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Özet
Hucurât Sûresi içerdiði ahlak ilkeleri sebebiyle ahlak
ve adâb suresi olarak adlandýrýlmýþtýr. Sûrede, baþta
Hz. Peygamber (s.a.s)’e olmak üzere insanlýða karþý
bazý görgü kurallarý ile sosyal hayatta vazgeçilmez
denilebilecek ahlak ilkeleri öðretilmektedir. Ýmanla
beslenen bu ilkeler, sosyal hayatýn vazgeçilmezleri
olup oldukça önem arzetmektedir. Bu ilkeler bireyin,
baþta Allah (ve Rasulü)’a karþý ahlakî sorumluluklarý
ile bireysel ve tabiatý gereði toplum içinde yaþamaya
eðilimli insanýn sosyal hayattaki sorumluluklarý altýnda
yer alan toplumsal olmak üzere iki baþlýk altýnda
özetlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, tefsir, ahlâk, iman, Ýslam

K

ur’ân-ý Kerîm, insanýn
dünya
ve
ahiret
saadetine rehberlik eden
bir þeriat kitabý olmasýnýn
yanýnda,
dua,
hikmet,
ubûdiyet, emir, davet, zikir,
fikir ve içinde bulunduðu
sosyal hayatý düzenleyen
bir ahlak kitabýdýr.
Ortaya koyduðu prensiplerle Kur’ân, güzel bir ahlak modeli
tesis eder. Bu prensipler
Kur’ân’ýn doðasý gereði
sistematik olarak tasnif
edilmemekle birlikte, bazen
emir ve yasaklama þekliyle,
çoðu zaman da satýr
aralarýnda iþlenmiþ olarak
görülmektedir.

Kur’ân’da ahlâkla ilgili en dikkat çekici husus, onun koyduðu ahlâki ilkelerin
temelini imân esaslarý ve bu esaslarý besleyen ‘’sâlih amel’’in oluþturmasýdýr.
Aslýnda her iki olgu da birbirini beslemektedir. Zira Kur’ân’a göre iman
davranýþýn hayata yansýmasýdýr. Öte yandan imaný muhafaza eden de ahlak olarak
nitelendirdiðimiz davranýþlardýr.
I. Hucurât Sûresi’nde kuramsal temel
Yaratma anlamýnda (h-l-k) kökünden türeyen ‘’Ahlâk’’, Arapça bir kelime
olup ‘’hulk’’ sözcüðünün çoðuludur. Hulk; insanýn yaratýlýþtan sahip olduðu
‘’huy, seciye, din, tabiat, karakter, mizaç, adet, yaradýlýþ, insanýn ruhsal-zihinsel
halleri’’ anlamýndadýr. 01
Arapça’da insanýn fiziki yapýsý hakkýnda ‘’halk’’, manevi yapýsý için de ‘’hulk’’
kelimesi kullanýlmaktadýr. Bunun için Hz. Peygamber (s.a.s) aynaya bakarken
Ê ƪǼÌǈƷÈ¢ƢǸǯÈ Ƕċ ȀċǴǳ¦) “Allah’ým yaratýlýþýmý güzel
okuduðu meþhûr duasýnda (ȆǬÊ ÉǴƻ
É ǺÌ ǈď ƸÈ ÈǧȆǬǴÌ ƻ
È È ÈÌ È É
01. Bk. Ýbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem el-Ýfrikî, Lisânu’l-Arab, Beyrut, 1956, X,
86; er-Râzi Zeynuddin b. Ebibekir, Muhtâru’s-Sihâh, Beyrut, 1994, s. 187; et-Tehânevî, ‘Huluk’,
Kessâfu Istýlâhâti’l-Fünûn, Ýstanbul,1404, I, 446.

kaynakça
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kýldýðýn gibi ahlâkýmý da güzelleþtir,
buyurmaktadýr. 01 Bu itibarla ahlak
kelimesi yaratýlýþtaki hali alma þeklinde
anlaþýlabilir.

iyi fiilleri yapmayý ve kötü fiilleri terk
etmeyi emreder. Böylece insanlarýn
mükellef olduklarý görevleri sýralar ve
bunlarýn îfa veya ihmalinin sonuçlarýný
Bir terim olarak ‘’ahlâk’’ insan araþtýrýr ve gösterir. 03
hakkýnda iyi veya kötü olarak
Ýslâmî kaynaklarda ahlâk terim
vasýflandýrýlmasýna sebep olan bütün olarak genellikle ‘’iyi ve kötü huylarý’’
huylarý ve bunu yansýtýrken ortaya ifade etmek için kullanýlmýþtýr. Ýslam’a
koyduðu bütün davranýþ modeline göre insan, ancak güzel huylarýn
verilen addýr. Bu itibarla ahlâk, insanýn kazanýmý, kötü huylarýn da terki ile
yaratýlýþýndan gelip zaman içinde kemâlata erer. Dolayýsýyla ahlâk
karakter halini alan iyi-kötü alýþkanlýk fert için, rol model konumunda olup
ve davranýþlarýdýr.
faziletli insan olmanýn ilkelerini

