumuş olmaktadır. “Öfkeyle kalkan zararla oturur” atasözü hiç şüphesiz, yaşanan
nice acıklı olayların birikimiyle oluşmuş kolektif
bir tecrübenin ifadesidir. Aile ortamından, kahvehane köşelerine, trafikten stadyumlara kadar, gencinden yaşlısına herkesin psikolojisine uygun olarak içini boşaltma ve rahatlama vesilesi olarak kullandığı sövgü bir muhataba yöneldiğinde, ciddi bir çatışmanın sebebi haline dönüşmektedir.
Bireylerden toplumlara ve ülkelere kadar her türlü
çatışmanın temelinde nasıl hoşgörüsüzlük yatıyorsa, bunun doğurduğu suçlamalar ve hakaretler de
bir kıvılcım görevi üstlenmektedir.
İslam Dini, insan onurunu, korunması gereken
beş temel değer arasında kabul etmiş ve bunu ihlal edenlere cezai yaptırım öngörmüştür. Örneğin,
sövgü unsurları arasında insanların en çok başvurduğu hanımlara yönelik zina isnadı, dört şahitle ispat edilemediği takdirde, seksen sopa cezasıyla
cezalandırılmış, tövbe etmedikleri takdirde bu kişilerin şahitliklerinin ebediyen kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. (Nur, 4-5.) Çatışma ve kavgalarda bireylerin birbirlerine yönelttikleri hakaretleri, çoğu
kez anneleri, hanımları ve kız kardeşleri üzerinden
yaptıkları bilinen bir gerçektir. Bu şekilde karşıdaki insan, en duyarlı olduğu namus duygusu üzerinden rencide edilmek istenmektedir. Hâlbuki
kızdığımız insan farklı, suçladığımız kimseler farklıdır. Hakarete maruz kalan kişinin namus açısından suçlanan yakınları masum iseler, onlara yöne-

İnsanın hayat boyu süren saygınlığı
ölümüyle son bulmadığı için ölülere
yönelik sövgü ve hakaret de dinimizce yasaklanmıştır. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde, “Ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar, önden göndermiş oldukları amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.” buyurmakta (Buhâri,
Cenâiz, 97.) başka bir hadislerinde de,
ölülere sövmenin onların yakınlarını inciteceği gerçeğine işaret etmektedir. (Tirmizi, Birr, 51.) Aslında müminlerin ölülerini hayırla yâd etmeleri,
daha doğrusu hayırlı işleriyle anmaları İslami bir gelenektir. Peygamber
Efendimiz’in de buyurduğu gibi, onlar, yaptıkları
iyi ve kötü amellerinin karşılığını zaten Allah katında bulacaklardır. Ancak onları geçmişteki iyilikleriyle anmak, o iyilikleri yapma ve bunlarla anılma
konusunda geride kalanları teşvik edici olabilir.

İnsanoğlu uğradığı bir sıkıntı veya başına gelen
bir felaketten dolayı sorumlu tuttukları bazı manevi varlıklara sövme konusunda da mahirdir. Kendi
kusur ve ihmallerini dikkate almadan veya çaresiz
kalınan durumlarda sabır tesellisine sığınmadan
kaderi suçlayanlar, feleğe kahredenler, zamana ve
tabiat olaylarına lanet okuyanlar kendi döneminde
de mevcut olduğu için, Allah Rasulü, cahiliye anlayışını devam ettiren bu kişileri uyarmıştır. (Buhârî,
Edeb, 101; Ebu Davud, Edeb,53.)

Arapların, “kılıç yarası iyileşir ama dil yarası iyileşmez” ata sözüyle dikkat çektikleri kötü söz ve hakaret hangi gerekçeyle olursa olsun mümine yakışmayan bir davranıştır. Zulme karşı tepkimizi
gösterirken duygularımızı açığa vurma noktasındaki istisnai bir durum haricinde Cenab-ı Hakk’ın
da hoş görmediği bu davranış (Nisa,148.), etki-tepki
kuralına uygun olarak, sadece bize dönmekle kalmıyor, en değer verdiğimiz yakınlarımıza, hatta kutsal değerlerimize kadar uzanıyor. İşte burada yorumunu yaptığımız hadis, muhatabıyla tartışmaya giren her müminin, kendisini ve yakınlarını
hakaretten korumak için önce kendi söz ve davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini veciz bir şekilde
ortaya koymaktadır.
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EN BÜYÜK CEMAAT
Sahabi Numan b. Beşir (r.a.)’in naklettiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birbirlerine merhamette, sevgi, yardımlaşma ve ilgi göstermede müminleri, rahatsızlanan bir organın ızdırabına, diğer kısmı, uykusuzluk ve ateşle ortak olan bir beden
gibi görürsün.” (Buhârî, Edeb, 27.)

İslam kardeşliği,
sadece
Müslümanların değil,
bütün insanlığın
barış içinde birlikte
yaşayabilmesinin
de bir sigortasıdır.
Çünkü İslam,
müminlerin
kardeşliğine vurgu
yapmakla beraber,
kendi dışında kalan
farklılıkları da tolere
eden bir dindir.

