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slâm Ahlâkõ 

I. TANIMLAR ve GENEL B LG LER 

A) Ahlâkõn Tarifi ve Mahiyeti 

Ahlâk terimi için slâm ahlâkçõlarõnca yapõlan tanõmlar içinde en be e-
nileni ve en yaygõn olanõ mam Gazzâlî’ye (ö. 505/1111) ait olanõdõr. 
Gazzâlî’den önce, biraz daha eksik olarak bn Sînâ (ö. 428/1037) ve bn 
Miskeveyh (ö. 421/1030) gibi slâm filozoflarõnda da görülen, fakat Gazzâlî 
tarafõndan geli tirilmi  ve ikmal edilmi  olan bu tanõm öyledir: 

“Ahlâk, insan nefsinde yerle en öyle bir melekedir ki (heyet) fiiller, hiç-
bir fikrî zorlama olmaksõzõn, dü ünüp ta õnmadan bu meleke sayesinde ko-
laylõkla ve rahatlõkla ortaya çõkar.” 

Bu tanõmõn tahlili, bizi ahlâkõn mahiyeti hakkõnda a a õdaki sonuçlara 
götürmektedir: 

1. Ahlâk, insanõn i ledi i fiil ve davranõ lardan, yaygõn ifadesiyle 
“amel”den ziyade, bu davranõ larõn kayna õ ve âmili olan, onlarõ meydana 
getiren mânevî kabiliyetler veya yatkõnlõklar kompleksini (Gazzâlî’nin tabiri 

ile heyet) ifade eder. Buna göre ahlâkî fiiller, ahlâkõn kendisi olmayõp onun 
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bir sonucu ve dõ a yansõmasõdõr. Bu nokta, özellikle ahlâk e itimi bakõmõn-
dan önemlidir. 

Di er önemli bir nokta da udur: Bir insanõn yapmõ  oldu u herhangi bir 
i in dõ  de erine bakarak onun ahlâkõnõn iyi veya kötü oldu u hakkõnda ve-
rilecek hüküm her zaman isabetli olmayabilir. Çünkü sonucu ne olursa ol-
sun, Hz. Peygamber’in de belirtti i gibi, “Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, 

“Bed’ü’l-vahy”, 1). u halde ahlâk konusunda insanlarõ yargõlamak oldukça 
zordur. Bu yüzden Kur’ân-õ Kerîm’de, “Size selâm veren kimseye ‘Sen müs-

lüman de ilsin’ demeyin” (en-Nisâ 4/96) buyurulmu tur. 

2. Ahlâk, sadece iyi huylar ve kabiliyetler mânasõna gelmez. Kelimenin 
asõl mânasõ ile iyi ve kötü huylarõn hepsine birden ahlâk denir. Buna göre 
ahlâksõz insan yoktur, iyi veya kötü ahlâklõ insan vardõr. slâmî kaynak-
larda iyi huylara ahlâk-õ hamîde, ahlâk-õ hasene, kötü huylara ise ahlâk-õ 
zemîme, ahlâk-õ seyyie gibi adlar verilmi tir. 

3. Ahlâk, insanda gelip geçici bir hal olmayõp onun mânevî yapõsõnda 
yerle en, bir meleke halini alan yatkõnlõk ve kabiliyetler bütünüdür. Ahlâkõn 
bu özelli i sebebiyledir ki slâm ahlâkçõlarõ -dilimizdeki güzel ifadesi ile- 
kõrk yõlda bir iyilik yapmanõn ahlâklõlõk alâmeti olmadõ õnõ õsrarla belirtmi -
lerdir. Hz. Peygamber’in, “Amellerin en hayõrlõsõ, az da olsa devamlõ olanõ-

dõr” (Buhârî, “Libâs”, 43) mânasõndaki hadisi bu anlayõ õn veciz bir ifadesi-
dir. 

4. Ahlâk insanõ dü ünüp ta õnmaya, herhangi bir baskõ ve zorlamaya 
gerek kalmaksõzõn, görevi oldu una inandõ õ i leri rahatlõkla ve memnuni-
yetle yapmaya sevkeder. Böyle bir ahlâk formasyonuna sahip olmayan in-
sanlarõn nâdiren yaptõklarõ iyi i ler, ahlâkî bir temele dayanmaktan ziyade, 
olsa olsa riya, korku, menfaat temini gibi ahlâkõn onaylamadõ õ ve “rezîlet” 
(erdemsizlik) saydõ õ ba ka sebep ve maksatlarla alâkalõdõr. 

5. Ahlâklõ olabilmek için görevleri rahatlõkla ve memnuniyetle yerine 
getirme zorunlulu u, ahlâkõn geli ip güçlenmesinde alõ kanlõklarõn ihmal 
edilemez bir önem ta õdõ õnõ göstermektedir. Bundan dolayõ slâm ahlâkçõlarõ 
ahlâkî e itime büyük önem vermi lerdir. Çünkü alõ kanlõklar ancak e itimle 
kazanõlõr. Burada “e itim”den maksat, ahlâkõn nazarî bilgilerini tahsil etmek 
yanõnda, ki inin çocukluktan itibaren iyi örneklerle ya amasõ, iyilik yap-
maya alõ tõrõlmasõ, bencil ve gayri me rû arzu ve ihtiraslarõna kar õ koymak 
suretiyle kendi kendini e itmesi, nefsini õslah etmesidir. Bu ise bir irade e i-
timidir. 
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B) Ahlâk lmi 

Yukarõdaki açõklamalardan da anla õlaca õ üzere ahlâk, insanda olu -
masõ özlenen ve istenen yüksek ruhî ve mânevî vasõflarõn, olumlu yetenek-
lerin ortak ifadesidir. nsan, bu vasõflarõ kendisinde en do ru ve en ileri bir 
ekilde nasõl geli tirebilece i hususunda bazõ bilgilere muhtaçtõr ki, ahlâk il-

mi bu ihtiyacõ kar õlamayõ amaçlar. Öte yandan, insanda bir kõsõm yüksek 
vasõf ve kabiliyetlerin sõrf yetenek veya güç halinde bulunmasõ yeterli de il-
dir. Bu vasõflarõn insanõ “hayr”a yöneltmesi ve “ er”den uzakla tõrmasõ bek-
lenir. Fakat insan hayõr- er, erdem-erdemsizlik gibi kavramlarõ ve bu kav-
ramlarla ifade edilen tutum ve davranõ larõ bilmezse bu konuda hatalara 
dü mesi kaçõnõlmazdõr. te insan, fiillerin de erleri konusunda isabetli hü-
kümler verebilmek ve do ru seçimler yapabilmek için de ahlâk ilmine muh-
taçtõr. Bu nedenle, ahlâk ilmini “ruhanî tõp ilmi” diye adlandõran Kindî, Ebû 
Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî gibi ahlâk bilgin ve dü ünürleri, insanlar için 
ahlâk ilmini tõp ilminden daha yararlõ ve de erli görmü lerdir. 

Dünyada kendi duygu, dü ünce ve davranõ larõ hakkõnda iyi veya kötü 
eklinde de er hükümleri veren yegâne varlõk insandõr. Bu sebeple ahlâk 

ilmi, ahlâkî fâil olarak insanõ ve onun akõl, irade, vicdan gibi ahlâkî kabili-
yetleri ile öfke, ehvet vb. duygularõnõ ve bunlardan do an fazilet ve 
reziletleri ele alõr; bunlardan ahlâkî hayat adõna yararlõ olanlarõ geli tirme-
nin, zararlõ olanlarõ da õslah etmenin yollarõnõ ara tõrõr ve gösterir. Bu nok-
tada ahlâk ilmi özellikle psikolojinin verilerinden yararlanõr. Nitekim gerek 
Kur’ân-õ Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in hadislerinde gerekse hemen bütün 
müslüman ahlâkçõlarõn ve özellikle mutasavvõflarõn eserlerinde ayanõ takdir 
psikolojik tahliller görülür. 

Öte yandan ahlâk ilmi bir kurallar ilmidir; insanlarõn dinî, ahsî, ailevî 
ve toplumsal ya ayõ larõnda uymalarõ gereken kaide ve kanunlarõ belirler. 
Ahlâk bir de erler ilmidir ve dolayõsõyla ahlâkî fâilin davranõ larõna atfedilen 
de erlerin mahiyetini, ölçüsünü ve kayna õnõ ara tõrõr; iyi fiilleri yapmayõ ve 
kötü fiilleri terketmeyi emreder. Böylece insanlarõn mükellef bulunduklarõ 
görevleri sõralar ve bunlarõ ifa veya ihmal etmenin sonuçlarõnõ ara tõrõr ve 
gösterir. 

Hz. Peygamber, “Ben ahlâk güzelliklerini tamamlamak için gönderil-

dim” (el-Muvatta’, “Hüsnü’l-hulk”, 8) buyurmu tur. Bu hadis, bir bakõma, 
ahlâk ilminin gayesini göstermektedir. Buna göre ahlâk ilminin gayesi, 
Resûlullah’õn yalõn ifadesiyle, insanlara “ahlâk güzellikleri” yani iyi huylar 
ve yüksek nitelikler kazandõrmaktõr. 
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Ahlâk temelde bir davranõ  bilimidir; bu da onun hem teorik hem de 
pratik bilgiler vermesini gerekli kõlar. Bu bilgilerin olu turdu u bölümlere de 
nazarî (teorik, kuramsal) ve amelî (pratik, uygulamalõ) ahlâk denilmektedir. 
Nazarî ahlâkta ahlâk problemleri tahlil edilerek insanõn ahlâkî ya ayõ õna 
temel olu turacak genel prensipler, kaide ve kanunlar tesbit edilir. Bununla 
birlikte ahlâk ilmi uygulamalõ bir ilimdir; yani bu ilim sadece “bilmek” için 
de il, fakat asõl “yapmak” için vardõr. Bu sebepledir ki insanõn ahlâklõ ola-
bilmesi için nasõl ya amasõ gerekti ini, görev ve sorumluluklarõnõn nelerden 
ibaret oldu unu bildirmek üzere amelî (pratik) ahlâk geli tirilmi tir. 

C) Ahlâk Felsefesi 

“Hikmet sevgisi” mânasõna gelen felsefe tabiri, genel olarak “varlõk ve 
olaylarõn akõl ve dü ünce yoluyla ara tõrõlmasõnõ gaye edinen disiplin”in 
adõdõr. Özellikle Kindî’den (ö. 252/866) itibaren slâm dü üncesine giren ve 
en az be  yüzyõl boyunca Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî, Fârâbî, hvân-õ Safâ, 
Ebü’l-Hasan el-Âmirî, bn Sînâ, bn Rü d, ehâbeddin es-Sühreverdî, 
Nasîrüddîn-i Tûsî gibi ahsiyetler yeti tiren ve ürünler veren felsefenin 
önemli problemlerinden biri de ahlâk olmu tur. 

Felsefenin umumiyetle insanõn iki temel yetene ini konu edindi i kabul 
edilir ki, bunlar da “bilmek” ve “yapmak”tõr. Buna göre felsefe, bir yandan 
“Neyi bilebiliriz? Bilgilerimizin de eri nedir?” sorularõnõn, bir yandan da 
“Neyi yapmalõyõz? Eylemlerimizin de eri nedir ve ne olmalõdõr?” sorularõnõn 
cevabõnõ ara tõran bir disiplindir. slâm dü ünürleri, felsefenin bu iki temel 
kolundan birine “hikmet-i nazariyye”, ikincisine de “hikmet-i ameliyye” 
demi lerdir. u halde felsefe hem âlemin sõrlarõnõ çözmeye, varlõ õ olabildi-
ince bütünlü ü ve derinli i ile kavramaya, böylece insanõn muhtaç bulun-

du u ve aramakta oldu u gerçe i yakalamaya çalõ õr; hem de nasõl dav-
ranmak gerekti ini, insana yara õr hayat tarzõnõn hangisi oldu unu göster-
mek ister. Çünkü gerçekten üstün ve insanî hayatõn neden ibaret oldu unu 
bilmek de insanõn en zarurî ihtiyacõ ve bitmeyen arayõ õdõr. Böylece ahlâk, 
felsefenin belli ba lõ ara tõrma sahalarõ arasõnda yer alõr. 

D) slâm Ahlâkõ 

“ slâm ahlâkõ” sözünden ne kastedildi ini ifade etmeden önce “ slâm” 
tabirindeki ahlâkî mesaja i aret etmekte yarar vardõr. slâm, “teslim olma, 
kurtulu a erme ve müsâleme” mânalarõna gelir ve bu üç mânasõ ile ifade et-
ti i dinin üç temel hususiyetini anlatõr. Bunlar içinde do rudan ahlâkõ ilgi-
lendireni ise “müsâleme” anlamõdõr. 
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slâm ile aynõ kökten olan müsâleme, “çatõ ma ve zõtla mayõ ortadan 
kaldõrarak uyu mak, anla mak, birbirinden emin olmak, dostça münase-
betler kurmak” demektir ve bu anlamõyla ileride ayrõntõlõ olarak incelenecek 
olan hilim kavramõyla aynõ mânayõ ifade eder. Buna göre slâm’õ kabul 
eden kimse, cemiyetin di er fertleri ile anla õp uyu an, onlarla barõ  içinde 
ya amak isteyen insandõr. Nitekim, slâm ile aynõ kökten olan selâm keli-
mesi, Furkan sûresinin 63. âyetinde, slâm’õn bir müsâleme (barõ  ve dost-

luk) dini oldu unu ifade edecek tarzda kullanõlmõ tõr. Müslüman olan ve ol-
mayan birçok ara tõrmacõya göre bu âyet, Hz. Muhammed’in risâletinden 
önceki döneme “Câhiliye devri”, müteakip döneme ise “ slâm devri” denil-
mesinin sebebini göstermektedir. Zira öyle görülüyor ki, “câhiliye” kelimesi, 
ilmin zõddõ olan ve nazarî bilgilerden yoksunlu u ifade eden “cehl”den de il, 
fakat amelî bilgisizlik, yani sefahat, serke lik mânasõndaki “cehalet”ten 
gelmektedir (Ahmed Emîn, Fecrü’l- slâm, s. 69). Nitekim Türkçemiz’de de 
cehalet kelimesi sõk sõk bu mânada kullanõlmaktadõr. Hz. Peygamber’in bazõ 
hadislerinde de cehalet, öfke ve serke li i ifade için kullanõlmõ tõr (Buhârî, 

“Îmân”, 22; Müslim, “Tevbe”, 56). te bu anlamdaki Câhiliyet ahlâkõnõ kal-
dõrarak yerine iyi huylulu u, dostluk ve barõ õ getiren dine, bu tesiri sebe-
biyle de slâm denilmi tir. 

Batõlõ ara tõrmacõlarõn ço u “ slâm ahlâkõ” sözünden, slâm âleminde ya-
põlmõ  olan ahlâk çalõ malarõnõ kastederken, müslüman ara tõrmacõlarõn bü-
yük kõsmõ, özellikle Kur’an ve Sünnet’in ortaya koydu u ahlâkõ anlamakta-
dõrlar. Bu durumda slâm ahlâkõ ne filozoflarõn –az çok eski Yunan tesirin-
deki- rasyonel ahlâk dü ünceleri; ne mutasavvõflarõn –az çok Yeni Eflâtun-
culuk, Hint, ran tesiri ta õyan- mistik tecrübeleri ne de fukahanõn –zaman 
zaman sõrf eklî ve sûrî olmakla itham edilen- spekülatif çalõ malarõdõr. Ki-
tap ve Sünnet’in hükümleri ve kanunlarõ slâm ahlâkõnõn esasõnõ te kil eder; 
i aret edilen bütün bu ahlâk nazariyelerinin “ slâm ahlâkõ” ile alâkalarõ da 
bu iki temel kayna õn ahlâkî hükümleri ve prensipleri ile uyumlarõ nisbetin-
dedir. Ancak, müslüman ilim ve fikir adamlarõnõn ahlâk nazariyeleri ve ça-
lõ malarõ da, en azõndan slâm ahlâkõnõn yorumlanmasõ, zamanla ortaya çõ-
kan ihtiyaçlar kar õsõnda inki af ettirilmesi, zenginle tirilmesi ve sistemle ti-
rilmesi bakõmõndan ihmal edilemez bir kõymet ta õr. 
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II. TAR H ve L TERATÜR 

A) Câhiliye Dönemi Ahlâkõna Kõsa Bir Bakõ  

slâm öncesi Araplarõnõn ahlâk zihniyeti hakkõndaki en önemli kaynak-
lar Câhiliye iiri, atasözleri (emsal) ve hitâbet örnekleriyle Kur’an, hadisler 
ve ilk döneme ait di er slâmî belgeler; Roma, Bizans, ran gibi yabancõ 
kaynaklardõr. Özellikle Câhiliye iiri, atasözleri ve hitâbet örneklerinden edi-
nilen bilgilere göre Câhiliye edebiyatõnda ahlâk ve bu kelimenin tekili olan 
hulk nâdiren kullanõlmõ tõr. Kabileci Arap toplum yapõsõnda hayatta kalma 
mücadelesi, a iret insanõnõn herhalde en temel me guliyetiydi; bu da büyük 
ölçüde kabilenin insan ve mal gücü yanõnda mânevî gücüne ve saygõnlõ õna 
ba lõ bulundu u için özellikle eref, cesaret ve cömertlik Câhiliye ahlâkõnda 
bütün erdemlerin en üstünde yer alõyordu; bu erdemler de genellikle mü-
rüvvet (mürûe) kavramõyla ifade ediliyordu. Bununla ba lantõlõ ba ka bir 
kavram da asabiyettir. 

a) Mürüvvet, geni  anlamõyla yi itlik ve mertli in en ileri düzeyi ola-
rak algõlanõyordu. Kõsaca “övülmeye de er her ey” demek olan bu kavra-
mõn Roma’daki “summum bonum” (hayõrlarõn hayõrõ) tabirinin dengi oldu u 
dü ünülebilir. Câhiliye Araplarõ’nõn anlayõ õnda mürüvvet, ba ta hilim ol-
mak üzere sabõr, ba õ lama, misafirperverlik, yoksullara yardõm, iyi kom-
uluk, zayõflarõ koruma gibi erdemleri kapsamaktaydõ. Ancak di er birçok 

kavramda oldu u gibi mürüvvette de hayret verici bir anlam sapmasõ ol-
mu ; bu kavram, “kandan ba ka hiçbir eyin gideremeyece i azap verici bir 
susuzluk” ve “delilik diye anlatõlabilecek bir eref hastalõ õ” halini almõ tõ 
(bk. zutsu, Kur’an’da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, s. 101). 

Câhiliye dönemi ahlâk zihniyetini içeren literatürde, mürüvvet gibi 
onunla az çok ilgisi bulunan hayõr, mâruf, hak, ecaat, kerem, sehâ, cûd, 
vefâ vb. ahlâkî muhteva ta õyan kavramlar ve bunlarõn zõtlarõnõn kullanõmõ 
da oldukça yaygõndõ. Ancak bütün bu kavramlar ve terimler, yüksek ve ev-
rensel bir ahlâk anlayõ õnõ ifade etmekten geni  ölçüde uzak olup dünyevî 
ve kabileci bir karakter ta õmaktaydõ. 

b) Asabiyet, kõsaca kabile üyeleri arasõnda kayõtsõz artsõz dayanõ ma 
yasasõnõ ifade etmekte ve Arap’õn hayatõna yön veren, ahlâkî zihniyet ve 
de erlerine hâkim olan Câhiliye ruhunu yansõtmaktaydõ. 

Ki i ve kabile erefi, dönemin ahlâk zihniyetini belirleyen etkenlerden 
biriydi. Bir kõsmõna yukarõda i aret edilen erdemlerin temel amacõ da ki i ve 
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kabile erefini arttõrmak, insanlarõn hayranlõk ve saygõsõnõ kazanmaktõ. Bu 
dönemde iyilik için iyilik de il, onur kazanmak için iyilik anlayõ õ hâkimdi. 
Bu yüzden, ço unlukla fahr ve tefâhur kelimeleriyle ifade edilen kibir, gu-
rur, soyluluk ve üstünlük yarõ õ, -Kur’ân-õ Kerîm’de de ele tirici bir sûrede 
(Tekâsür sûresi) bildirildi i üzere- onlara zaman zaman kabirlere gidip mezar 
ta larõyla övünmek gibi saçmalõklar bile yaptõrõrdõ. Edebiyatõn ba lõca tema-
larõndan birinin “medih” ve “zem” olmasõ da o dönem ahlâkõnõn egoist ka-
rakterini yansõtmasõ bakõmõndan dikkat çekicidir. te asabiyet, Câhiliye ah-
lâkõnõn, en geni  sõnõrõ kabileyi a mayan bu egoist karakterini ifade eder. 

Dine fazla bir ilgi duymayan, hatta dönemin hayat anlayõ õ, inanç ve 
dü üncesi hakkõnda en temel kaynak olan iirde dine ve dinî konulara me-
selâ kadõn, a k ve arap gibi hafif mevzularla medih, zem ve tefâhur gibi 
egoist ve duygusal konulardan daha az yer veren Câhiliye Araplarõ’nda yine 
de bir Allah inancõ vardõ. Bununla birlikte koyu putperestlik, onlarõn Allah’a 
göstermeleri beklenen saygõ ve ilgilerini öldürmü  olup bu durum, dinin in-
sanlarda bõraktõ õ derunî ve ahlâkî tesirden Câhiliye Araplarõ’nõ mahrum et-
mi ti. 

Hürriyet bilinci veya duygusu da Câhiliye Araplarõ’nõn ba lõca özellik-
lerindendir. Bazõ ara tõrmacõlar, Câhiliye döneminde kabileyi a an siyasî bir-
likler kurulamayõ õnõ, onlardaki bu hürriyet ruhuna ba lamõ lardõr. Ancak 
onlardaki bu, bencil ve ilkel bir hürriyet idi. lkel hürriyetin en temel niteli i 
ise otorite tanõmamaktõr. Nitekim Câhiliye Araplarõ böyle bir otorite düzenini 
her zaman reddetmi lerdir. 

Sonuç olarak Câhiliye döneminin bütün ahlâkî erdemlerinin arkasõnda 
ki inin veya kabilenin gururu (fahr), eref (mecd) ve öfke (gazap, hamiyye) 
duygularõnõ tatmin etme; asalet, cömertlik ve yi itlikle öhret kazanma, 
saygõ görme, ba ka kabileler kar õsõnda hem korku hem de hayranlõk duy-
gusu uyandõrma arsuzu yatmaktaydõ. Esasen bu dönemin, fert ve kabile gu-
ruru, kibir ve serke lik nitelikleri dolayõsõyla câhiliye diye anõldõ õ, ba ka 
birçok delil yanõnda, Amr b. Külsûm’ün Muallaka’sõndan da açõkça anla õl-
maktadõr: 

“Sakõn biri bize kar õ bir câhillik yapmaya kalkõ masõn! 

Sonra biz câhillikte bütün câhillerden baskõn çõkarõz!” 
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B) Kur’an ve Sünnet’te Ahlâk 

a) slâm’õn Ahlâkta Meydana Getirdi i Zihniyet De i ikli i 

slâm ahlâk zihniyetinin ba lõca niteliklerinin ne oldu u sorusuna cevap 
olarak çok ey söylenebilirse de -ileride daha ayrõntõlõ bilgiler edinece imiz- 
bu konuda imdilik özellikle u hususlarõn altõnõ çizmek mümkündür: nsa-
nõn mânevî hayatõnõ, bireysel ve sosyal davranõ larõnõ gözetip kollayan bir 
Allah inancõ; insanõn kendisiyle hesapla masõnõ hedefleyen bir irade e itimi; 
bütün insanlõ a açõk bir ümmet birli i ve karde lik ruhu; hak, adalet ve e it-
lik gibi evrensel de erlere yöneli . 

1. Arap kabilelerinin koyu ve anlamsõz putperestlikleri, yüksek bir ahlâ-
kõn kurulmasõna ba lõ ba õna bir engel te kil ediyordu (Goldziher, Le Dogme 

et le loi en Islam, s. 4, 11). Aslõnda bu tesbiti, inançsõzlõk veya bâtõl inanç 
buhranõ ya ayan her topluma genellemek mümkündür. Bu sebepledir ki s-
lâm dini evrensel, mutlak ve genel geçerli i olan bir ahlâkî yapõ kurarken, 
bu ahlâkõn en önemli teminatõ olmak üzere her eyi bilen, her eye mukte-
dir, rahmeti çok geni , fakat cezalandõrmasõ da çok iddetli olan yüce Tanrõ 
uurunu kökle tirmeyi; insana her türlü bencil, çõkarcõ istek ve e ilimlerini 

a arak yüce Allah’õn koydu u genel ve kesin kurallarõ hayatõnõn her alanõ 
için sarsõlmaz kanunlar olarak alma bilincini kazandõrmayõ ve bu suretle 
nefsânî tutkular kar õsõnda özgürle en bir birey ve kamu vicdanõ geli tir-
meyi hedeflemi tir. 

2. slâm dini insanda, kendi dõ õndakilerle kör bir mücadeleye giri mek 
yerine, kendi nefsiyle hesapla ma iradesini geli tirdi; Câhiliye dönemindeki 
a iret ruhunun ve geçici hazlara dü künlü ün do urdu u kaba ve hoyrat 
geleneklerin kar õsõna, insanõn nefsini dizginlemesi, “tabiatõndaki öfke ve 
iddetten korunmasõ” anlamõna gelen hilim ve efkati koydu. Bu suretle in-

sana, o güne kadar kendi dõ õndakilere çevirdi i mücadele enerjisini, kendi 
nefsinin kötü temayüllerine kar õ yöneltmesini ö retti. Hz. Peygamber, âdeta 
bütün kötülüklerin anasõ olan, bundan dolayõ da Kur’ân-õ Kerîm’in “çok bü-

yük bir zulüm” saydõ õ (Lokmân 31/13) putperstlikten toplumu temizleyerek 
bir olan Allah’a itaat temeline dayalõ bir ahlâkî ve dinî birlik sa lama göre-
vini üstlenmi ; böylece kabile ve soy sop anlayõ õ yerine Allah’a saygõ 
(takvâ), ferdî ve sosyal planda yücelmenin ve de er kazanmanõn ölçüsü ha-
line gelmi ; bu ölçüye uygun olarak slâm’õn ö retileri, Allah’õn bütün yaratõk-
larõna kar õ merhametli olmayõ, insan ili kilerinde dürüstlük ve güvenilirli i, 
sevgi ve fedakârlõ õ, samimiyet ve iyi niyeti, fakat bütün bunlarõn ba arõla-
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bilmesi için de kötü e ilimlerin bastõrõlmasõnõ ve daha birçok erdemi ihtiva 
etmi tir. 

3. slâmiyet’in gerçekle tirdi i en büyük zihniyet de i ikli i, asabiyet 
duygularõnõ yok edip kabilecilik ba larõnõ kõrarak insanlarõ evrensel de er-
lere, özellikle temelde bütün insanlõ õn karde li i bilincine yöneltmesidir. 
Gerçekten slâmiyet, bütün insanlarõn bir tek erkek ve kadõnõn soyundan 
geldiklerini, onlarõn -birbirleriyle ki isel veya õrkî üstünlük yarõ õna girmek 
için de il- “tanõ õp bili mek için kavimlere ve kabilelere ayrõldõ õnõ”nõ (el-

Hucurât 49/13), böylece fõtrî ve biyolojik farklõlõklarõn ahlâkî ve mânevî an-
lamda üstünlük sebebi sayõlamayaca õnõ ö retti; üstünlü ün, yalnõzca ki i-
sel çabalarla kazanõlabilen ve samimi dindarlõ õn, dinî ve ahlâkî erdemlerin 
ana kavramõ olan takvâ kapsamõndaki meziyetlerde oldu unu ortaya koy-
du; soy üstünlü ü, kabilecilik ve õrkçõlõk davalarõnõ bütünüyle reddetti. Âl-i 
mrân sûresinin 103. âyetinde müslümanlara hep birlikte Allah’õn dinine 

(hablullah) sarõlmalarõ emredildikten sonra, Allah’õn dü manlõklarõ karde li-
e çevirmesi ve böylece onlarõ “bir ate  çukuru”na dü mekten kurtarmasõ, 

Allah’õn kendilerine bir “nimet”i olarak nitelenir. Ba ka bir âyette ise 
Kur’ân-õ Kerîm’in evrensel diyebilece imiz bir ahlâk buyru u u ekilde 
ifade edilir: “ yilik ve takvâ üzerinde yardõmla õn, kötülük ve dü manlõk yo-

lunda yardõmla mayõn” (el-Mâide 5/2). Hz. Peygamber, “Irkçõlõk (asabiyet) 

duygusuyla birbirine öfkelenen, õrkçõlõk u runa sava õrken ya da böyle bir 

dava güderken körü körüne açõlmõ  bir bayrak altõnda ölen kimsenin bu 
ölümü”nün, “Câhiliye ölümü” oldu unu belirttti i hadisleriyle (Müslim, 

“ mâre” 57; Nesâî, “Tahrîm”, 28; bn Mâce, “Fiten”, 7) asabiyet ruhunu yõk-
maktaydõ. 