2

Bu kavram ‘’yaþama ait kurallar’’
anlamýnda
Almanca’da
‘’moral’’,
Fransýzca’da ‘’morale’’, Ýngilizce’de
‘’morals’’, Yunanca’da da ‘’Ethik’’
olarak kullanýlmaktadýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda ahlâký, varlýk ve tabiat ile
ahenk ve uyum içinde olmak þeklinde de
anlayabiliriz.
Gazzâli (ö. 505) ise, ahlâký insan
nefsine yerleþen bir meleke olarak görür.
Ona göre fiiller bu meleke sayesinde
hiçbir zorlama olmadan, düþünüp
taþýnmadan kendiliðinden ve kolaylýkla
ortaya çýkar. 02
Ahlâk, bir kurallar ilmidir; insanlarýn
dinî, þahsî, ailevî ve toplumsal yaþamýnda
uymasý gereken yazýlý ve sözlü
kanunlarý belirler. Ahlâk bir deðerler
ilmidir çünkü ahlâk, failin davranýþlarýna atfedilen deðerlerin mahiyetini,
ölçüsünü ve kaynaðýný araþtýrýr; kiþiye
01. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 373, 3823,
nolu hadis; Ebû Dâvud Süleyman et-Tayâlîsî,
Müsned Ebî Dâvud et-Tayalisi, 1419, I, 291;
Ebu Abdirrahman Muhammed b. el-Hüseyin
el-Ezdî es-Sülemî, Hakâiku’k-Tefsir, Dâru’lKutubi’l-Ýlmiyye, 1421, Beyrut, II, 132.
02. Bk. Cevheri Muhammed Rebî’ Muhammed,
Ahlâkuna, Medine, 1999, s. 53-54.

barýndýrýr. Bu deðerlerden mahrum
olan fert ve toplumlar yaratýlýþtaki
duruluðu koruyamazlar. Dolayýsýyla
ahlâk, kiþilerin öncelikle yaratýlýþtaki
duruluðunu muhafaza etme, sonra da
ilerleme kaydetmelerini saðlar.
Ahlâkýn hem ferde hem de topluma
bakan yönü vardýr. Bu itibarla
sosyolojik açýdan da deðerlendirilmesi
gerekmektedir. Zira ahlâk fert olarak
insan nefsini güzel olan haslet ve
meziyetlerle donatýp, kötü ve çirkin
addedilen rezâilden koruyacak ilkeler
vazederken ayný zamanda belli bir
zaman içinde yaþayan bireylerin kendi
aralarýnda iliþkilerini düzenleyen kabul
görmüþ ilkeleri de tesis etmektedir.
II. Hucurât Suresi’nde geçen
ahlakla ilgili kavramlar
a)Ýman
Ýman, Arapça (e-m-n) kökünden
‘’korku karþýsýnda emniyet ve güven
duymak, bir þeye inanmak ve kalple
03. Zehra Alkan Koyuncu, Kitab-ý Mukaddes ve
Kur’ân’ý Kerim’de Ortak Ahlâki Ýlkeler, Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Basýlmamýþ YL.,
Ankara 2006, s. 41.
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tasdik etmek’’ anlamýna gelir. 01 Bunun
yanýnda kelimenin ‘’korku karþýsýnda emniyet ve güven duymak, bir
þeye inanmak, güvenmek’’ anlamý da
vardýr. 02 Terim olarak, ‘’Allah (c.c)’ýn
Hz. Peygamber (s.a.s) vasýtasýyla
göndermiþ olduðu dînî hükümleri önce
kalple tasdîk ettikten sonra da dil ile
ikrâr’’ etmektir. 03 Dolayýsýyla iman,
kulun yaratýcýsýna karþý takýnmasý
gereken ilk vazifesidir, denilebilir.
Mezkûr kelime Kur’ân-ý Kerîm’de
tasdik söz konusu olmaksýzýn lisan ile
ikrar, gizli ve aleni tasdik, tevhid gibi
manalarda kullanýlmýþtýr. 04
b)Ýslam
‘’Ýslâm’’ kelimesi (s-l-m) fiil
kökünden if’âl babýnýn mastarýdýr.
Lügatte Ýslam, ‘’teslimiyet, selamette
olmak, saf olmak, karþýlýklý barýþ içinde
olmak’’ anlamlarýna gelir. 05 Ayný zamanda Allah’ýn insan cinsine, yani
bütün beþere indirdiði hak dinin adýdýr.
Genel olarak iman ve ameli kapsar. Ayný
kökten gelen Müslim kelimesi de terim
olarak ‘’iman edip amelle itaat eden’’
kiþidir. Kur’ân-ý Kerîm’de ihlâs ve ikrar
anlamlarýnda kullanýlmýþ, Mukatil b.
Süleyman (ö. 150) tarafýndan da bu
anlamda tefsir edilmiþtir. 06
01. Ýbn Manzûr, a.g.e., XIII, 21, 23
02. D.B. Macdonald, ‘Ýman’ mad., Ý.A.V, 984.
03. el-Cürcânî Seyyid Serîf, et-Ta’rîfât, Dâru’lKütübi’l-Ýlmiyye, III. Baský, Beyrut, 1408, s. 40.
04. Mukatil b. Süleyman, eþ-Eþbâh ve’nNezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm, terc: M. Beþir
Eryarsoy, Kur’ân Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul,
2004, s. 173-174.
05. el-Ýsfehânî Ragýb, el-Müfredât fî Garîbi’lKur’ân, (neþr. Muhammed Seyyid Gîlânî,
Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, ty.) s. 350; ez-Zebîdi
Muhammed b. Ebî’l-Fayd (ö. 1205), Tâcu’lArûs, Dâru’l-Hidâye, Kahire, ts. XXXII, 385.
06. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 170.