48

Sevgili Peygamberimiz, müminleri âdeta yaşayan bir organizmaya benzeterek, onların, birbirlerine karşı ilgi, sevgi ve merhamette canlı bir bedenin duyarlılığına sahip olmalarını istemektedir. Birlik ve bütünlüğünü
bu hadisten daha veciz ve beliğ bir şekilde ifade eden başka bir tanım
bulmak herhalde zordur. Yine kendisine ait olan başka bir ifadede Allah
Rasulü, müminleri, birbirlerini destekleyen tuğlalardan oluşan bir binaya benzetmiş ve parmaklarını birbirine kenetleyerek bunun nasıl olması
gerektiğini ashabına göstermiştir. (Buhârî, Edeb, 36.)
Müminlerin kardeş olduklarını bildiren Cenab-ı Hak (Hucurât,10.), hep birlikte Allah’ın ipine sarılarak asla bölünmemelerini emretmiştir. (Âl-i İmran,
103.) Hayatı boyunca, her türlü, ırki, kabilevi ayrışma ve düşmanlıkları ortadan kaldırarak insanları din kardeşliği ortak paydasında birleştirmeye
çalışan Hz. Peygamber, sağlığında bu ideali Hicaz yarımadasında büyük
ölçüde gerçekleştirmiş, ümmetine, sımsıkı sarıldıkları zaman asla sapıtmayacakları bir rehberi, yani Kur’an-ı Kerim’i emanet bırakarak bu dünyadan ayrılmıştır. Ne yazık ki vefatının üzerinden daha yirmi beş sene
geçmeden, kabilevi ve siyasi çekişmeler bu kardeşliği dinamitlemiş, içine düşülen toplumsal kargaşa, ilk dört halifeden üçünün öldürülmesine
yol açmıştır. Bu fitne ortamında ortaya çıkan siyasal ve itikadi oluşumlar,
olumsuz etkilerini günümüze kadar sürdüren ayrışmalara yol açmıştır.
Yukarıda zikrettiğimiz hadiste ifade edildiği gibi, İslam ümmeti organik
bir bütünlüğe sahip olmak zorundadır. İnançları ve idealleri aynı olan insanların, bölük-pörçük olmaları, bazen birbirlerine karşı düşmanca tutum sergilemeleri mazur görülebilecek bir şey değildir. Bazı İslam ülkelerinde kısmen görülen şii-sünni çatışmaları bu ayrışmanın ne büyük tehlikelere yol açabileceğinin acı örnekleridir. Aslında, gerçekleştirilebildiği takdirde İslam kardeşliği, sadece Müslümanların değil, bütün insan-
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lığın barış içinde birlikte yaşayabilmesinin de bir sigortasıdır. Çünkü
İslam, müminlerin kardeşliğine vurgu yapmakla beraber, kendi dışında
kalan farklılıkları da tolere eden bir
dindir. Pek çok etnik ve dinî unsuru altı yüz yıl kendi çatısı altında barış içinde barındıran Osmanlı Devleti
bunun parlak bir örneğidir. Birçok
tahrik ve kışkırtmaya rağmen İslam
toplumlarındaki farklı etnik yapıların
büyük bir çatışma içine çekilememesi, İslam Dini’nin, etnik ve sosyal ayrımlar yerine, dinî ve insani değer ve
erdemlere öncelik vermesiyle açıklanabilir. Örneğin ülkemiz, çeşitli etnik unsurları barındırmasına ve bazılarının çatışma ve ayrışma yönünde
sürekli tahrik edilip desteklenmesine
rağmen, Müslüman halkımız, inançlarından aldıkları bilinç ve ferasetle
toplumsal bir çatışmaya taraf olmamışlardır.

Bize ihtiyacı olanlara,
kendi özelimizi
empoze etmeden,
herhangi bir şart
dikte etmeden,
kısaca, kişilik ve
onurlarını incitmeden
el uzatmalıyız.
Allah Rasulü’nün
bizden istediği
saygın ve erdemli
davranış budur. Aksi
takdirde, sadece
kendi mensupları
ve sempatizanları
adına çalışan bir
örgüt olmaktan ileri
geçemeyiz.
Yorumunu yaptığımız hadis, ülkemiz Müslümanları açısından başka
bir gerçeğe daha işaret etmektedir. O
da, anlayış, yöntem ve meşrep farklılıklarının doğurduğu mikro oluşumların hadiste
tarif edilen bütünlüğe zarar vermesidir. Aslında
bu tür farklılıklar gayet doğaldır. İnsanların tek
tip düşünüp, aynı yöntem ve anlayışları benimsemeleri beklenemez. Ancak, bunların üstünde
olması gereken ve her Müslümanı bağlayan değer yargılarının, herkesin içinde yer aldığı oluşuma göre işlerlik kazanması, İslam kardeşliği
bakımından ciddi bir problem oluşturmaktadır.
Örneğin, falanca cemaat, grup ya da tarikat mensupları için kardeşlik hukuku sanki kendi mensuplarıyla sınırlıdır. Kendi oluşumları dışında kalan Müslümanların sorunları onlar için öncelikli
değildir. Yardım yapılacaksa önce kendi “ihvan”ı
bulunmalıdır. Başka bir Müslümanın talebi varsa, önce mensubiyeti araştırılıp ona göre karar
verilmelidir. Diğer müminlerle ilişkiler, grup büyüklerinden alınan talimata göre yürütülmelidir. Böylece karşımıza, kendi irade ve sorumluluğuna sahip bir birey yerine, kendisi adına başkalarının karar verdiği, toplum psikolojisiyle ha-

reket eden bir kişilik çıkmaktadır.
Dayanışma grup içinde olduğundan,
gelişme, büyüme ve bundan yararlanma genellikle o grup mensupları
için geçerlidir. Bu oluşumların yaygınlık kazanıp revaç bulması, dışarıda kalıp müstakil bir birey olarak
Müslümanlığını sürdürmek isteyenleri zor durumda bırakmakta, bazen
çeşitli maslahatlar için bu gruplara
katılmaya zorlamaktadır. Üstelik bu
oluşumlarda yer almayanların bazen
suçlandığı görülmekte, dinî yönden
veya hizmet açısından buralarda yer
almanın gerekli olduğu propagandası da yapılmaktadır.

Yazımıza konu olan hadis, bütün
İslam toplumunu tek bir cemaat olarak görmekte, ilgi, sevgi, merhamet,
dayanışma ve yardımlaşmada herhangi bir ayrım gözetmemektedir.
Buna göre bir Müslümanın derdi
her Müslümanın derdidir. Kardeşlik
hukukunun doğurduğu sorumluluk
hiçbir ayırım yapmadan herkes için
geçerlidir. Öyleyse, kendi özel mensubiyetimiz ne olursa olsun, her şeyin üstünde tutmamız gereken Müslüman kimliğimizle görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bize ihtiyacı olanlara, kendi özelimizi empoze etmeden, herhangi bir şart dikte etmeden, kısaca, kişilik ve onurlarını incitmeden el
uzatmalıyız. Allah Rasulü’nün bizden istediği saygın ve erdemli davranış budur. Aksi takdirde, sadece kendi mensupları ve sempatizanları adına
çalışan bir örgüt olmaktan ileri geçemeyiz. Allah
ve Rasulü’nün bizden istediği cemaat, yani birlik
ve beraberlik, sosyolojik manada mikro yapılardan oluşan cemaat ve gruplar değil, ortak inanç,
düşünce ve hissiyatıyla bütün bir İslam ümmetini içine alan ve karşılaşılan sıkıntı ve problemlerde bir beden gibi kendiliğinden harekete geçen
kolektif bir yapıdır. İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet olmanın (Âl-i İmran, 110.) gereği bu olduğu gibi, kendi içlerinde bir beden gibi hareket
etme kabiliyetine sahip bu büyük cemaatin diğer
dinlere mensup insan kardeşlerine de aynı duyarlılıkla el uzatmaları zor olmayacaktır.
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Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

İLAHÎ TAKDİRİN ANLAMI
Ebu Huzame’nin naklettiğine göre babası, “Allah Rasulü (s.a.s.)’ne, ‘Ey Allah’ın
elçisi! Şifa talebi için yaptığımız dua, tedavi için aldığımız ilaçlar, düşman korkusundan sığındığımız şey Allah’ın kaderini geri çevirir mi (değiştirir mi)?’ diye sordu. Hz. Peygamber, “bunlar da Allah’ın kaderidir” buyurdu. (Tirmizi, Tıb, 21.)