4. sâm dini adalet ve zulüm kavramlarõnõ da Câhiliye telakkisinden 
büsbütün ba ka bir konumda ele aldõ ve adalete kesin olarak evrensel bir 
boyut kazandõrdõ. Kur’ân-õ Kerîm’de (el-Bakara 2/143) slâm toplumunun 
bir niteli i olarak geçen “vasat ümmet” tabirindeki “vasat” kelimesi bütün 
tefsirlerde adalet mânasõnda anla õlmõ tõr. Buna göre slâm ahlâkõ toplumsal 
bünyede de a õrõlõklardan uzaklõ õ, dengeli ve uyumlu bir hayat tarzõnõ ön-
görmü tür. Kur’an’da hak ve adaletin mutlaklõ õ öylesine vurgulanmõ tõr ki, 
bizzat Allah’õn âhirette hiçbir haksõzlõ a mahal vermeyecek ekilde adaletle 
hükmedece i ve O’nun vaadinin kesin (hak) oldu u bildirilmi tir (Yûnus 

10/54-55; el-Enbiyâ 21/47; ez-Zümer 39/69). Bütün bu ve benzeri sebepler-
den dolayõ adalet ilkesi slâm ahlâk dü üncesinin merkezi olarak gösteril-
mektedir (meselâ bk. Max Horten, “Moral Philosophers in Islam”, Islamic 

Culture, XIII (1974), s. 6). 
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Zulüm ise, slâm ahlâkõnda son derece ilginç bir yakla õmla ele alõnmõ -
tõr. Buna göre Kur’an, ba kalarõna yapõlan kötülükleri, her eyden önce kö-
tülü ü i leyenin kendisine yapmõ  oldu u bir zulüm sayar. Söz gelimi, ev-
lenme ve bo anma ile ilgili konularda e ine zarar vermeye kalkõ an ki i, 
“Ku kusuz kendisine kötülük etmi  olur” (el-Bakara 2/231). Hz. Peygamber, 
“Zalim de olsa mazlum da olsa karde ine yardõm et” eklindeki Câhiliye dö-
neminin acõmasõzlõk ve iddet ilkesini, “Zalime yapõlacak yardõm, onun iki 

elini tutmaktõr (zulmüne engel olmaktõr)” (Buhârî, “Mezâlim”, 4; “ krâh”, 7) 
diyerek tersine çevirip yüksek ve evrensel bir ahlâk ilkesi haline getirmi ti. 

Kur’an, Sünnet ve di er bütün slâmî literatürde adalet kavramõ e itli i 
de içeren bir anlam zenginli i içinde kullanõlõr. slâm’õn koymu  oldu u, bü-
tün insanlõ õ kucaklayõcõ olan bu kapsamdaki adalet ilkesi, Câhiliye dö-
neminin, e itlik prensibine büsbütün aykõrõ bir ekil alan ilkel hürriyet an-
layõ õnõ da kökten de i tirdi. Kur’ân-õ Kerîm’deki “inanmõ  bir köle”nin hür 
ve soylu bir mü rikten daha de erli oldu u eklindeki (el-Bakara 2/221) 
yepyeni insanlõk ve de er anlayõ õ nedeniyle slâm’a en büyük tepki, ken-
dilerini “ahrâr” (özgür, soylu) diye niteleyerek ba ka zümrelerden üstün gö-
ren mütegallibe sõnõfõndan geldi. Onlarõn, Hz. Peygamber’e, köleleri ve güç-
süzleri yanõndan uzakla tõrmasõ halinde kendisiyle görü me yapabilecekleri 
eklindeki küstahça teklifleri Kur’an tarafõndan anõnda reddedildi (el-Kehf 

18/28) ve bu suretle soyluluk kuruntularõ üzerine kurulu, e itlik ve adalet 
ilkelerine aykõrõ, kaba ferdiyetçi hürriyet anlayõ õnõn yerine medenî ve sos-
yal e itlikçi hürriyet anlayõ õ konuldu. 

b) Kur’an ve Sünnet’te Temel Ahlâk Kavramlarõ 

Bu ba lõ õn bazõ güçlükler ta õdõ õnõ belirtmek gerekir. Güçlüklerden biri, 
Kur’an ve hadislerdeki hangi kavramlarõn tam olarak ahlâk kavramõ oldu-
unun tesbitidir. Meselâ amel-i sâlih tabiri böyledir. Çünkü “hayõrlõ, iyi, 

uygun veya yararlõ i , faaliyet” anlamõna gelen bu deyim, bu nitelikleri ta õ-
yan hukuk, ibadet, ahlâk ve siyasetle ilgili bütün olumlu faaliyetleri kapsar. 
Hatta Peygamberimiz, her eyden önce “gönülden teslim olma” anlamõna 
gelen slâm’õ ve “ku kusuz bir ekilde inanma” anlamõna gelen imanõ dahi 
amel diye isimlendirmi tir (Buhârî, “Tevhîd”, 47). 

Öte yandan, özellikle Kur’an ve Sünnet ahlâkõ bakõmõndan teorik olarak 
her ahlâklõ davranõ  aynõ zamanda dinî bir itaat ve ibadettir; çünkü bu dav-
ranõ la ilâhî bir emir yerine getirmektedir; böylece iyilik, gösteri  için veya 
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bize ne getirip ne götürdü ünü hesap ederek de il, Allah’õn emri oldu u ve 
O’nun emrine saygõnõn gere i oldu u için yapõlmõ  bulunmaktadõr. 

Bilhassa Kur’ân-õ Kerîm’de ve hadislerde, ahlâk kavramlarõ arasõnda, 
“temel” veya “tâli”, “çok önemli” veya “az önemli” gibi bir ayõrõma da gi-
dilmemi tir. Çünkü bazan küçük bir ahlâkî jest, meselâ bir yetimin ba õnõ 
ok amak, içimizde, önemli sayõlan birçok davranõ tan daha yüksek duygu-
lar uyandõrabilir. Meselâ Kur’ân-õ Kerîm’de güzel bir sözün, arkasõndan eza 
gelen bir sadakadan daha de erli oldu u bildirilmi tir (el-Bakara 2/263). 

aret edilen bu güçlüklere ra men, Kur’an ve hadislerdeki bütün ahlâk 
kavramlarõnõ burada tahlil etmenin imkânsõzlõ õndan dolayõ, hiç olmazsa 
kapsamlarõnõn geni li i, hatta bir bakõma di er bütün ahlâkî erdemleri de 
ku attõ õ dikkate alõnarak iki kavram hakkõnda bilgi verilecek; ayrõca, yer 
yer konuyla ilgili ba ka kavramlara da de inilecektir. slâm ahlâkõnõ kesin 
ve çarpõcõ biçimde yansõtan bu iki temel kavram takvâ ve hilimdir. 

1. Takvâ 

Takvâ kelimesi sözlüklerde “ nsanõn, ibadet ve güzel i ler yaparak ken-
disine acõ verecek durumlardan korunmasõ” eklinde tarif edilir. Seyyid erîf 
el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât isimli terimler sözlü ünde (bk. “Takvâ” md.) takvânõn 
“Allah’a itaat ederek O’nun verece i cezalardan korunmak; insanõn kendi-
sini, yaptõ õ veya yapmadõ õ eyler yüzünden müstahak olaca õ ukubattan 
yine Allah’a itaat ederek korumasõ” anlamõna geldi ini belirtir. Aynõ âlimin 
kaydetti i di er bazõ tariflere göre takvâ, “Kulun mâsivâdan sakõnmasõdõr; 
dinin edep ve erkanõna saygõlõ olmaktõr; insanõ Allah’tan uzakla tõran her 
eyden uzak durmaktõr; nefsânî hazlarõ terketmek, yasaklardan uzak dur-

maktõr; gönlünde Allah’tan ba ka hiçbir ey görmemendir; kendini hiçbir 
kimseden daha iyi diye dü ünmemendir; Allah’tan ba ka her eyi 
terketmektir; sözde ve davranõ ta Hz. Peygamber’e uymaktõr.” Fahreddin 
er-Râzî, Bakara sûresinin 196. âyetini tefsir ederken, takvâ için, “bütün dinî 
ve ahlâkî ödevleri yerine getirme, din ve ahlâkõn sakõncalõ buldu u tutum 
ve davranõ lardan da kaçõnma” anlamõnõ içeren bir tanõm yapmõ tõr. Tanõn-
mõ  mutasavvõf Ebû Tâlib el-Mekkî’nin tarifi ise daha kõsa fakat oldukça 
kapsamlõdõr: “Takvâ bütün iyilikleri kapsayan bir isimdir” (K†tü’l-kulûb, I, 

196). 

Kur’ân-õ Kerîm’de, âhiret inancõnõn yo un olarak i lendi i ilk zaman-
larda inen âyetlerde takvâ, Allah’õn iddetli azabõna kar õ siper vazifesi gö-
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recek olan korku ve kaygõ uurunu ve bu uurun bir sonucu olarak Allah’õn 
buyruklarõna uyup yasakladõ õ eylerden titizlikle kaçõnmayõ ifade eder. An-
cak zamanla, slâm cemaatinin hem sayõ hem de keyfiyet bakõmõndan ge-
li mesine paralel olarak, takvâ kavramõnõn içeri inin de geli ti i ve zengin-
le ti i görülür. 

Bakara sûresinin hac ile ilgili 197. âyetinde bazõ kötülükler, ahlâkî ol-
mayan davranõ lar sõralandõktan sonra mutlak olarak iyili in önemi vurgu-
lanmakta, ardõndan da genel olarak kötülükleri terkedip iyilikler yapmaya 
âmil bir kavram olarak takvânõn önemi ifade edilmektedir. Burada takvâ-

nõn “en hayõrlõ azõk” eklinde nitelendirilmesi onun dinî ve ahlâkî hayat için 
vazgeçilmezli ine i aret eder. Yine Bakara sûresinde (2/237) takvânõn, ba-
õ lama ve feragati de kapsayan geni  ahlâkî içeri ine i aret edilmi tir. 

Mâide sûresinin 8. âyetinde takvâ, adaleti de içine alan yüksek bir fazilet 
olarak gösterilir. Sosyal hayatõn düzeni için adaletin gereklili i göz önüne 
alõnacak olursa, bu âyete göre takvânõn, artõk sadece ferdî ve vicdanî fazilet 
de il, aynõ zamanda toplumsal düzenin de bir gere i oldu u ortaya çõkar. 

Takvânõn bu sosyal fonksiyonu, Hucurât sûresinin 13. âyetinde evren-
sel boyutta ele alõnmõ tõr. Burada Allah’õn bütün insanlarõ bir erkekle bir ka-
dõndan (Âdem ile Havvâ) yarattõ õ; birbirleriyle (üstünlük ve soyluluk yarõ õna 

giri mek, sürtü mek ve çatõ mak için de il), tanõ õp bili mek için onlarõ halk-
lara ve kabilelere ayõrdõ õ ifade edildikten sonra “Allah nezdinde sizin en e-

refliniz, takvâda en ileri olanõnõzdõr” buyurulmu tur. Kanaatimizce insanlõ õn 
e itli i ve evrensel barõ çõlõk ilkelerini vurgulayan ifadelerin ardõndan, en 
büyük de er ölçüsü olarak takvânõn zikredilmesi, bu erdemin, söz konusu 
ilkelere saygõ anlamõnõ içerdi ine de i aret eder. Nitekim az önce de indi i-
miz, ahitlikte adaleti gözetmeyi emreden Mâide sûresinin 8. âyetindeki 
takvâda da e itlik ilkesine saygõ anlamõ vardõ. Mustafa Sâdõk er-Râfiî ‘câ-

zü’l-Kur’ân adlõ eserinde (s. 100 vd.) takvânõn e itli e esas te kil etmesi ba-
kõmõndan Kur’an ahlâkõnõn temeli sayõlmasõ gerekti ini belirtir. Hz. Pey-
gamber, kendisine yöneltilen, “ nsanlar arasõnda en büyük kerem sahibi 
kimdir?” sorusuna, “Takvâda en ileri olanlardõr” (Buhârî, “Enbiyâ”, 8, 14, 19) ce-
vabõnõ vermi tir. Bilindi i gibi “kerem” hem “ eref ve itibar” hem de “cö-
mertlik ve yardõm severlik” anlamõna gelir. Böylece takvâ sahibi insanõn, 
“insanlara kar õ iyilik sever, aynõ zamanda da de erli ve erefli insan” oldu-
u anla õlmaktadõr. Takvânõn bu ahlâkî ve insancõl içeri ini ifade eden daha 

ba ka örnekler de vardõr. Meselâ Feth sûresinin 26. âyetine göre mü rik 
Araplar’õn kalbinde “Câhiliye hamiyeti” vardõr; Peygamber ve arkada larõnõn 



SLÂM AHLÂKI 505 

hasleti ise “sekînet ve takvâ”dõr. Burada Câhiliye hamiyeti, barbarlõk, küs-
tahlõk ve saygõsõzlõ õ; sekînet ve takvâ da a õr ba lõlõk, uygarlõk, insanlarõn 
eref ve haysiyetlerine saygõ anlamõnõ ta õr (ayrõca bk. el-Bakara 2/206). 

Takvânõn anlamõ konusundaki ilginç örneklerden biri de onun “hayâ” 
ile ili kisini gösteren A‘râf sûresinin 26. âyetidir. Burada “takvâ elbisesi” 
deyimi kullanõlarak dolaylõ bir üslûpla takvâ, günah duygularõnõ örtüp ka-
patan, bastõran ve böylece günah i lemeyi önleyen bir koruyucu, ruhu be-
zeyen bir erdem eklinde takdim edilmektedir. Yani elbise bedeni kapattõ õ, 
korudu u ve süsledi i gibi takvâ da hem ruhumuzun kötü duygularõnõ örter 
hem de ruhumuzu süsler. Böyle olunca takvâ sahibi ki inin kaba, ha in, 
haksõz, isyankâr, ehvet dü künü, aç gözlü, edepsiz, hayâsõz olmasõ dü ü-
nülemez. Takvânõn aynõ zamanda bir kibarlõk erdemi oldu unu gösteren 
âyetler de vardõr (meselâ bk. el-Bakara 2/189; el-Hucurât 49/1). 

Burada önemle vurgulanmasõ gereken husus, takvânõn daima tâzim, 
hürmet, saygõ gibi kelimelerle ifade edilen yüksek ahlâkî fazilet için kullanõl-
dõ õdõr. Fakat takvâ, her eyden önce Allah’a, O’nun koydu u kurallara 
saygõdõr; bunlarõ ihlâl etmekten sakõnmaktõr. Takvânõn bu ekilde saygõyõ 
ifade etti ini gösteren güzel bir örnek de Hac sûresinde (30-32. âyetler) ge-
çer. Benzer bir yakla õm aynõ sûrenin 37. âyetinde geçen, “Kurbanlarõnõzõn 

etleri de kanlarõ da Allah’a ula maz; fakat O’na sizin takvânõz ula õr” meâ-
lindeki âyette görülüyor. Bu âyet açõkça, bütün dinî ve ahlâkî faaliyetleri-
mizi Allah’a saygõ ve O’nun rõzâsõnõ kazanma niyetiyle yapmamõz gerekti-
ini gösteriyor. 

Bazõ âyetlerde takvâ, bütün kötülükleri ifade eden “fücûr” kelimesinin 
zõddõ olarak geçmektedir (bk. e - ems 91/8-10); Sâd sûresinin 26-28. âyet-
lerinde ise siyasî ahlâkõ da içine alacak ekilde kullanõlmõ tõr. 

Kur’ân-õ Kerîm’de takvânõn kar õtõ olarak “zulüm” de gösterilmi tir. 
Câsiye sûresinin 19. âyetinde bildirildi ine göre “Zâlimler birbirinin dostu-

dur; Allah da takvâ sahibi olanlarõn dostudur.” Bu âyette zulüm, daha zi-
yade inkârcõlarõn Allah’a ve slâmî ilkelere kar õ inatçõ ve anlamsõz direni -
lerini, müslümanlara reva gördükleri haksõzlõklarõ ifade eder. 

Açõkça görüldü ü üzere, Kur’ân-õ Kerîm’in büyük önem verdi i takvâ 
kavramõ, bütün bu bilgilerden çõkan sonuca göre ba lõca u iki anlamõ içer-
mektedir: 

a) Takvâ, itikadî konularda yanlõ  ve bâtõl inançlara kapõlmaktan, amelî 
ve ahlâkî konularda eksik, kusurlu, kötü, zararlõ ve haksõz davranõ lardan, 
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slâm dininde esaslarõ belirlenmi  olan hayat tarzõna uymayan bir ya ayõ -
tan sakõnmak, uzak durmaktõr. 

b) Takvâ, bütün faaliyetlerde, ödevlerin yerine getirilmesinde, her türlü 
kötülüklerin terkedilmesinde öncelikle Allah’tan ittika etmektir; yani Allah 
korkusunu, O’na kar õ saygõlõ olmayõ ön plana çõkararak bu saygõyõ bütün 
davranõ larõn ve hayatõn temeli yapmaktõr. Buna göre takvâ bütün ahlâkî 
erdemlerin temelidir ve insan ona sahip oldu u oranda di er erdemlere de 
sahip olur. 

2. Hilim 

Hilim terimi, “akõl ve kültürle kazanõlan, insan ili kilerinde sabõrlõ, ho -
görülü, ba õ layõcõ, uzla macõ ve medenî davranõ lar sergilemeyi sa layan 
ahlâkî erdem” eklinde tanõmlanabilir. 

Bazõ kaynaklarda hilim kavramõ, sefeh ve cehl kavramlarõnõn zõddõ ola-
rak gösterilmektedir. Bu iki kelime zulüm, serke lik, saldõrganlõk, barbarlõk 
gibi Câhiliye dönemindeki hâkim ahlâkî zihniyetin karakteristik yapõsõnõ 
olu turan duygu ve davranõ larõ ifade etmektedir. Nitekim me hur Câhiliye 
airi Amr b. Külsûm’ün Muallaka’sõnda geçen, “Hele biri kalkõp da bize kar-
õ câhillik etmeye görsün, o zaman biz câhillikte bütün câhillerden baskõn 

çõkarõz” anlamõndaki beyit, câhiliye kelimesinin o kültürdeki anlamõna i aret 
eden en çarpõcõ örneklerdendir. Aslõnda Kur’an’õn mü riklere yöneltti i yo-
un ele tirilerin temelinde de onlardaki bu câhillik (barbarlõk) ahlâkõ vardõr. 

Çünkü onlar aslõnda akõllarõ yatmadõ õ için inkâr etmiyorlardõ; fakat gurur, 
kibir, inat, saldõrganlõk ve dü manlõk gibi hoyrat duygularõ ve kötü alõ -
kanlõklarõ yüzünden; slâm’õn getirdi i adalet, e itlik, karde lik, merhamet, 
sabõr, tahammül, uzla ma, kayna ma, barõ  gibi ilkeleri içlerine sindireme-
dikleri için inkârcõlõkta direniyorlardõ. te Kur’an’daki “hamiyyete’l-

câhiliyye” (Câhiliye küstahlõ õ; el-Feth 48/26) deyimi onlarõn bu barbarlõk ve 
uzla mazlõk karakterini ifade eder. 

Kur’ân-õ Kerîm’de hilim kelimesi bir âyette ço ul (ahlâm) olarak geç-
mekte, burada “Onlara bunu hilimleri (ahlâm) mi emrediyor, yoksa onlar 

azgõn bir topluluk mudur?” (et-Tûr 52/32) denilmektedir. Bütün tefsirlerde 
bu âyetteki ahlâm akõl kelimesiyle açõklanõr. Bunun dõ õnda, “hilim sahibi” 
anlamõnda “halîm” Allah’õn isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri olarak ma firet 
(ba õ lama), ilim gibi kavramlarla birlikte on bir âyette tekrar edilmi tir. Tef-
sir ve kelâm kitaplarõnda esmâ-i hüsnâdan biri olarak halîmin, “çok sabõrlõ, 
günahkârlarõ cezalandõrmakta acele etmeyen” veya “kullarõnõn isyanõndan 
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etkilenmeyen, günahkârlara gazap etmesi kendisini telâ a sevketmeyen, 
her i i olmasõ gerekti i ölçüde yapan” anlamõna geldi i belirtilir. bn Hibbân 
el-Büstî Ravzatü’l-ukalâ’ ve nüzhetü’l-fuzalâ’ adlõ ahlâk kitabõnda (s. 209) 
bu âyetlere dayanarak hilmin akõldan daha üstün bir erdem oldu unu, çün-
kü yüce Allah’õn Kur’an’da kendisini akõlla de il hilimle niteledi ini ifade 
eder. Bu görü ü Gazzâlî de tekrar etmi tir ( hyâ’, III, 179). Ayrõca, yine 
halîm iki âyette (et-Tevbe 9/14; Hûd 11/75) Hz. brâhim’in, bir âyette (es-

Sâffât 37/101) Hz. shak’õn niteli i olarak yer almaktadõr. 

Hz. Peygamber, hemen bütün hadis mecmualarõnda ve edebî-ahlâkî 
mahiyetteki antolojik eserlerde yer verilen bir hadisinde bir sahâbîyi över-
ken, “Sende Allah’õn sevdi i iki haslet vardõr; bunlardan biri hilim, di eri de 

teennidir” (Müslim, “Îmân”, 25, 26; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 149) buyurmu tur. 
bnü’l-Esîr’e göre bu hadisteki hilim “akõl”, teenni de “kararlõlõk, a õr ba lõ-

lõk” anlamõna gelir (en-Nihâye, I, 434). Ebû Dâvûd’un Sünen’inde “Kitâbü’l-
Edeb”in ilk babõ “Hilim ve Peygamber’in Ahlâkõ” ba lõ õnõ ta õr. Bu ba lõk, 
Resûlullah’õn ahlâkõnõn temelini hilim faziletinin olu turdu unu ima eder. 
Burada Resûlullah’õn ho görüsünü, affedicili ini ve sabrõnõ anlatan hadisler 
yer alõr. Ayrõca bütün hadis mecmualarõnda, slâm bilginlerince hilmin kap-
samõnda gösterilen akõl, basîret, kararlõlõk, öfkeye hâkim olma, affetme, 
ho görü, sabõr, vakar, rõfk gibi ahlâkî erdemlere dair pek çok hadis bulun-
maktadõr. 

Özellikle Ignaz Goldziher’den itibaren müste rikler slâm ahlâkõnõn, do-
layõsõyla slâm insanõn karakterini belirleyen temel erdemin hilim oldu u 
kanaatine varmõ lardõr. Zira Câhiliye döneminde çok az sayõda insan bu fa-
ziletin kõymetini takdir ederken slâm dini bunu, ahlâkî ve sosyal alanda bü-
tün müslümanlara yaymayõ amaçlamõ tõr (I. Goldziher, Muslims Studies, s. 

206-207; Charles Pellat, Risâle fi’l-Hilm, s. 152). Kur’an ve hadisler yanõnda, 
142 (759) yõlõnda vefat eden Abdullah b. Mukaffa‘õn el-Edebü’l-kebîr’i, da-
ha sonra bn Kuteybe’nin Uyûnü’l-ahbâr’õ, Câhiz’in ba ta el-Mehâsin ve’l-

ezdâd, el-Beyân ve’t-tebyîn olmak üzere çe itli eserlerinde ve daha birçok 
benzerinde verilen bilgiler hilmin pek çok erdemi kapsayan bir slâm ahlâkõ 
kavramõ oldu unu göstermektedir. 

Bütün kaynaklarda hilim, biri zihnî, di eri ahlâkî olmak üzere iki an-
lamda geçmektedir. Zihnî anlamda hilim akõl demektir. Bu mânadaki hilim 
ahmaklõk, sefahat ve cahilli in zõddõ olarak gösterilir. te “Onlara bunu 

akõllarõ mõ emrediyor?” meâlindeki âyet dolaylõ olarak müslümanlara aklõn 
ir adõna uymayõ, akõllõ davranmayõ; ahmak, beyinsiz ve cahil kalmaktan 
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uzak durmayõ gerekli kõlmaktadõr. Bu âyetin devamõndaki “Yoksa onlar tu -

yan etmi  bir kavim midir?” ifadesinden anla õldõ õna göre hilimde, “tu -
yan”nõn zõddõ olan bir anlam da vardõr. Buna göre akõllõ insan tu yan et-
mez, yani azgõnlõk yapmaz, haddi a maz, öfkeye kapõlõp kendinden geçmez. 

Hilmin ahlâkî ve amelî geli mi li i ifade eden mânasõnõ en iyi ortaya 
koyan bn Sînâ, lmü’l-ahlâk adlõ risâlesinde (Tis‘u Resâil, Kostantiniye 

1298, s. 108) bu mânadaki hilmin altõnda u faziletleri sõralar: Öfkeyi yen-
me, kerem (cömertlik, onurlu davranõ ), ho görü, af, gönül zenginli i, daya-
nõklõlõk, kararlõlõk, kin gütmemek. Muhtelif kaynaklarda bunlara sabõr, 
sekînet, vakar; ihtiraslara ve di er bencil duygulara hâkimiyet gibi daha bir-
çok fazilet eklenmektedir. En önde gelen müslüman ahlâk bilginlerinden 
olan mam Mâverdî’ye göre hilim “huylarõn en yücelerinden”dir (Edebü’d-

dünyâ ve’d-dîn, s. 245). 

slâmî literatürde hilmin kapsamõ içinde gösterilen faziletler hakkõnda 
pek çok âyet ve hadis vardõr. Gazzâlî, genellikle slâm ahlâkõ sahasõnda ya-
zõlmõ  eserlerin en önemlisi olarak kabul edilen hyâü ulûmi’d-dîn’inde (III, 
177), bir âyette geçen “Rabbânîler olunuz” (Âl-i mrân 3/79) ifadesini “ha-
lîm ve bilgili kimseler olunuz” eklinde yorumlamõ tõr. Hasan-õ Basrî de bu 
âyetin devamõndaki “Cahiller onlara sözlü sata mada bulundu unda, ‘Se-

lâm!’ derler” ifadesini “Onlar halîm insanlardõr; kendilerine kar õ cahilce ve 
küstahça davrananlara bu ekilde cahillik ve küstahlõkla kar õlõk vermezler” 
biçiminde açõklamõ tõr. 

çlerinde hilim kelimesi geçmemekle birilikte, anlamlarõ itibariyle hilim 
erdeminin slâm ahlâkõndaki yerini ve önemini ifade eden yüzlerce âyete 
örnek olarak unlar zikredilebilir: “Onlar öfkelendikleri zaman bile affederler” 

(e - ûrâ 42/37); “Her kim sabreder ve ba õ larsa, bilsin ki bu tutum davra-

nõ larõn en soylusu, en olumlusudur” (e - ûrâ 42/43); “Güzel bir söz ve ba-

õ lama, arkasõndan eziyet gelen sadakadan daha hayõrlõdõr” (el-Bakara 

2/263); “(Müslümanlar) affetsinler, ho görülü olsunlar. Allah’õn sizi ba õ -

lamasõnõ istemez misiniz?” (en-Nûr 24/22); “Af yolunu tut, iyili i emret ve 

cahillikten uzak dur” (el-A‘râf 7/199); “Rabbinizin ba õ õna, takvâ sahipleri 

için hazõrlamõ  oldu u, geni li i gökler ve yer kadar olan cennete ko un! O 

takvâ sahipleri ki, bollukta da darlõkta da Allah rõzâsõ için mal harcarlar; öf-

kelerini yenerler ve insanlarõ affederler. Allah da (böyle) güzel davranõ ta bu-

lunanlarõ sever” (Âl-i mrân 3/133-134); “ yilikle kötülük bir olmaz. Sen (kö-

tülü ü) en güzel bir tutumla kar õla. O zaman göreceksin ki, seninle ara-

nõzda dü manlõk bulunan kimse candan bir dost olacaktõr” (Fussõlet 41/34). 
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Bu son âyet, sevginin olu masõnda ve dolayõsõyla sosyal barõ õn sa -
lanmasõnda hilim erdeminin rolünü göstermesi bakõmõndan özellikle ilgi çe-
kicidir. Zira burada hilim ruhunu yansõtan en saygõn davranõ lardan biri olan 
kötülü e kar õ iyilik, dü manõ bile dost yapan bir güç olarak de erlen-
dirilmi tir. Ünlü ahlâk bilgini bnü’l-Mukaffa‘, hilmin bu gücüne u sözlerle 
i aret eder: “Sakõn sana iftira atana öfke ve intikam duygusuyla kar õlõk ver-
me! Hilim ve vakar içinde mâkul kar õlõk ver. Hiç üphen olmasõn ki üstünlük 
ve kuvvet daima yumu ak (halîm) olanõndõr (el-Edebü’l-kebîr, s. 45-46). 

Buraya kadar ifade edilenlerden anla õlaca õ üzere slâm ahlâkõ hilim 
sahibi olmayõ; yani sabõr, sekînet ve vakar gibi erdemlerle donanmayõ; öf-
keye, ihtiraslara ve di er bencil duygulara hâkim olmayõ; kendini bilmez in-
sanlarõn küstahça davranõ larõ kar õsõnda akõllõ, so ukkanlõ, a õr ba lõ hare-
ket etmeyi öngörür. Fakat bu davranõ larõn, erdemlilikten kaynaklanmasõnõ 
ister; cahillikten, güçsüzlük ve onursuzluktan kaynaklanmasõ halinde ise 
bunu bir zillet ve âcizlik sayar ve reddeder. Bir rivayette Resûlullah’õn, 

“E er hasmõndan daha güçlü isen, onu ba õ layarak güçlü olmanõn ükrü-

nü ödemi  ol” (Mâverdî, s. 245) buyurdu u bildirilir. Burada açõkça ba õ la-
manõn güçlü olundu u zaman bir de er ifade etti i vurgulanmaktadõr. Hz. 
Ömer’e atfedilen bir sözde de, Allah nezdinde devlet ba kanõnõn hilminden, 
rõfkõndan ve yumu aklõ õndan daha de erli bir hilim bulunmadõ õ belirtilir. 
Çünkü o, güçlü oldu u halde yumu aktõr. Ahlâk ve faziletiyle tanõnan 
Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in “Hilmin ilimle, affõn kudretle birle mesi 
sonucunda ula õlan faziletten daha üstünü asla yoktur” (Câhiz, el-Beyân, I, 

175) anlamõndaki sözü, özellikle Câhiz’in halîmi sahîf (zayõf, âciz) kelimesi-
nin kar õtõ olarak kullanmasõ da (el-Osmâniyye, s. 193) hilmin cahillik ve 
güçsüzlükten kaynaklanan bir fazilet olmadõ õna i aret eder. 