Kur’ân-ý Kerîm’de Ýslam kelimesi
sekiz yerde geçmekte, ayrýca çok
sayýda âyette ayný kökten fiil ve isimler
bulunmaktadýr. Fiil halinde geçtiðinde
daha çok Allah’a yönelmek 07, O’na
teslim olmak 08; tevhid inancýna sahip
Allah’a
teslimiyetin
bulunmak, 09
manalarýnda
gereðini
yapmak 10
kullanýlmýþtýr. Kur’ân’da islam, Allah
katýndaki hak dinin karþýlýðý ve özel
adý olarak belirlenmiþ, ondan baþka
hiçbir dinin Allah tarafýndan kabul
edilmeyeceði vurgulanmýþtýr. 11 Ayrýca
Müslümanlara din olarak islamýn uygun
görülmesi, hidayete erme yönünde
Allah’ýn yardým ve desteðinin en üst
düzeyi þeklinde nitelendirilmiþtir. 12
Gerçek ve dosdoðru din anlamýndaki
“dîn-i kayyim” “sýrât-ý müstakîm” gibi
Kur’ânî terkipler, islama tekabül eden
aslî dini tanýtma amacýný taþýmaktadýr.
Hz. Ýbrahim için “hanîf” ve “müslim”
vasýflarýnýn yan yana ve eþ anlamlý
kullanýlmasý da 13 Ýslamýn saf tevhid
inancýnýn ve hak dinin devamý olduðunu
göstermektedir. 14
c)Raf-ý savt
“Raf-ý savt”, ‘’sesin yükseltilmesi’’
anlamýna gelir. Mümin her hal ve
hareketi ile örnek bir modeldir.
Konuþurken de sesini ayarlar. Cenab-ý
Hak Kur’ân-ý Kerîm’de meâlen þöyle
buyurur: Yürürken ölçülü, mûtedil
yürü! Konuþurken sesini kýs, baðýrarak
konuþma! Unutma ki seslerin en çirkini,
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Bakara, 112; Lokman, 22.
Bakara, 131; Mü’min, 66.
Enbiyâ, 108.
Zümer, 54.
Âl-i Ýmrân, 19, 85.
Mâide, 3.
Âl-i imrân, 67.
TDVÝA, Ýslam md., Ýstanbul, 2001, XXIII, 1.
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avazý çýktýðýnca baðýran eþeklerin sesi- korumak’’ anlamlarýna gelir. 07 Önceleri
sýrf nesneler için kullanýlan bu
dir. 01
kelime zamanla anlam geniþlemesine
d)Sabýr
maddeden
soyutlanmýþ
Sabýr, lügatte ‘’göðüs germek, acýya uðrayarak
bir
cevher
olarak
insaný,
diðer canlýdayanmak, direnç göstermek, sebat
etmek’’ anlamlarýna gelir 02. Arapça, lardan ayýran nitelik ve zekâ gibi bilme,
‘’sabertu’d-dâbbe’’; ‘’hayvaný yemsiz anlama, þuurlu olma kabiliyetleri karhapsettim.’’ Yani aç býraktým’’, ‘’sabertu þýlar olmuþtur. Terim olarak ise akýl,
bilmek, anlamak, þuurlu olmaktýr. 08 Ýsfulânen’’; ‘’filaný çok sýký bir þekilde
lam ulemasýnýn akla deðiþik manalar
zorlu bir þekilde tuttum.’’ manalarýna
yüklediði görülmektedir. En dikkat
gelmektedir. 03
çekeni, kalpte bulunan, hak ve batýlý
Kur’ân-ý Kerîm bu kelimeyi genel
ayýrt etmede vasýta olan nurdur.
olarak günahlardan kaçýnarak, nefsin
Kur’ân-ý Kerim’de akýl, isim olarak deðil
arzu ve isteklerini yerine getirmeme ve
daha çok eylem olarak kullanýlýr. 09
karþýlaþýlan meþakkat karþýsýnda Allah
‘’Kur’ân’ýn aklý’’ felsefedeki gibi
rýzasýný gözeterek dayanma anlamýnda
soyut bir akýl ya da kendi zatýyla var
kullanmýþtýr. Ulema ise sabrý ikiye
olan bir cevher deðildir. Bu yüzden
ayýrmýþtýr. Birincisi, kötü olan þeye
Kur’ân, Yunan felsefesindeki ‘’aklýn’’
sabrederek sonucunun iyi olmasýný
ontolojik yapýsýndan farklý olarak onun
beklemek, ikincisi ise, þehvetten ve
epistemolojik yönüne de önem verir.
dünya lezzetlerinden uzak durarak,
Bundan dolayý Kur’ân’da aklýn kendisi
bunlarýn kötülüðünden korunmaktýr. 04
deðil, onun yansýmasý olan eylem ve
e)Cehâlet
davranýþlar daha öne çýkar. Böyle olunca
Bu kelime (c-h-l) kökünden türemiþ da aklýn ne olduðundan ziyade onun
olup klasik lügatlerde bu kelimeye görev ve iþlevinin neler olduðu konusu
ilmin karþýtý olarak genellikle bilgisizlik daha çok önemlidir. Nitekim bu durum,
ve gerçeðin zýddýna inanmak anlamý ilgili Kur’ân ayetleri incelendiðinde,
verilmiþtir. 05 Râgýp el-Ýsfehani (ö. 502) akletmenin, salt zihinsel bir faaliyet
ise cehaleti ‘’ilimden yoksun olma, olmayýp, onun daha çok faal kalbin bir
gerçeðin dýþýnda bir þeye inanma’’ þek- iþlevi olduðu görülecektir. 10
linde tanýmlar. 06
g)Takvâ
f)Aklâniyet

Kur’ân-ý Kerîm’de takva kelimesi
isyan
etmemek,
huþû
Akýl, lügatte ‘’baðlamak, tutmak, ‘’Allah’a
01. Lokmân 19.
02. Asr 3, Bakara 54.
03. el-Ýsfahânî, a.g.e., s. 403.
04. Soyalan Mehmet Yaþar, Elmalýlý Tefsirinde
Kur’ani Terimler ve Deyimler, Aðaç Yayýnlarý Ýstanbul, 2003, 275. (340-341, 544-545, 6082-6083)
05. Bkz., Cemâluddin Muhammed b. Mukrem,
Lisanu’l-Arab, Beyrut, tsz. XI, 129, ‘chl’ mad.
06. el-Ýsfehânî, a.g.e., s. 143.