Evrende ve dünya
üzerinde meydana
gelecek, insan irade
ve tedbirini aşan
olay ve felaketler;
hastalık, yaşlılık ve
ölüm gibi insan için
kaçınılmaz olgular
Allah’ın takdiri olan
hususlardır.
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Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde geçen “kader” kelimesi, ölçme, güç yetirme, kudret, ölçerek, takdir ederek tayin etme, rızkı daraltma, Allah’ın irade
ettiği külli hüküm, önceden ölçüp biçip hüküm verme manalarında kullanılmıştır. (Bu anlamlar için sırasıyla bkz. Kamer, 49; Beled, 5; En’am, 96; A’lâ, 3; Ra’d, 26;
Ahzab, 38; Vâkıa, 60.) Bu ayetlerin hemen tamamı Allah’ın evreni ve varlıkları
belli bir plan ve düzen dâhilinde yarattığına işaret ederken hiçbiri, insanın
fiillerinin ortaya çıkmasından önce takdir edildiği anlamını taşımamaktadır.
Cenab-ı Hakk’ın, yarattığı her şeyle ilgili bir takdirinin bulunduğunda hiç
şüphe yoktur. Nitekim Vâkıa suresinin 60. ayetinde yer alan, “aranızda ölümü takdir ettik” (nahnü kadderna beynekümü’l-mevt) ilahî beyanı bu takdirin bir örneğidir. Hadid suresinin 22. ayetinde de, “Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet olmasın ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı bulunmasın. Şüphesiz bu Allah’a kolaydır.” buyrularak bu külli takdire dikkat çekilmiştir. Yani, evrende ve dünya üzerinde meydana gelecek, insan irade ve tedbirini aşan olay ve felaketler; hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi insan için kaçınılmaz olgular Allah’ın takdiri olan
hususlardır. Bunların önceden yazılmış, yani takdir edilmiş ve karar verilmiş şeyler olduğunun bildirilmesi, dünya hayatında karşılaştığımız ve bizim
irade ve takdirimizin dışında gelişen olumsuz olaylara fazla üzülmememiz
ve verilen nimetler karşısında şımarmamamız içindir. (Hadid, 23.) Bu bağlamda, Allah’ın, kâinatı ve canlı-cansız bütün varlıkları yaratması, diğer canlılar
gibi insanı da ölümlü kılması, yaratıklar içinde sadece insana akıl bahşetmesi, iman ve inkâr tercihinde serbest bırakması, eylemlerinden sorumlu tutarak imtihan etmesi, hep ilahi takdirin gereğidir. Ergenlik çağından ölümüne kadar insanın hür iradesiyle yapacağı bütün tercih ve eylemlerini önceden belirlememesi ve müdahale etmemesi de Yüce Yaratıcı’nın ezeli takdiri
içindedir. Kitapta, yani ezelî takdirde yazılı olanlar bunlardır ve insanın bu
ilahî takdire müdahale edip değiştirmesi mümkün olmadığı gibi, bir müminin bu takdiri sorgulaması da doğru değildir. Fakat insanın, kendisinin ser-
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best bırakıldığı ve sorumlu tutulduğu
alanda yapıp ettiklerinin, ezelde Allah
tarafından belirlendiğini iddia ederek
buna kader adını verip sorumluluktan kaçmaya çalışması, en hafif tabirle,
Cenab-ı Hakk’a yaptığı bir bühtandır.

ri kadere havale edenleri şu şekilde
eleştirmiştir: “Onlardan birine dine ait
bir emir verecek olsan, “kalemler kuKitapta, yani ezelî
rumuş” (hüküm verilmiş) ve alınlara
takdirde yazılı
“bahtiyar” veya “bedbaht” yazılmıştır
cevabını verir. Birisine, “Dünya yolunolanlar bunlardır
da nefsini yorma, sıcak veya soğukve insanın bu ilahî
Yorumunu yaptığımız hadiste sevgita kendini işe koşma ve canını yolculi Peygamberimiz, insan için hastalantakdire müdahale
lukta tehlikelere atma, nasıl olsa rızma potansiyeli nasıl ilahî takdirin bir
edip
değiştirmesi
kın hazırlanmıştır.” desen kabul etgereği ise, akıl sahibi insanın bu hasmez.
Yine, “Koyunlarının başına çomümkün olmadığı
talığa karşı tedavi yollarına başvurmaban
bırakma,
kurtların yiyeceği ve hırsının da o takdirin bir gereği olduğu- gibi, bir müminin bu
sızların
çalacakları,
ölecek ve kaybonu ifade etmektedir. Aklını kullanıp
takdiri sorgulaması lacak olanlar takdir edilmiştir, sen ontedbirini alan insan ilahî takdirde yer
ları koruyamazsın, Allah’ın korumayı
da doğru değildir.
alan şöyle veya böyle yapma tercihintakdir ettiği hiçbir şey zayi olmaz.” deden kendi yararına uygun olanı seçesen kabul etmez. Yine, “Atını ve deverek dünyevi ve uhrevi sorumluluktan
ni kaçacak diye iple bağlama, ne takkurtulmuş, tedavi olmayan insan ise
dir edilmişse o olur, bağlasan da bir bağlamasan
yine o takdirde bulunan seçme hürriyetinden kenda.” desen kabul etmez. Yine, “Sakın dükkânının
disine zararlı olan seçeneğe yönelmiştir. Bu nokve evinin kapısını kapatma, zira senin kapıyı kapattada insanın kaderi, iyiyi ve kötüyü, faydalı ve zaman Allah’ın takdirini değiştirmez.” desen bunu da
rarlıyı seçme yeteneğiyle yaratılmış olmasıdır. Hz.
kabul etmez. Dünyaya ait herhangi bir işinde büÖmer’in, hicretin 17. yılında, Şam’ a giderken, o
tün ihtiyat tedbirlerini alarak sağlamlaştırmaksızın
bölgede taun salgını olduğunu öğrenince yoldan
hareket etmez. Eğer böyle yapmamasını söylersen
geri dönmesi üzerine, Şam’daki ordunun kumanbilgisizliğini ileri sürer, sonra da söyleneni kabul
danı Ebu Ubeyde’nin, “Allah’ın kaderinden mi kaetmez. Bütün bunlara rağmen din meselelerini kaçıyorsun?” sorusuna “evet, Allah’ın kaderine kaçıdere terk eder.” (Hasen Basrî’nin Kader Hakkında Halife
yorum.” (İbn Sa’d, Tabakât, 3/283.) şeklinde verdiği cevap, açıklamaya çalıştığımız hadisle aynı espriyi taşımaktadır. Zira hastalığa yakalanma riskini dikkate almadan Şam’a gitmekle, geri dönüp bu riskten
uzaklaşma tercihi, insan için takdir edilmiş seçme
hürriyetiyle ilgilidir. Ama insanın bu tercihlerinden
herhangi birinin ezelî takdirde belirlenmiş olduğunu söylemek ancak, onun bir robot olduğunu kabul etmekle mümkün olabilir.
Hasen Basrî (ö.110), Emevi Halifesi Abdulmelik b.
Mervan (ö. 86)’a yazdığı kaderle ilgili risalede, kendi hatalarını kadere, yani Allah’a havale edenlerin
yanılgısını, Hz. Âdem ve Hz. Musa örneğinden hareketle göstermiş ve her iki peygamberin işledikleri hatalardan dolayı Allah’tan af dilediklerini (A’râf,
23; Kasas, 15-16.) belirterek, onların, “Başımıza gelenler senin kaza ve kaderindir.” şeklinde bir mazerete sığınmadıklarını ifade etmiştir. Hasen Basrî, bu
uzun mektubunda, Allah’ın dilemesi, iradesi, izni,
hidayet ve dalalete sevketmesiyle ilgili ayetleri tek
tek ele alarak bunların nasıl anlaşılması gerektiğini Kur’ani çerçevede izah etmiş, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyip, işlerine gelmeyenle-