Kur’an ahlâkõnõ en iyi kavrayan ve ya ayanlardan biri olarak tanõnan 
Hasan-õ Basrî’ye isnat edilen (Gazzâlî, hyâ, III, 166) ve hilmin kapsadõ õ 
ba lõca faziletlere vurgu yapan u sözü Kur’an ve Peygamber ahlâkõnõn bir 
özeti saymak mümkündür: “Müslümanõn ba lõca alâmetleri unlardõr: Di-
ninde güçlü, kararlõ ve yumu ak, imanõ sa lam, bilgili ve halîm, zeki ve 
merhametli, hem haklõ hem ba õ layõcõ, hem zengin hem tutumlu, hasta ol-
du unda tahammüllü, güçlü ve iyilik sever, arkada lõk ve dostlu un sõkõn-
tõlarõna katlanõr, zorluklara sabreder, öfkesine ma lûp olmaz, gurur ve kibire 
kapõlmaz, ihtiraslarõna yenilmez; midesi yüzünden erefsizlik yapmaz; hõrsõ 
yüzünden küçülmez; basit hedeflerle yetinmez; mazluma yardõm eder, za-
yõfa acõr, cimrilik yapmaz, israf etmez; kendisine kötülük edeni ba õ lar; ca-
hili ho görür; nefsi sõkõntõda olsa da herkes kendisinden yararlanõr.” 
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Buraya kadar açõklanmaya çalõ õlan takvâ ve hilim kavramlarõ dõ õnda 
Kur’ân-õ Kerîm ve hadislerde daha pek çok ahlâk kavramõ varsa da bunlarõn 
hepsini yukarõdakilere benzer tahlillere tâbi tutmak bu çalõ manõn amacõnõ 
ve çerçevesini ta ar. Ancak a a õdaki bölümlerde yeri geldikçe di er bazõ er-
demler hakkõnda da bilgi verilecektir. 

C) slâm Ahlâkõnõn Bir Bilim Dalõ Olarak Ortaya Çõkõ õ 

a) lk Geli meler ve Örnek Eserler 

slâm’õn ilk yüzyõlõnda ahlâk genellikle yukarõda bir ölçüde arzedilen di-
nî ilke ve kurallara dayanmaktaydõ. Müslümanlar, Kur’an’õn emrine uyarak 
hayatlarõnõ Hz. Peygamber’in getirdi i ö retilere göre düzenlemeleri gerekti-
ine inanmõ lardõ. Takriben II. (VIII.) yüzyõlõn ba larõndan itibaren ortaya 

çõkan yeni durumlar kar õsõnda giderek az çok farklõ ahlâk anlayõ larõ do -
maya ba ladõ. Kelâm ilminde kader ve kullarõn fiilleri ile ilgili meseleler aynõ 
zamanda ahlâkõn da en önemli teorik konularõydõ. Tasavvuf geni  ölçüde 
ahlâkõ ilgilendiren problemlerden do mu  ve az çok yeni bir hayat üslûbu 
ve giderek bunu temellendirmeye yönelik bir teori olu turmaya yönelmi ti. 
Özellikle Grek felsefe kaynaklarõnõn Arapça’ya aktarõlmasõ sonucunda müs-
lüman filozoflar da temel ahlâk problemlerini rasyonel yöntemlerle irdeleyen 
eserler yazmõ lardõr. 

Bütün bu geli melerin yanõnda temelini Kur’an’dan alan ve Hz. Pey-
gamber ile ashabõn hayatlarõnda ekillenmi  olan geleneksel slâm ahlâkõna 
ba lõlõ õ ilke edinen anlayõ  da varlõ õnõ sürdürdü ve genel olarak ahlâka 
veya bu alanõn özel konularõna dair eserlerden olu an zengin bir literatür 
do du. Daha çok hadisçi ve fakihler tarafõndan yapõlan bu yöndeki ahlâk 
çalõ malarõnõn ilk örnekleri arasõnda Abdullah b. Mübârek’in (ö. 181/707) 
Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekåik’õ, Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) ez-Zühd’ü, 
Buhârî’nin (ö. 256/877) el-Edebü’l-müfred’i zikredilebilir. Ayrõca, ba ta Kü-

tüb-i Sitte olmak üzere hemen bütün hadis mecmualarõnda “Kitâbü’l-Edeb”, 
“Kitâbü’l-Birr”, “Kitâbü Hüsni’l-hulk” gibi ba lõklar altõnda özellikle ahlâk 
hadislerini ihtiva eden bölümler bulunur. slâm kültür tarihi boyunca devam 
eden “kõrk hadis” külliyatõnõn ba ta gelen konularõ da ahlâkla ilgili olanlar-
dõr. Furû-i fõkõh türünden eserlerde amelî ahlâk, tefsir ilmine ait “ahkâmü’l-
Kur’ân” türündeki eserlerde de nazarî veya amelî ahlâkla ilgili konulara yer 
verildi ine i aret etmek gerekir. 

Daha sonraki dönemlerde slâm kültür tarihinin en çok eser verilen 
alanlarõndan biri haline gelen slâm ahlâkõnõn ba ta gelen klasiklerinden bi-
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ri, bn Hibbân el-Büstî’nin (ö. 354/965), ahlâk konularõndaki birikiminin 
yanõnda, ki isel tecrübelerini de yansõtan Ravzatü’l-ukalâ’ ve nüzhetü’l-

fuzalâ’ adlõ eseri olup tecrübeye dayalõ ve gerçekçi görü lerin yer aldõ õ eser 
slâm ahlâk kültürünün en de erli ve yararlõ kaynaklarõ arasõnda gösteril-
meye de er bir önem ta õmaktadõr. Hz. Peygamber’in ahlâkõnõ bütün insan-
lõk için en yüksek hayat ideali olarak gösteren bn Hazm’õn (ö. 456/1064) 
dinî-felsefî mahiyetteki el-Ahlâk ve’s-siyer fî müdâvâti’n-nüfûs’u müellifinin 
zihnî birikiminin ve hayat tecrübelerinin bir özeti olan muhtevasõnõn önemi 
yanõnda edebî bakõmdan da büyük bir de er ta õr. Ebû Nasr et-Tabersî’nin 
(ö. 548/1153) Mekârimü’l-ahlâk’õ da yine Hz. Muhammed’in, hayatõn bü-
tün alanlarõna ait tutum ve davranõ larõnõ sergileyen ve onu bir ahlâk ideali 
olarak gösteren en tipik geleneksel ahlâk kitabõ örneklerindendir. Râgõb el-
sfahânî’nin ez-Zerî‘a ilâ mekârimi’ - erî‘a isimli ahlâk kitabõnõn önemini ifa-
de etmek için Gazzâlî’nin, tasavvufun dõ õnda kalan ahlâk konularõnda bu 
eseri birinci kaynak olarak kullandõ õnõ belirtmek yeterli olacaktõr. Aynõ ge-
lenek içinde seçkin bir yere sahip olan ve yazõldõ õ dönemden bu yüzyõlõn 
ba õna kadar Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) hyâ’õndan sonra en çok okunan 
ahlâk kitabõ olma özelli i ta õyan Mâverdî’nin (ö. 450/1058) Edebü’d-

dünyâ ve’d-dîn adlõ kitabõ, tarih boyunca müslümanlarõn ahlâkî kimlik ve 
ki ili inin olu masõnda en ba ta rol oynamõ  eserler arasõnda yer alõr. 

b) Edep Kavramõ ve Edebî-Ahlâkî Mahiyette Telifler 

slâm ahlâk kültüründe ahlâka yakõn anlamda en çok kullanõlan keli-
melerden biri olan edep kavramõ genellikle “bir toplumda örf, âdet ve kural 
halini almõ  iyi tutum ve davranõ lar veya bunlarõ kazandõran bilgiler” ek-
linde tarif edilir. Edep teriminin “sünnet” kavramõyla ili kili oldu u da ileri sü-
rülür (Nallino, La Litterature arabe, s. 12-14). Câhiliye dönemiyle slâm’õn 
ba langõcõnda edep ve aynõ kökten ba ka kelimelerin -seyrek olarak- “da-
vet, incelik, kibarlõk, be enme, alõ kanlõk, âdet” gibi daha çok din dõ õ an-
lamlarda ve bir ölçüde ahlâkî bir kavram olarak kullanõldõ õ görülmektedir 
(bk. Abdülkadir el-Ba dâdî, Hizânetü’l-edeb, IX, 434). Daha sonra edep, “bir 
ey hakkõndaki bilgi”, aynõ kökten te’dib, “birini bir konuda bilgilendirme”, 

edip ise “bir ey hakkõnda bilgilendirilmi  ki i” anlamõnda kullanõlmaya 
ba landõ. Fakat bu kullanõmlarda daima terimin ahlâk ve davranõ  bilgileriyle 
ili kisi göz önünde bulundurulmu tur. Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayet etti i 
bir hadiste de, “Gerçekten bu Kur’an Allah’õn bir sofrasõdõr (me’debetullâh); 

O’nun sofrasõndan gücünüz yetti ince bilgi toplamaya çalõ õn” 
buyurulurken “sofra” anlamõnda yine edep kökünden gelen bir kelime 
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(me’debe) kullanõlmõ tõr. Ba ka bir hadiste de yine Kur’an’dan “Allah’õn 
edebi” diye söz edilmesi ilgi çekicidir (son iki hadis için bk. Dârimî, “Fezâilü’l-

Kur’ân”, 1; Hakim, Müstedrek, I, 555). Buna göre Kur’ân-õ Kerîm bir edep ve 
ahlâk kayna õdõr. 

slâm’da edep kültürünün en eski kaynaklarõndan olan bn Kuteybe’nin 
Edebü’l-kâtib (Edebü’l-küttâb) adlõ eserinde (s. 14, 20) tamamen Kur’an ve 
Sünnet ahlâkõnõn özüne uygun olarak bir “dilin edeplendirilmesi”nden, bir 
de “nefsin edeplendirilmesi”nden söz edilir. Ki i dilini edeplendirmeden, ya-
ni edebiyat ve dil bilimlerinde e itilmeden önce nefsini edeplendirmeli, ahlâ-
kõnõ güzelle tirmelidir. Nefsin edeplendirilmesi iffet, hilim, sabõr, gerçe e 
saygõ, vakar, merhamet gibi erdemlerle olur. 

Hâris b. Esed el-Muhâsibî’nin Âdâbü’n-nüfûs adlõ kitabõ, bilhassa ahlâk 
ve tasavvufa dair sonraki çalõ malarda geni  ilgi görecek olan “nefsin edep-
lendirilmesi” konusunda yazõlan eserlerin ilki olmalõdõr. 

II. (VIII.) yüzyõldan itibaren yazõlmaya ba layan edep kitaplarõnda bu te-
rimin, daha sonra “âdâb-õ muâ eret” denilecek olan medenî ve ahlâkî davra-
nõ  tarzlarõ ile bu hususlarda gerekli olan pratik bilgiler hakkõnda kullanõldõ õ 
görülür. Böylece edep, uygar bir müslümanõn donanmõ  oldu u en güzel nite-
liklerin genel adõ olmu tur. Böyle bir uygarlõ õ insanlara kazandõrmak maksa-
dõyla bnü’l-Mukaffa‘õn yazdõ õ el-Edebü’l-kebîr ve el-Edebü’s-sag¢r adlõ 
risâleler slâm kültür tarihinde “edeb” ba lõ õ altõnda yazõlmõ  ilk eserlerdir. 
Aynõ müellif, bu risâleleri yanõnda, el-Edebü’l-vecîz’de ve Kelile ve Dimne adlõ 
ünlü çevirisinde, di er ahlâk konularõ yanõnda bilhassa hükümdar-halk ili ki-
sinin ne tarzda sürdürülmesi gerekti i konusundaki görü leriyle daha sonra 
“Âdâbü’l-mülûk”, Âdâbü’l-vüzerâ” ve “Siyâsetnâme” gibi ba lõklarla te ekkül 
edecek bir ahlâk-edebiyat türünün hazõrlayõcõsõ olmu tur. 

Bilhassa Câhiz ve ö rencisi Ebû Hayyân et-Tevhîdî (ö. 413/1023) gibi 
mütefekkir-edebiyatçõlarõn eserleriyle bu kültürü saf bilgiden çok, bütün ni-
telikleri, duygularõ, davranõ larõ, maddî ve mânevî de erleriyle insanõ mer-
kez alan bilgi ve hikmeti kapsamõ tõr. Aynõ yüzyõlõn di er bir ünlü yazarõ da 
en az Câhiz kadar edep literatürüne hâkim olan bn Kuteybe’dir. Onun dört 
ciltlik Uyûnü’l-ahbâr’õ slâm edep-ahlâk kültürünün her seviyedeki insana 
hitap eden en zengin kaynaklarõndandõr. Dil a õrlõklõ Edebü’l-kâtib adlõ eseri 
ise, üst kademedeki devlet memurlarõ için yazõlan eserlerin ilki ve en geni  
kapsamlõ örne i olup bu türde “Edebü’l-vüzerâ”, “Edebü’l-kadî”, “Edebü’l-
müftî”, “Edebü’n-nedîm”, “Âdâbü’l-mülûk”, “Âdâbü’s-siyâse” gibi ba lõklar 
ta õyan eserlerin telifi sonraki yüzyõllarda da sürmü tür. 
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mam Ebü’l-Hasan el-Mâverdî’nin edebe dair Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn 
adlõ kitabõ, bu kaynaklarõn ölümsüz örneklerindendir. Gerek ilmî ve fikrî ba-
kõmdan gerekse sistematik yönden bu alanõn en de erli örne i Gazzâlî’nin 
hyâü ulûmi’d-dîn’inin ilgili bölümleridir. Eserde edep terimine dinî, dün-
yevî, tasavvufî, ahlâkî ve sosyal uygulamalarõ sistematize eden ilke ve ku-
rallarõ içine alacak ekilde kapsam zenginli i kazandõrõlmõ tõr. 

slâm kültüründe edep terimi erken dönemlerden itibaren dinî literatürde 
de geni  bir kullanõm alanõ bulmu tur. Buhârî’nin el-Câmi‘u’s-sahîh’i gibi di-
er birçok hadis mecmuasõnda da “edeb” bölümleri yer almaktadõr. Yine 

Buhârî’nin özellikle geni  anlamda ahlâka dair derledi i hadis ve haberler-
den olu an eserinin adõ el-Edebü’l-müfred’dir. Ahmed b. Hüseyin el-
Beyhaký’nin el-Âdâb adlõ eseri de ahlâk ve mua eret konularõna dair hadis-
lerden olu ur. 

Edep terimi “gelenek, görenek, ahlâk” gibi ilk anlamlarõ yanõnda, slâm 
kültürünün tarihî geli imi içinde çe itli mevkiler, meslek ve sanatlar; e itim 
ve ö retim; tasavvuf ve tarikat; ilmî ara tõrma ve tartõ malar; ibadet, dua ve 
Kur’an tilâveti gibi dinî faaliyetler; yeme içme, giyim ku am, temizlik vb. 
günlük me guliyetler; her türlü sosyal ili ki ve hayatõn di er alanlarõna dair 
bilgiler ve en uygun davranõ  tarzlarõ için kullanõlan son derece geni  kap-
samlõ bir terim haline gelmi tir. Ku kusuz bütün bu konularda en ideal ör-
nek Hz. Peygamber kabul edildi i için slâm ahlâk ve edep literatürüne giren 
eserlerin ço unda “Âdâbü’n-nebî” (Peygamber’in edebi, ahlâkõ) veya benzer 
ba lõklar altõnda Resûlullah’õn ahlâkî ki ili i ilk örnek olarak sunulmu tur. 

Ba ta Kur’ân-õ Kerîm ve hadis külliyatõ olmak üzere, bütün bu ve ben-
zeri kaynaklarda yüksek bir ahlâka ula manõn artlarõna ve kurallarõna, do-
layõsõyla gerçek müslüman kimli inin ölçülerine yer verilmi  ve ba ka bir-
çok toplumun barbarca hayat biçimlerini a amadõklarõ ça larda bu eserler, 
slâm dünyasõnda her inançtan, her görü ten, her milletten insanlarõn hak-
larõna saygõnõn hâkim oldu u, üstün insanî niteliklerle donanmõ , erdemli 
ve uygar bir toplumun olu masõnda son derece etkili olmu lardõr. Edep kav-
ramõ zaman içerisinde kazandõ õ çe itli anlamlarõyla Türk- slâm kültür tari-
hine de girmi ; Türkçe’de bu alanda yazõlmõ  eserler yanõnda, “edepli ol-
mak”la “ahlâklõ ve erdemli olmak” aynõ mânada kullanõlmõ tõr. 
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III. SLÂM’IN BELL  BA LI AHLÂK PROBLEMLER NE BAKI I 

A) Ahlâkî Özgürlük 

Özgürlük ahlâk dü üncesinin en temel problemi sayõlabilir. Çünkü ahlâk 
insana iyili i yapma kötülü ü terketme yönünde ödevler yükler ve bunlar-
dan sorumlu tutar. Bunun gerçekle ebilmesi için insanõn hem iyili i isteme 
(irade) veya seçme (ihtiyar) özgürlü üne hem de yapma özgürlü üne ya da 
imkânõna (istitâat) sahip olmasõ gerekir. 

Pratikte hiçbir insan, kendisinin temelde bu özgürlüklerden yoksun ol-
du unu dü ünmez; hatta bu özgürlükleri do u tan getirdi i bir hak olarak 
görür ve bunlarõn elinden alõnmasõna kesinlikle kar õ çõkar. Bununla birlikte 
gerek dü ünce tarihinde gerekse çe itli dinlerin teolojilerinde insanõn tabiat 
kanunlarõ veya Tanrõ’nõn iradesi kar õsõnda özgür olup olmadõ õ, insanlõk ta-
rihinin en eski ve en iddetli tartõ ma konularõ arasõnda yer almõ tõr. Nitekim 
slâm dünyasõnda ilk ihtilâf konusu olarak bilinen kader sorunu da esas iti-
bariyle insanõn özgür olup olmadõ õ ve bu özgürlü ün sõnõrõnõn ne oldu u 
sorunudur. 

Kader ve dolayõsõyla insanõn özgürlü ü meselesi daha slâm’õn ilk za-
manlarõnda müslümanlarõn dikkatini çekmi ti. Çünkü slâm dini, bir yandan 
bütün varlõklarõn var olmasõnõ, bütün olaylarõn vukuunu, dolayõsõyla insan-
larõn her türlü fiillerini, bu arada, “iradî” denilen davranõ larõnõ Allah’õn ilim, 
irade ve kudretine ba lõyor ve bunlarõ yaratanõn Allah oldu unu; di er yan-
dan insanlara dinî, hukukî ve ahlâkî görev yükleyerek bunlardan sorumlu 
olduklarõnõ bildiriyordu. Bu sebeple, daha Asr-õ saâdet’te konuyla ilgili so-
rular sorulmaya ba lamõ tõ. Fakat slâm Peygamber’i, konunun aklî müna-
ka aya elveri li olmadõ õnõ müslümanlara münasip bir dille ifade ederek on-
larõ tartõ maya girmekten menetti. Kur’ân-õ Kerîm’de de kader-insan iradesi 
meselesini de içine alan “müte âbih âyetler” hakkõnda tartõ manõn uygun 
olmadõ õna i aret edilmi ti. 

Ne var ki, Asr-õ saâdet’ten sonra konu ile ilgili tartõ malar yeniden ba -
ladõ. Bu tartõ malar zamanla Cebriyye, Mu‘tezile ve Ehl-i sünnet (E ‘ariyye 

ve Mâtürîdiyye) diye anõlan ba lõca üç görü  ve mezhebin do masõna yol aç-
tõ. Bunlardan Cebriyye, insanõn, Allah’õn kudret ve iradesi kar õsõnda tam bir 
cebir altõnda bulundu unu ve asla özgür olmadõ õnõ savunurken Mu’tezile 
kullarõn, kendi fiillerinin meydana getiricisi, yapõcõsõ ve yaratõcõsõ olduklarõnõ, 
çünkü insanõn irade sahibi hür bir varlõk oldu unu ileri sürüyor; Resûlullah 
ile sahâbe-i kirâmõn akaid sahasõnda tuttuklarõ yolu izleyenler mânasõna ge-
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len “Ehl-i sünnet ve’l-cemâat” önderleri ise hem Allah’õn kazâ-kaderi ile 
küllî iradesini, hem de kulun sõnõrlõ iradesini (irâde-i cüz’iyye) ispat etmeye 
çalõ mak suretiyle ihtiyatlõ bir yol izliyordu. 

Netice itibariyle, Gazzâlî’nin de belirtti i gibi “Ehl-i sünnet mezhebi, 
Cebriyye ile Kaderiyye (kaderi inkâr edenler) arasõnda orta bir yol tuttu: On-
lar, ne insanlarda (sonradan “cüz’î irade” denecek olan) ihtiyârõ büsbütün yok 
saymõ lar, ne de Allah’õn kazâ ve kaderini inkâr etmi lerdir. Aksine, kullarõn 
fiillerinin bir yönden kullardan, bir yönden de Allah’tan oldu unu, fiillerin 
ortaya çõkõ õnda kulun seçme imkânõnõn bulundu unu ifade etmi lerdir.” 

Gazzâlî, bu genel prensibi kabul etmekle birlikte, tasavvufî bir üslûpla 
irade hürriyetinin ispat edilemez oldu unu da ifade etmektedir (geni  bilgi 

için bk. Mustafa Ça rõcõ, Anahatlarõyla slâm Ahlâkõ, s. 96-106). 

Yukarõda i aret edilen teorik tartõ malar ne yönde geli irse geli sin, s-
lâm inancõ bakõmõndan gerçek olan udur ki; zâtõ, sõfatlarõ ve fiilleri ile mut-
lak ve ortaksõz olan Allah, sõnõrsõz ilmi, iradesi ve kudreti ile bütün âlemin 
ve bu arada insanõn her türlü faaliyetlerinin hâlik ve mâlikidir. Kur’ân-õ Ke-
rîm’in bu inancõ telkin eden âyetleri, selim akla ve mümin kalbe, ilâhî kud-
retin azameti kar õsõndaki küçüklü ünü, sõnõrlõlõ õnõ ve aczini hissettirir. 
Böylece insan, bu üstün irade ve kudret kar õsõnda kullu unun uuruna va-
rõr; O’nun himayesine ve hidayetine muhtaç oldu unu hisseder. 

Öte yandan insan, kendisine baktõ õnda, akõl sahibi bir varlõk olarak, 
bazõ davranõ  biçimleri arasõnda de er farklõlõ õ gördü ünü ve bunlardan bi-
rini veya ötekini seçip yapmak imkânõna sahip oldu unu dü ünür; bu yö-
nüyle –Allah’õn lutuf ve ihsanõ sayesinde– yeryüzündeki ba ka varlõklardan 
farklõ oldu unun uuruna varõr ki, bu uur da küllî ve ilâhî kanunun bir par-
çasõdõr. Kur’ân-õ Kerîm’e bu açõdan bakõldõ õnda, insanõ bazõ faaliyetlerinde 
hür iradeli kabul eden, bu sebeple ona vazifeler yükleyen ve sorumlu adde-
den âyetler görülür. 

Böylece, ahlâkta özgürlük problemi akõl ve bilgi planõnda çözülmeye ça-
lõ õldõ õ sürece çõkmazlarla kar õla õlmõ tõr. Hal böyle olunca, irade hürriye-
tini, bir bilgi ve akõl konusu de il, iman konusu olarak ele almak gerekecek-
tir. Bu yüzden slâm Peygamber’i, kazâ ve kader konusunun münaka a 
edilmesine rõzâ göstermemi tir. Çünkü, bir yönüyle de insanõn irade hürri-
yetini ilgilendiren bu konunun münaka asõ, teoride hiçbir kesin sonuca gö-
türmeyece i gibi, dinî inanç ve ahlâkî hayat bakõmõndan sakõncalar do ura-
bilecekti ve öyle oldu u da görülmü tür. 



516 LM HAL 

B) Ahlâkõn Kayna õ 

Din dõ õ ahlâk teorilerinde ahlâkõn yahut ahlâkî ödevlerin kayna õnõn 
akõl, vicdan veya toplum oldu u yönünde çe itli görü ler ileri sürülmü , 
ciddi tartõ malar yapõlmõ tõr. slâm dini de gerek birey gerekse toplum olarak 
insana ve onun akõl, vicdan gibi mânevî kapasitelerine büyük de er ver-
mi tir. nsanõ görünür âlemin yegâne mükellef ve sorumlu varlõ õ olarak ta-
nõyan Kur’ân-õ Kerîm’e göre Allah insanõ en güzel bir tabiatta yaratmõ  (et-

Tîn 95/4), ona kendi ruhundan üflemi tir (el-Hicr 15/29). Ancak insanõn bu 
üstün ruhî cephesi yanõnda bir de topraktan yaratõlan be erî cephesi vardõr. 

te insandaki bu ikilik onun ahlâkî bakõmdan çift kutuplu bir varlõk olmasõ 
sonucunu do urmu tur. “Allah insan nefsine fücûrunu da takvâsõnõ da il-

ham etmi ”, yani ona iyilik ve kötülü ün kaynaklarõ olan kabiliyetleri bir-
likte vermi tir. Dolayõsõyla “Nefsini temiz tutan kurtulu a ermi , onu kirle-

tense hüsrana u ramõ tõr” (e - ems 91/9-10). 

nsanõn bu çift kutuplu tabiatõ sebebiyle Kur’ân-õ Kerîm’de onun ahlâkî 
hüküm ve tercihlerinde yanõlabilece i de özellikle belirtilmi tir. Bu husus 
Hz. Yûsuf’un dilinden u ekilde ortaya konmu tur: “Ben nefsimi temize çõ-

karamam; çünkü nefis õsrarla kötülü ü emreder; ama rabbimin merhamet 

etmesi durumu ba ka. Rabbim ba õ layõcõ ve merhametlidir” (Yûsuf 12/53) 
Hz. Peygamber de kendisinin bile ancak Allah’õn lutfu sayesinde güzel ah-
lâkõ kazanabilece ini ifade eder (Müslim, “Müsâfirîn”, 201; Nesâî, “ ftitah”, 

16, 17). 

te Kur’an’õn insan hakkõndaki bu ihtiyatlõ iyimserli i ve Allah’õn iyi 
ahlâk üzerindeki etkisi slâm ahlâkõnõn temelde dinî kaynaklõ olmasõ sonu-
cunu do urmu tur. Kur’an ve Sünnet’e göre hakkõnda nas bulunan konu-
larda yükümlülü ün ve dolayõsõyla ahlâkõn kayna õ dindir. “Allah ve Resulü 

bir eye hükmedince, artõk mümin erkek ve kadõnlara i lerinde bir seçme 

hakkõ kalmaz. Her kim Allah ve Resulü’ne isyan ederse apaçõk bir sapõklõ a 

dü mü  olur” (el-Ahzâb 33/36). Hz. Peygamber, ahlâkî hükümlerin de dahil 
oldu u helâlleri haram, haramlarõ helâl saymaya yönelik bir anla manõn ge-
çersiz oldu unu açõklamõ tõr (Ebû Dâvûd, “Akzõye”, 12). Bununla birlikte, Al-
lah’õn hükümlerine aykõrõ olmamak kaydõyla ana, baba, devlet gibi ba ka 
otoriteler de vazife koyabilirler ve bunlara itaat gerekir (Buhârî, “Ahkâm”, 4, 

43; Müslim, “ mâre”, 34, 38). 

Kur’an ve Sünnet’te ahlâk ile ilgili genel hükümler yanõnda birçok ah-
lâkî davranõ  için özel hükümler de yer almõ  olmakla birlikte, her eye 
ra men, hakkõnda hüküm bulunmayan girift meselelerle kar õla õlabilece i 
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de hesaba katõlmõ tõr. Hz. Peygamber, “Helâl de haram da bellidir; bu ikisi 

arasõnda ise üpheli durumlar vardõr. üphelerden sakõnan ki i dininin ere-

fini korumu  olur” (Buhârî, “Îmân”, 39; “Büyû‘”, 2; Müslim, “Müsâkat”, 107, 

108) buyurmu  ve böyle durumlarda kalp ve vicdanõn verdi i hükme uy-
mayõ ö ütlemi tir. Ancak Kur’an ve hadislerde vicdanõn hükümleri ihtiyatla 
kar õlanmõ tõr. Çünkü insan nefsi, kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin 
eden eytanõn baskõsõ altõndadõr (el-Bakara 2/169). Ayrõca slâmî terminolo-
jide hevâ adõ verilen kötü arzu ve e ilimler ile uursuz taklit de ahlâk ve fa-
zilet yolunun engelleri olarak gösterilmi tir (meselâ bk. el-Bakara 2/170-171; 

el-Furkan 25/43; el-Câsiye 45/23). 

Sonuç olarak slâm’da ahlâkõn asõl kayna õ Kur’an ve onun õ õ õnda 
olu an sünnettir. Nitekim Hz. Âi e bir soru münasebetiyle Hz. Peygam-
ber’in ahlâkõnõn Kur’an ahlâkõ oldu unu belirtmi tir (Müslim, “Müsâfirîn”, 

139). Bu sebeple slâm ahlâk dü üncesi Kur’an ve Sünnet’le ba lar. Bu iki 
kaynak dinî ve dünyevî hayatõn genel çerçevesini çizmi , amelî kurallarõnõ 
belirlemi , böylece daha sonra fõkõhçõ ve hadisçiler, kelâmcõlar, mutasavvõf-
lar, hatta filozoflar tarafõndan geli tirilecek olan ahlâk anlayõ larõnõn temeli-
ni olu turmu tur. Kur’ân-õ Kerîm ihtiva etti i di er konular gibi ahlâk konu-
larõnõ da herhangi bir ahlâk kitabõ gibi sistematik olarak ele almamakla bir-
likte, eksiksiz bir ahlâk sistemi olu turacak zenginlikte nazarî prensipler ve 
amelî kurallar getirmi tir. 