07. Ýbn-i Manzûr, a.g.e., XI, 458.
08. Isfahânî, Ragýb, a.g.e., s. 341-342.
09. Bkz. Bakara 164; En’âm 151; A’râf 179.
10. Bekâroðlu, ‘Bir Anahtar Kavram Akýl’, I. Ýslam Düþüncesi Sempozyumu, (Beyan Yayýnlarý, Ýstanbul 1995), s. 169; Esen Muammer,
Kur’ân’da Akýl-Ýman Ýliþkisi, Ank. Ünv. Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:2 (2011) ss. 8596’dan naklen.
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duymak, ibadet etmek, tevhid ve ihlas’’
anlamlarýnda tefsir edilmiþtir. 01 Bu
surede ise bir kez masdar, iki kez fiil, bir
kez de ism-i tafdîl olarak geçmektedir.
Takvâ, korunma ve sakýnma anlamýna
gelen vikaye kökünden türemiþtir. 02
Sâlih amel kavramý ile ayný
anlamdadýr. Takvâ kavramýnýn içinde
yer alan Allah’tan korkmanýn yaný sýra
O’nu sevmek de gizlidir. Takvâ ile
ilgili olarak semantik, etimolojik ve de
mecâzi olmak üzere deðiþik tanýmlar
yapýlmýþtýr. Örneðin er-Râzî (ö. 606)
takvâya imân anlamý verirken, Katâde
(ö. 118), Ibn Cureyc (ö. 127) ‘’takvâ
giysisine’’ simâda tezâhür eden aðýr
baþlýlýk ve güzel tavýr, Ýbn Abbas (ö.
68), hayâ ve ar duygusu, Hasan elBasrî (ö. 728), Mabed el-Cühenî (ö.
80) Allah’tan ürperiþ ve saygý duyma
-haþyet-, Urve ibnu’z-Zübeyr (ö. 94)
iffetli davranýþ, emir ya da yasakladýðý
hususlarda Allah takvâsýný derinliðine
hissetmek- istiþ’ar- veya ahiret giysisi
olarak yorumlamaktadýrlar.
Istýlahda; Allah’ýn emirlerine uyup,
yasaklarýndan kaçýnmak suretiyle O’na
karþý derin bir sorumluluk bilincinde
O’nun azabýndan korunma gayret ve
cehdi þeklinde tarif edilmiþtir. 03

yasakladýðý þeyleri de terk etmektir.
Emirlere uymanýn da yasaklanan þeyleri
terkle mukarin olduðu bilinmelidir. Bir
diðer tabirle, emirlere uymak için önce
yasaklanan þeylerin terki gerekmektedir. Bu, Ýslam Hukukunda ‘’def-i þerr
celb-i nef’a râcidir’’ kaidesiyle ifade
edilmektedir. Yani kazanca engel
olan sebepler ortadan kaldýrýlarak
kazancýn önü açýlmalýdýr ki, öncelikle
zarar yollarýnýn kapanmasý gerekir.
Zarar yollarýný kapamayan bir insan
kazandýðýndan çok daha fazlasýný
kaybedebilir ve bu yolun sonu iflasa çýkar. O halde Allah’ýn emirlerine
uymada en önemli esas, öncelikle
O’nun yasaklamýþ olduðu þeylerden
uzak durmaktýr.

Takvânýn
üzerinde
durulmasý
gereken diðer bir önemli yönü de
yaþanýlan zaman diliminin ihmal edilmemesi gerektiðidir. Bunun gerçekleþmesi
de, hem dînin kaidelerine, hem de
Allah’ýn kâinat ve hayat için koymuþ
olduðu kanunlar mecmuasý dediðimiz
þeriat-ý tekvîniyeye uygun hareketle
mümkün olur. Bu durumda sâlih amel
için yukarýda zikri geçen þartlara haiz
olmasýnýn yaný sýra bu amelin uygun
zamanda ve uygun olan miktarda
Takvâda uyulmasý gereken en yapýlmasý þartlarý da söz konusudur.
önemli esas, Allah’ýn emirlerine uymak, Yani sâlih/doðru bir iþ yanlýþ ve uygun
olmayan bir zamanda yapýlmýþsa salih
01. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 211-213.
02. el-Isfehânî Ragýb Huseyn, el-Müfredât fî kabul edilmez.
Garîbi’l-Kur’ân, (neþr. Muhammed Seyyid
Gîlânî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, ty.) s. 881; elFîrûzâbâdî Mecdüddin Muhammed b. Ya’kûb,
Basâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitâbi’lAzîz, Beyrut, ts., II, 115, 299.
03. Bkz. Kýlýç Sadýk, ‘Takvâ Giysisi’ Bilimle El
Ele, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, Kasým
2000, II, sy 3, s. 6; Esed, Muhammed, Kur’an
Mesajý, Terc: Cahit Koytak vd, Ýstanbul, 1997,
s. 4.