Abdulmelik b. Mervana Mektubu, Çev. L. Doğan-Y. Kutluay,
AÜİF Dergisi, c. III, s. 78, 80.)

Tabiun neslinin büyüklerinden olan Hasen Basrî’nin
bu risalesi son derece önemlidir. Zira İslam’ın ilk
asrının 2. yarısında, kendilerine yöneltilen eleştirileri kadere yüklemeye çalışan Emevî yöneticilerini
Kur’an’ı temel alarak uyaran bu âlim, kader hakkında yanlış değerlendirmede bulunan ve bunları rivayetler halinde Hz. Peygamber’e dayandırmaya çalışan kimseleri de bu mektubuyla Kur’ani anlayışa davet etmektedir. Birinci asırdan günümüze 15 asırdır tartışıla gelen ve hala güncelliğini koruyan kader konusu, ancak, insanın irade hürriyeti ve sorumluluğuyla ilgili Kur’ani referanslar dikkate alınarak doğru anlaşılabilir. Böylece, Allah’ın,
bizim irade ve takdirimize yani sorumluluğumuza
bıraktığı alanın da O’nun ezelî takdirinde yer aldığını, başka bir ifadeyle, bizim kendi alanımızda
cüzi irade ve takdirimizle dilediğimiz gibi hareket
etme özgürlüğünün de O’nun takdiri olduğunu anlamış oluruz.
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Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

NEZAKET DERSİ
Hz. Aişe (r.a.) bildiriyor: “Allah Rasulü (s.a.s.) ne, bir kimseyle ilgili bir şey (şikâyet)
ulaştığında, ‘falancaya ne oluyor da böyle söylüyor’ demez, ‘bazı kimselere ne oluyor da böyle söylüyorlar’ derdi.” (Ebû Davud, Edeb, 6.)

Toplumsal hayat
içinde, bazen “adab-ı
muaşeret”, bazen
“görgü kuralları”
olarak bilinen nezaket
ölçülerine riayet
etmek aslında sevgili
Peygamberimiz’in,
dolayısıyla dinimizin
tavsiye ettiği
hususlardır.
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Hz. Aişe annemizin naklettiği bu sünnet, sevgili Peygamberimiz’in insanlar
arası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli bir kuralı, yani, bir kimsenin kusurunu herkesin içinde yüzüne vurmama nezaketini ifade etmektedir. Hz. Peygamber’in dinî hayatla ilgili olduğu gibi, sosyal hayatla ilgili pek
çok tavır, tutum ve davranışı da onu yakinen takip eden ashabı tarafından
bize aktarılmıştır. Örneğin Hz. Hüseyin, babası Hz. Ali’ye, meclisinde bulunan arkadaşlarına karşı Hz. Peygamber’in nasıl davrandığını sorduğunda şu
cevabı almıştır: “Allah Rasulü (s.a.s.) her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçak gönüllü idi. Asla kaba, katı kalpli, şarlatan, kötü sözlü, cedelci,
kusur bulucu, değildi. Arzu etmediği şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onları isteklerinden mahrum bırakmazdı. Kendini üç şeyden uzak tutardı: Tartışma, boşboğazlık ve malaya’ni. İnsanlara karşı da şu üç şeyden sakınırdı: Hiç kimseyi
kötülemez, ayıplamaz, gizliliklerine vakıf olmak istemezdi. Sadece sevabını
umduğu (yararlı bulduğu) konularda konuşurdu. Hz. Peygamber konuşurken, meclisinde bulunan dinleyiciler, başlarının üzerine kuş konmuşçasına
hiç kımıldamadan kulak kesilirlerdi. Sustuğunda ise onlar konuşur fakat huzurunda hiç çekişmezlerdi. Bir kimse konuşunca sonuna kadar hepsi onu
dinlerdi. Hz. Peygamber’in yanında, onların hepsinin sözü, ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine o da güler, onların şaşırdığı şeylere o da hayret ederdi. Yanına gelen gariplerin (bedevilerin) kaba
saba konuşmaları ile pervasız sorularına/isteklerine sabrederdi. Bir isteği
olan ihtiyaç sahibini gördüğünüzde talebini karşılayın buyururdu. Sadece,
yapılan iyiliğe denk düşen övgüyü kabul eder ve haddi aşmadığı sürece hiç
kimsenin sözünü kesmezdi. Aksi halde onu men ederek veya oradan kalkarak sözüne engel olurdu.” (Tirmizî, Şemâil, s.290-291, H. No: 352, Beyrut-1412.)
Sevgili Peygamberimiz, her konuda sergilediği bu yumuşak ve nazik tavrını
yerine göre düşmanına bile göstermiştir. Bir gün yanına gelen bir Yahudi

DİYANET AYLIK DERGİ | AĞUSTOS 2011 | SAYI: 248

53

heyeti, selam veriyormuş gibi yaparak “es-sâmu aleykum” (ölüm üzerinize olsun) deyince, yanında bulunan Hz. Aişe, “ve aleykümü’s-sâmu
ve’l-la’netü“ (ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun) diyerek karşılık vermiş,
bunun üzerine Allah Rasûlü “Yavaş ol
ey Aişe! Allah her şeyde rıfkı (yumuşaklığı) sever.” diyerek müdahale etmiştir. “Dediklerini duymadın mı ya
Rasulallah?” diyen Hz. Aişe’ye Allah
Rasulü, “Ben de onlara, “ve aleyküm” (size de) dedim.” buyurmuştur.
(Buhârî, Edeb, 35.)