C) Ahlâkõn Gayesi 

Din dõ õ ahlâk görü leri ahlâk için genellikle dünyevî gayelerden söz et-
mi ler ve bedensel haz, ruhsal haz, ki isel veya toplumsal yarar yahut mut-
luluk gibi farklõ gayeler göstermi ler; ünlü Alman filozofu Kant ise bütün bu 
görü leri reddederek, ahlâkõn kendi dõ õnda, di er bir deyi le iyi veya ödev-
den ba ka bir amacõnõn olamayaca õnõ savunmu tur (geni  bilgi için bk. Ça -

rõcõ, a.g.e., s. 108-128). 

Kur’an ve Sünnet’te ise güzel ahlâkõ (ahlâk-õ hamîde) olu turan erdem-
lerin bu dünyada fert ve toplum hayatõna kazandõrdõ õ maddî ve mânevî 
faydalar, kötü ahlâkõ (ahlâk-õ zemîme) olu turan erdemsizliklerin do urdu u 
zararlar üzerinde durulmu tur. Allah, “ ükrederseniz (nimetlerimi) arttõrõ-

rõm” ( brâhîm 14/7); “ eytan içki ve kumarla aranõza dü manlõk ve nefret 

sokmak ister” (el-Mâide 5/91) buyurur; iyi kullarõnõ yeryüzüne hâkim kõla-
ca õnõ bildirir (el-Enbiyâ 21/105). Ayrõca birçok eski milletlerin yõkõlõ õnda 
ahlâkî çöküntünün önemli ölçüde rol oynadõ õ haber verilir. Bununla birlikte, 
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ahlâk prensiplerine aykõrõ davranõ larõn do urdu u bu tür tabii ve fizikî za-
rarlar, sosyal ve mânevî sõkõntõlar slâm’da ahlâkî yaptõrõm sayõlmaz; dolayõ-
sõyla ki iyi sorumluluktan kurtarmaz. Gerçi dünyevî musibetlerin günahlar 
için kefâret sayõlaca õna dair bazõ hadisler vardõr (bk. Buhârî, “Fiten”, 17; 

Müslim, “Birr”, 49; Dârimî, “Rikak”, 56; Müsned, V, 173, 177, 289). Fakat 
bu, ahlâkî fenalõklarõn do urdu u musibet ve zararõn zaruri sonucu de il, 
musibete u rayan ki inin bu durumdayken gösterdi i sabõr, rõzâ, tevekkül 
gibi müslümana yakõ õr olumlu tavõrlarõn kar õlõ õdõr. 

Di er yandan, ki inin ruhî benli inde iyili in meydana getirdi i sevin-
cin, kötülü ün meydana getirdi i pi manlõk ve elemin Kur’an ve Sünnet’te 
büyük bir de er ta õdõ õ görülür. Nitekim Peygamber efendimiz, “Bir insan 

iyilik yaptõ õnda sevinç, kötülük yaptõ õnda üzüntü duyabiliyorsa artõk o 

gerçekten mümindir” (Müsned, I, 398) buyurmu , hatta iyilik (bir) ve kötü-
lü ü (ism), ki inin vicdanõnda (nefs) meydana getirdi i etkilenmenin mahi-
yetine göre tarif etmi tir (Müslim, “Birr”, 14, 15; Tirmizî, “Zühd”, 52). Ancak 
vicdan duygusu insanõ kötülük yapmasõ halinde kõnayan bir güç (en-

nefsü’l-levvâme) olabilece i gibi (el-Kõyâme 75/2), kötülük kar õsõnda duyar-
lõlõ õnõ kaybederek “kaskatõ kesilmi  kalp” haline de dönü ebilir (el-Mâide 

5/13; ez-Zümer 39/22). Bu yüzden slâm’da bütün ahlâkî vazifeler uhrevî 
yaptõrõmlara ba lanmõ  (el-Kasas 28/83-84; Tâhâ 20/15; el-Mü’min 40/17; el-

Câsiye 45/27), iyiler için cennet vaad edilmi , kötüler cehennemle tehdit 
edilmi tir. Bununla birlikte ahlâk kurallarõnõn uygulanmasõnda, özellikle 
toplumsal düzenin sa lõklõ i letilmesinde genellikle sadece bu motiflere da-
yanan bir ahlâk tam olarak saygõya de er sayõlamayaca õndan, Kur’an ve 
Sünnet’te Allah’õ en yüksek derecede sevmek (el-Bakara 2/165), O’nun 
ho nutlu una lâyõk olmak ve O’ndan ho nut olmak (el-Mâide 5/119) temel 
ahlâkî amaç ve motif olarak gösterilmi , do ru inanç ve temiz ya ayõ õn en 
üstün gayesinin Allah rõzâsõ oldu u vurgulanmõ tõr (et-Tevbe 9/72; el-Hadîd 

57/27). Kur’ân-õ Kerîm’de her eyin üstünde ve her eyden daha de erli ol-
du u bildirilen (et-Tevbe 9/72) Allah rõzâsõ yani Allah’õn kulundan ho nut 
olmasõ, inananlar için bu dünyada hissedilemez de ildir. Allah’a derinden 
inanõp saygõ duyan ve her durumda O’nunla birlikteli inin bilincini ya a-
yan, bu inanç ve duygular içinde ruhunu erdemlerle ve hayatõnõ iyiliklerle 
süsleyen, iradesinin bütün gücüyle kötülüklere kar õ koyan, gücünü a an 
durumlarda Allah’a sõ õnõp (tevekkül) inâyetini dileyen insan, O’nun ho -
nutlu unu kazanmõ  olmanõn verdi i üstün mânevî hazzõ ve mutlulu u ru-
hunun derinliklerinde duyabilir; fakat bu mutlulu u en mükemmel derecede 
âhirette hissedecektir. te Hz. Peygamber’in, “gözlerin görmedi i, kulaklarõn 
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duymadõ õ ve hiçbir aklõn dü ünemeyece i kadar üstün” (Buhârî, “Bed’ü’l-

vahy”, 8, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Cennet”, 5, 6) olarak tanõmladõ õ uhrevî 
ödül de bu mutluluktur. 

slâm ahlâkõnõn bu dinamik yapõsõ, onun sadece bir kitle ahlâkõ veya sa-
dece bir seçkinler ahlâkõ olmadõ õ, aksine maddî, zihnî ve psikolojik bakõm-
lardan her seviyedeki insanõn kaygõlarõnõ, beklentilerini ve özlemlerini dik-
kate alan; bununla birlikte ona, içinde bulundu u durumdan daha ideal ola-
na do ru yükselme imkânõ sa layan kapsamlõ ve uyumlu bir ahlâk oldu-
unu gösterir. Buna göre hayõr statik olmadõ õ gibi gaye de statik de ildir. 

Bütün insanlarõn yapabilecekleri, dolayõsõyla yapmak zorunda olduklarõ iyi-
likler (farzlar) yanõnda, yapõlmasõ ki inin fazilet ve kemal derecesine ba lõ 
hayõrlar da vardõr. Ahlâk, bilgi ve fazilet bakõmõndan sürekli bir yenilenme-
dir. Bunun için insan, Kur’ân-õ Kerîm’e göre, öncelikle inanç sevgisi kazan-
malõ, fenalõklardan ve isyankârlõktan nefret etmeli (el-Hucurât 49/7, 14), 
kalbini yani iç dünyasõnõ Allah uuru (zikrullah) ile huzura kavu turmalõdõr 
(er-Ra’d 13/28). Bu suretle Allah uuru insana ahlâkî ve mânevî hayattan 
zevk alma, hatalarõnõn farkõna varma, onlardan yüz çevirme ve Allah’tan 
ba õ  dileme fõrsatõ sa layacaktõr (Âl-i mrân 3/135). slâm’õn öngördü ü bu 
ahlâkî terakkinin ula aca õ son nokta, insanõn gaye bakõmõndan çõkar kay-
gõlarõnõ a masõ, hatta cennet ümidi ve cehennem korkusunun da ötesinde 
bütün dü ünce ve davranõ larõnõ Allah’õn emrine ve rõzâsõna uygun dü üp 
dü meyece i açõsõndan de erlendirmesidir (Hûd 11/112; e - ûrâ 42/15; el-

nsân 76/8-9). 

 

IV. BA LICA AHLÂKÎ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

A) nsanõn Kendi Ki ili ine Kar õ Görevleri 

slâm ahlâkõ her bireyi “insan” olarak bir de er kabul eder. Kur’ân-õ Ke-
rîm’de çe itli vesilelerle insan “yeryüzünün halifesi” olarak takdim edilmi  
(meselâ bk. el-Bakara 2/30; el-En‘âm 6/165), Hz. Peygamber de “Her do an 

çocuk temiz yaratõlõ  (fõtrat) üzere do ar” (Buhârî, “Cenâiz”, 92) buyurarak, 
insanõ yaratõlõ tan suçlu sayan telakkiyi temelden reddetmi ; bu noktadan 
hareketle slâm dü ünce gelene inde insan “e ref-i mahlûkat” diye tanõm-
lanmõ tõr. Kur’ân-õ Kerîm’in de i ik yerlerinde Allah’õn buyru u uyarõnca 
Hz. Âdem kar õsõnda meleklerin secdeye kapandõ õnõ bildiren âyetler de s-
lâm dü üncesinde olu an bu yargõnõn isabetli oldu unu kanõtlamaktadõr. Bu 



520 LM HAL 

sebeple, aslõnda insanlõk için ahlâk düzenini kuran yüce Kudret, hayatõn hangi 
alanõna ili kin olursa olsun, bütün erdemlerin, bir bakõma onlara sahip olan bi-
reyi yüceltmeyi ve gerçek anlamda insan yapmayõ amaçlamasõnõ dilemi tir. Bu 
bakõmdan Allah, ki inin yaptõ õ iyilikler veya kötülükleri -kime kar õ yapõlmõ  
olursa olsun- öncelikle ki inin kendisine yapõlmõ  saymaktadõr. Kur’ân-õ 
Kerîm’de, “Kim iyi bir i  yaparsa kendi lehine yapmõ  olur; kim de kötü bir i  

yaparsa kendi aleyhine yapmõ  olur” (Fussõlet 41/46) buyurulmaktadõr. 

a) nsanõn Bedensel Varlõ õ ile lgili Görevleri 

Ahlâk bir beden sa lõ õ ilmi de ildir. Bununla birlikte slâm ahlâkõnda, 
insanõn dinî ve dünyevî görevlerini do ru ve yeterli olarak yerine getirebil-
mesi için kendi bedensel varlõ õnõ koruma ve geli tirme hususunda bazõ gö-
revleri bulundu u kabul edilmi tir. Ku kusuz bu görevlerin ba õnda insanõn 
kendi hayatõnõ korumasõ gelir. slâmiyet hiçbir insana kendi hayatõna son 
verme hakkõ tanõmamõ , bu sebeple intiharõ da kesinlikle yasaklamõ tõr. Hz. 
Peygamber’in bu husustaki hadisleri (meselâ bk. Müslim, “Îmân”, 175; 

Tirmizî, “Tõb”, 7; Nesâî, “Tahrîm”, 2) son derece a õr bir üslûp ta õmaktadõr. 
Yine onun insan sa lõ õna dair açõklama ve uygulamalarõ, hadis kitaplarõnda 
“Tõbb-õ nebevî” ba lõ õyla özel bölümler açõlmasõna veya aynõ ba lõkla müs-
takil kitaplar yazõlmasõna imkân hazõrlamõ tõr. Ayrõca Hõristiyanlõ õn aksine 
(kr . Yeni Ahid, Matta, 15/17; Markos, 7/18-20) slâm dini içki, kumar, fuhu  
gibi sa lõ a zarar veren kötülükler kar õsõnda kayõtsõz kalmaz. Aksine 
Kur’ân-õ Kerîm, kapsamlõ bir ifadeyle, “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye at-

mayõnõz” (el-Bakara 2/195) derken, Hz. Peygamber de sa lõ õnõ ihmal ede-
cek derecede ibadet etmeyi bile onaylamamõ  ve bu ekilde kendisini ibadete 
veren bir sahâbîyi uyarõrken, “Bedeninin de sende hakkõ vardõr” (Buhârî, 

“Savm”, 55) buyurmu tur. 

Beden sa lõ õ bireysel görevler için oldu u kadar toplumsal görevler için 
de gereklidir. Nitekim Kur’ân-õ Kerîm’de, “Dü manlarõnõza kar õ kuvvet ha-

zõrlayõnõz” (el-Enfâl 8/60) buyurulurken, bu hususta en önemli unsur olan 
insan gücünün de kastedildi inde ku ku yoktur. Unutulmamalõdõr ki, hak 
daima kuvvetten üstün olmakla birlikte, hakkõn korunabilmesinin kuvvete 
ba lõ oldu u da tecrübî bir gerçektir. Bu sebeple Hz. Peygamber, “Güçlü 

mümin zayõf müminden hayõrlõdõr” (Müslim, “Kader”, 34) buyurmu lardõr. 

b) nsanõn Ruhsal ve Mânevî Varlõ õ ile lgili Görevleri 

Ahlâk âlimleri genellikle insanõn di er varlõklar kar õsõndaki üstünlü ü-
nün akõl, zekâ, kalp, vicdan, tefekkür, estetik duygu, inanma, iyilik sevgisi 
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gibi ruhsal ve mânevî meziyetlerinden ileri geldi ini kabul ederler. Bu mezi-
yet veya yetenekler sebebiyledir ki yaratõcõsõ tarafõndan insana, “Ku kusuz 

biz Âdem o lunu erefli kõldõk” (el- srâ 17/70) buyurularak iltifatta bulunul-
mu tur. u halde insanõn, ruhsal ve mânevî meziyetlerini korumasõ, geli -
tirmesi, üstün yeteneklerini iyilik yollarõnda etkin ve verimli hale getirmesi, 
onun hem kendi varlõ õna kar õ hem kendisini güzel yeteneklerle donatan 
Allah’a kar õ bir borcudur. 

Yukarõda da i aret edildi i üzere slâm ahlâkõ, her güzel haslet ve iyi 
davranõ õn öncelikle onu yapanõ yüceltece ini kabul eder. Bu sebeple insan, 
elinden geldi i kadar iyi hasletler ve erdemler kazanmaya, güzel davranõ lar 
gerçekle tirmeye çalõ malõdõr. Ahlâk kitaplarõnda bu erdemler arasõnda üze-
rinde önemle durulanlarõn ba lõcalarõ unlardõr: 

1. Takvâ 

“Kur’an ve Sünnet’te Temel Ahlâk Kavramlarõ” ba lõ õ ile bu bölümün 
ba õnda geni  olarak yer verilmi ti. Hatõrlanaca õ üzere Kur’ân-õ Kerîm’de 
takvâ Allah nezdinde en yüksek insanlõk de eri olarak gösterilmi tir. u 
halde ki inin böyle bir de eri kazanmasõ onun kendisine kar õ görevlerinin 
de ba õnda yer alõr. 

2. Hilim 

Yine “Kur’an ve Sünnet’te Temel Ahlâk Kavramlarõ” ba lõ õ altõnda in-
celenen ikinci kavram da hilim olup slâm ahlâkõ üzerine inceleme yapanla-
rõn hilmi müslümanõn karakterini en iyi ifade eden bir kavram olarak kabul 
ettiklerini, çünkü bu kavramõn -“akõllõ olma ve akõllõca davranma” eklinde 
özetlenebilecek anlamõ yanõnda- a õr ba lõ olma, affetme, sabõr, ho görü, 
barõ  ve karde lik, acelecilik yapõp saldõrganca hareket etmekten sakõnma 
gibi insanlarla uygarca ili ki kurmaya katkõ yapan birçok erdemi birlikte ifa-
de eden geni  kapsamlõ bir kavram ve dolayõsõyla slâm’õn en temel fazi-
letlerinden biri oldu u görülmü tü. 

3. Hikmet 

“Bütün özel bilgi alanlarõnõ ku atan do ru, yararlõ, kapsamlõ ve derin 
bilgi; ilâhî gerçekleri, özellikle Kur’an’õn yüksek anlamõnõ kavramaktan do-
an bilgi; slâm dininin ilkelerine inanmak ve bunlara uygun ya amakla 

gerçekle en üstün hayat tarzõ, Hz. Peygamber’in müslümanlar için do ru 
bilgi ve erdemli ya ayõ  kayna õ olma de eri ta õyan sünneti” gibi anlamlarda 
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kullanõlan hikmet kavramõ Kur’ân-õ Kerîm’de, “çok hayõr” diye nitelenir; on 
bir âyette “kitap” ile birlikte kullanõlarak hikmetin, “ilâhî kitaplar” veya “bu 
kitaplarda vahyedilen derin bilgiler” anlamõ ta õdõ õna i aret edilir. Fahred-
din er-Râzî, Kadî Beyzâvî gibi müfessirlerin, ilgili âyetlerin yorumu dolayõ-
sõyla yaptõklarõ açõklamalarda hikmet özetle, bütün do ru bilgilerle güzel ya-
ayõ õ kapsayan bir kavram olarak tanõmlanõr. “Hikmete sarõl. Çünkü hayõr 

hikmettedir” (Dârimî, “Mukaddime”, 34) anlamõndaki hadiste de hikmetin bu 
anlam zenginli ine i aret edilmi tir. Bu önemi sebebiyle Hz. Peygamber’in, 
“Hikmet müminin yiti idir, onu nerede bulursa alõr” (Tirmizî, “ lim”, 19; bn 

Mâce, “Zühd”, 15) buyurdu u rivayet edilir. 

Hikmet, insanõ öteki canlõlardan ayõran dü ünme veya bilme gücünün 
meyvesidir. Bu sebeple slâm kültüründe dü ünür kar õlõ õnda “hakîm” keli-
mesi kullanõlmõ tõr. Kur’ân-õ Kerîm’de ve di er slâmî kaynaklarda ilim, mâ-
rifet veya irfan, fikir (fikr), tefkir, tefekkür, tedebbür, taakkul, nazar, re’y, zi-
kir, itibar gibi çok çe itli kelimelerle insan için dü ünme faaliyetinin önemi 
vurgulanmõ ; insanõn ancak bu ekildeki dü ünce zenginli i ile insanlõk de-
erini koruyup geli tirece ine i aret edilmi tir. Akõl sahibi olmak, bilmek ve 

bildikleri üzerinde dü ünüp sonuçlar elde etmek, uygulamak insana özgü bir 
ayrõcalõktõr (ez-Zümer 39/5). Akõllarõnõ kullanmayanlar sa õr ve dilsizdirler 
(el-Bakara 2/171); böyleleri hayvanlardan daha a kõndõr (el-Enfâl 8/22). Bu 
yüzden Hz. Peygamber’in,”Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten daha 

hayõrlõdõr” buyurduklarõ rivayet edilir (Aclûnî, Ke fü’l-Hafâ, I, 31). Bu ve ben-
zeri âyet ve hadislerin de etkisiyle slâm ahlâk kültüründe hikmet erdemi 
temel erdemler (fezâil-i asliyye) denilen dört erdemin daima en ba õnda yer 
alõr ve bunlar ço unlukla hikmet, ecaat, iffet, adalet eklinde sõralanõr. 

Dü ünme ve onun ürünü olan bilgi ve dolayõsõyla bilim yer yüzünde sa-
dece insana özgü bir haslettir. Kur’an, Hz. Âdem’in meleklerden daha üstün 
olma sebebini, ona verilen, fakat meleklerin bilmedi i bilgilerle izah eder. 
Çünkü ilim Allah’õn sõfatõdõr. Bu nedenle ilim ve hikmetten yoksun kalarak 
kendisini tanrõsal bir nitelikten de yoksun bõrakan insan, kendi ahsõna kar-
õ en büyük zararõ vermi  sayõlõr; ayrõca kendisine en de erli nimet olan aklõ 

ba õ layan Allah’a da nankörlük etmi  olur. 

Yukarõdaki tanõmlardan da anla õlaca õ üzere hikmet, bilgi-amel bütün-
lü ünü de kapsar. Zira özellikle ahlâk gibi uygulamalõ bir alana ili kin bilgi-
ler ancak hayata geçirilerek anlam ve de er kazanõr. Bu yüzden Kur’ân-õ 
Kerîm’de bilgilerine uygun davranmayanlar a õr bir dille ele tirilmi  (el-

Cum‘a 62/5), Hz. Peygamber de, “Faydasõ olmayan ilimden Allah’a sõ õnõ-

rõm” (Müslim, “Zikir”, 73) buyurmu tur. 
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4. ffet 

“ nsanõn arzularõnõ, tutkularõnõ aklõnõn ve inancõnõn kontrolünde tutarak, 
Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük dü ürecek davranõ lardan sa-
kõnmasõnõ sa layan bir erdem” anlamõndaki iffet kavramõnõn Kur’ân-õ Ke-
rîm’de, “haya, vakar, ki inin kendi ahsiyet ve onurunu korumasõ” eklinde 
yorumlanabilecek bir konumda kullanõldõ õ görülmektedir (el-Bakara 2/273). 
Di er bazõ âyetlerde ise “insanõn, kendisine ait olmayan bir mala el uzat-
mamasõ” (en-Nisâ 4/6), “edepli ve hayalõ olmasõ” (en-Nûr 24/33, 60) anla-
mõnda kullanõlmõ tõr. Hz. Peygamber de iffetli müslümanlardan övgüyle söz 
etmi tir (meselâ bk. Buhârî, “Tefsîr”, 9; “Ahkâm”, 16). 

Ahlâk bilginlerine göre, ister mide istekleri olsun ister cinsel istekler ol-
sun, her türlü nefsânî arzulara a õrõ dü künlük, insanõ bir bakõma hayvan-
la tõrõr. Çünkü hayvanlar gibi bu insan da tutkularõnõ dizginleme erdemini 
gösterememi tir. 

slâm ahlâk kültüründe insanõn nefsânî arzularõna esir olma zaafõna 
hevâ denmi ; bu zaaftan korunmanõn da ancak aklõn buyru una uymakla 
mümkün olaca õ ifade edilmi tir. Nitekim Ebû Bekir er-Râzî’nin et-Tõbbü’r-

rûhânî’si, mam Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’i gibi birçok ahlâk ki-
tabõnõn ilk konularõ akõl-hevâ çatõ masõna ayrõlmõ tõr. Özellikle Gazzâlî hyâ 
ve Mîzânü’l-amel gibi eserlerinde bu konuya büyük önem vermi tir. Ba ta 
Kur’ân-õ Kerîm ve hadisler olmak üzere slâmî kaynaklarda hevâ, “insanõn 
iyi ve kötü konusunda do ru seçim yapmasõnõ ve akla uygun davranmasõnõ 
önleyen nefsânî arzular” anlamõnda kullanõlõr. Kur’ân-õ Kerîm’de nefsânî ar-
zularõna a õrõ dü kün olan, bu yüzden de inanç ve ya ayõ õnda haktan ayrõ-
lan, isyana ve günahlara saplanan insan “hevâsõnõ tanrõsõ yapan” (el-Furkan 

25/43; el-Câsiye 45/23) eklinde anõlmaktadõr. Hz. Peygamber de, “En kötü 

kul, hevâsõna kul olup da dalâlete dü ün kimsedir” (Tirmizî, “Kõyâmet”, 17) 

buyurmu tur. te iffet erdemi, insanõ böylesine tehlikeli olan tutkulardan 
koruyup kollayan ve ona hayvanî e ilimleri, tutkularõ kar õsõnda ba õmsõz-
lõk kazandõran ahlâkî bir donanõmdõr. Nitekim, ba ta Gazzâlî olmak üzere 
müslüman ahlâk bilginleri ve mutasavvõflar, bu tutkulardan kurtulmayõ ger-
çek özgürlük saymõ lar; insanõn kendini mânen geli tirme i levine bu nok-
tadan ba lamasõnõ gerekli görmü lerdir. 

5. Do ruluk ve Dürüstlük 

slâmî kaynaklarda do ruluk ve dürüstlük çok çe itli kelimelerle ifade edil-
mekte olup bunlarõn ba õnda sõdk ve istikamet kavramlarõ gelir. “ nsanõn, 
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söz ve davranõ larõyla niyet ve inancõnda do ru, dürüst ve iyilikten yana 
olmasõ” eklinde tanõmlanabilecek olan sõdk erdemi genellikle yalanõn zõddõ 
olarak kullanõlõr. stikamet de, “Allah’õn buyru una uygun ekilde do ru, 
dürüst ve temiz kalpli olma” demektir. Do ruluk ve dürüstlük erdemine sa-
hip olan ki iye sõddîk denir. 

nsanlõ õn genel ahlâk anlayõ õnda oldu u gibi slâm ahlâkõnda da do -
ruluk ve dürüstlük, insan onurunun ve sa lõklõ toplum yapõsõnõn vazgeçil-
mez artlarõndan biri olarak telakki edilmi  ve insanõn kendi ki ili ine kar õ 
en önemli ödevleri arasõnda gösterilmi tir. Hz. Peygamber, kendisinden gü-
zel bir nasihat isteyen ki iye, “Allah’a inandõm de, sonra da dosdo ru ol” 
(Müslim, “Îmân”, 13) buyurmu tur. Kur’ân-õ Kerîm, bu ekilde iman edip 
do ru olanlarõn üzerlerine meleklerin inece ini ve onlara âhiretle ilgili müj-
deler verece ini ifade eder (Fussõlet 41/30). Kant ahlâkõnõn temelini olu tur-
du u kabul edilen “kategorik imperatif” ( artsõz buyruk), “Sana buyuruldu-

u gibi dosdo ru ol!” eklinde daha önce Kur’an’da yer almõ tõr (el-Hûd 

11/112; e - ûrâ 42/15). 

Do ruluk ve dürüstlü ün böylesine önemli olmasõ, ki inin kendi ahsõna 
kar õ tutumundan ba lamak üzere, ili kili bulundu u bütün ki ilere ve çev-
relere kar õ her türlü tutum ve davranõ larõnõ ilgilendiren, ticarî faaliyetler-
den kamu görevlerine kadar hayatõn bütün alanlarõnda ve bütün meslekler-
de aranan bir erdem olmasõndan ileri gelir. slâm ahlâk literatüründe konu -
mada, niyet ve iradede, karar vermede ve kararõnda durmada, (riyânõn zõddõ 

olarak) amelde, dinî ve mânevî hallerde dürüstlük gibi do ruluk ve dürüst-
lü ün çe itli ekilleri üzerinde durulmu tur. 

Dürüstlükle uyu mayan, dolayõsõyla ki i onurunu a õndõran kötülükle-
rin ba õnda yalan gelir. Kur’an ve hadislere göre yalan bir münafõklõk alâ-
metidir (en-Nisâ 4/145; el-Münâfikun 63/1; Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, 

“Îmân”, 107). slâm dini prensip olarak insanõn ruhsal geli mesine, toplum 
düzenine ve barõ õna zarar veren her türlü kötülü ü yasaklamakla birlikte, 
gerek âyetlerde gerekse hadislerde yalan konusunda oldukça a õr ifadelerin 
kullanõldõ õ görülmektedir. Bunun sebebi, ahlâk kültüründeki veciz ifade-
siyle yalanõn “bütün kötülüklerin anasõ” (ümmü’l-habâis) olmasõdõr. Bu ne-
denle Hz. Peygamber, “Size do ru olmanõzõ emrederim. Çünkü do ruluk iyi 

olmaya, iyilik de cennete götürür. nsan do rulukta sebat ederek nihayet 

Allah katõnda ‘sõddîk’ diye yazõlõr. Sizi yalan söylemekten de menederim. 

Çünkü yalan kötülük i lemeye, kötülük de cehenneme götürür. nsan ya-

lan söyleye söyleye sonunda Allah katõnda ‘kezzâb’ diye yazõlõr” (Buhârî, 
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“Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 102-105) buyurmu tur. te slâm ahlâkõnda 
do rulu un bütün iyiliklerin temeli, yalanõn ise bütün kötülüklerin anasõ 
olmasõ telakkisi, Kur’an ve hadislerde ortaya konan bu anlayõ tan kay-
naklanmaktadõr. 

Riyâ ve dalkavukluk gibi davranõ lar da do ruluk ve dürüstlü e ay-
kõrõ, Kur’an’õn aziz saydõ õ (el-Münâfikun 63/8) müminin onurunu zedele-
yen, dolayõsõyla ki inin kendisini özenle korumasõ gereken kötülüklerdir. 
Çünkü dalkavuklarõn ve riyakârlarõn en büyük sermayeleri yalandõr. Onlarõn 
asõlsõz veya abartõlõ, böyle oldu u için de dürüstlükle ba da mayan övgüleri 
hem kendi ki iliklerini lekelemekte hem de övülen ki ilerin bo  ve temelsiz 
bir gurura kapõlarak kusurlarõnõ görmelerine engel olmaktadõr. Bu yüzden 
Hz. Peygamber, bu ki ileri insanlarõn en kötüleri arasõnda saymõ  (Buhârî, 

“Edeb”, 52; Müslim, “Birr”, 100); “Dalkavuklarla kar õla tõ õnõzda yüzlerine 

toprak savurun!” (Müslim, “Zühd”, 14) buyurarak onlara yüz verilmemesini 
ö ütlemi tir. 