Yine sâlih/doðru bir iþ olmasý
gerekenden az veya çok olarak
yapýlmýþsa salih olmayabilir. Örneðin
Bir insanýn giyim ve kuþamý (þer’i ölçü
ve sýnýrlarý dýþýnda) bulunduðu ortamýn
örf, adet ve geleneklerine uygun
olmamasý yerine göre sâlih olmayabilir.
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Doðru bir söz, yine uygun olmayan bir genellikle 1.babtan ve seyrek de olsa
zaman ve mekânda söylenecek olursa 2. ve 5. babtan gelir. Kur’ân vahyinden
sâlih olmayacaktýr.
önce, deliðinden çýkýp zarar verdiðinden
dolayý fareye ‘’füveysýk’’ denilmiþtir. 06
h)Küfr
Arapça (k-f-r) kökünden gelmiþ olan Lügatte büyük günahlarý iþlemek
‘’küfür’’ kelimesi, lügatte bir þeyi örtmek veya küçük günahlarda devam etmek
manasýna gelir. 01 Tohumu topraða suretiyle ‘’hurûc etmiþ anlamýnda’’
07
gömen kimseye kâfir denir. Allah’ý inkâr Allah`a itaat etmemek demektir.
eden kimseye de terim olarak nimeti Zemahþerî (ö. 538), ‘’fýský’’ doðru
08
inkâr ettiði ve onu örttüðü için ‘’kâfir’’ yoldan çýkmak olarak tarif eder.
Fýsk sahibine ise fâsýk denir. Kendisine
fâsýk denilen kimselerin çoðu þeriatýn
hükmünü kabul etmekle beraber onun
hükümlerinin bazýsý veya hepsini ihlal
eden kimsedir. Cenab-ý Hak Kur’ân’da
secde etmeyi reddetmesinden dolayý
Ýblis hakkýnda ‘’Rabbinin emrinden, O`na
Kur’ân-ý Kerîm’de küfür kelimesi, itaattan dýþarý çýktý’’ buyurmuþtur.09
kök halinde kýrk bir yerde geçerken
Fýskýn mertebeleri vardýr. Ýlki, günahý
bunun yanýnda çok sayýda âyette ayný çirkin kabul etmekle birlikte ara sýra iþkökten türemiþ fiil ve isimler halinde lemek. Ýkincisi, yine günahý çirkin kabul
‘’Allah’ý inkâr etmek, delilin inkârý, etmekle birlikte günahý iþlemekten
nankörlük, uzaklaþmak’’ gibi anlamlarda nefsini alýkoyamamak, sýk sýk iþlemektir.
kullanýlmaktadýr. 04
Üçüncüsü haram olduðunu inkâr edip,
Kur’ân’da cahd (bilerek inkâr etmek), ýsrarla yapmaktýr. Bu tür fýsk, sahibini
iþrâk (ortak koþmak) ve tekzîb (yalancý kabul küfre kadar götüren fýsktýr.
etmek), kavramlarý da küfür mânasýnda
Fâsýkýn en bâriz özelliði yalan
kullanýlmýþ, ayrýca tuðyan (haddi aþmak, söylemesidir. Fâsýk kelimesi kâfir ve
azmak), zulm (haksýzlýk etmek, yersiz âsi kelimelerini içine alýr, ancak kâfirin
hareket etmek), ism (günah iþlemek) ve fisk fasýklýðý daha þiddetlidir. 10 Fâsýk, Allah’a
(belli bir sýnýrý aþmak, hak yoldan ayrýlmak) itaatten çýkmasý anlamýnda bazen kükavramlarýna küfrü ve inanmayanlarý fürle, bazen de küfür olmaksýzýn isyanla
nitelemek için yer verilmiþtir.05
olur. 11 Belli bir aþamadan sonra küfür

denilmiþtir. Din adýna teblið ettiði
konularda peygamberi tasdik etmemek,
onaylamamak anlamýnda bir terimdir. 02
Kýsaca küfür, Allah’ýn varlýðýný ve
birliðini, ahireti, Allah’ýn hükümlerini
veya nübüvveti inkâr etmek anlamýnda
îmân kelimesinin zýddýdýr. 03

6

j)Fýsk

fýska dönüþmektedir. Bu durumda
Fýsk, kelimesi (f-s-k) kökünden fýsk küfrün daha yüksek mertebesidir.
01. Ýbn Manzûr, a.g.e., V, 144, 146, 148.
02. el-Isfehânî Ragýb, a.g.e., s. 714, 717; TDVÝA,
Küfür md., Ankara, 2002, XXVI, 534.
03. Ýbn Manzûr, a.g.e., V, 144; el-Fîrûzâbâdî,
a.g.e., IV, 361.
04. Bkz. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 116-118.
05. TDVÝA, Küfür md., Ankara, 2002, XXVI, 535.