Peygamberimiz,
hayatının her
safhasında sergilediği
hoşgörülü, saygılı
ve nazik tutumuyla
bedevî bir toplumu
medenileştirmiş,
bu medeni toplum
eliyle de İslam, kısa
sürede dünyaya ışık
saçan bir medeniyet
kaynağı haline
gelmiştir.

Toplumsal ilişkilerde saygının ve bunun kibarca ifadesi olan nezaketin
ne kadar önemli olduğunu belki bilmeyenimiz yoktur. Ama iş uygulamaya gelince ne kadar zorlandığımızı da
itiraf etmek durumundayız. Her zaman karşılaştığımız, bazen yan yana
bulunmak durumunda kaldığımız insanlara bir
baş işaretiyle bile olsa selam verebilmek, gerektiğinde teşekkür edebilmek, iyi dileklerimizi sunmak, konuşanı sabırla dinlemek, herkesin görüşüne saygı göstererek kavga etmeden konuşabilmek, kimsenin mahremiyetini ve kusurlarını merak etmeden kendi kusurumuza bakabilmek, herkesin hakkını kendi hakkımız gibi saygın görebilmek velhasıl toplumsal hayat içinde, bazen “adab-ı
muaşeret”, bazen “görgü kuralları” olarak bilinen
nezaket ölçülerine riayet etmek aslında sevgili
Peygamberimiz’in, dolayısıyla dinimizin tavsiye ettiği hususlardır. Bunların ilk öğrenileceği yerler hiç
şüphesiz aile yuvalarıdır. Örgün ve yaygın eğitim,
görsel ve basılı her türlü yayın ve iletişim araçları bu kuralların gelişip yaygınlaşmasını sağlayacak
kurum ve kuruluşlardır. Ancak bugün evlerimizin
davetsiz misafirleri ve en etkili mürebbileri olan televizyon ve internet yoluyla nezaketimiz bir yana,
dilimiz bile bozulmaya başladı. “Lan”lı, “lun”lu konuşmalar, hatta küfürler yerli dizilerimizin vazgeçilmezi haline geldi. Bunları izleyen dışarıdan birisinin, bu ülke insanlarının birbirlerine doğal hitap
tarzının böyle olduğunu düşünmesi kaçınılmaz olacaktır. Bir polisiye dizide bile amir-memur, avukat,
savcı, sanık, önüne gelen herkesin birbirine “lan”
diye hitap ettiğini görünce, acaba devlet kurumlarımız bu kadar laubalileşti de bizim mi haberimiz
yok diye endişelenmeye başladım. Gerçek duru-

mun bu kadar vahim olmadığını bildiğimize göre bu dizilerle yapılmak istenen nedir? Amaç, bunları ilgiyle izleyen gençlerimizin, çocuklarımızın dilini, birbirine saygısını, nezaketini bozmak mı? Nitekim bu yayınların olumsuz etkileri gün geçtikçe, kendi çevremizde ve toplumda daha çok hissedilir hale gelmektedir.

İslam tarihinde nezaketi örnek olarak gösterilen bir şahıstan bahsedilir. Adı Hatem olan ve miladi 9. asırda bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinde yaşayan bu zat devrinin ileri gelen sufilerinden biridir. Feridüddin-i
Attar’ın “Tezkiretü’l-Evliya” isimli kitabında naklettiğine göre bir kadın, bir
şey sormak için Hatem’in yanına geldi. Kadın derdini anlatırken birden
yelleniverdi ve utancından kıpkırmızı
kesildi. Hatem kadının utandığını fark
edince, “kulağım ağır işitiyor, söylediklerini duymadım, yüksek sesle konuş” dedi. Hatem’in durumu fark etmediğini düşünen kadın derin bir oh çekerek rahatladı. İşitmesi normal olduğu halde, kadını o zor durumdan kurtarmak için böyle bir çare
düşünen Hatem’in o günden itibaren, kadın ölene kadar on beş yıl sağır gibi davrandığı nakledilir. İşte bu nezaket âbidesi insan o zamandan bu
yana “Hatemü’l-Esamm” (sağır Hatem) diye anılagelmiştir. Kanuni’ye nispet edilen, “Kimsenin aybını görüp kılma zinhar aşikâr / Günde yüz bin aybın örter Hazreti Perverdigâr” beytinde açığa vurulmaması istenen ayıpların yanında, kadından sadır
olanın ayıp bile sayılmayacağını söylemeye herhalde gerek yoktur.

Nezaketine Kur’an’ın şahitlik ettiği (Âl-i İmran, 159;
sevgili Peygamberimiz, hayatının her safhasında sergilediği hoşgörülü, saygılı ve nazik tutumuyla bedevi bir toplumu medenileştirmiş, bu
medeni toplum eliyle de İslam, kısa sürede dünyaya ışık saçan bir medeniyet kaynağı haline gelmiştir. Yorumunu yaptığımız sünnetinde Allah Rasulü,
muhatabını incitmemek için, yapılan hatayı herkesin içinde yüze vurmadığı gibi, özel bir olayı üçüncü şahıslar üzerinden genel bir uyarıya dönüştürerek, benzer hatayı işleyebileceklerin, kırmadan nasıl eğitilebileceği konusunda da bize önemli bir
ders vermektedir.

Ahzab, 53.)
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Bir hadis bir yorum
Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

MEŞRU SAVUNMA HAKKI
Said b. Zeyd (r.a.)’in naklettiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Malı
uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir, canı uğrunda öldürülen
şehittir, ailesi uğrunda öldürülen şehittir.” (Tirmizi, Diyât, 22.)

Allah Rasulü, her
zaman başkalarının
dokunulmaz
haklarına azami
saygıyı gösterdiği
gibi kendi haklarının
korunması
konusunda da titiz
davranmış ve bu
konuda da ümmetine
örnek olmuştur.