6. Tevazu 

Tevazu, “insanlara kar õ alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten 
sakõnma” anlamõna gelen bir ahlâk terimidir. Kur’ân-õ Kerîm’de Allah’õn iyi 
kullarõndan söz eden bir âyette en ba ta tevazu erdemine i aret edilerek, 
“Onlar yeryüzünde tevazu içinde yürürler” (el-Furkan 25/63) buyurulmu -
tur. Kur’an ahlâkõ ile e itilmi  olan Hz. Peygamber, bütün müslümanlar 
kar õsõnda mütevazi olmayõ, de i mez bir davranõ  kuralõ olarak özenle ko-
rumu ; müslümanlarõn onu “Anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!” 
diyecek derecede çok sevmelerinde de alçak gönüllülü ünün çok büyük bir 
rolü olmu tur. Bu sebeple slâm ahlâk gelene inde tevazu, bir peygamber 
sõfatõ olarak de er görür. 

Bununla birlikte bir müslümanõn, ba kalarõ tarafõndan hor ve hakir dü-
ürülecek, izzeti nefsini zedeleyecek ekilde kendisini küçük dü ürmesi de 
slâm ahlâkõyla ba da maz. Zira Kur’an’da Allah ve Resulü ile birlikte mü-
minin ki ili i de aziz sayõlmõ tõr (el-Münâfikun 63/6). Bu sebeple ahlâk ki-
taplarõnda her müslümanõn kendi sosyal seviyesine göre onurunu koruya-
cak ekilde davranmasõ gerekti ine dikkat çekilir. Ayrõca, özellikle müslü-
manlarõn müslüman olmayanlar kar õsõnda, haksõzlõ a ve a õrõlõ a sapma-
dan, onurlu davranmasõ da Kur’an’õn bir buyru udur (bk. el-Feth 48/29). 

Ahlâk kitaplarõnda izzeti nefis duygusunun, tevazu sõnõrõnõ a arak gurur 
ve kibire sapmasõ tehlikesine de önemle i aret edilir. mam Mâverdî, kibiri 
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bütün kötü huylarõn en ba õnda ve en tehlikelisi olarak gösterir. Çünkü “ki-
bir (insanlar arasõnda) kin do urur, toplumsal uyu ma ve kayna mayõ bal-
talar, dostlarõn gönüllerine nefret sokar.” Gazzâlî de hyâ’da (III, 236-309), 
“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan ki i cennete giremeyecektir” (Müsned, 

IV, 134) anlamõndaki hadisi hatõrlattõktan sonra u görü lere yer verir: “Ki-
bir cennetin bütün kapõlarõnõ kapatõr; zira kibirli insan kendisi için sevip is-
tedi ini öteki müslümanlar için isteyemez. Kibirde benlik iddiasõ bulundu-
undan böyle birisi alçak gönüllü olamaz. Oysa alçak gönüllülük takvâ sa-

hiplerinin ba ta gelen erdemidir.” 

 

B) Ailede Ahlâkî Görevler 

a) Ailenin Önemi 

Di er canlõlardan farklõ olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarõnõ, 
bilinçli ve amaçlõ olarak kurduklarõ aile düzeni ve disiplini içinde 
kar õlayagelmi lerdir. Nisâ sûresinin ilk âyetinde de i aret buyuruldu u üze-
re bu kurumun ba ta gelen amacõ, sa lõklõ nesiller yeti tirmek suretiyle in-
san soyunun devamõna katkõda bulunmaktõr. Hz. Peygamber de bu hususa 
vurgu yapmõ tõr ( bn Mâce, “Nikâh”, 1). 

Gerçi insanlar di er canlõlar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. 
Ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal geli iminin, annenin tek ba-
õna üstesinden gelemeyece i kadar uzun ve zahmetli bir bakõmõ gerektir-

mesi yanõnda, insanõn bir kültür varlõ õ olu u da aile kurumunu gerekli kõl-
mõ tõr. Zira inançlar, de erler, gelenek ve göreneklerle iyi alõ kanlõklar önce-
likle ve en sa lõklõ bir ekilde ailede kazanõlõr. Kur’ân-õ Kerîm’de de i aret 
buyuruldu u gibi (er-Rûm 30/21), aile kurumunun belki de en önemli i levi 
sevgi odaklõ bir ili kiler dünyasõ olu turmasõdõr. 

Aile kurumu kõskançlõklarõ, dolayõsõyla çatõ malarõ önleyerek toplumsal 
düzenin sa lõklõ i leyi ine de katkõda bulunur. Aile kurumu ve onun çevre-
sinde olu turulmu  kurallar, kadõn-erkek ili kisine biyolojik tatminlerin öte-
sinde de er ve anlamlar katar. slâmiyet’in bir yandan zinayõ a õr yaptõrõm-
larla yasaklarken bir yandan evlenmeyi te vik etmesinin sebebi de budur. 

Erdemli ve mükemmel bir toplum yapõsõ gerçekle tirmenin en önemli 
artõ olan hak ve sorumluluk bilinci, toplumun çekirdek birimi olan aile için 

de vazgeçilmez bir önem ta õr. Nitekim Hz. Peygamber, aile bireylerinin 
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haklarõnõ ihmal etmek pahasõna nâfile namaz kõlmaya, oruç tutmaya vb. 
ibadetler yapmaya bile izin vermemi tir (Buhârî, “Savm”, 55). 

slâm ahlâkçõlarõ, kural olarak di er bütün insanlarõn ve müslümanlarõn 
birbirleriyle ili kilerinde söz konusu olan hak ve yükümlülüklerden aile bi-
reylerinin de birbirlerine kar õ sorumlu olduklarõnõ belirtmi ler; ayrõca onla-
rõn kendi aralarõnda aile kurumuna özgü hak ve sorumluluklarõnõn da bu-
lundu unu ifade etmi lerdir. 

b) E ler Arasõnda Haklar ve Görevler 

Toplum içinde oldu u gibi aile içinde de haklara riayet edilmesi ve so-
rumluluklarõn yerine getirilmesi için belli bir düzen ve disiplinin kurulma-
sõna, rollerin belli olmasõna ihtiyaç vardõr. Nisâ sûresinin 34. âyetine bakõ-
lõrsa Kur’ân-õ Kerîm, aile reisli i yetki ve sorumlulu unu, koydu u genel 
ahlâk ve adalet ilkeleri çerçevesinde erke e vermi tir. Hadislerde de erke in 
bu konumuna i aret eden ve kadõnõn kocasõna saygõlõ olmasõnõ ö ütleyen 
açõklamalar bulunmaktadõr (meselâ bk. Buhârî, “Ahkâm”, 1; Ebû Dâvûd, “Ni-

kâh”, 40; bn Mâce, “Nikâh”, 4). Bununla birlikte, slâmiyet’in tamamen aile 
düzeninin sa lõklõ i leyi ini temin maksadõyla erke e tanõmõ  oldu u aile re-
isli i i levi, ona asla kadõn üzerinde bir baskõ ve zorbalõk imkânõ vermez; 
ahlâk ilkeleriyle çeli en, bu nedenle de Kur’an’õn Peygamber’e bile tanõma-
dõ õ (meselâ bk. el-Ga iye 88/21-22) bu imkânõ sõradan insanlara tanõmasõ 
mümkün de ildir. Dolayõsõyla kadõnõn kocasõna saygõsõ da cebrî de il, ahlâkî 
bir saygõdõr. Kur’ân-õ Kerîm, “Kadõnlarla iyi geçininiz” (en-Nisâ 4/19) buyu-
rur. Hz. Peygamber de insanlarõn en iyisinin e lerine kar õ iyi davrananlar 
oldu unu ifade eder (Tirmizî, “Radâ’”, 11). 

Kõnalõzâde’nin slâm ve Türk ahlâk kültürünün klasiklerinden olan Ah-

lâk-õ Alâî adlõ eserinde (II, 23) kocanõn e ine kar õ görevleri özetle u ekilde 
sõralanõr: “Erkek karõsõna kar õ iyi davranmalõ, haklarõnõ gözetmeli; gücü öl-
çüsünde güzel ve de erli elbiseler giydirmeli; evin yönetimine onu da ortak 
etmeli, evin dâhilî i lerini ve hizmetçilerin yönetimini ona bõrakmalõ; kadõnõn 
akrabasõna saygõ ve ikramda bulunmalõdõr. Erkek, karõsõyla yetinip üzerine 
evlenmemelidir; çünkü iki evlilik kõskançlõk ve geçimsizlik do urur”. 
Kõnalõzâde çok kadõnla evlili in insan tabiatõna aykõrõlõ õnõ u ekilde ifade 
eder: “Evde erkek, tende can gibidir; iki tene bir can olmadõ õ gibi iki kadõna 
da bir erkek yakõ maz”. 

Müslüman ahlâkçõlarõn bu yöndeki önerileri slâm toplumlarõnõn gelene-
inde hâkim olan çizgiye de uygundur. Nitekim slâm medeniyeti tarihinin 
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önde gelen uzmanlarõndan Alman ara tõrmacõ Adam Metz’in el-Hadâratü’l-

slâmiyye fi’l-karni’r-râbi‘ el-hicrî ba lõklõ de erli çalõ masõndaki (I, 179-180) 
bir tesbitine göre bütün tarihî bilgiler, slâm toplumunda ana gövdeyi olu -
turan orta tabakanõn bir tek kadõnla yetindi ini belgelemektedir. Esasen dö-
nemin ileri gelenleri de, halkõ, tek kadõnla evlili e te vik ediyordu. Meselâ 
Fâtõmî Halifesi Muiz-Lidînillâh, önde gelen bir toplulukla sohbet ederken, 
“Kadõnlarõnõza ilgi gösterin; e iniz olan bir tek kadõnla iktifa edin; çok ka-
dõnla dü üp kalkmayõn. Hayatõnõzõn tadõ kaçar, zarar görürsünüz... Bir er-
ke e bir kadõn yeter” demi tir. Ünlü air Ebü’l-Alâ el-Maarrî de iirlerinde 
tek kadõnla evlili in yararlarõndan söz eder (a.e., II, 179). 

slâm hukukunda da çok evlilik dinin bir emri olarak de il, ihtiyaç ha-
linde kullanõlabilecek bir ruhsat olarak tanõtõlmõ , kural olarak tek evlilik 
tavsiye edilmi tir. Çok evlilik için ço u diyanî nitelikte bir dizi arttan söz 
edilmesi de bu gayeye mâtuftur. 

c) Ana Babanõn Çocuklarõna Kar õ Görevleri 

Her yeni do an çocuk, aile için yeni bir mutluluk ve sevinç vesilesi ol-
masõ yanõnda yeni sorumluluklar da getirir. Ebeveynin bu konudaki görev-
lerini üç noktada toplamak mümkündür: 

1. Çocu un maddî ihtiyaçlarõnõn kar õlanmasõ. Çocuklarõn beslenme, ba-
rõnma, giyim ku am ve sa lõk gibi maddî ve bedensel ihtiyaçlarõnõn kar õ-
lanmasõ ailenin ba ta gelen görevidir. Hz. Peygamber, ki inin hayõr yolunda 
harcadõklarõ içinde sevabõ en bol olanõnõn, aile bireylerine yaptõ õ harcamalar 
oldu unu belirtmi ; ba ka bir hadisinde de, “ nsanõn aile bireylerini sefil bõ-

rakmasõ günah olarak kendisine yeter” (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 45) buyur-
mu lardõr. 

2. Çocu a sevgi ve efkat gösterilmesi. Peygamber efendimizin gerek 
kendi çocuklarõ ve torunlarõna gerekse di er çocuklara kar õ son derece ef-
kat, merhamet ve sevgi hisleri duymasõ, onlarõ ba rõna basõp ok amasõ, öp-
mesi, hatalarõnõ ba õ lamasõ, akala masõ, hatta oyunlarõna katõlmasõ ile il-
gili pek çok hadis rivayet edilmi tir. Onun çocukara olan bu dü künlü ünü 
yadõrgayan birini, “Allah senin kalbinden merhameti söküp almõ sa ben ne 

yaparõm!” (Buhârî, “Edeb”, 18) diyerek ele tirmi tir. 

Modern psikoloji, ebeveynin sevgi ve efkat gibi mânevî ilgisinin en az 
maddî ilgi kadar önemli oldu unu, bu ilgiden yoksun kalan çocuklarõn uyum 
problemlerinin bulundu unu, suç i leme e ilimlerinin daha güçlü oldu unu 
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göstermektedir. Ayrõca, çocu un anne sütüyle beslenmesi bedensel oldu u 
kadar ruh sa lõ õ bakõmõndan da çok yararlõ görülmekte ve böylece Kur’ân-õ 
Kerîm’in, “Anneler çocuklarõnõ tam iki yõl emzirsinler” (el-Bakara 2/233) an-
lamõndaki âyetinin önemi daha iyi anla õlmõ  bulunmaktadõr. 

3. Çocu un e itimi. Çocu un dinî, ahlâkî ve meslekî e itimi ailenin en 
zor ve o kadar da önemli görevidir. Müslüman ahlâk ve e itim bilginleri Al-
lah’õn rab (terbiye edici, e itici) eklindeki ismini de buna delil gösterirler. 
Hz. Peygamber’in, “Ben ancak bir ö retmen olarak gönderildim” ( bn Mâce, 

“Mukaddime”, 17) anlamõndaki hadisi ise e itimin bir peygamber mesle i 
oldu unu gösterir. E itimin temel amacõ ise çocuklarõn bilgide ve ahlâkta 
donanõmlõ olmalarõnõ sa lamaktõr. “Hiçbir baba çocu una güzel terbiyeden 

daha de erli bir miras bõrakamaz” (Tirmizî, “Birr”, 33) anlamõndaki hadisin 
açõk ifadesi yanõnda, “ lim talep etmek her müslümana farzdõr” ( bn Mâce, 

“Mukaddime”, 17) mânasõndaki hadis de bu hususta ebeveyne sorumluluk 
yüklemektedir. 

Aile ortamõ aynõ zamanda bir e itim ortamõ oldu undan ça da  e itim-
ciler gibi müslüman e itimci ve ahlâkçõlar da aile e itiminin önemi ve tarzõ 
üzerinde geni  olarak durmu lardõr. Ba ta Mâverdî’ye ait Edebü’d-dünyâ 

ve’d-dîn ve Gazzâlî’ye ait hyâü ulûmi’d-dîn adlõ ölümsüz eserler olmak 
üzere ahlâk ve e itim konularõndaki sayõsõz eserde yer alan bu husustaki 
önerileri u ekilde özetlemek mümkündür: Büyükler, davranõ larõyla ço-
cuklar için iyi örnek olmaya önem vermeli; e itim sõrasõnda onlarõ büyük 
yerine koymayõp kendileri onlarõn düzeyine inmeli ve onlarõ anlamaya ça-
lõ malõ; oyun oynamalarõna fõrsat vermeli, e itici oyunlara yönlendirmeli, 
onlara daima do ru ve tutarlõ bilgiler vermeli; ho görü ilkesine özenle riayet 
etmeli; ancak bunun ölçüsünü iyi ayarlayarak çocuklarõn õmarõp arsõzla -
masõna yol açmamaya özen göstermelidirler. 

d) Çocuklarõn Ana Babalarõna Kar õ Görevleri 

Hem Kur’ân-õ Kerîm’de hem de hadislerde ço unlukla Allah’a kulluk 
vecîbesinin hemen ardõndan ana babaya saygõlõ olma ve iyi davranmanõn 
bir görev oldu una dikkat çekilir (meselâ bk. el-En‘âm 6/151-153; el- srâ 

17/22-37). Meryem sûresinde Hz. brâhim ile babasõ Âzer arasõndaki bir di-
yalogu aktaran âyetler (19/41-88), evlâdõn ebeveynine kar õ saygõsõna bir 
örnek olu turmasõ bakõmõndan ilgi çekicidir. Burada Hz. brâhim Âzer’e her 
sözünün ba õnda “babacõ õm” diye hitap eder; babasõ mü rik olmasõna, son 
derece kaba ve tehdit edici ifadeler kullanmasõna ra men yine de o saygõsõnõ 
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koruyarak, “Selâm olsun sana! Rabbimden senin için af dileyece im” der. 
Hz. Peygamber de en önemli amelleri, Allah katõndaki de erine göre, “Vak-

tinde kõlõnan namaz, ebeveyne iyilik ve Allah yolunda cihad” (Buhârî, 

“Edeb”, 1; Müslim, “Îmân”, 137) eklinde sõralamõ tõr. Çok me hur bir ha-
diste, “kebâir” (büyük günahlar) diye bilinen ba lõca kötülüklerin en büyük-
leri, “Allah’a ortak ko mak, ebeveyne âsi olmak ve yalan yere ahitlik yap-

mak” (Buhârî, “Edeb”, 1; Müslim, “Îmân”, 143, 144) eklinde ifade edilmi tir. 

Ana babaya iyilik edip onlarõ incitmekten kaçõnmanõn önemine dair pek 
çok âyet ve hadisin yanõnda, ahlâk kitaplarõnda da konuya büyük önem ve-
rilmi ; onlarõn, birer insan olarak tabii haklarõnõn yanõnda; evlâtlarõn onlara 
kar õ yerine getirmeleri gereken birçok görevden söz edilmi  olup bunlarõn 
ba lõcalarõnõ öyle sõralamak mümkündür: Maddî ve mânevî ihtiyaçlarõnõ 
kar õlamaya, huzurlu bir ya ama ortamõ sa lamaya çalõ mak, istetmeden 
vermek, kendilerinden a õrõ fedakârlõklar beklememek, haklarõnda ikâyetçi 
olmamak, kusurlarõnõ saklayõp iyiliklerinden söz ederek itibarlarõnõ koru-
mak, uyarõlmalarõ zorunlu olan durumlarda ise uyarõlarõ incitmeden yap-
mak, hayatta iken ve öldükten sonra haklarõnda duacõ olmak, haram olma-
yan konularda isteklerini yerine getirmek, hayõr ve ibadetlerine yardõmcõ 
olmak, öldüklerinde vasiyetlerini yerine getirmek ve arkalarõndan hayõr ha-
senatta bulunmak, hâtõralarõnõ ya atmak üzere dostlarõyla ve sevdikleriyle 
ili kiyi devam ettirmek, nihayet dinin ve örfün gerekli veya güzel buldu u 
di er hususlarda lâzõm geleni yapmak. 

e) Akrabalar Arasõnda Haklar ve Görevler 

Genel olarak müslümanlar ve bilhassa kom ular arasõnda söz konusu 
olan iyilik ve ikram, yardõmla ma, dayanõ ma, ziyaretle me, ho görü, iyi ve 
kötü günleri payla ma, davete icâbet, hasta ziyareti, bayramla ma, tebrik-
le me, tâziye gibi sosyal ve ahlâkî görevler akrabalar arasõnda da geçerli ve 
gereklidir. Ancak bütün bunlar öncelikle akraba ile ili kileri sürdürmeyi gerek-
tirdi i için gerek hadislerde gerekse ahlâk kitaplarõnda bu konuya “sõla-i ra-
him” ba lõ õ altõnda özel bir önem verilmi tir. Bir kutsî hadiste Allah Teâlâ, 
kim akrabalõk ili kisini ya atõrsa kendisinin de o kuluna ilgisini sürdürece ini, 
fakat akrabasõnõ terkedenlerden de ilgisini kesece ini bildirmi tir (Buhârî, 

“Edeb”, 13). Hz. Peygamber de, konuyla ilgili pek çok hadisinden birinde, “Bü-

tün faziletlerin en üstünü, senden ziyareti kesen akrabanõ ziyaret ederek ili ki-

yi ya atmandõr” (Müsned, III, 438) buyurmu ; ziyaretle menin rõzkõ bol-
la tõraca õnõ (Buhârî, “Edeb”, 12; Müslim, “Birr”, 20, 21); akrabaya mal yardõ-
mõnda bulunmanõn ba kalarõna yapõlan yardõmõn iki katõ sevap kazandõraca-
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õnõ (Nesâî, “Zekât”, 82; Tirmizî, “Zekât”, 26) bildirmi ; hatta bir hadiste akra-
balõk ili kisini kesenler cennete giremeyecekler arasõnda gösterilmi tir (Buhârî, 

“Edeb”, 11; Müslim, “Birr”, 18, 19). 

C) Toplumsal Görev ve Sorumluluklar 

nsanõn toplumsal bir varlõk oldu u eklindeki yaygõn görü  müslüman 
bilginlerce de kabul edilmi tir. Esasen Kur’ân-õ Kerîm’de de bu hususun be-
nimsendi i görülmektedir (meselâ bk. el-Enfâl 8/63). Ayrõca pek çok âyet ve 
hadiste toplumsal hayatõ düzenleyen hükümlerin konulmasõ insanõn sosyal 
bir varlõk oldu u kabulünün bir sonucudur. Hz. Peygamber’in hayatõndan 
da ilham alarak hiç tereddüt etmeden belirtebiliriz ki, slâmî ö retide ideal 
insan, kendini toplumdan izole etmi , dünyaya ve hayata sõrtõnõ çevirmi  
münzevî insan de il, bir toplum içinde ya ayan, dünya hayatõnõn olumlu ve 
olumsuz artlarõyla yüzyüze gelen, hayatla ve dünya ile hesapla an; hayatõ, 
dünyayõ, toplumu ve devleti Allah’õn iradesine ve insanlõ õn en yüksek 
mutlulu una uygun kõlma çabalarõna katkõda bulunan, nihayet ba kalarõ 
için de ya ayabilen ve onlardan gelecek sõkõntõlara katlanabilen insandõr. Bu 
sebeple slâmiyet, yalnõz bireysel hayatla ilgili de il, toplum ve devlet düze-
niyle ilgili olarak da önemli ilkeler koymu  olup bunlar içinde ahlâkî olanlar 
geni  bir yer tutar. A a õda ba lõcalarõna i aret edilecek olan bu ilkeler hak-
kõnda gerek Kur’ân-õ Kerîm ve hadislerde, gerekse di er slâmî literatürde 
çok zengin bilgiler bulunmaktadõr. 

a) Sevgi, Karde lik ve Dostluk 

slâm ahlâk literatüründe muhabbet, meveddet gibi kelimelerle ifade 
edilen sevgi duygusu, insanõn hemcinsleriyle arasõndaki ili ki ve kayna ma-
sõnõn en önemli unsuru ve dolayõsõyla toplumsal hayatõn kurulmasõ ve güç-
lendirilmesinin vazgeçilmez artõ oldu u için Kur’ân-õ Kerîm’de ve hadis-
lerde müslümanlarõn karde  oldu u belirtilerek (meselâ bk. Âl-i mrân 3/103; 

el-Hucurât 49/10) onlar arasõnda güçlü bir sevgi ba õ kurulmasõ öngörül-
mü tür. Gerçek anlamda ilk müslüman toplumun kuruldu u Medine’de, 
Mekke’den göç edenlere kucak açan Medineli müslümanlar Kur’ân-õ Ke-
rîm’de, “Onlar, hicret edip yanlarõna gelenleri severler” (el-Ha r 59/9) diye 
takdir edilir. Bunlarõn muhacirlere yaptõklarõ yardõmlar sebebiyle Kur’ân-õ 
Kerîm’de, “ensar” (yardõm severler) diye anõlmalarõ (et-Tevbe 9/100, 117) ve 
bütün slâm tarihi boyunca sadece bu isimle ebedîle meleri, slâm ahlâkõnda 
sevgi ve onun ürünü olan dayanõ manõn önemine i aret eder. 
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Ünlü müslüman dü ünür Fârâbî (ö. 339/950), Fusûlü’l-medenî adlõ ah-
lâk ve siyaset kitabõnda bir ülkenin bireylerini ve nesillerini bir araya getirip 
kayna tõran en önemli gücün sevgi oldu unu belirtir. Fârâbî’ye göre toplum 
sevgiyle kayna õr, adaletle ya ar. Sevgi ya do al ve kendili inden olur (ana 

babanõn evlâdõnõ sevmesi gibi); ya da iradî olur. radî sevgi, ancak -ba ta Al-
lah’a iman olmak üzere- insanlarõn ortak inançlarda ve (adalet, do ruluk, 

dürüstlük, cömertlik, edep, hayâ gibi) faziletlerde birle meleriyle mümkündür. 
Bu suretle birbirini seven ülke insanlarõ, kendilerinkiyle birlikte sevdikleri 
di er insanlarõn yarar ve mutluluklarõnõ da dü ünürler. Böylece aralarõndaki 
birlik ve kayna ma daha da artar. Buna kar õlõk birbirini sevmeyen bireyler, 
birbirinin yararõnõ ve mutlulu unu da istemezler. 

Gazzâlî ise benzer açõklamalar getirerek konuyu derin bir vukufla i le-
di i hyâ’õn ilgili bölümünde sevginin derecelerini özetle öyle sõralar: nsan 
öncelikle kendisini ve kendi varlõ õnõn devamõnõ sa layan eyleri, ikinci ola-
rak da kendisine iyilik ve ikramda bulunanlarõ sever. Bu sebeple gerek 
Kur’an’da gerekse hadislerde sevginin geli ip yaygõnla masõ için insanlarõn 
birbirlerine iyilik ve ikramda bulunmalarõ emredilmi tir. Sevginin en yüksek 
derecesi ise, bu tür ben merkezli anlayõ õ a arak ba kasõnõ, ondaki iyilik, er-
dem, güzellik ve yetkinlik gibi üstün nitelikler dolayõsõyla sevmektir. Böy-
lece insanda sevgi, maddî olanõ sevmekle ba lar, mânevî olanõ sevmekle ge-
li ir. En yüksek sevgi ise Allah sevgisi ve Allah için sevgidir. slâm ahlâ-
kõnda “Allah için sevgi” deyimi aynõ zamanda kar õlõksõz sevgiyi ifade eder. 
Hz. Peygamber’in bu sevgiyi ki inin imanõndan haz duymasõnõ sa layan üç 
önemli meziyet arasõnda zikretmesi ilgi çekicidir (bk. Buhârî, “Îmân”, 9, 14). 
Ba ka bir hadiste böyle bir sevgiyle kayna mõ  toplumsal yapõ öyle tanõm-
lanõr: “Müminler birbirini sevmekte, birbirine efkat göstermekte ve koru-

makta, herhangi bir organõ rahatsõz oldu unda di er organlarõ da bu yüzden 

uykusuzlu a ve hummaya tutulan bir vücut gibidirler” (Buhârî, “Edeb”, 27). 

Böylece sevgi ve sevginin do al bir sonucu olan karde lik, dostluk gibi 
kavramlar, sadece bir duygu yapõsõnõ de il, insanlarõ olumlu eylemlere yö-
nelten bir ahlâk motifini ve toplumsal dayanõ ma unsurunu da ifade et-
mektedir. slâm ahlâkõnõn bu aksiyoner karakterini dile getirmek üzere Hz. 
Peygamber öyle buyurmu lardõr: “Müslüman müslümanõn karde idir. Ona 

ihanet etmez, yalan söylemez, onu sõkõntõda bõrakmaz. Her müslümanõn di-

erine namusu, malõ ve kanõ haramdõr. Takvâ i te buradadõr (kalptedir). Bir 

kimsenin müslüman karde ini hor görmesi kendisine yapaca õ kötülük ola-

rak yeter!” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58, 72; Tirmizî, “Birr”, 18). 
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“Müslüman müslümanõn karde idir. Ona haksõzlõk etmez, onu dü man eline 

bõrakmaz. Kim müslüman karde inin ihtiyacõnõ giderirse Allah da onun ihti-

yacõnõ giderir; kim müslüman karde ini bir sõkõntõdan kurtarõrsa Allah da 

onu bir sõkõntõdan kurtarõr; kim müslüman karde inin bir kusurunu gizlerse 

Allah da onun kusurunu gizler (affeder)” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, 

“Birr”, 58). 

nsanlar arasõnda esas olan sevgi ve karde lik oldu una göre haklõ ge-
rekçeye dayanmadan herhangi bir kimseye kar õ dü manlõk duygusu besle-
yip dü manca davranmanõn slâm ahlâkõ bakõmõndan asla onaylanamaya-
ca õ açõktõr. Nitekim Kur’ân-õ Kerîm’de, yüce Allah’õn daha önce Araplar 
arasõndaki dü manlõklarõ karde li e çevirerek aralarõnda kayna mayõ ger-
çekle tirmesinin onlar için nasõl bir büyük lutuf oldu u anlatõlmakta (Âl-i 

mrân 3/103); yapõlan iyiliklerin en köklü dü manlõklarõ bile sõcak dostluk-
lara çevirece i ifade edilmektedir (Fussõlet 41/34). bn Hibbân el-Büstî, top-
lumsal hayatta dü manlõklarõ önlemenin en etkili yolunun sevgi oldu unu 
söyler. Ona göre ba kalarõnõn kendisine dü man olmasõnõ istemeyen kimse 
için en uygun yol kendisinin de ba kasõna dü man olmamasõdõr. Özellikle 
kurulmu  bir dostlu u dü manlõ a çevirmek “çok büyük bir suç”tur. “Akõllõ 
insan kötülü e kötülükle kar õlõk vermez, küfür ve hakareti silâh olarak kul-
lanmaz” (Ravzatü’l-ukalâ’ ve nüzhetü’l-fuzalâ’, s. 94-95). 

b) Toplumsal Barõ  ve Uzla ma 

slâmî kaynaklarda toplumsal barõ , uzla ma ve kayna mayõ ifade eden 
kavramlar arasõnda en yaygõn kullanõlanõ ülfet kelimesidir. Özellikle Câhili-
ye kabilecili i ve asabiyet duygusunun tahribatõyla büyük bir parçalanma 
ve nefret döneminden sonra slâm toplumu için barõ , uzla ma ve kay-
na ma özel bir önem kazanmõ ; âyet ve hadislerde gerek ülfet ve bundan 
türetilmi  kelimelerle, gerekse aynõ veya yakõn anlamlarda kullanõlan sulh, 
õslah gibi ba ka kelimelerle müslümanlar arasõnda barõ  ve karde li e da-
yalõ güçlü ba lar kurulmasõ amaçlanmõ tõr. Câhiliye dönemiyle slâmî döne-
min insan farkõna i aret etmesi bakõmõndan son derece ilgi çekici olan bir 
âyette Hz. Peygamber’e hitaben öyle buyurulmu tur: “Yeryüzündeki her 

eyi verseydin yine de onlarõn kalplerini uzla tõramazdõn; fakat Allah onlarõn 

aralarõnõ uzla tõrõp kayna tõrdõ” (el-Enfâl 8/63). Hz. Peygamber de uzla ma 
ve kayna ma çabasõ göstermenin müslümanlar için bir görev oldu una öy-
le i aret eder: “Mümin ülfet eden (uzla õp kayna an) insandõr; ülfet etmeyen 

ve kendisiyle ülfet kurulamayan insanda hayõr yoktur” (Müsned, II, 400; V, 

235). 
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Toplumsal barõ  ve uzla ma konusunu büyük bir dirayetle i leyen mam 
Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’deki görü lerinden de yararlanarak, 
bu toplumsal görevi gerçekle tirmenin ba lõca yollarõnõ öyle sõralayabiliriz: 

1. Din duygusu. Bu duygu zõtlõklarõ önleyerek yardõmla ma ve daya-
nõ mayõ sa lar. Nitekim hicretten önce Medineli Evs ve Hazrec kabileleri 
arasõndaki kin ve dü manlõklar, bu kabilelerin müslüman olmasõyla ortadan 
kaldõrõlmõ tõr. 