06. el-Isfehânî Ragýb, a.g.e., s. 572.
07. Asým Efendi, Kâmus Tercemesi, III, 988989; Yazýr, a.g.e., I, 282.
08. ez-Zemahþerî. a.g.e., I, 267
09. Bkz. Kehf, 50.
10. Ýbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 65-66.
11. Zemahþeri, a.g.e., I, 267-268.
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Kullanýlýþ itibariyle itaatsizlik anlamýna taat dýþýna çýkma anlamýna gelir. 10
geldiði için, daha sýnýrlý bir anlama gelen “Mâsiyet” ile “zenbi” ayný konumda
gören Ebü’l-bekâ bu kavramlarý
‘’kâfir’’den daha genel bir terimdir. 01
Kur’ân’da 54 ayette; 7 defa masdar, “kiþinin kasten iþlediði haram fiil”
35 defa ism-i fâil, 4 defa fiil-i mazi, 6 olarak tanýmlamýþ, isyaný “yükümlülük
defa fiil-i muzari olarak geçmektedir. getiren belli bir emre karþý çýkmak deðil
Kur’ân-ý Kerîm’de Hz. Peygamber mutlak olarak emre muhalefet” diye
(s.a.s) ve onun getirdiklerine küfr manalandýrmýþtýr; âsi ise karþýlýðýnda
etmek anlamýyla itaatsizlik, tevhidi sevap beklemediði yasaklanmýþ bîr fiili
terk hususunda Allah’a isyan, þirk ve iþleyen kimsedir. Mâsiyetle günâh,
küfr dýþýnda mücerred dinde masiyyet, zenb, vizr ve ism kelimeleri arasýnda
anlam
yakýnlýðý
bulunmaktadýr.
küfr söz konusu olmaksýzýn yalan, güMâsiyet kavramý Kur’ân-ý Kerîm’in
nah iþlemek ve seyyiat/kötülükler gibi
otuz iki âyetinde geçmektedir. 11
anlamlarda tefsir edilir. 02
l)Suhriyye
Bunlardan baþka Kur’ân’ýn genel
Suhriyye kelimesi Arapça (s-h-r)
bütünlüðü
baðlamýnda
‘’fýsk’’
ve
fiil kökünden, insanlarla alay etmek,
türevleri, Allah’ýn ayetlerini yalanlakusurlarýndan bahsetmek suretiyle bu
mak 03, Allah’a iman etmeyip kâfir
hallerinden zevk almak anlamlarýna
olmak 04, Allah’ý, Resulünü, Allah yolunda
gelir. 12 Kur’ân’da açýk ifadelerle
cihadý geri plana almak 05 veya Allah’ý
yasaklanmýþ olan gayr-i ahlâkî bir
unutmak 06, Kur’ân’dan ve Ýslam
davranýþ modelidir. 13
davetinden yüz çevirmek 07, ikiyüzlülük
m)Su-i zan
anlamlarýna gelir. 08 Bu itibarla ‘’fâsýk’’
Sû-i zan, (sû’ ve zan) kelimelerinden
dinin hükümlerini kabul eden, fakat
daha sonra onun hükümlerinden bir oluþan bileþik bir kelimedir. ‘’Zan’’, kesin
bilgiye dayanmayan, ihtimal üzere bina
kýsmýný veya tamamýný reddeden kimedilmiþ bir hüküm demektir. Kur’ân-ý
selere denilmiþtir. 09
Kerîm’de yakîn/kesin bilgi, þek/þüphe
k)Ýsyân
ve töhmet anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. 14
Ýsyân, (masiyet) Arapça (a-s-y) Derecelendirme
bakýmýndan
ilim
fiil kökünden masdar olarak; itaatsizlik kavramýnýn bir alt kategorisinde yer
etme, söz dinlememe, karþý gelme,
01. Bkz. Toshihiko Ýzutsu, Kur’ân’da Dinî ve
Ahlakî Kavramlar, (Çev. Selâhattin Ayaz) Pýnar
Yayýnlarý, Ýstanbul, I. Bsm. 1984., s. 211-218.
02. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 440-443.
03. En’am, 49.
04. Bakara 26.
05. Tevbe 8, 24; Sebe: 34, 80, 96.
06. Haþr 19.
07. Maide 49.
08. Geniþ bilgi için bkz. Kýlýç, a.g.e., s. 149.
09. Çelik Ahmet, a.g.e., 71-74.

10. el-Ferâhîdi, Ebû Abdirrahmân el-Halîl b.
Ahmed, Dâru ve Mektebetu’l-Hilâl, Kitâbu’lAyn, Beyrut, ts., II, 197; er-Râzi Zeynuddin Ebu
Abdillah, Muhtâru’s-Sýhâh, Beyrut, 1420, I,
211; Ýbrahim Mustafa vd., Mecmau’l-Lugati’lArabiyye, Kahire, el-Mu’cemu’l-Vasît, II,
606; Ahmed Muhtar, Alemu’l-Kutubi, 2008,
Mu’cemu’l-Lugati’l-Arabiyye, II, 1511.
11. Bkz. TDVÝA, Masiyet md., Ankara 2008, XXVIII, 77.
12. el-Isfehânî Ragýb, a.g.e., s. 402.
13. Bkz. Hümeze 1.
14. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 438-439.
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alýr. ‘’Su-i zan’’ terkibi ise, bilgi ve belge
olmadan ihtimale dayanarak hüküm
vermek, bir kimse hakkýnda olumsuz
bir yargýya varmak, yersiz töhmette
\ofohg[enîl( BÓf\oec \o eiho^[
Kur’ân mealen þöyle buyurmaktadýr:
‘’Bilmediðin bir þෳeyin ardýna düෳþme.
¸ünkü kulak, göz ve gönül bunlarýn
hepsi ondan sorumludur.’’ 01^
n)Ýsm

8

Kur’ân-ý Kerîm’de yaklaþýk 23 defa
kullanýlan þirk, masiyet, günah, zina ve
hata anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. 07
o)Tecessüs
Tecessüs (c-s-s) kökünden türemiþ
olup lügatte, bir insanýn nabzýný ölçmek suretiyle saðlýklý olup olmadýðýný araþtýrmak
anlamýna gelen ‘’cess’’ kalýbýndan gelir.08
Ýnsanlarýn
ayýplarýný
veya
sýrlarýný
araþtýrmak anlamýna gelmektedir. Bu eylemi
yapan kimseye de casus denir.09 Tefe’ul
babýnýn yüklediði anlamla ortaya konulan
eylemin zor, meþakkatli ve tekellüflü olduðu
hissedilmektedir.