50

Bu hadis-i şerifle, insanın, başta canı olmak üzere kutsal ve dokunulmaz değerlerini savunmasının en doğal hakkı olduğunu bildiren sevgili
Peygamberimiz, bu hakkı kullanan kişinin maruz kalacağı en kötü ihtimal
olan can kaybını şehitlik gibi yüce bir mertebeyle tanımlayarak, meşru müdafaanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir. Haksız yere bir
cana kıymayı, bütün canları öldürmek gibi kabul eden (Mâide, 32.) ve saldırana aynen karşılık vermeyi emreden (Bakara, 194.) Yüce Allah’ın buyruklarının
açıklaması mahiyetinde olan bu hadis, canın yanı sıra, mal, din ve aile gibi
dokunulmaz değerlerin de, gerektiğinde can pahasına savunulmaya değer
olduğunu ortaya koymaktadır. “Her Müslümanın diğerine, canı, malı, ırzı
(onuru, manevi şahsiyeti) haramdır (dokunulmazdır).” (Müslim, Birr, 32.) hükmünü genel bir ilke olarak ilan eden Allah Rasulü’nün, sadece malı koruma
konusundaki mücadelenin hükmünü soran birisiyle girdiği şu diyalog son
derece anlamlıdır: “Ey Allah’ın elçisi! Bir kimse benim malımı almak isterse
ne yapayım? Ona malını verme. Şayet malımı almak için saldırırsa? Sen de
ona saldır. Ya beni öldürürse? O zaman şehit olursun. Ya ben onu öldürürsem? O zaman o cehennemde olur.” (Müslim, İman, 225.)
Kur’an-ı Kerim’den ve sevgili Peygamberimiz’in bu hadislerininden anladığımıza göre meşru savunma hakkı son derece önemli ve vazgeçilmez bir
haktır. Allah Rasulü, her zaman başkalarının dokunulmaz haklarına azami
saygıyı gösterdiği gibi kendi haklarının korunması konusunda da titiz davranmış ve bu konuda da ümmetine örnek olmuştur. Örneğin, düşmanlarının tehdit ve saldırılarına boyun eğmediği gibi, gerekli tedbirleri almakta
da hiç gecikmemiş, böylece, hem kendisi, hem de sorumlu olduğu toplumunu tehlikelerden uzak tutmaya çalışmıştır. Onun sünnetinde zillet ve
meskenete razı olmak yoktur. Tek başına kalsa da, doğru yolda yürümek
onun karakteridir. 13 yıllık Mekke hayatında, davasından vazgeçmesi adına
kendisine yapılan cazip teklifleri hiç düşünmeden reddettiği gibi, en ağır
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baskı, zulüm ve boykot karşısında da,
az sayıda arkadaşıyla birlikte sonuna
kadar direnmiş, can güvenliği tehlikeye düşüp kendisini koruyamayacağını anladığı bir noktada da Medine’ye
hicret edip mücadelesini orada sürdürmüştür.

Burada yorumlamaya
çalıştığımız
hadis, sevgili
Peygamberimiz’in,
hayatı boyunca
titizlik gösterdiği ve
gereklerini her zaman
yerine getirdiği,
can, mal, din ve
aile güvenliğinin
önemine; bu
uğurda ölenlerin
şehitlik mertebesine
ulaşacakları
müjdesiyle dikkat
çektiği mübarek bir
sözüdür.

Kur’an-ı Kerim’in açık beyanları ve
Allah Rasulü’nün her yönüyle bilinen
23 yıllık peygamberlik sürecindeki tutum ve davranışları ortada iken, fitne
(sosyal kargaşa) ortamında, saldıranlara mukabele edilmeyip, adeta, kılıçların önüne boyunların uzatılmasını tavsiye eden bazı rivayetlerin, Kur’an ve
sünnetle sağlamasının yapılması zaruridir. Muhtemelen, Hz. Peygamber
sonrası ortaya çıkan, siyasal ve sosyal
çalkantılar karşısında tarafsız kalmaya
çalışanların görüşlerini yansıtan bu tür
rivayetleri okuyan müminler, saldırana boyun eğmenin bir peygamber
tavsiyesi olduğu yanılgısına düşebilirler. Hâlbuki Cenab-ı Hak, birbiriyle savaşan iki mümin grubun arasını
ıslah etmeyi, buna rağmen, aşırı gidip haddi aşanlarla Allah’ın emrine uyana kadar
savaşmayı (Hucurât, 9.) emrederken, zulüm ve haksızlık karşısında müminlerin çekimser ve tarafsız
kalamayacaklarını bildirmektedir. Bu ve benzeri
ayetleri ümmetine tebliğ eden ve hayatı boyunca buna uygun tutum ve davranış içinde olan bir
peygamberin, cana kasteden insanlar karşısında,
eli kolu bağlı bir şekilde, bir köşede ölümü beklemeyi tavsiye etmesi kabul edilebilecek bir şey
değildir. Sevgili Peygamberimiz’in sünnetini doğru
anlamak için, Kur’an-sünnet bütünlüğünü dikkate
almak bu yüzden çok önemlidir. Onun, Kur’an’ın
açılımı ve uygulaması olan sünnetinin, ilahî beyana
aykırı unsurlar barındırması düşünülemez. Ayrıca,
Allah Rasulü’ne nispet edilen sözlerin, onun sünneti ile yani uygulaması ve hayat tarzı ile uygunluğu
da ayrı bir sıhhat ölçütüdür. Yani bir rivayet, Hz.
Peygamber’in, tutum, davranış, eylem ve benimsediği hayat tarzının bütününü ifade eden sünnetiyle çelişiyorsa, ona ait olamaz. Örneğin, “namaz
kılan kimsenin önünden, kadın, eşek ve köpek
geçmesi halinde namazının bozulacağına” dair Hz.
Peygamber’e atfedilen rivayete (İbn Mâce, İkâmetu’s-

salât, 38.), onun sünnetini en iyi bilen
Hz. Aişe itiraz etmiş, kendisinin önünde yattığı halde Hz. Peygamber’in ona
doğru namaz kılmakta bir sakınca
görmediğini söyleyerek, rivayetin uygulamayla çeliştiğine dikkat çekmiştir.
Ayrıca, “bizi eşeklere ve köpeklere
mi benzetiyorsunuz?” diyerek, bunu
nakledenlere sitemde bulunmuştur.
(Buhârî, Salat, 105.) Yine, ramazanda cünüp olarak sabahlayanın oruç tutamayacağı fetvasını veren Ebu Hüreyre’ye
Hz. Aişe, sünnetin böyle olmadığını söyleyerek itiraz etmiştir. (Müslim,
Sıyam, 75-80.) Bu ve benzeri örneklerde Hz. Aişe’nin de gösterdiği üzere,
(konuyla ilgili örnekler için bkz., Zerkeşi,
Hz.Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler,