2. Sevgiyle olu an karde lik ve dostluk. Mâverdî’ye göre bu en güçlü 
ülfet sebebidir. Nitekim Hz. Peygamber, yine hicret sonrasõnda ilk müslü-
man devleti ve toplumu kurarken toplumsal uzla ma ve kayna mayõ onla-
rõn arasõnda karde likler tesis ederek sa lamõ tõr. 

3. yilik ve ikram. nsanlarõn kar õlõklõ olarak birbirlerine iyilik ve ik-
ramda bulunmalarõ, aralarõnda gönül ba larõ kurulmasõna ve sonuçta ülfetin 
gerçekle mesine ortam ve imkân hazõrlar. Nitekim iyilik etmenin bu toplum-
sal etkisini Kur’ân-õ Kerîm de ifade etmektedir (el-Mâide 5/2). 

4. Selâmla ma. Hz. Peygamber Allah’a yemin ederek ba ladõ õ bir sö-
zünde, “ man etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de 

iman etmi  olmazsõnõz” buyurduktan sonra yanõndakilere, aralarõnda sevgi 
ba õnõ ancak selâmla arak kurabileceklerini bildirmi tir (Müslim, “Îmân”, 93-

94). Selâmõn bu önemi sebebiyledir ki, Kur’ân-õ Kerîm’de evlere girerken 
mutlaka selâm verilmesi (en-Nûr 24/27), selâma daha güzeliyle veya ay-
nõyla kar õlõk verilmesi (en-Nisâ 4/86) emredilmi tir. 

5. Tokala ma. Kaynaklarda genellikle musâfaha kelimesiyle ifade edilen 
tokala ma Hz. Peygamber’in sünnetinde de yer alan slâmî bir mua eret ku-
ralõdõr. Bu kelimenin kökü olan “safh” kelimesinin âyetlerde “ho görülü ve 
affedici olma” anlamlarõnda geçti ini dikkate alarak (meselâ bk. el-Bakara 

2/109; el-Hicr 15/85; ez-Zuhruf 43/79), tokala manõn da bir kimsenin, elini 
sõktõ õ insana kar õ ho görüsünü, affedicili ini ve sevgisini simgeleyen bir 
davranõ  olarak de erlendirmek gerekmektedir. Nitekim dargõn olan kimse-
lerin el sõkõ arak barõ malarõ birbirlerini affedip yeniden dost olduklarõnõ ifa-
de eder. Tokala manõn bu yüksek ahlâkî anlamõ sebebiyle olmalõdõr ki Hz. 
Peygamber, “Birbiriyle kar õla an iki müslüman tokala tõ õnda, daha ora-

dan ayrõlmadan hatalarõ affedilir” (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 142) buyurmu tur. 

6. Müdârâ. “ li kilerin kötüye gitmesini önlemek maksadõyla, huzur-
suzluk çõkarõp zarar verecek insanlar kar õsõnda durumu idare edip vaziyeti 
kurtarma” anlamõna gelen ahlâkî bir erdem olan müdârâ, Hz. Peygam-
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ber’in toplumsal barõ õ gerçekle tirmek ve bazõ zorbalarõn zararlarõnõ önle-
mek üzere ba vurdu u bir sünnetidir. Müdârânõn çõ õrõndan çõkarõlarak ri-
yakârlõk noktasõna götürülmesine ise slâm ahlâkõnda müdâhene denmi  
ve bunun bir rezilet (erdemsizlik) oldu u bildirilmi tir. 

7. Barõ ma-barõ tõrma. Kur’ân-õ Kerîm’de genellikle bir ülke veya belde-
deki huzursuzluk ve karga a ortamõ “ifsad”, barõ  ve güvenlik ortamõ da “õs-
lah” masdarõndan kelimelerle ifade edilerek ifsadõn kötülü ü, õslahõn da fay-
dasõ ve gereklili i vurgulanõr. Pek çok âyette iyi i ler için yaygõn olarak 
-barõ  anlamõndaki sulh ile aynõ kökten- “sâlih” ve “sâlihât”, iyi müslü-
manlar için “sâlihîn” ve “sâlihûn” kelimelerinin kullanõlmasõ da iyilikle barõ , 
iyi müslüman olmakla barõ çõ olmak arasõndaki ili kiye i aret etmesi bakõ-
mõndan önemlidir. Yine Kur’an’da ilke olarak “Barõ  daha hayõrlõdõr” (en-

Nisâ 4/128) buyurulur ve aralarõnda çatõ ma çõkanlarõn barõ tõrõlmasõ emre-
dilir (el-Enfâl 8/1; el-Hucurât 49/9-10). Hz. Peygamber müslümanlarõn uzun 
süre dargõn durmalarõnõ yasaklamõ , dargõnlarõ barõ tõrmayõ “sadaka” diye 
de erlendirmi tir (Buhârî, “Sulh”, 11). 

c) nsan Haklarõna Saygõ 

“Temel insan haklarõ” diye anõlan ve ça õmõzda büyük bir önem verildi-
i görülen haklarõn, zamanõmõzõn bir ke fiymi  gibi ortaya konmasõ kesin-

likle yanlõ  ve yanõltõcõdõr. Esasen bütün ilâhî dinler, bir kõsmõ bu eserde yeri 
geldikçe ele alõnan, birkaçõna da a a õda de inilecek olan bu haklarõn öne-
mini ifade etmi tir. 

Kur’ân-õ Kerîm’de, hadislerde ve di er slâmî kaynaklarda hak kavramõ, 
“do ru, gerçek, görev, sorumluluk, borç” gibi öteki anlamlarõ yanõnda “ko-
runmasõ, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddî ve mânevî 
imkân, de er, pay, e ya ve menfaatler” için de kullanõlmõ tõr. Zenginin ma-
lõnda yoksulun hakkõ bulundu unu bildiren âyetlerle (ez-Zâriyât 51/19; el-

Meâric 70/24) akrabaya, yoksula, yolcuya hakkõnõ vermeyi emreden âyetler 
(el- srâ 17/26; er-Rûm 30/38) insanlarõn geçimlerinin teminat altõna alõnma-
sõnõ öngörür. Hadislerde de benzer ifadeler yanõnda “fakirin hakkõ, isteyenin 
hakkõ, din karde li i hakkõ, arkada lõk hakkõ, dostluk hakkõ, müslümanõn 
müslüman üzerindeki hakkõ, akraba hakkõ, kom uluk hakkõ, kocanõn hakkõ, 
zevcenin hakkõ, misafir hakkõ, yolculuk hakkõ” gibi ifadeler ile (bk. Wensinck, 

el-Mu‘cem, “hkk” md.) hayvan haklarõna ili kin açõklamalar (meselâ bk. 

Müslim, “Libâs”, 107; “Birr”, 61; “Sayd”, 59; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 51; Tirmizî, 

“Kõyâmet”, 2; Nesâî, “Dahâyâ”, 42), hak kavramõnõn kapsam geni li ini ve 
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önemini ortaya koymasõ bakõmõndan önemlidir. nsanõn üzerindeki bazõ 
haklarõ sõraladõktan sonra bütün vakti ibadetle geçirerek bu haklarõ ihmal 
etmenin yanlõ  olaca õna dikkat çeken bir hadisin sonunda geçen, “Her hak 

sahibine hakkõnõ ver” (Buhârî, “Savm”, 51-55; Müslim, “Sõyâm”, 182, 187) 

buyru u, herkese haklara riayet etme yükümlülü ü getirdi i gibi, “Hak sa-

hibinin konu ma yetkisi vardõr” (Buhârî, “Hibe”, 23; Müslim, “Müsâkat”, 

120) anlamõndaki hadis de hak sahibine hakkõnõ kullanma, koruma ve is-
teme yetkisi tanõmaktadõr. 

Yine hadislerde geçen “Allah’õn hakkõ, kulllarõn hakkõ” gibi ifadeler za-
manla slâmî kaynaklarda bütün haklarõn “Allah haklarõ” (hukukullah) ve 
“kul haklarõ” (hukuku ibâd) veya “insan haklarõ” (hukuku âdemiyyîn) ek-
linde iki ana bölümde ele alõnmasõna yol açmõ ; bazan bunlara her iki hak 
alanõnõ da ilgilendiren üçüncü bir haklar grubu eklenmi tir (bk. Mâverdî, el-

Ahkâmü’s-sultâniyye, s. 278, 303, 308). Meselâ ilk mutasavvõflardan Hâris 
el-Muhâsibî’nin er-Riâye li-huk†kõllâh adlõ kitabõnda takvâ, vera‘, tevekkül, 
ihlâs, riya, kibir gibi konular ele alõnmak suretiyle iman ve ibadetle birlikte 
ahlâkî erdemlerle bezenip kötülüklerden arõnmanõn da Allah’õn kullarõ üze-
rindeki hakkõ oldu u ortaya konmu tur. 

Kul haklarõ veya insan haklarõ kavramõ ise ba kalarõna ait olup doku-
nulmaz kabul edilmesi gereken maddî veya mânevî imkân ve menfaatler ile 
müslümanlarõn ba kalarõ lehine yerine getirmeleri gerekli olan görevleri ifa-
de eder. nsanlarõn toplum halinde ya amalarõ, birbirleri kar õsõnda duruma 
göre sayõlamayacak kadar haklar ve sorumluluklar do urur. Bu eserde söz 
konusu haklardan yeri geldikçe bahsedilmi  olup burada sadece birkaçõ üze-
rinde durmak yeterli olacaktõr. 

1. Ya ama hakkõ. Ku kusuz insan haklarõnõn en ba õnda ya ama hakkõ 
gelir. Kur’ân-õ Kerîm, sava  veya me rû müdafaa gibi zorunlu durumlar dõ-
õnda, kasõtlõ olarak insan hayatõna kõymanõn ne kadar büyük bir suç oldu-
unu öyle dile getirmektedir: “Bir cana kar õlõk veya yeryüzünde bozgun-

culuk çõkarmaya kar õlõk olmaksõzõn (yani hak etmedi i halde) bir cana kõ-

yan kimse sanki bütün insanlarõ öldürmü  gibidir” (el-Mâide 5/32). Aynõ âye-
tin devamõnda “Birine hayat veren kimse de bütün insanlara hayat vermi  gi-

bidir” buyurularak, bir kimsenin hayatõnõ ba õ lamak, öldürülmesine engel 
olmak veya herhangi bir ekilde onu ölümden kurtarmak suretiyle hayatõnõ 
devam ettirmesine sebep olmanõn da bütün insanlara hayat vermek kadar 
de erli bir davranõ  oldu u bildirilmi tir. 
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Ba ka dinden olmakla beraber müslümanlarla sava  halinde bulunma-
yan di er toplumlara mensup insanlarõn hayatlarõ da ilke olarak dokunul-
mazdõr (bk. Buhârî, “Cizye”, 5; “Diyât”, 30). Sava  halinde bile fiilen sava a 
katõlmayan kadõnlara, çocuklara, din adamlarõna, fiilen sava a katõlmayõp 
i iyle gücüyle me gul olanlara, hatta sava  meydanõndan kaçanlara ve ya-
ralõlara dokunulmayaca õ hükmü getirilmi tir (Yahyâ b. Âdem, Kitâbü’l-

Harâc, s. 48). Aynõ nedenle slâmiyet’in, insanõn bizzat kendi hayat hak-
kõna da saygõ göstermesini öngördü ü ve bu sebeple intiharõ kesinlikle ya-
sakladõ õ daha önce ifade edilmi ti. 

2. Ki ilerin ahsiyet ve onurlarõnõn korunmasõ. Bu da temel bir hak olup 
slâm dini müslümanlara birbirlerinin õrz, namus, eref ve haysiyetlerine 
saygõlõ olmayõ emretmi tir. slâm ahlâkõnda insanlarla alay etmek, küfür ve 
hakaret, gõybet, haset, iftira, i kence, baskõ gibi onur ve haysiyet kõrõcõ tu-
tum ve davranõ larõn yasak oldu unu gösteren pek çok âyet ve hadis bu-
lunmakta olup bütün bu hükümlerle ki ilerin ahsiyet ve onurlarõnõn ko-
runmasõ amaçlanmõ tõr. 

3. Özel hayatõn gizlili i. nsanlarõn birbirleri hakkõnda kötü zan besle-
melerini ve birbirlerinin gizli durumlarõnõ ara tõrmalarõnõ yasaklayan (el-

Hucurât 49/9); aynõ ekilde evlere izin alõp selâm vererek girmeyi emreden 
âyetler (en-Nûr 24/27-28) ve hadisler (Buhârî, “Edeb”, 60; Müslim, “Birr”, 72; 

Zühd”, 52), insanlarõn mahremiyetine saygõ göstermenin bir görev oldu una 
delâlet eder. Konu malarõnda genellikle son derece nazik bir dil kullanan, 
kõrõcõ olmamaya özen gösteren Hz. Peygamber, insanlarõ arkalarõndan çe-
ki tiren ve özel hayatlarõnõ de ifre etmeye çalõ anlarõ a õr bir dille ele tirerek 
Allah’õn kõyamet gününde bunlarõ rezil edece i uyarõsõnda bulunmu tur 
(Müsned, IV, 421). 

4. Din ve vicdan hürriyeti. man, içten benimseme ve gönüllü inanma 
meselesidir. Bu ekilde inanmamõ  olan bedevîlerin “ man ettik” demelerini 
yersiz bulan Kur’an, onlara, “Henüz iman kalbinize girmemi tir” (el-Hucurât 

49/14) diye cevap verilmesini ister. u halde iman bir gönül meselesi olup as-
la baskõ konusu olamaz. Nitekim slâm’õn ortaya çõkõ õ gerçek anlamda bir 
vicdan hürriyeti mücadelesi eklinde olmu tur. Ku kusuz slâm, insanlarõ 
imana davet etmekle birlikte, bundan da önemlisi vicdanlar üzerine baskõ ya-
põlmasõnõ iddetle ele tiriyordu. Kur’ân-õ Kerîm’in mü rik Araplar’la Ehl-i ki-
taba yöneltti i ele tirilerin temelinde büyük ölçüde bu kesimlerin müslü-
manlar kar õsõnda takõndõklarõ zorba, baskõcõ ve inatçõ tavõr vardõ. nsanlar 
üzerinde terör estirerek onlarõn dinlerini özgürce seçmelerine engel olanlara 
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kar õ yüzlerce âyette çok sert bir üslûp kullanõldõ õ görülmektedir (meselâ bk. 

Âl-i mrân 3/99; el-A’râf 7/86; en-Nahl 16/88; el-Münâfikun 63/2). Müslüman-
lõk kar õsõndaki baskõlarõ anlatan âyetlerin birinde, zorbalarõn insanlara, “Bu 

Kur’an’õ dinlemeyin; okunu u sõrasõnda gürültü çõkarõn; böylece belki ona ga-

lip gelirsiniz (kuru gürültüyle Kur’an’õn sesini bo arsõnõz)” (Fussõlet 41/26) di-
ye tâlimat verdikleri; Kur’an âyetlerini okuyanlarõn üzerlerine saldõrmaya 
kalkõ tõklarõ (el-Hac 22/72) bildirilmektedir. Nitekim gittikçe a õrla an bu bas-
kõlar kar õsõnda müslümanlar önce iki defa Habe istan’a sonra da Medine’ye 
göç etmek zorunda kalmõ lardõ. Kur’ân-õ Kerîm, eski kavimlerin dinî hayatlarõ 
hakkõnda bilgi verirken güçsüz insanlarõn vicdanlarõ üzerinde baskõ uygulayõp 
gerçe i kabul etmelerine engel olan zorbalardan söz ederek, baskõya u ra-
yanlarõn âhirette bunlara, “Siz olmasaydõnõz biz kesinlikle iman edecektik” 
(Sebe’ 34/31) diyeceklerini bildirir. 

Bu suretle Kur’ân-õ Kerîm, müslüman olmayan kesimlerin dinî ve vic-
danî kanaatler üzerinde baskõ kurmalarõnõ ele tirirken, müslümanlara da 
aynõ konuda yükümlülükler getirmi tir. Bunlarõn en kesin olanõ, “Dinde zor-

lama yoktur” (el-Bakara 2/256) eklindeki açõk ve kesin hükümdür. Birçok 
âyette Hz. Peygamber’in bile dinî görevinin tebli den ibaret bulundu u, 
onun yalnõzca “müjdeleyici ve uyarõcõ” oldu u, insanlar üzerinde baskõ ku-
rup zor kullanma yetkisinin bulunmadõ õ açõklõkla ifade edilmi tir (meselâ 

bk. Yûnus 10/108; el- srâ 17/105). Onun bir zorba de il, sadece uyarõcõ ol-
du u belirtilirken (el-Ga iye 88/21-22), bu uyarma ve hatõrlatmanõn yani 
davetin yöntemi ise öyle belirlenmi tir: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel 

ö ütle ça õr; onlarla mücadeleni en güzel bir yolla yap. Senin rabbin, kendi 

yolundan sapanõ çok iyi bilmektedir; yine O, do ru yolda olanõ da çok iyi 

bilmektedir” (en-Nahl 16/125). Esasen insanlarõn vicdanlarõ üzerinde baskõ 
kurup zorbalõk yapmanõn, slâm ahlâkõnõn karakterini ifade etti ini daha 
önce ortaya konulan hilim erdemiyle de uzla tõrõlmasõ mümkün de ildir. 
Kur’ân-õ Kerîm'deki, “Bir toplulu a duydu unuz kõzgõnlõk sizi adaletsizlik 

yapmaya itmesin” (el-Mâide 5/8) eklindeki genel uyarõnõn, dinî ve vicdanî 
kanaatler üzerinde baskõ kurma yasa õnõ da kapsadõ õnda ku ku yoktur. 

Temel insan haklarõ olarak yukarõda sunulanlarõn dõ õnda slâm dini va-
tanda lõk, sõ õnma, ikamet, seyahat ve güvenlikle ilgili haklar; ö renme, 
bilgi edinme, haber alma, dü ünce ve ifade hürriyeti, seçme ve seçilme, ör-
gütlenme, kanun kar õsõnda e itlik gibi sosyal ve siyasî haklar; mülk edinme, 
çalõ ma, tasarruf ve harcama gibi ekonomik haklar konusunda da düzenle-
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meler getirmi  olup bunlara bu çalõ manõn di er ilgili bölümlerinde de inil-
mi tir. 

D)  ve Ticaretle lgili Görev ve Sorumluluklar 

a) Çalõ ma, Üretim ve Kazanmanõn Önemi 

Kur’ân-õ Kerîm’de Allah’õn geceyi istirahat, gündüzü de geçim temini 
için yarattõ õ (el-Kasas 28/73), kural olarak insan için çalõ õp çabalamaktan 
ba ka bir kazanç ve ba arõ yolu olmadõ õ (en-Necm 53/39) belirtilmi tir. 
A‘râf sûresinde (7/32) dünya nimetleri için “Allah’õn ziyneti” ve “güzel rõzõk-

lar” denilmi ; Cum‘a sûresinde de (62/9) müslümanlara, yeryüzüne da-
õlarak bu güzel rõzõklardan kazanõp yararlanmalarõ ö ütlenmi tir. “Hiçbir 

kimse elinin eme iyle kazandõ õndan daha hayõrlõ bir lokma yememi tir” 
(Buhârî, “Büyû‘”, 15) buyuran slâm Peygamber’i, da dan odun toplama ol-
sa bile, bir i  tutmanõn ba kalarõna el avuç açmaktan daha iyi oldu unu 
söylemi tir (Buhârî, “Zekât”, 50). Bu kõsa bilgilerden de anla õlaca õ üzere is-
ter üretim, ister ticaret yoluyla olsun, slâm’da ferdî kazanma te ebbüsleri 
me rûdur. Özel kabiliyetlerin toplumun geli mesine ve refahõna yararlõ kõ-
lõnmasõ için gerekli ortam ve artlarõ hazõrlamak yerine, bu kabiliyetlerin icat 
etme, üretme ve kâr etme e ilimlerinin köreltilmesi, sünnetullahõn bir so-
nucu olan bireysel ve toplumsal fõtrat ve tabiata aykõrõ dü er. slâm, kendi 
sistemi içinde ferdî kabiliyetleri toplumun refahõna ve geli mesine yararlõ 
kõlmak için gerekli önlemleri almõ tõr. Hukukî ve toplumsal yaptõrõmlarla bir-
likte slâm’õn asõl tedbiri, erdemlerle donanmõ  insandõr. Bu insanõn ayõrõcõ 
özelli i ise Allah’a saygõ ve insanlara sevgisidir. slâm’õn asõl meselesinin, 
belli bir hukukî ve iktisadî sistem kurmadan önce, erdemli insan yeti tirmek 
oldu unun açõk delili, Mekke’de inen âyetlerle Medine’de inen âyetlerin içe-
ri idir. Mekkî âyetler, büyük çapta iman ve ahlâka, yani mânevî ve ruhsal 
geli meye a õrlõk verirken, Medenî âyetlerde hukukî, iktisadî, siyasî vb. 
sosyal konular yo undur. 

Çalõ ma, üretim ve kazanmanõn önemiyle ilgili olarak ahlâk kitaplarõnda 
yer alan bilgiler içinde Mâverdî’nin görü  ve tahlillerinin çok büyük bir de-
er ta õdõ õ görülmektedir. Mâverdî insanlarõn gelecekle ilgili ekonomik dü-
ünce ve projelerini “geni  emel” eklinde adlandõrarak bunun daha iyi bir 

gelecek, daha geli mi  bir ülke ve toplum projesi oldu unu belirtir. 
Mâverdî’ye göre insanlarõn daha çok çalõ õp daha çok kazanma arzusu ta-
õmalarõ, Allah’õn insanlõk için bir lutfudur. “E er insanlar gelecek kaygõsõ ve 

projesi ta õmadan günlük ihtiyaçlarõyla yetinseler ve daha fazlasõna kar õ bir 
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istek duymasalardõ dünya harap olurdu.” Ülkelerin daha çok geli mesi ve 
mâmur hale gelmesi, bireylerin içindeki kazanma arzusuna ba lõdõr. “Bu sa-
yede her nesil bir sonraki nesle, bir önceki nesilden aldõ õndan daha geli -
mi  ve bakõmlõ bir ülke bõrakõr. Böylece zaman geçtikçe ülke daha düzenli, 
daha huzurlu bir hale gelir”. Bu sebeple Hz. Peygamber, “Emel, ümmetime 

Allah’õn bir rahmetidir” (Hatib el-Ba dadî, Tarih, II, 52) buyurmu lardõr. Fakat 
emel ile hayal arasõnda fark vardõr. Emel sebeplere sarõlmak, hayal ise bo  
kuruntularla avunmaktõr (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 145-146). 

Mâverdî, bolluk ve refahõn artmasõyla toplum barõ õ arasõndaki ili kiyi 
irdelerken de dengeli bir gelir da õlõmõyla refahõn yaygõnla tõrõlmasõnõn in-
sanlarõ rahatlataca õnõ, böylece ülke imkânlarõndan, zenginlerle birlikte fa-
kirlerin de pay alaca õnõ; bunun da yokluktan kaynaklanan kõskançlõk ve 
dü manlõklarõ ortadan kaldõrarak bireyler ve kesimler arasõnda kayna mayõ 
arttõraca õnõ ifade eder. Aynõ âlime göre geçim bollu u insanlarõ cömert, tok 
gözlü ve güvenilir yapar. Refah ve bollu un faydalarõ bütün topluma sirayet 
etti i gibi, yokluk ve kõtlõ õn zarar ve tahribatõ da bütün topluma zarar verir. 
Refahõn yaygõnla masõ iki eyle sa lanõr:  alanlarõnõn çoklu u, ihtiyaç 
maddelerinin bollu u (a.g.e., s. 146-147). 

Bu açõklamalardan sonra kazanma ve üretim ile ilgili görevler öylece 
toparlanabilir: 

b) Üretim ve Kazanma ile lgili Görevler 

slâm’da her hak ve imkân, bir sorumluluk ve görevin kar õlõ õdõr. Hz. 
Peygamber bunu, verdi i ümullü örneklerle öyle ifade etmi tir: 

“Âhirette insan, hayatõnõ nerede tüketti inden, servetini nasõl kazanõp 

nerede harcadõ õndan, ne gibi i ler yaptõ õndan, bedenini nasõl yõprattõ õn-

dan ve bildiklerini ya ayõp ya amadõ õndan sorguya çekilmedikçe Allah’õn 

divanõndan ayrõlamaz” (Tirmizî, “Kõyâme”, 1). 

slâm ahlâkçõlarõ, insana tanõnan hak ve imkânlar kar õsõnda terettüp 
eden görevleri yerine getirmeyi ço unlukla “ ükür” terimi ile ifade ederler. 
Buna göre servetin ükrü, u iki kategorideki görevlere riayet etmek sure-
tiyle yerine getirilir: 

1. Kazanma faaliyetleri sõrasõnda hâlis bir niyet ta õmak. Bu, ahsî ve 
ailevî ihtiyaçlarõ kar õlama ve genel olarak insanlarõn refahlarõna, maddî-
mânevî geli melerine katkõda bulunma, nihayet Allah’õn rõzâsõnõ kazanma 
niyetidir. u halde erdemli müslüman, iktisadî faaliyetlerini genel dinî yapõ-
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nõn bütünüyle dõ õnda dü ünmez. O, kendi imanõnõn ve vicdanõnõn buyru-
undaki irade ile kendisini Allah’a ve O’nun kullarõna hizmete sunan; ka-

rarlarõnõ ve isteklerini bizzat kendi iradesi ile sõnõrlayabilen bir “ ahsiyet” 
olmayõ ba armõ tõr. slâm’da, bir kõsmõna burada i aret edilen iktisadî ha-
yatla ilgili kõsõtlamalarõnõn hukukî olmaktan çok ahlâkî olmasõnõn sebebi de 
budur. 

2. Meslekî bilgi ve ehliyet. slâm ahlâkçõlarõ, her müslümanõn me gul 
oldu u i  ve ticaret alanõyla ilgili iktisadî bilgileri; ayrõca, haramdan korun-
mak ve helâl kazanç sa lamak için gerekli dinî ve ahlâkî bilgileri ö renme-
sinin lüzumunu belirtmi lerdir. Meslekî bilgi ve ehliyetin önemi günümüzde 
her zamankinden daha çok önem kazanmõ tõr. Bilgili ve ehliyetli i  ve mes-
lek erbabõ, bir toplumun de erli ekonomik potansiyeli kabul edilmektedir. 
Hayatõn ba ka alanlarõnda oldu u gibi iktisadî alanda da eksik, çürük, kali-
tesiz mal üretimi gibi bilgisizlik ve ehliyetsizlikten do an her türlü ekonomik 
kayõplar hem fertlere hem de topluma zarar vermektedir. Müslümanõ, “di er 
müslümanlarõn, elinden ve dilinden zarar görmedi i kimse” eklinde tarif 
eden ve “insanõn, kendisine yapõlmasõnõ istedi i eyi, kendi de ba kasõna 
yapmadõkça mümin sayõlamayaca õ”nõ belirten slâm ahlâkõ için meslekî 
bilgi ve ehliyetin önemi açõktõr. 

3. Allah’õn haram kõldõ õ eylerin üretim ve ticareti ile me gul olmamak. 
Bu eserin ilgili bölümlerinde görüldü ü üzere kumar, hõrsõzlõk, dolandõrõcõlõk, 
zimmet, faizcilik, tefecilik, spekülasyon (ihtikâr), rü vetçilik ve kaçakçõlõk 
gibi toplum zararõna olan ve insanlõk erefi ile ba da mayan yollardan ka-
zanç sa lamayõ yasaklayan, bu tür kazanç yollarõna tevessül etmenin, müs-
lümanõn temiz ve yüksek ahsiyeti, üstün hizmet anlayõ õyla ba da madõ-
õna i aret eden yüzlerce âyet ve hadis bulunmakta; ayrõca ahlâk ve fõkõh li-

teratüründe de bu tür kazanç yollarõnõn kesinlikle reddedildi i görülmekte-
dir. 