Ýsm, Arapça (e-s-m) kökünden,
“günah iþlemek, yasak ve haram þeyleri
yapmak” anlamlarýna gelir. 02 Çoðulu
âsâmdýr. Dini literatürde ise, kiþinin sevap
iþlemesine engel olan ve kiþiyi sâlih ameli
iþlemekte geri býraktýran iþ, iþlemesiyle
sahibini hayýrdan uzaklaþtýran eylem,
ahirinde de karþýlýðýnda ceza gerektiren
günah demektir. 03 ‘’Esime’’ yani fiil
þeklinde kullanýldýðýnda ise insanýn
günaha düþmesi demektir. 04 Ýsm kelimesi
zenb kelimesi ile müteradif olarak görülse
de ‘’zenb’’ kasýtlý ve kasýtsýz günahlara
delalet ederken, ‘’ism’’ sadece belirli
bir kasýt ve seçim neticesinde iþlenilen
günahlardýr. 05 Peygamberimiz (s.a.s.)
ism hakkýnda: “Birr, kalbinin (nefsinin)
kendisiyle tatmin olduðu þey, ‘’ism’’ ise,
göðsünü sýkan (seni huzursuz eden)
þeydir.” buyurmaktadýr. 06

Arapça (g-y-b) kökünden gelen
gýybet, terim olarak bir kimsenin
gýyabýnda onun hoþlanmayacaðý, üzülüp
incineceði her türlü sözü söylemektir.
Peygamber Efendimiz gýybeti ‘’kardeþini
hoþlanmayacaðý bir þey ile anmandýr’’
diye açýklamýþtýr. 10 Birgivî (ö. 981),
‘’gýybet dünya ve ahiret ayýplarýnýn
söylenmesini de içine alýr”, demiþtir.
Ta’rîz, îmâ, kaþ-göz iþareti gibi kötü
niyet taþýyan her türlü davranýþ, yerine
göre gýybet sayýlýr. 11 Bu babtan olmak
üzere insanlarýn ahvâli hakkýnda kalbte
geçen duygular da kalbin gýybeti olarak

01. Ýsra 36.
02. el-Ezheri, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, Tehzîbu’l-Luga, Beyrut, 2001, III, 70.
03. el-Ezheri, a.g.e., XV, 116; el-Mu’cemu’l-Vasît,
I, 6; Sabuni Muhammed Ali, Revâiu’l-Beyân
Tefsîru Âyâti’l-Ahkam, Damaskus, 1980, I, 268.
04. el-Ýsfehânî Ragýb, a.g.e., s. 9.
05. Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Ýðâsetu’l-Lehfan
fi Mesâidi’þ-Þeytan, Mýsýr, 1961,1, 392; ezZencânî, Mahmûd Ýbn Ahmed, Tehzibu’sSihâh, (Thk. Heyet), Mýsýr, 1372,’esm’ mad.
06. Müslim, Birr 5, hadis no: 2553, IV,1980;
Ahmed Ýbn Hanbel, el-Müsned, IV, 182, 227;
V, 251, 252, 256.

07. Bkz. Mukatil b. Süleyman, a.g.e., s. 416-417.
08. el-Isfehânî Ragýb, a.g.e., s. 196.
09. Ahmed Muhtar, a.g.e., I, 374; el-Mu’cemu’lVasît, I, 122.
10. Bkz. Müslim, Birr, 70; Ebû Dâvûd, Edeb, 40;
Tirmizî, Birr, 23.
11. Bkz. Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahyâ b. Þeref, en-Nevevî, Dýmýþk, 1408, Tahrîru Elfâzý’tTenbîh, I, 127; el-Mu’cemu’l-Vasît, I, 172;
Ahmed Rýfat, Tasvîr-i Ahlâk, Mahmud Bey
Matbaasý, 2. Baský, Dersaâdet, 1309/1891.
Sadeleþtirilmiþ baskýsý: Tasvîr-i Ahlâk; Ahlâk
Sözlüðü, Yayýna Haz: Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser, ts. 260.