çev. B. Erul, s. 87-121, Ankara 2000.) Hz.
Peygamber ve arkadaşlarının uygulamasıyla ilk nesilden itibaren İslam
toplumunda yerleşik hale gelen sünnet, sıhhatinden şüphe edilen ve az
sayıdaki ravilerin naklinden ibaret
olan bazı haber-i vahitlerin değerlendirilmesinde bir mihenk taşı olmuştur.
Bu ölçütleri bilmeyen ve konuyla ilgili uzmanlığı
da olmayan kişilerin, kitaplarda rastladıkları her
rivayeti, Allah Rasulü’nün ağzından duymuşçasına
ona nispet ederek, yazılı ve görsel medyada iştahla
yorumlamaya çalışmaları en azından büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, sevgili
Peygamberimiz’in, hayatı boyunca titizlik gösterdiği ve gereklerini her zaman yerine getirdiği, can,
mal, din ve aile güvenliğinin önemine; bu uğurda
ölenlerin şehitlik mertebesine ulaşacakları müjdesiyle dikkat çektiği mübarek bir sözüdür. Arkadaşı
Hz. Ebubekir’le hicret yolculuğunu en ince ayrıntısına göre planlayıp işi şansa bırakmayan ve takipçilerini şaşırtmak için her türlü önlemi alan, Uhut
savaşında can güvenliği tehlikeye düşünce, sarp
bir kayalığa tırmanıp kovuğuna sığınan, Medine’de
uyuyamadığı bir gece, Sa’d b. Ebî Vakkas’dan kendisini korumasını isteyen bir peygamberin, dinin
korunmasını istediği değerler konusunda lakayt
davranması ve bu doğrultuda beyanlarda bulunması, tebliğ ettiği Kur’an ve onun uygulaması olan
sünnetiyle bağdaştırılabilecek bir husus değildir.
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ÖNCE KUL SONRA RASUL
Hz. Ömer (r.a.) minberde, Allah Rasulü (s.a.s.)’nden Ĕunu duyduĒunu söylemiĔtir:
“HristiyanlarĘn Meryem oĒlu ėsa’ya yaptĘklarĘ gibi, beni aĔĘrĘ Ĕekilde övmeyin! Ben
ancak Allah’Ęn kuluyum. Bana ‘Allah’Ęn kulu ve Rasulü’ deyin!” (Buhari, Enbiyâ, 48.)

Hiç ihtiyac¯ olmad¯í¯
halde, kendisinde
olmayan özelliklerle
övmeye çal¯ët¯í¯m¯z
Allah Rasulü,
bu hadisiyle,
Hristiyanlar¯n
Hz.îsa’y¯ yüceltirken
düëtükleri hataya
düëebilecekleri
konusunda,
arkadaëlar¯n¯ ve
sonraki Müslüman
nesilleri uyarma
gereíi duymuëtur.

48

Hadis metninde geçen “lâ tutrûnî” ifadesi, “beni övmede aë¿r¿ gitmeyin”
anlam¿na geldiéi gibi, “bat¿l bir övgüyle, bende olmayan ëeyleri söyleyerek, hakk¿mda yalan söylemeyin” anlam¿n¿ da taë¿maktad¿r. Sevgili
Peygamberimiz’in, muhtemelen, baz¿ arkadaëlar¿n¿n kendisine gösterdikleri
sevgi tezahürleri karë¿s¿nda, ileride doéabilecek aë¿r¿ tutumlar¿ engellemek
amac¿yla yapt¿é¿ bu uyar¿n¿n iëaret ettiéi tehlike ne yaz¿k ki gerçekleëmië,
zamanla, Kur’an ve sahih sünnetin tasvir ettiéi peygamber portresi d¿ë¿nda
farkl¿ bir peygamber tasavvuru ortaya ç¿km¿ët¿r. Diéer peygamberler içinde,
hayat¿ ve öéretileri en iyi bilinen; tarihi kiëiliéi ve hat¿ras¿ en iyi korunan bir
ëahsiyet olduéu halde, tarihî süreç içerisinde, çeëitli maksatlarla, hakk¿nda
üretilen pek çok menk¿be; kiëiliéi ve misyonu hakk¿nda uydurulan birçok
haber yüzünden Peygamber Efendimiz, bazen tan¿nmayacak hâle getirilmië
ve kullan¿lan malzemeye ve kiëilerin niyetlerine göre birbirinden oldukça
farkl¿ peygamber tasvirleri çizilmiëtir.
Yorumunu yapt¿é¿m¿z hadis, Allah Rasulü’nün, kendisi hakk¿nda aë¿r¿ ve
abart¿l¿ deéerlendirme yapacaklara, önce kul, yani insan olduéunu hat¿rlatan önemli bir uyar¿s¿d¿r. Nitekim teëehhüdü öérettiéi bir adam, “ëehadet
ederim ki, Muhammed Allah’¿n Rasulü ve kuludur” deyince Hz. Peygamber,
“ben Rasul olmazdan önce kul idim. ‘êehadet ederim ki, Muhammed O’nun
kulu ve Rasulüdür de!” buyurmuëtur. (Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, 2/205.)
“Ben kulun yediéi gibi yer, kulun oturduéu gibi otururum, çünkü ben
ancak bir kulum.” (Addürrezzak, Musannaf, 10/417.) sözü de ona aittir. Zaten
Cenab-¿ Hak da elçisinden, onu beëer üstü görmek isteyen ve ondan olaéanüstü ëeyler talep eden müëriklere karë¿ sürekli beëer olduéunu hat¿rlatmas¿n¿ istemiëtir. (¾lgili ayetler için bkz., ¾brahim, 11; ¾sra, 90-94; Kehf, 110; Fuss¿let, 6.)
Allah Rasulü, kendisini görünce heyecandan titreyen birisini peygambere
yak¿ëan bir tevazuyla ëöyle sakinleëtirmiëtir: “Sakin ol. Ben bir kral deéilim. Ben ancak kurutulmuë et yiyen bir kad¿n¿n oéluyum!” (¾bn Mace, Et’¿me,
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Erul, “Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru”, ¾slam’¿n

30.) ¾nsana âr¿z olabilecek ëeylerin onda bulunmas¿
peygamberliéi için bir nak¿sa deéildir. Bu yüzden,
yan¿larak beë rekât k¿ld¿rd¿é¿ bir namazdan sonra bunu kendisine hat¿rlatanlara, “Ben ancak bir
beëerim, sizin gibi hat¿rlar, sizin gibi unuturum.”
(Müslim, Mesacid, 19.) buyurmuëtur. Birine k¿z¿p öfkelenmië ve öfkesini aç¿éa vuran sözler söylemiëse, bunu o kiëinin ar¿nmas¿na vesile k¿lmas¿n¿
Rabbinden dileyecek kadar duyarl¿ ve ëefkatlidir.
êöyle buyurur: “Rabbimden ëunu istedim. Ben ancak bir beëerim. Beëerin hoënut olduéu gibi hoënut
olur, beëerin k¿zd¿é¿ gibi k¿zar¿m. Ben ümmetimden herhangi birine, hak etmediéi bir beddua etmiësem, bunu onun için bir temizlik, ar¿nma ve k¿yamet günü sana yaklaëma vesilesi k¿l!” (Müslim, Birr,
95.) Davalar¿n¿ halletmek için huzuruna gelenleri,
insan olduéunu hat¿rlatarak, kendisini yan¿ltmamalar¿ konusunda uyarm¿ët¿r. (Ebu Davud, Akdiye, 7.)