4. çinin haklarõnõ gözetmek. nsan haklarõyla ilgili konular vesilesiyle 
gördü ümüz temel slâmî zihniyette hak ve adaleti bütün insan ili kilerinin 
ilkesi olarak görür. verenin i çiye, slâm’õn ölçüleri içerisinde, zamanõn ve 
örfün icaplarõna göre mâkul bir ücreti zamanõnda ödemesi ve di er maddî ve 
mânevî haklarõna riayet etmesi de esasen bu çerçevede dü ünülmelidir. Ay-
rõca do rudan bu konuya dair özel açõklamalar da bulunmaktadõr. Bir hadîs-i 
kudsîde Allah Teâlâ öyle buyurmu tur: 
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“Üç zümre vardõr ki, kõyamet gününde onlarla hesapla aca õm! Beni a-

hit tutarak söz verdikten sonra sözünde durmayanlar, hür insanõ satarak 

bedelini yiyenler ve i çi çalõ tõrõp ondan yararlandõ õ halde ücretini verme-

yenler” (Buhârî, “ cârâ”, 10). Hz. Peygamber de i çinin ücretinin teri kuru-
madan (zamanõnda) ödenmesini emreder ( bn Mâce, “Ruhûn”, 4). 

Köleli in cârî oldu u bir dönemde, “Köleleriniz sizin ancak karde leriniz-

dir. Allah onlarõ sizin elinize emanet etmi tir. Bu sebeple onlara yedi inizden 

yedirin, giydi inizden giydirin...” (Buhârî, “Îmân”, 22) diyen bir dinin i çile-
re haksõzlõk yapõlmasõna izin vermesi kesinlikle dü ünülemez. 

Esasen slâmiyet, getirmi  oldu u mânevî ve ahlâkî ilkelerle i  veren-
deki ihtiraslarõ dizginlemek, ona efkat duygusu kazandõrmak suretiyle ta-
leplerini sõradan insanõn taleplerine do ru çekerken, ona i çisine ya anabilir 
bir hayat ortamõ ve artlarõ hazõrlama iradesini de kazandõrõr. 

5.  verenin haklarõnõ gözetmek. Kur’ân-õ Kerîm, müslümanlarõn usul-
süz yollarla birbirlerinin haklarõnõ yemelerini prensip olarak yasaklamõ tõr. 
Bu sebeple i çi, i  sahibinden kendi haklarõna bekledi i saygõyõ, aynõ ekilde 
kendisi de göstermeli; i  veren gibi o da bu konuda hakkaniyet esaslarõna 
uygun olarak ve kar õlõklõ rõzâ ile düzenlenmi  sözle me esaslarõna ve art-
larõna uymalõdõr. Hz. Peygamber, “Müslümanlar, kabul ettikleri artlara uy-

mak zorundadõrlar” (Buhârî, “ cârâ”, 14) buyurmu  ve sözle me yapõldõ õ hal-
de buna uymamayõ “münâfõklõk alâmeti” olarak nitelemi tir (Buhârî, “Îmân”, 

24). 

üphesiz i çinin, taahhütlerine uyarak i ini belirtildi i ekilde yapmasõ, 
yalnõz kendi ahlâkî ahsiyetine ve i  verene kar õ bir görevi de il, aynõ za-
manda topluma kar õ da bir borcudur. Çünkü üretimin artmasõ ve genel refah 
düzeyinin yükselmesi, i çi-i veren çevresinin zihnî ve bedenî gayretlerine 
ba lõdõr. Milyonlarca insanõn i lerini angarya kabul etti i bir toplumda eko-
nominin çökmesi ve insanlarõn sefalete sürüklenmesi kaçõnõlmaz bir sonuçtur. 

“... Senin i  verdi in kimselerin en iyisi, güçlü ve emniyetli olanõdõr” (el-

Kasas 28/26) meâlindeki âyet, dolaylõ olarak i çinin i i ile ilgili aslî görevle-
rini de belirtmektedir. Buna göre i çinin iki aslî görevi vardõr: 

1. Fizik gücünü kullanmak yani kurallara göre yapmasõ gereken i i sav-
saklamadan ve eme ini esirgemeden yapmak. 

2. Emniyetli olmak yani i  vereni ve oradaki araç-gereçleri birer emanet 
kabul ederek esirgemek, zarar vermemek, tahrip etmemek, buna izin ver-
memek. 
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c) Harcama ve Tüketimle lgili Görevler 

Her ekonomik sistem gibi slâmiyet de mal sahibinin, kendi malõnõ yö-
netmek ve kullanmak hususunda bazõ hukukî ve ahlâkî kayõtlar getirmi  
olup bunlarõn ba lõcalarõ öylece sõralanabilir: 

1. Toplumun zararõna tüketim ve harcamalarda bulunmamak. slâmiyet 
karde lik dinidir ve fertlerin, genel olarak kendilerine yapõlmasõnõ isteme-
dikleri i leri, kendilerinin de ba kalarõ aleyhine yapmamalarõnõ emreder. 

slâmiyet, o günkü hayat artlarõ içinde toplumun zararõna olan harca-
malarõn belli ba lõlarõnõ belirleyerek bunlarõ özellikle yasaklamõ  olup içki, 
kumar, fuhu , rü vet bunlardan bazõlarõdõr. 

2. Lüks ve ihti am için harcama yapmamak. ktisatçõlar tüketim mad-
delerini zorunlu maddeler, rahatlõk ve kolaylõk sa layõcõ maddeler ve lüks 
sayõlan maddeler eklinde üç kõsõmda de erlendirirler. Zorunlu maddelerden 
maksat, insanõn hayatõnõ sürdürebilmesi için gerekli olan maddelerdir ki, be-
sin maddeleri, giyim e yasõ ve mesken bunlarõn belli ba lõlarõdõr. Rahatlõk ve 
kolaylõk sa layõcõ maddeler, tüketiciyi maddî ve psikolojik yönden rahatlat-
mak suretiyle zamanõnõ ve verimlili ini daha iyi de erlendirmesine yarayan 
maddeler olarak tarif edilmektedir. 

Lüks maddelere gelince bunlar, bir tanõma göre, tüketimi -ki inin verim-
lili ini arttõrmak öyle dursun- farklõ ölçülerde dü üren maddelerdir. slâm 
ahlâkõ açõsõndan bunlar, ihtiyaç giderme, rahatlõk ve kolaylõk sa lama niyet 
ve dü üncesinden ziyade nefsânî tatmin, gurur, kibir, övünme ve ba kala-
rõndan üstün olma arzusu gibi bencil duygularõn ve ihtiraslarõn körükledi i 
tüketim ve harcamalara konu olan maddelerdir. 

ktisatçõlarõn tüketim maddelerini bu ekilde üçlü ayõrõmõ, slâmî litera-
türde de er ve yararlarõn zarûrî, hâcî ve tahsînî eklinde üçe ayrõlmasõnõ ha-
tõrlatmaktadõr. Zarûriyyâtõ olu turan din, akõl, can, mal ve nesil (õrz) dinî hü-
kümlerin ana gayesini, fert ve toplumlarõn varlõklarõnõ koruyabilmesi için ka-
çõnõlmaz olan de erleri temsil eder. Hâciyyât insanlarõn ya antõlarõnõ kolaylõk 
içinde ve sõkõntõya dü meden sürdürebilmek için muhtaç olduklarõ eyler 
demektir. Tahsîniyyât veya kemâliyyât ise, üstün ahlâka, güzel âdetlere ve 
olgun insan olmanõn gereklerine uygun dü en her türlü durum ve davranõ õ 
içine alõr. Yukarõda sözü edilen üçlü ayõrõmdaki, “rahatlõk ve kolaylõk sa la-
yõcõ maddeler” slâm bilginlerinin adlandõrmasõyla hâciyyât ve tahsîniyyât 
gruplarõnda yer alan harcamalardõr. Dinde lüks ve israf haram kõlõndõ õ için, 
bu tür harcamalar slâm bilginlerinin bu gruplandõrmasõnda yer almaz. 
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Harcama ve tüketimin önceli i sõrasõnda zorunlu maddeler ba ta yer 
alõr. slâm dini “nefsin devamõ” için gerekli olan imkânlardan yeteri kadar 
faydalanmayõ tabii ve zorunlu görür. Âyet ve hadislerden daha önce verilen 
örnekler göstermi tir ki, slâm’da zühd, ki inin kendisini ve ailesini aç, açõk 
ve sefil bõrakmasõ pahasõna dünyaya sõrt çevirmek anlamõna gelmez. 

Rahatlõk ve kolaylõk sa layõcõ maddeler için harcamalar yapmak da di-
nimizde uygun görülmü  ve te vik edilmi tir. Bizzat Hz. Peygamber’in de 
hizmetçileri ve binek hayvanlarõ vardõ. Temiz ve yeni elbise giyer, güzel ko-
ku sürünürdü. Huzuruna pejmürde kõyafetle gelen varlõklõ birini, “Allah sa-

na mal verdiyse, O’nun nimet ve ikramõ eseri üzerinde görülmelidir!” (Ebû 

Dâvûd, “Libâs”, 14; Tirmizî, “Edeb”, 54) diyerek ikaz etmi tir. 

Lüks maddelerinin tüketimine gelince, bu yöndeki harcamalarõn dini-
mizde tasvip edilmedi i, kõnanõp yasaklandõ õ açõktõr. Çünkü, bu tür mad-
delere dü künlük, Kur’ân-õ Kerîm’in tabiri ile insanlarõn kalplerini katõla tõr-
makta; yani onlarõ Allah’a saygõ ve itaatten, insanlara sevgi ve efkatten 
uzakla tõrmakta; bencil, muhteris, gururlu ve kibirli yapmaktadõr. Lüks 
madde tüketimi, insanlarõn ihtiyaçlarõnõ kar õlamak için yaratõlmõ  olan “Al-
lah’õn mülkü”nü, gayesinin dõ õnda kullanmak demektir. Bu tür gereksiz 
harcamalar, kaynaklarõn, topluma faydalõ olmayan mallarõn üretiminde kul-
lanõlmasõna yol açmakta ve ekonominin sosyal verimini dü ürmektedir. Di-
er yönden lüks maddelerin tüketimi imkânõ kõt olanlarõn vicdanlarõnõ ra-

hatsõz etmekte, öfke ve kõskançlõk do urmakta ve böylece sosyal huzur-
suzluklara yol açmaktadõr. 

3. sraf etmemek. Dinen haram kõlõnan maddeler ile lüks sayõlanlarõn 
tüketimi israf oldu u gibi helâl kabul edilen maddelerin günün icaplarõna 
göre ihtiyaçtan fazla tüketimi de haramdõr. “Yiyiniz, içiniz; israf da etmeyi-

niz. Çünkü Allah müsrifleri sevmez” (el-A’râf 7/30). 

slâmî telakkiye göre servet, bir nimet ve imkân oldu u kadar, bir yük-
tür de. Zira Kur’ân-õ Kerîm servetin bir “fitne” yani imtihan vasõtasõ oldu u-
nu bildirmi tir. Hz. Peygamber’in deyimi ile “malõ zayi etmek” yani yerinde 
kullanmayarak saçõp savurmak, ki iyi a õr bir vebal altõna sokar. Esasen, ge-
nel olarak tutumluluk ve itidal, slâm’õn ibadetlerde bile ö ütledi i temel bir il-
kesidir. Bu yüzden slâm ahlâkõ “Abdest alõrken suyu gere inden fazla kul-
lanmayõnõz; sofranõz sade olsun; tõka-basa doymadan ka õ õ bõrakõnõz; altõn, 
ipek gibi pahalõ e ya kullanmayõnõz; giyiminiz temiz ve sade olsun; eviniz 
ve ev e yanõz lükse kaçmasõn; genel olarak harcamalarõnõzda ne eli sõkõ 
olunuz, ne de saçõp savurunuz” eklinde, ilk bakõ ta basit gibi görünen bazõ 
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tâlimleri ile insanlarõ hayatõn her alanõnda tutumlu olmaya, bütün iktisadî 
kaynaklarõ en yararlõ ve rasyonel bir ekilde kullanmaya te vik etmi tir. 

4. nfak ve cömertlik yapmak. Cömertlik, slâm ahlâkõnõn en çok önem 
verdi i faziletlerden biridir. Çünkü cömertlik, ba kalarõna yardõm arzusunun 
insanda karakter halini almasõ demektir; ahlâkõn ve insaniyetin, yardõm et-
meyi gerekli kõldõ õ her durumda ki iyi gönül rahatlõ õ içinde bu hayrõ yap-
maya sevkeden bir haslettir. 

Buna kar õlõk cimrilik, slâm ahlâkçõlarõ tarafõndan ahlâkî ve psikolojik 
bir hastalõk kabul edilmi tir. Hz. Peygamber, cömert olanla cimri olanõn psi-
kolojik hallerini öyle tasvir etmi tir: Mal hõrsõ, demir zõrh gibidir. Cömert in-
sanda yardõm arzusu mal hõrsõna galip gelir; cömertlik yaptõkça üzerindeki 
sõkõcõ zõrh gev er; yani mal hõrsõnõn verdi i gönül rahatsõzlõ õndan kurtulur, 
ferahlar; aynõ zamanda, ba kalarõnõn õstõraplarõnõ hafifletmi  olaca õndan 
dolayõ vicdan huzuru duyar. Buna kar õlõk, cimri insandaki mal hõrsõ, kendi-
sini gittikçe daralan bir zõrh gibi huzursuz eder; insanlarõn õstõraplarõnõ gör-
mekten dolayõ ruhen rahatsõz olmasõna ra men, cimrilik yüzünden, vicda-
nõnõ rahatlatacak müsbet faaliyetler gösteremez; böylece cimrilik huyu ken-
disini tam bir baskõ altõna alõr (Buhârî, “Zekât”, 29). Bu sebeple Resûlullah 
cimrilik duygusundan Allah’a sõ õnmõ tõr (Buhârî, “Cihâd”, 74). Yine o, cim-
rilik konusunda müslümanlarõ uyararak, geçmi te bazõ kavimlerin cimrilik 
yüzünden birbirlerinin mallarõna saldõrmak, kanlarõnõ akõtmak suretiyle he-
lâk olduklarõnõ belirtmi  (Müslim, “Birr”, 56), böylece bencillik ve menfaatçi-
li in ifadesi olan bu tutumun sosyal patlamalara yol açmasõnõn kaçõnõlmaz 
oldu unu tesbit etmi tir. slâm’õn getirmi  oldu u “infak” ilkesi, toplumdaki 
yokluk ve sefaleti; sosyal adaletsizli i ve gelir da õlõmõndaki e itsizli in do-
uraca õ sosyal patlamalarõ önlemeyi amaçlar. 

te pek çok âyet ve hadiste infak, ihsan ve cömertli in ilâhî bir sõfat ve 
peygamberlerin sahip olduklarõ erdemlerden biri eklinde gösterilmesi, ay-
rõca cimrili in iddetle kötülenmesi, slâm ahlâkçõlarõnõn bu konuya özel bir 
önem vermelerine yol açmõ tõr. Ahlâk kitaplarõnda cömertlik hususunda yer 
alan bilgi ve dü ünceler dikkate alõndõ õnda bir harcamanõn cömertlik sayõ-
labilmesi ve bu harcamayõ yapana “cömert” denilebilmesi için ba lõca u 
artlara uyulmalõdõr: 

a) Yardõmõn isteyerek ve seve seve yapõlmasõ gerekir. Nitekim Kur’ân-õ 
Kerîm’de bu hususa i aret edilmi tir (el-Ha r 59/9). slâm ahlâkçõlarõna göre, 
di er bütün ahlâkî erdemler gibi cömertlik de insanda bir huy ve meleke ha-
line gelmekle gerçekle ir ve ancak böyle bir kimse gönüllü hayõrlar yapabilir. 
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Bu sebeple, nâdiren veya zorla hayõr yapan bir kimseye “cömert” denemez. 
Buna kar õlõk iyilik yapma niyet ve iradesi ta õdõ õ halde maddî bakõmdan 
bunu gerçekle tirme imkânõ bulamayan insan da cömert sayõlõr. Ba kalarõna 
kar õlõksõz yardõmda bulunmak a õr bir görevdir. Bundan dolayõ, kendisine 
hangi sadakanõn daha hayõrlõ oldu u sorulan Hz. Peygamber, “Sa lõ õn ye-

rinde ve mala dü kün oldu un, zengin olmayõ istemekte ve fakirlikten 

korkmakta oldu un zamanda verdi in sadakalar” (Buhârî, “Zekât”, 11) ek-
linde cevap vermi tir. 

b) Mal, yaratõlõ  gayesine en uygun ekilde kullanõlmalõ, dinî ve ahlâkî 
ölçülere göre gereken yerlere, gerekti i ölçüde harcanmalõdõr. Ahlâk kitapla-
rõnda di er erdemler gibi cömertlik erdemi de israf ve cimrilik denilen iki a õ-
rõlõ õn ortasõ (itidal) olarak gösterilmi tir. sraf, ahsî ve ailevî harcamalarda 
ileri gitmek, nefsin kötü arzularõnõ tatmin için harcama yapmak, insanî ve 
dinî bir amaç ta õmaksõzõn, eldeki imkânlarõ, yaratõlõ  gayelerinin dõ õnda sa-
çõp savurmak; cimrilik ise dinin ve örfün harcamayõ gerekli gördü ü malõ, 
gereken yerlere harcamaktan kaçõnmaktõr. Kur’ân-õ Kerîm’de müslümanlara 
her iki a õrõlõktan da kaçõnarak harcamalarõnda ölçülü olmalarõ emredilmi tir 
(el-A‘râf 7/31; el- srâ 17/29; el-Furkan 25/67). 

c) Cömertli in di er bir artõ da ilgili ki i veya kurumdan yardõma mu-
kabil hizmet, mükâfat, övgü veya te ekkür gibi herhangi bir maddî ya da 
mânevî kar õlõk beklememek (bk. el- nsân 76/8-10), gösteri ten, yardõm edi-
leni incitecek, küçük dü ürecek tutumlardan dikkatle kaçõnmaktõr (el-Bakara 

2/261-265). 

d) Yardõm olarak verilen malõn gözden dü me bir ey olmayõp sahibi 
nezdinde de er ta õmasõ da cömertli in artlarõndandõr (Âl-i mrân 3/92). 

Kur’an, hadis ve di er slâmî kaynaklarda genellikle “Allah yolunda in-
fak” eklindeki ifade ile cömertlik vazifesinin, kar õlõk beklemeden ve hasbî 
olarak yerine getirilmesi gerekti i anlatõlmak istenir. nfak kelimesi nafaka 
ile aynõ köktendir ve en geni  mânasõ ile “muhtaç durumda olanlarõn nafa-
kalarõnõ temin etmek” anlamõna gelir. Bu bakõmdan yoksullara hiçbir kar õ-
lõk beklemeksizin para veya mal vermek infak ve cömertlik sayõlaca õ gibi; 
yatõrõmlar yapmak, yeni yeni i  yerleri kurmak ve geli tirmek ve mümkün 
oldu u kadar fazla personel istihdam etmek suretiyle çok sayõda ki ilerin ve 
ailelerin nafakalarõnõ yani geçimlerini kesintisiz olarak sa lamalarõna çalõ -
mak da bir infaktõr ve -kanaatimizce- zamanõmõzõn ekonomik artlarõ içinde 
bu ekilde infak, ilkine göre hem daha hayõrlõdõr hem de daha insanîdir. “... 

Altõn ve gümü ü (genel olarak parayõ ve serveti) biriktirip saklayarak Allah 
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yolunda infak etmeyenler yok mu, i te onlara acõ bir azabõ müjdele!” (et-

Tevbe 9/34) meâlindeki âyetin, imkânõ bulundu u halde bu ekilde in-
sanlarõn geçimini temin etmelerine imkân hazõrlayacak kurumlar yapmak-
tan kaçõnanlarõ da kapsadõ õ dü ünülebilir. 

E) Siyasetle lgili Görev ve Sorumluluklar 

a) slâm Dü üncesinde Siyasetin Önemi 

slâm dininin en belirgin ve temel niteliklerinden biri hem dünya hem 
âhiret dini olu udur. Bundan dolayõdõr ki Hz. Peygamber Medine’ye hicret 
eder etmez, yalnõz dar anlamda bir din önderi de il, aynõ zamanda siyasî bir 
lider olarak davranmõ ; din faaliyetleri yanõnda toplumsal ve siyasî i lerin 
düzenlenmesi ve yönlendirilmesi i ini de üzerine almõ ; Medine’deki müslü-
man olan ve olmayan bütün unsurlarõn benimsedi i bir anayasal belge ha-
zõrlayarak dinin öngördü ü ilke ve hedeflerle uyumlu bir siyasî yapõ olu -
turmaya ba lamõ tõr. 

Siyaset mesle inin zaman zaman bazõ toplumlarda ahlâk ilkelerinin dõ-
õna saptõrõlarak de er a õnmasõna u ratõlmasõnõ ârõzî bir durum olarak de-
erlendirmek gerekir. Nitekim bizzat Hz. Peygamber ve ashabõnõn önde ge-

lenleri olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin de birer si-
yasî lider olduklarõ göz önüne alõndõ õnda slâm’da siyasetin ne kadar yüce 
bir meslek ve u ra õ oldu u açõkça ortaya çõkar. Bu durumu dikkate alan s-
lâm bilgin ve dü ünürleri, genellikle siyasete hem toplumsal faaliyet hem de 
bir bilim dalõ olarak büyük bir önem vermi ler ve onu mesleklerin en e-
reflisi saymõ lardõr. 

slâmî ilimlerden fõkhõn önemli bir kõsmõnõ siyaset konularõ olu turur. 
Genel fõkõh kitaplarõndan ayrõ olarak slâm hukuk literatürü içinde “el-Ahkâ-
mü’s-sultâniyye” ve benzeri eser türlerinin yer almasõ, fõkõh bilginlerinin si-
yaset konusunu kendi ilgi alanlarõ içinde görmü  olmalarõnõn önemli bir de-
lilidir. Özellikle îa mezhebinin devlet ba kanõnõn tayinini (nasb) itikadî bir 
konu olarak ele almasõ dolayõsõyla, kelâm ilminde de siyasetle ilgili bazõ ko-
nulara yer verilmi tir. Ayrõca slâm dü ünürleri, özellikle Fârâbî’den itibaren 
slâm kültür tarihi bakõmõndan büyük de er ta õyan, oldukça orijinal bir si-
yaset felsefesi geli tirmi lerdir. 

Bütün slâm bilginleri siyaseti, insanõn toplumsal bir varlõk olmasõnõn 
sonucu sayarlar. Bunlardan Gazzâlî, siyaseti özellikle iki açõdan gerekli 
görmü tür: 
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1. Önce siyaset do al ve toplumsal zorunlulu un bir sonucudur. öyle 
ki: nsanlar, yalnõz ba larõna altõndan kalkamayacaklarõ çoklukta ihtiyaç-
larla yüklüdürler. Bu durum, insanlarõn birlikte ya amalarõnõ zorunlu kõlar; 
ancak bu birliktelik sürtü me ve çeki melere de yol açar. te ihtiyaçlarõn 
-çeki melere yol açmayacak ekilde- barõ , güvenlik ve adalet içinde kar õ-
lanmasõ ancak siyaset denilen yapõlanmayla mümkün olur. Böylece Gazzâlî 
siyasetin ahlâkî boyutuna da i aret etmi  olur. 

2. Siyaset, dinî hayatõn sa lõklõ yürütülmesi için de gereklidir. Çünkü 
dünya i lerinin düzgün ve sa lõklõ i lemedi i yerde dinî ödevler de aksar. Bu 
suretle toplumda huzur ve güvenli i sa layan siyaset, bireylerin dinî yü-
kümlülüklerini yerine getirebilmeleri için rahat bir ortam hazõrlamõ  olur. Si-
yasetin din ve dünya hayatõna bu hizmeti dolayõsõyla slâm bilginleri, ada-
letle yürütülen siyaseti üstün bir ibadet saymõ lardõr (Gazzâlî, hyâ, I, 12; III, 

195-196). 

Ba ta Fârâbî olmak üzere bütün slâm bilginleri siyaseti, yalnõz dar an-
lamda haklarõ payla tõran, sosyal birli i koruyan, sorumluluklarõ düzenle-
yen cismanî bir yönetim saymakla yetinmemi , bunun yanõnda ve daha da 
önemlisi, slâm’õn itikadî ve ahlâkî boyutuna uygun olarak, toplumdaki her-
kesin mânevî geli mesini ve en yüksek mutluluktan pay almasõnõ sa layõcõ 
bütün imkânlarõ ara tõran bir disiplin olarak görmü lerdir. Bu, siyasetin bir 
peygamber mesle i olmasõnõn gere idir. 

b) Yöneticinin Bazõ Nitelikleri ve Görevleri 

1. Ehliyet ve Liyakat 

Hz. Peygamber, “ , ehlinden ba kasõna verildi i zaman kõyameti bekle” 
(Buhârî, “ lim”, 13; “ mâre”, 170) buyurmu tur. Bu hadiste “i ” anlamõna ge-
len emr kelimesi, öncelikle devlet i i yani idarî ve siyasî görev olarak dü-
ünülmü tür. Nitekim Kur’ân-õ Kerîm’de devlet adamlarõ için “ülü’l-emr” (i  

ba õnda olanlar) ifadesi kullanõlmõ tõr (en-Nisâ 4/59). Yukarõdaki hadis, siya-
sette ehliyetin önemini açõk bir ekilde göstermektedir. Bu sebeple slâm bil-
ginleri, eserlerinde siyasî ve idarî görevlere getirilecek ki ilerde aranmasõ ge-
reken niteliklere geni  yer vermi lerdir. Bunlardan Fârâbî, ideal bir devlet 
ba kanõnda bulunmasõ gereken ba lõca nitelikleri öyle sõralar: Beden sa lõ õ 
ve kusursuzlu u, anlama ve kavrama üstünlü ü, güçlü hâfõza, güçlü zekâ, et-
kili hitâbet, ö renme sevgisi ve yetene i, mideye dü kün olmama, do ruluk 
sevgisi, cömertlik ve ikram sevgisi, gönül zenginli i ve tok gözlülük, adalet 
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sevgisi, azim ve kararlõlõk (el-Medînetü’l-fâzõla, s. 88-90). Benzer artlar 
Gazzâlî tarafõndan da sõralanmõ tõr (bk. et-Tibrü’l-mesbûk, s. 53). Ayrõca 
Gazzâlî’ye göre siyasette liyakat kaygõsõnõ en çok duymasõ gereken ki i, bu 
görevi üstlenecek olandõr. Çünkü siyasî makamda bulunan kimse, kontrolü 
elinde tutmak ve genel düzeni sa lamak için, ba ka mesleklerde bulunanla-
ra hâkim olmasõ; insanlarõ, dünya ve âhirette kendilerini mutlu kõlacak en 
do ru yola yöneltmesi gereken insandõr. Bu yüzden siyaset mesle i, erefli 
oldu u kadar da tehlikelidir. Nitekim Hz. Peygamber, “On ki i üzerinde bile 

olsa, yöneticilik yapmõ  olan her insan kõyamet gününde (Allah’õn huzuru-

na) elleri boynuna ba lõ olarak gelir. Sonra da ya adeleti sayesinde kurtulur 

veya haksõzlõk etmi  oldu u için mahvolur!” (Dârimî, “Siyer”, 72; Müsned, II, 

431; V, 267) buyurmu tur. Bir toplumda sevginin yaygõnla masõ, adaletin 
gerçekle mesi ve haksõz güç kullanõmõnõn ortadan kalkmasõ ancak o top-
lumda yönetimin faziletli insanlarõn elinde bulunmasõyla mümkün olur. 
Onun için Fârâbî öyle der: “Bir faziletli insan öldü ü veya öldürüldü ü za-
man insanlar ona a lamasõn; asõl onu kaybeden ülke halkõna a lasõn!” 

2. Adalet ve Dürüstlük 

Sa’d sûresinin 26-28. âyetlerinden çõkan sonuca göre müttaki (takvâ 

sahibi) bir yönetici, yönetimini adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre sürdü-
rür; hüküm ve kararlarõnda keyfî arzularõna uyup Allah’õn tayin etti i ölçü-
lerden sapmaz. Takvâ sahibi yönetici inançlõ ki idir ve kendisi için oldu u 
gibi halkõ için de en iyi, en yararlõ olan i leri yapar. Fâcir (kendisi günahlarla 

kirlenmi ) yönetici ise kötü arzularõna uyup Allah yolundan sapmõ tõr; o, 
yönetimiyle ülkeyi bozup tahrip eder. 

Siyaset mesle inde adalet ve dürüstlük bütün faziletlerin ba õnda gelir. 
Nitekim tarih boyunca ve bütün toplumlarda devletin i levleri içinde en 
önemlilerinin adalet ve dürüstlük oldu u dü ünülmü tür. lgili slâmî kay-
naklarda da siyasette adalet ve dürüstlük konusu üzerinde önemle durul-
mu tur. slâm dünyasõnõn önde gelen siyaset dü ünürlerinden Fârâbî’nin 
ifadesiyle, “Toplum sevgiyle kayna õr, adaletle ya ar.” Toplumun bekasõnõn 
teminatõ olan adalet, öncelikle bir devlet i levidir. Devlet, her vatanda õna 
hakkõ olan geçim imkânlarõnõ, eref ve itibarõnõ, sa lõ õnõ, e itimini, huzur 
ve güvenli ini, makam ve mevkiini vermekle yükümlüdür. Devlet bunlarõ 
verdi i ve bunlarõ korudu u takdirde adaleti gerçekle tirmi  olur. 

Mâverdî’nin de belirtti i gibi (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 141) herkesi 
kucaklayan bir adalet uygulamasõ, fertleri kayna maya ve her bakõmdan 
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saygõya sevkeder. Ayrõca ancak kapsamlõ bir adaletle ülke mâmur olur; ikti-
sadî geli me gerçekle ir ve devlet güvencede olur. Mâverdî, “Bir ülkeyi zu-
lüm kadar tahrip edebilecek ba ka hiçbir ey yoktur” diyerek ülkedeki bütün 
bozukluklarda adaletsizli in mutlaka bir payõnõn ve etkisinin bulundu unu 
ifade ederken evrensel bir gözlemi dile getirmi tir. Bu yüzden slâm bilginleri 
adaleti, insanõn bizzat kendisine kar õ âdil olmasõndan ba layarak bütün ül-
keye dalga dalga yayõlmasõ gereken bir rahmet gibi görürler. 