Anlaè¿lmas¿nda Sünnetin Yeri ve Deêeri, Ankara 2003, s. 419435; “Hz. Muhammed’in Risalet Öncesi Hayat¿na Farkl¿ Bir
Yaklaè¿m”, Diyanet ¾lmî Dergi (Hz. Muhammed özel say¿s¿),
Ankara 2000, s. 33-66; ¾. Hakk¿ Ünal, “Seçmeci ve Eleètirel
Yaklaè¿m veya Hz. Peygamberi Anlamak”, ¾slami Araèt¿rmalar,
Ankara 1997, s. 42-47.)

Çoéu, uydurma hadis mecmualar¿nda yer alan ve
s¿hhati konusunda aç¿klama yap¿lmadan insanlara aktar¿lan bu rivayetlerin mahiyetini, kalpleri
samimi bir iman ve peygamber aëk¿yla dolu olan
Müslüman halk¿m¿z¿n bilmemesi mazur görülse
de, onlara din konusunda rehberlik yapacak ilahiyatç¿lar¿n ve din adamlar¿n¿n bilmemesi mazur
görülemez. Cenab-¿ Hakk’¿n, kendi elçisiyle ilgili
Kur’an’daki tan¿t¿m¿ ve övgüsü sanki yetersizmië
gibi, bu tür rivayetleri, peygamber sevgisinin masum tezahürleri kabul edip naklinde sak¿nca görmeyenler, Allah Rasulünü, âdeta insan üstü bir hilkat garibesine dönüëtürdüklerinin fark¿na varmal¿d¿rlar. Merhum Süleyman Çelebi’nin, “Hak Teala
ne yaratt¿ evvela / Cümle mahlukdan kim ol evvel
ola; Mustafa nurunu evvel k¿ld¿ var / Sevdi ân¿ ol
Kerîm u Kird-gâr (Allah); Andan oldu her nihân ü
aëikâr / Arë u ferë ü yerde gökde ne ki var; Ger
Muhammed olmaya idi ayan / Olmay¿serdi zemin ü âsüman; Hem vesile oldué¿yçün ol Rasûl /
Âdem’in Hak tevbesin k¿ld¿ kabul; Nuh an¿nçün
garkdan buldu necat / Dahi doémadan göründü
mucizât; Ceddi oldué¿yçün ân¿n hem Halil / Nâr¿
Cennet k¿ld¿ ana Ol Celil; Hem dahi Musâ elindeki asâ / Oldu ân¿n hürmetine ejdehâ; Ölmeyüp
¾sa göée buldué¿ yol / Ümmetinden olmak için
idi ol” (Vesîletü’n-Necât, s.51-52.) ëeklindeki tatl¿ anlat¿m¿nda olduéu gibi, dinî edebiyat¿m¿zda bolca
iëlenen bu nakiller, mecaz ve mübalaéaya müsait
edebiyat alan¿ndan cami kürsülerine ve okul s¿ralar¿na taë¿nd¿é¿nda hakikat gibi alg¿lanmakta ve
çoéu kez, Kur’an ve sünnetin tan¿tt¿é¿ “beëer-rasul”
kimliéini perdelemektedir. (Bu kimliêi ana hatlar¿yla

Kur’an’¿n ve sünnetin ortaya koyduéu bu net fotoérafa raémen, muhtemelen, en önemli sebebi,
aë¿r¿ sevgi ve onu her ëeyden, mesela diéer peygamberlerden de üstün görüp onlarla yar¿ët¿rma
arzusu olan bir anlay¿ë, Allah Rasulü hakk¿nda, bilinçli-bilinçsiz birçok rivayetin üretilmesine ve bunlar¿n samimi müminlerce kabulüne yol açm¿ët¿r.
Örneéin onun, kâinat¿n yarat¿l¿ë sebebi olarak takdim edilmesi, Hz. Adem’den bile daha önce yarat¿lm¿ë olduéu iddias¿, Allah’¿n nurundan yarat¿larak
bu nurun diéer peygamberlere intikali, doéumuyla
ilgili harikuladelikleri anlatan rivayetler, diéer peygamberlerden daha hay¿rl¿ olduéu konusunda bir
grup Yahudi ile tart¿ëmas¿n¿ içeren uzun rivayet,
kendisine salavat getirenlerin faziletiyle ilgili tuhaf
ve abart¿l¿ rivayetler, k¿rm¿z¿ gülün onun terinden
yarat¿ld¿é¿, idrar, d¿ëk¿ ve at¿klar¿n¿n temiz olduéu rivayetleri, ¾sra gecesinde diéer peygamberlere
namaz k¿ld¿rmas¿, duas¿yla, anne-babas¿n¿n dirilip
kendisine iman ettikten sonra tekrar ölmeleri ve
Hz. Peygamber’in onlara ve amcas¿ Ebu Talib’e
ahirette ëefaat edeceéi, h¿rkas¿n¿ Üveys el-Karani’ye
vas¿yyet etmesi, insanlar¿ duyguland¿rmak için s¿k
s¿k anlat¿lan uzun Ukkâëe k¿ssas¿, Azrail’in geliëi,
nas¿l kefenleneceéi, cenaze namaz¿n¿n nas¿l k¿l¿nacaé¿, kabre nas¿l konulacaé¿, k¿z¿ Fat¿ma ile konuëmas¿ gibi ölümü öncesinde cereyan ettiéi bildirilen
olaylarla ilgili nakiller, kabrinde diri olduéunu bildiren haberler; onun vefat¿ndan bir-iki as¿r sonra ortaya ç¿kmaya baëlayan uydurma haberlerdir.

özetleyen bir yaz¿ için bkz. ¾. Hakk¿ Ünal, “Kendi Dilinden
Hz. Muhammed”, Kutlu Doêum Sempozyumu bildirisi, Muêla

Hiç ihtiyac¿ olmad¿é¿ halde, kendisinde olmayan özelliklerle övmeye çal¿ët¿é¿m¿z Allah Rasulü,
bu hadisiyle, Hristiyanlar¿n Hz.¾sa’y¿ yüceltirken
düëtükleri hataya düëebilecekleri konusunda, arkadaëlar¿n¿ ve sonraki Müslüman nesilleri uyarma
gereéi duymuëtur.

2010.)

(Bu rivayetlerin kaynaklar¿ ve eleètirisi için bkz. Bünyamin
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