Fârâbî, siyasette adaletin tanõmõnõ yaparken ülkenin maddî ve mânevî 
imkânlarõnda, her vatanda õn ehliyet ve liyakati ölçüsünde hakkõ ve payõ 
bulundu unu belirterek bu payõ eksiksiz vemenin adalet, eksik vermenin 
veya hiç vermemenin ya da verilen haklarõ güvence altõna alõp korumama-
nõn bireye zulüm, bir kõsõm insanlara hak etti inden fazlasõnõ vermenin de 
topluma zulüm oldu unu ifade eder. Devlet hiçbir vatanda õndan bir hakkõ, 
iradesi dõ õnda, bedelini vermeden alma hakkõna sahip de ildir. lginçtir ki 
Fârâbî, bireye kar õ yapõlan bir haksõzlõ õn topluma kar õ i lenmi  bir suç 
sayõlabilece ini de dü ünmü tür ki, bireysel haklara toplumsal bir boyut ta-
nõnmasõ ancak ça õmõzda gündeme getirilebilmi tir. Yine Fârâbî, bireylere 
haklarõnõn verilmemesini veya kanunda öngörülenden daha a õr cezalar ve-
rilmesini, yalnõz bireye de il, topluma kar õ da bir suç olarak de erlendirmi  
olup bu da günümüzde hukukun üstünlü ü, e itlik gibi kavramlarla dile ge-
tirilen yüksek bir dü üncedir. 

c) Yönetilenlerin Görev ve Sorumluluklarõ 

1. Siyasî Otoriteye Saygõ 

slâm dini, bütün toplumsal kurumlarda oldu u gibi en geni  toplumsal 
kurum olan devlette de nizam fikrine ve uyuma önem verir. Bu sebeple 
Kur’ân-õ Kerîm’de, “Allah’a, Peygamber’e ve içinizden çõkan yöneticilere ita-

at ediniz” (en-Nisâ 4/59) buyurulmu tur. Hz. Peygamber de, “Kendi i lerinizi 

yürütenlere (devlet adamlarõna) itaat edin, rabbinizin cennetine girin” (Tir-

mizî, “Cum‘a”, 81) anlamõndaki hadisiyle bu itaatin de erine i aret etmi tir. 
Ehl-i sünnet anlayõ õna göre devlet ba kanõ günahkâr da (fâsõk) olsa ona 
itaat etmek gerekir. Bir Ehl-i sünnet bilgini olan Gazzâlî, “Zalim de olsalar 
devlet adamlarõna hakaret etmek do ru de ildir” der ve buna gerekçe olarak 
Amr b. Âs’õn, “Ehliyetsiz olsa bile bir hükümdarõn varlõ õ, anar inin sürüp 
gitmesinden daha hayõrlõdõr” sözünü hatõrlatõr ( hyâ, IV, 85). Devletin bu i -
levine slâm siyaset biliminin önemli kaynaklarõndan el-Ahkâmü’s-sul-

tâniyye’nin de müellifi olan mam Mâverdî de i aret etmektedir. Mâverdî, 
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etkili ve güçlü bir siyasal yönetimi, huzurlu bir dünya hayatõnõn ba lõca altõ 
artõndan biri olarak görür. Çünkü etkin devlet, çok farklõ arzu, ihtiras, men-

faat arayõ õ içinde olan insanlarõ kontrol eden, uzla tõrõp kayna tõran, onlarõ 
birbirlerine zarar vermekten alõkoyan, hukuk düzeni sayesinde dü manlõk 
ve haksõzlõklarõ önleyen bir sosyal ve siyasal yapõ ve otoritedir. Toplumun 
ve bireylerin huzur ve güvenli ini, mutlulu unu sa lamada tek ba õna din 
yeterli de ildir; dinin yanõnda devlet denilen bu otoriteye de ihtiyaç vardõr. 
Bu yüzden Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye gelip de bir devlet kurma 
fõrsatõnõ elde eder etmez vakit kaybetmeden bu yapõyõ gerçekle tirmi tir. 

Fakat Mâverdî u önemli uyarõyõ da yapmaktadõr: E er devlet, vatan-
da larõn birbiriyle kayna masõnõ sa layan, onlara itaat ve dayanõ ma ruhu 
a õlayan dine önem vermezse, toplumun kendisine gönüllü saygõsõnõ da ka-
zanamaz; toplum üzerinde ancak baskõ yoluyla otoritesini sürdürebilir; bu 
da onu bir “zorba devlet” ve “yõkõcõ devlet” haline getirir. u halde sa lõklõ 
bir din-devlet ili kisinin kurulmasõ, devletin, toplumun en yüksek de eri 
olan dine saygõ göstermesiyle mümkün olur (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 

136-137). Aslõnda burada “dine saygõ” ifadesi, dinin vazgeçilmez buyruklarõ 
olan adalet, e itlik, dürüstlük gibi ahlâkî, sosyal ve siyasal ilkelere de saygõ; 
bunlarõ ihlâl etmek ise Allah’õn hükümlerini ihlâl anlamõna gelir. Ba ka bir 
ifadeyle buradaki din kavramõnõ, en geni  anlamõyla toplumun inanç ve de-
er yargõlarõnõn bütünü olarak anlamak gerekir. Böylece devletin dine say-

gõsõ, onun topluma ve toplumsal de erlere saygõsõnõn da bir yansõmasõ ol-
maktadõr. Bu suretle yöneticiler toplumun da kendilerine saygõ göstermele-
rini hak ederler. Nitekim bu anlamda olmak üzere Hz. Peygamber, “Cihadõn 

en üstünü, zalim hükümdar kar õsõnda hakkõ söylemektir” ( bn Mâce, 

“Fiten”, 21; Müsned, V, 251, 256) buyurmu ; yaratana isyan te kil eden hu-
suslarda yaratõlmõ a itaat edilmeyece ini bildirmi tir (Buhârî, “Ahkâm”, 4; 

Müslim, “ mâre”, 39). 

2. Toplumun Haksõz Yönetime Kar õ Tavõr Almasõ 

Hz. Peygamber’in yukarõda i aret edilen uyarõlarõnõ da dikkate alan s-
lâm bilginleri, devlet ve siyaset adamlarõnõ adalet ve hakkaniyete ça õrmayõ, 
buna imkân bulanlarõn önemli görevleri arasõnda göstermi ler; bunu s-
lâm’da büyük yeri olan emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker (iyili i emre-

dip kötülü e kar õ çõkma) ilkesinin bir gere i olarak görmü ler ve bu görevi 
kendileri de yerine getirmi ler; hatta bu konuda “Nasîhatü’l-mülûk, edebü’l-
mülûk, âdâbü’l-vüzerâ, pendnâme, nasîhatnâme” gibi isimler altõnda kitaplar 
yazmõ lar, zaman zaman devlet adamlarõna uyarõ mektuplarõ göndermi ler-
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dir. Bu aktif uyarõ görevi öncelikle ilim adamlarõna dü er. Bunun yanõnda 
slâm bilginleri, eserlerinde halka da me ruiyet zemininde haksõzlõklara kar õ 
koymayõ ö ütlemi lerdir. slâmî literatürde “emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-
münker” konusu i lenirken devlet ve siyaset adamlarõnõn haksõz ve adalet-
siz uygulamalarõna engel olma konusuna da geni  yer verildi i görülür. Da-
ha çok yapõcõ ve barõ çõ bir kar õ koyu  olarak nitelenebilecek bu faaliyetler, 
haksõzlõk yapan devlet ve siyaset adamlarõnõ -yeni haksõzlõklara ve karõ õk-
lõklara meydan vermeyecek biçimde- yazõlõ ve sözlü olarak uyarmak, pro-
testo etmek, onlarla ilgi kurmamak, onlarõ ziyaret etmemek, hediyelerini 
kabul etmemek, onlardan maa  almamak, iktidarlarõnõn son bulmasõ için 
dua etmek gibi yollarõn izlenmesi eklinde açõklanmõ tõr. 

slâm hukukçularõ din, hukuk ve ahlâk kurallarõndan sapan devlet ba -
kanõnõn do rudan makamõndan dü mü  olaca õ (in’izâl) veya ümmet tara-
fõndan dü ürülmesi (azli) gerekti i konusunu da tartõ mõ lardõr. slâm top-
lumlarõnõn tarihsel tecrübesinde azil ve toplu isyan örneklerine pek rastlan-
mazken yapõcõ ve barõ çõ ele tiriler ve yönlendirmeler sõkça görülür ve bu 
türün örnekleri ayrõ bir literatür te kil edecek kadar zengindir. Gerek azli 
konu alan hukukî tartõ malarõn gerekse yapõcõ ele tirilerin belki de en önem-
li sonucu, devlet ba kanõnõ adaletli davranma, halkõ da yapõlan haksõzlõklar 
kar õsõnda tavõr alma konusunda uyarmasõ, bu yönde kamuoyu ve toplum-
sal sa duyu olu turmu  olmasõdõr. 

V. Hz. PEYGAMBER’ N ÖRNEK AHLÂKI ve AHS YET  

Ku kusuz hem ferdî hem de sosyal bakõmdan slâm’õn ideal ve örnek in-
sanõ Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-õ Kerîm Resûlullah’õn hayat ve 
ahsiyetini müslümanlar için örnek olarak göstermi  (el-Ahzâb 33/21); bu 

sebeple ashâb-õ kirâm onun hayatõnõ titizlikle izlemi ler; bu hayatõ hem biz-
zat kendi ya ayõ larõna örnek almõ lar hem de sonraki nesillere büyük bir 
gayret ve itina ile nakletmi lerdir. Onun ahlâkõ ve ahsiyeti hakkõnda en 
önemli kaynak Kur’ân-õ Kerîm’dir. Çünkü, Hz. Âi e’nin belirtti i gibi (Müs-

lim, “Müsâfirîn”, 139) “Onun ahlâkõ Kur’an’dõr.” Hadis külliyatõyla siyer, 
emâil ve hilye kitaplarõ Hz. Peygamber’in hayatõnõ, bedenî özelliklerini ve 

ahlâkî ki ili ini anlatan hadis ve haberleri ihtiva eder. 

Bu kaynaklarõn verdi i mâlumat, yalnõzca Peygamberimiz’in ahlâkõnõ 
tanõtmak bakõmõndan de il, aynõ zamanda hem Asr-õ saâdet toplumunun 
genel karakteri hakkõnda bize fikir vermesi hem de bir müslümanõn ahlâkî 
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ki ili inin nasõl olmasõ gerekti ini göstermesi bakõmõndan son derece önem-
lidir. 

Resûlullah bir defasõnda kendisini öyle tanõtmõ tõ: “Rabbimin katõnda 

benim on ismim var: Ben Muhammed’im; Ahmed’im; Mâhî’yim, yani Allah 

benim vasõtamla inkârcõlõ õ mahvedecektir; ben Hâ ir’im, yani Allah kulla-

rõnõ benim izimde toplayacaktõr; ben rahmet Peygamber’iyim, tövbe Pey-

gamber’iyim, kahramanlõk Peygamber’iyim. Ben Mukaffî’yim, yani bütün 

insanlarõ Allah yoluna yöneltirim. Nihayet ben (insanlõ õ) kemale erdirenim” 
(Müslim, “Fezâil”, 126). 

Kusursuz bir ifade kabiliyetine sahip olan Resûlullah, hayatõ boyunca 
sadece gerçe i söylemi  ve söylediklerini harfi harfine ya amõ tõr. O, daima 
tatlõ dilli, güler yüzlü ve toleranslõ olmu ; bununla beraber sözlerini saygõ ile 
dinletmeyi de ba armõ tõr. 

Peygamberimiz toplulukta yemek yemeyi severdi. Yeme e besmele ile 
ba lar, sa  elini kullanõr, tõka basa doymadan sofradan kalkar, yemekten 
önce ve sonra ellerini yõkardõ. Sa lõ a zararlõ ve dinen haram olan veya ko-
kusuyla çevresindekileri rahatsõz edecek eyleri yemez; bunlarõn dõ õnda 
hiçbir yemek için “sevmiyorum” demezdi. Sofra kurallarõna mutlaka uyar, 
bu konuda çevresindekileri de sabõrla ve nezaketle e itirdi. 

pek elbise giymez, altõn yüzük takmazdõ. Giyiminde temizli e ve sade-
li e önem verir, pejmürdelikten ho lanmazdõ. Temizli i “imanõn yarõsõ” sa-
yardõ. Bizzat kendisi temiz oldu u gibi bu alõ kanlõ õ etrafõndakilere de ka-
zandõrmaya çalõ õrdõ. Lüks ve ihti ama önem vermez, geçici sõkõntõlarõ tasa 
edinmezdi. Di er müslümanlara da kanaatkâr olmayõ, hayata daima iyimser 
bakmayõ telkin ederdi. 

Gönlü zengindi. Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, dü manlarõnõn dahi 
iyili ini isterdi. Kur’ân-õ Kerîm’de onun bu meziyetinden övgüyle bahsedilir 
ve öyle buyurulur: “E er kaba, katõ kalpli olsaydõn, muhakkak ki insanlar 

çevrenden da õlõr giderlerdi...” (Âl-i mrân 3/159). O, insanlarõn kusurlarõnõ 
yüzlerine vurmaz, tenkitlerini isim vermeden yapardõ. 

Bir ö ünlük yeme ini olmayana verdi i için kendisinin ve ailesinin aç 
sabahladõ õ geceler çok olmu ; fakat kendisi ve ailesi, açlõ õn sõkõntõsõnõ iyi-
lik yapmanõn ve Allah’õn ho nutlu unu kazanmanõn verdi i mutlulukla 
altetmeyi bilmi lerdir. 

Yeri gelince e siz bir yi it, yeri gelince de son derece halim selim idi. 
Adaleti titizlikle korur; insanlara sõrf mevki ve makamlarõna göre muamele 
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etmezdi. Aksine fakirlerin, kimsesizlerin, yetimlerin, hastalarõn, gariplerin, 
çocuklarõn daha çok ilgi ve mutlulu a muhtaç olduklarõnõ bilir ve bunu on-
lardan esirgemezdi. 

Kibirlenmekten nefret eder, kibirle imanõn bir kalpte birle emeyece ini 
söyler; kimseye kar õ ululuk taslamaz; fakat dü manlarõ kar õsõnda da ezilip 
küçülmezdi. Otoritesini sürdürmek için sunî ve zorlama tedbirlere ba vur-
maz; meclislerde bo  buldu u yere otururdu. Dalkavukluktan nefret ederdi. 
Kendisine bir ilâh gözüyle bakõlmasõna asla razõ olmaz; kendisinin de bir in-
san oldu unu, sadece Allah’õn korumasõyla hata ve günahtan kurtulabilece-
ini -hiçbir kaygõya kapõlmadan- samimiyetle ifade ederdi. Halkõn arasõna 

katõlõr; insanlarla olan ili kilerini herhangi bir insan gibi sürdürür; hastalarõ, 
dostlarõnõ, kom ularõnõ ziyaret eder; müslümanlarõn acõ ve tatlõ günlerini 
payla maktan geri kalmazdõ. 

Resûlullah’õn aile hayatõ son derece muntazamdõ. E lerine saygõ göste-
rir; haklarõna riayet eder; hatta geceleyin ibadet etmek istedi i zaman bile 
e inden izin alma inceli ini gösterirdi. Aile bireyleriyle akala mayõ sever, 
nâdiren vuku bulan aile içi tatsõzlõklarõ anlayõ la kar õlar, ikazlarõnõ incitme-
den, medenîce yapardõ. 

Din ve dünya i leri arasõnda ideal bir uyum kurmasõ, onun en önemli 
özelliklerinden ve ba arõsõnõn sebeplerinden biridir. Bir hõristiyan olan müs-
te rik M. G. Demombynes, Muhammed (s. 599-600) isimli önemli eserinde, 
slâmiyet’in Hõristiyanlõ a üstünlü ünü ve Hz. Peygamber’in ba arõsõnõn se-
beplerini öyle anlatõyor: “Îsâ’nõn vaazõnda öbür dünya için hazõrlõk, bu 
dünyanõn nimetlerinden vazgeçmekle ba lar. slâm’da ise kesinlikle böyle 
bir ey yoktur... slâm’a göre, iyi bir ekilde kullanmak artõyla hiçbir nimet 
kötü de ildir.” 

Bazõ sahâbîler, ebedî kurtulu larõnõ kazanabilmek için geceleri hep na-
maz kõlacaklarõnõ, gündüzleri oruç tutacaklarõnõ, evlenmeyeceklerini, evli 
olanlar e lerine yakla mayacaklarõnõ söylemi lerdi. Hz. Peygamber bu ge-
li meyi duyunca onlarõ u sözlerle uyardõ: “Sizin öyle öyle söyledi inizi 

duyuyorum. Bakõn, yemin ederim ki ben, Allah’a hepinizden daha çok say-

gõlõyõm. Bununla birlikte oruç tuttu um günler de olur, tutmadõ õm günler 

de. Namaz da kõlarõm, uyku da uyurum. Kadõnlarla da evlenirim... Kim be-

nim sünnetimden (yolumdan) yüz çevirirse benden yüz çevirmi  olur” 
(Buhârî, “Nikâh”, 1). “Dünyada zühd içinde olmak, helâli haram saymak 

de ildir” (Tirmizî, “Zühd”, 29). 
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Kur’an Allah elçisini “güzel örnek” olarak gösteriyor. Muhammed Ha-
mîdullah’õn dedi i gibi, “ ayet Hz. Muhammed, insanõn dünya hayatõnõ, 
zevklerini tamamen reddeden, bunlardan uzak kalan bir melek hayatõ sür-
dürmek isteseydi, onun sürdürdü ü bu hayat, insanlar için ölü do mu  bir 
kural olarak kalacaktõ” ( slâm Peygamberi, II, 664). Nitekim Roma’nõn bar-
barla tõrdõ õ Hõristiyanlõk dünyaya hâkim olsa bile, Îsâ’ya nisbet edilen Hõ-
ristiyanlõk kilise hatta mânastõrlarõn duvarlarõnõ a amamõ tõr. 

Resûlullah’õn di er bir önemli özelli i, Kur’an’õn deyimiyle “insan-pey-

gamber” olu udur (el- srâ 17/93). Onun ebedî mesajõna göre, kendisi de da-
hil olmak üzere, “Bütün insanlar hata eder; hata edenlerin en hayõrlõsõ ise 

tövbe edenlerdir” (Tirmizî, “Kõyâmet”, 49). En mükemmel insanõn hayatõnda 
bile iyilik-kötülük mücadelesinin bitti i bir son nokta yoktur. O sebepledir 
ki, kendisine “Ya landõnõz, yâ Resûlellah!” denildi inde o, “Beni Hûd ve 

ûrâ sûreleri ya landõrdõ” (Tirmizî, “Tefsîr”, 56, 6) buyurmu lardõr. Çünkü 
her iki sûrede de, “Sana buyuruldu u gibi dosdo ru ol!” (Hûd 11/112; e -

ûrâ 42/15) denilmektedir. Fahreddin er-Râzî’nin de belirtti i gibi bu âyet, 
ahlâkî hayatõn kolay olmadõ õnõ gösterir. Zira bir ömür boyu do ruluk 
çizgizinden sapmadan ilerlemek, Kur’an’õn deyimiyle, bu “sarp yoku u tõr-
manabilmek” zor, zor oldu u kadar da kutsal bir çabadõr. 

slâm dini prensip olarak Hõristiyanlõk’ta oldu u gibi, Hz. Peygamber de 
dahil olmak üzere, hiçbir insanõ ilâhlõk mertebesinde hatasõz kabul etmemi -
tir. Bu yüzden Peygamberimiz, sõk sõk tövbe ve isti far etti ini söyler; iyilik 
yolunda sebat ettirmesi, ahlâkõnõ güzelle tirmesi için Allah’a dua ederdi 
(meselâ bk. Müslim, “Müsâfirîn”, 201; Nesâî, “ ftitâh”, 16, 17). 

Hz. Muhammed, Allah tarafõndan ebedî risâletle görevlendirilmi  olmak 
bakõmõndan en büyük eref ve imtiyaza mazhar olmu tur. Bunun yanõnda o 
hem bir insan ve kul olarak hem de kendi deyimiyle “ahlâkî güzellikleri ta-
mamlamak için gönderilmi ” bir rehber olarak bütün ömrünü erdemli ya a-
maya adamõ  olmak bakõmõndan da en seçkin insandõr ve bu yüzden “üsve-i 
hasene” (güzel örnek)dir. 

Onun en yüksek ve örnek faziletlerinden biri de kendisini kanunlar üstü 
görmemesidir. Kur’ân-õ Kerîm’de defalarca ona, kendisine vahyedilene uy-
masõ emredilmi tir. Zümer sûresinin 12. âyetinde ona verilen bir tâlimat 
olan, “Ben müslümanlarõn ilki olmakla emrolundum” eklindeki ifade, onun 
ahlâk ve fazilette de öncü ve örnek olmasõnõ gerektirir. Bu sebepledir ki, 
Kur’ân-õ Kerîm’deki pek çok emir ve yasak do rudan ona hitap eder. 
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Herkesin kabul etti i üzere kötülüklerin en fenasõ, bir insanõn inanma-
dõ õ bir görü ü savunmasõ, yapmadõ õ bir i i emretmesidir. Kur’an’da da, 

“Yapmayaca õnõz bir eyi söylemeniz Allah katõnda büyük bir öfkeye sebep 

olur” (es-Saf 61/3) buyurulmu tur. Münafõklarõn “cehennemin en dibinde” 
gösterilmesi de bundandõr (en-Nisâ 4/145). Bu açõdan, Hz. Peygamber’in 
inanmadõ õ veya ya amadõ õ bir görü ü, bir i i buyurdu una, kendi kendi-
siyle çeli ti ine dair tek bir örnek yoktur. Bu yüzden dü manlarõ tarafõndan 
bile “Muhammedü’l-emîn” diye anõlmõ ; risâletine ilk inananlar, kendisini 
en iyi tanõyan yakõnlarõ olmu tur. Tarihte ilkeler koyan nice dü ünürler 
unutulup gitmi ; fakat yalnõz peygamberler, ça lar boyunca hak, dürüstlük, 
iyilik ve fazilet örne i olarak saygõyla izlenmi lerdir. Özellikle, hayatõnõ ay-
rõntõlarõyla tanõma bahtõna erdi imiz yegâne peygamber olan Allah Re-
sulü’nün, getirdi i evrensel ilkeler yanõnda, bir çocu un ba õnõ ok amasõ, 
kõzmasõ beklenen bir küstahlõ õ tebessümle kar õlamasõ, sõradan insanlarõn 
meseleleriyle içtenlikle ilgilenmesi gibi basit görünen faziletli davranõ larõ bi-
le e siz bir ahlâk kahramanõnõn, fazilet âbidesinin zengin ahlâkî ki ili ini 
olu turmu tur. 

Kur’ân-õ Kerîm’in birkaç âyetinde Hz. Peygamber, bazõ küçük yanõlgõlarõ 
sebebiyle ikaz edilmi tir. Bu âyetler onun bir ilâh gibi kabul edilmemesi ge-
rekti ini göstermesi bakõmõndan önemlidir. Fakat, bundan daha önemlisi 
udur ki, Resûlullah bu âyetleri, en küçük bir komplekse kapõlmadan, açõk 

yüreklilikle halka okumu , duyurmu ; dahasõ namazlarda okunmasõna izin 
vermi tir. Tarihte kendisini ele tiren sözleri okumayõ ibadet sayacak kadar 
ahlâkta ve fazilette yücelmi  olan bir ba ka ahsiyet yoktur. te bundan 
dolayõ o, insanlõ a örnek, âlemlere rahmettir. 

Allah Resulü, davet etti i insanlara, âhiret kurtulu undan ba ka hiçbir 
pe in çõkar vaad etmiyordu. Aksine, bu yolun uzun, çetin ve dikenli oldu-
unu, onlara, göklerin, yerin ve da larõn bile ta õyamayaca õ bir emanet ge-

tirdi ini açõklõyor; fakat samimi bir mümin, lekesiz bir insan olarak her türlü 
bâtõllardan, edepsiz ve a a õlõk davranõ lardan kurtularak, do ru ve samimi 
imana, faziletlerle süslü insanlõ a ça õrõyordu. Bizzat kendi ya ayõ õyla da 
bu imanõn ve faziletin zengin örne ini sergiliyordu. Nitekim Mekke’de mü -
riklerin dayanõlmaz boyutlara ula an baskõsõ kar õsõnda Habe istan’a sõ õ-
nan müslümanlarõn sözcüsü Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in, Habe  hükümdarõnõn 
huzurunda yaptõ õ konu mada u çarpõcõ ifadeler yer alõyordu: 

“Biz vaktiyle Câhiliye halkõ olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir 
sürü edepsizlikler yapardõk; yakõnlarõmõza ilgisiz kalõr, kom ularõmõza kötülük 
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ederdik. Güçlü olanlarõmõz zayõflarõ ezerdi. te Allah bize Peygamberimiz’i 
göndermezden önceki halimiz bu idi... O Peygamber bize do rulu u ö retti; 
emanete sadõk kalmayõ, akrabamõza ilgi göstermeyi, kom ularõmõza iyi dav-
ranmayõ, insanlarõn haklarõna ve hayatlarõna saygõlõ olmayõ emretti. Çirkin 
davranõ larõ, yalancõ ahitli i, yetim malõ yemeyi, namuslu kadõnlara iftira 
atmayõ yasakladõ.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 202) 

Resûlullah’õn dü manlarõ, onu, atalarõnõn dinini terketti i, air, mecnun 
sihirbaz oldu u gibi iddialar ve saçmalõklarla halkõn gözünden dü ürmeye 
çalõ tõlar. Fakat, bir hõristiyan ilâhiyatçõnõn da dedi i gibi, “Hz. Muham-
med’in ça da larõ onda hiçbir ahlâkî kusur göremediler” (M. Watt, Hz. Mu-

hammed, s. 246); bu sebeple de ona asla gerçek bir kusur isnat edemediler. 
Sadece, her zaman ve her devirde bütün zalimlerin ba vurdu u yollarõ izle-
diler; yani onunla ve ona inananlarla alay ettiler, hakaret ettiler, zulmettiler, 
abluka altõna alõp açlõ a mahkûm ettiler. Ancak otoritesini ve saygõnlõ õnõ 
zorbalõktan de il, getirdi i ilâhî prensiplerden, dayandõ õ do rulardan, ya a-
dõ õ erdemlerden alan Allah elçisinin kar õsõnda zalimlerin direni i sadece bir 
çocukluk devresi kadar sürebildi. En sonunda Allah ona, haksõzlõkla çõkarõl-
dõ õ kutsal yurdu Mekke’ye muzaffer olarak dönme mutlulu unu ya attõ. 

Mekke fethedilince Resûlullah, bütün suçlularõn ba õ landõ õnõ ilân etti. 
O vakte kadar, Ebû Cehil’den sonra mü riklerin lideri ve slâm’õn en yaman 
dü manõ olan Ebû Süfyân slâm karargâhõna geldi inde, Hz. Peygamber 
onu saygõyla kar õlamõ ; hatta evinin dokunulmazlõ õ, oraya sõ õnanlarõn 
güvence içinde oldu u tâlimatõnõ vermi ti. Bu tavõr bize, e siz bir cesarete 
sahip muzaffer bir kumandanõn, aynõ zamanda alçak gönüllü, kinden uzak 
ve ba õ layõcõ olmasõ lâzõm geldi ini gösterir. 

Câhiliye döneminde Araplar âcizlik, pasiflik ve korkaklõktan nefret eder; 
cesaret ve yi itlikten ho lanõrlardõ. Ancak güçlü ve yi it oldu u halde öfke-
sini ve gururunu yenenlere de büyük saygõ duyarlardõ. E er Hz. Peygam-
ber’in a õr ba lõlõ õ ve yumu aklõ õ âcizlikten ileri gelseydi; veya tersine, yi-
itlik ve cesareti kendisine gurur ve kibir verseydi asla sevilmez ve taraftar 

bulamazdõ. Hz. Âi e, onun çok önemli iki özelli ini u sözlerle anlatõr: “Al-

lah Resulü, iki durumdan birini seçmek gerekti inde, e er kötü de ilse, 

mutlaka kolay olanõnõ seçerdi (insanlarõn i lerini zorla tõrmazdõ)... Bir de Al-

lah Resulü, kendisiyle ilgili kötülüklerden dolayõ asla intikam pe inde ol-

mamõ tõr. Fakat Allah’õn bir kanunu ihlâl edilince mutlaka bunun cezasõnõ 

verirdi” (Buhârî, “Edeb”, 80). 
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Endülüslü ünlü âlim bn Hazm (ö. 456/1064), her cümlesi bir hikmet 
de eri ta õyan el-Ahlâk ve’s-siyer adlõ ahlâk kitabõnda öyle der: “Âhiret iyi-
li ini, dünya bilgeli ini, düzgün ya ayõ õ, bütün ahlâk güzelliklerini, bütün 
faziletleri kazanmak isteyen ki i, Hz. Muhammed’i örnek alsõn” (s. 19-20). 
Çünkü “Resûlullah bütün hayõrlarda en ileridedir. Allah onun ahlâkõnõ öv-
mü , faziletleri en mükemmel ekliyle onda toplamõ  ve onu her türlü ku-
surlardan arõndõrmõ tõr” (s. 50). 