p)Gýybet

%R]RN hQiYersitesi ùODKi\Dt )DNOtesi Dergisi, 3, 3 (2013/3), s. 8

+XFXrDt 6XresL·nGe $KODNL ùONeOer

görülmüþtür. 01

yönüyle ilgilidir. Amelde doðruluk,
tutum ve davranýþlarda riyadan uzak
r)Minnet
08
Minnet,
Arapça
(m-n-n)
fiil durmaktýr. Sýdk, dinde istikamettir.
kökünden gelip nimet ve nimetlendirme, Zýddý yalandýr. Peygamberlik vasýflarýnýn
09
güzel iþ yapma demektir. 02 Cömert, baþýnda yer alýr.
Ýbnu Mes’ud (r.a) anlatýyor:
iyi niyetli, yumuþak huylu olmak,
03
Resûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Sýdk
iyilikte bulunmak, karþýlýksýz vermek,
bol lütufta bulunmak, 04 manalarýna insaný birr’e (Allah’ý razý edecek iyiliðe)
gelirken ayrýca bir iyiliði baþa kakmak götürür, birr de cennete götürür.
Türkçede Kiþi, doðru söyler ve doðruyu arar da
manasýna
da
gelir. 05
memnuniyet kelimesi bu anlamda sonunda Allah’ýn indinde sýddik (doðru
kullanýlmaktadýr. Bu kelimenin ayrýca sözlü) diye kaydedilir. Yalan da kiþiyi
hakký eksiltmek, kesmek, iyilik yaptýðý haddi aþmaya götürür. Haddi aþmak
kimseye baþa kakmak gibi anlamý da da ateþe götürür. Kiþi yalan söyler ve
vardýr. Bu anlamda yapýlan iyilik azalmýþ yalaný araþtýrýr da sonunda Allah’ýn
olur. Türkçede kullanýlan ‘’minnet’’ bu indinde yalancý diye kaydedilir.” 10
anlamdadýr.
III. Hucurât Sûresi’nde yer alan
s)Sýdk

ahlâk ilkeleri

Arapça (s-d-k) fiil kökünden
türemiþ olup lügatlerde, hem özde
hem sözde hem de davranýþta doðruluk
anlamýna gelen bir kelimedir. Sözün,
söyleyenin düþüncesine ve gerçeðe
uygun olmasýdýr. 06 Bunlardan biri eksik
olursa o söz sýdk niteliði taþýmaz.

Surede yer alan ahlâk ilkelerini,
bireyin öncelikle Allah ve Rasulüne
karþý, ardýndan topluma karþý ahlâklý
olmasý þeklinde iki ana baþlýkta
özetleyebiliriz. Ancak bu baþlýklarý
birbirinden ayrý müstakil olarak
göremeyiz. Zira her birisinin diðeriyle
Bundan dolayý münafýklarýn Peygamber’e: doðrudan veya dolaylý irtibatlý olduðu
‘’Sen Allah’ýn elçisisin’’ demeleri gerçekte 08. Kasapoðlu Abdurrahman, Bir Kiþilik Özelliði Olarak Kur’an’da ‘Sadâkat’, Ý.Ü. Ýlahiyat Fadoðru iken doðru kabul edilmemiþ, sözleri,
kültesi Dergisi Bahar 2010, 1(1) 119-155, s. 123.
içlerindeki düþünceye uymayan ikiyüzlüler, 09. el-Cürcâni, Ali b. Muhammed, a.g.e., 1, 132;
el-Mu’cemu’l-Vasît, I, 510; Ýbn Ebî Hâtim,
yalancýsayýlmýþlardýr.07Fiil ve davranýþlarda
Ebu Muhammed Abdirrahman, Tefsîru Ýbn
doðruluk, insanýn amellerinin görünen
01. el-Cürcâni, Ali b. Muhammed, et-Ta’rîfât, I, 163.
02. Ahmed Ýbn Fâris, Mu’cemu Makâyîsi’-Lüga,
Dâru’l-Fikr, 1979, V, 214, 267.
03. Ýbn Manzur, a.g.e., VI, 4278.
04. Al-i Ýmran, 164
05. Bakara, 264
06. el-Ezdi Ebû Bekir Muhammed, Cemheretu’lLüga, Beyrut, 1987, II, 656; el-Halebî, Ahmed
Ýbn Yusuf es-Semîn, Umdetü’l-Huffâz fî Tefsîri
Eþrefi’l-Elfâz, Beyrut, II, 376-379.
07. Ateþ Süleyman, Kur’ân Ansiklopedisi, Sýdk
Mad. Yeni Ufuk Neþriyat, Ýstanbul.

Ebî Hâtim, el-Memleketu’l-Arabiyyetu’sSuûdiyye, 1419, VI, 1907.
10. Ýbn Mâce Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd
(ö. 273) Musned Ýbn Mâce, (Thk. Muhammed Fuad Abdulbâki), Dâru Ýhyâ’il-Kutubi’lArabi, Beyrut, ts., I, 18; Ahmed b. Hanbel (ö.
241), Musned Ahmed b. Hanbel, (Thk. Þuayb
el-Arnavût) Müessesetu’r-Risâle, Beyrut,
1421, V, 147, ayrýca bkz. Müslim b. Haccâc
bin Müslim el-Kuþeyri en-Niþaburi (ö. 875),
Sahîhu Muslim, (Thk. Muhammed Fuad Abdulbâki), Dâru Ýhyâi’t-Turâsi’l-Arabi, Beyrut,
IV, 2012.
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muhakkaktýr.
Bireyin Allah’a karþý saygýlý olmasý
baþta O’na imaný gerektirir. Bunun
içindir ki, Kur’ân-ý Kerîm surenin
baþýndan itibaren birinci, ikinci,
altýncý, on bir ve on ikinci ayetlerinde
Êċ
toplam beþ defa( ¦ȂÉǼǷ¡È Ǻȇ
È ǀǳ¦ ƢȀÈČºȇÈ¢ ƢÈȇ )‘’Ey
iman edenler’’ tabiri ile iman ehline
seslenerek va’z edeceði ahlâkî ilkelere
hazýrlýk için imanlý olmayý referans
olarak göstermiþ, hemen akabinde de
‘’sâlih amel’’ kavramýný imanýn gereði
olarak sergilenen bir davranýþ modeli
olarak zikretmiþtir. Kur’ân genel olarak
ahlâkýn önemine vurgu yapmak için,
imanýn akabinde sâlih amel vurgusu
yapar. Zira yukarýda da belirttiðimiz gibi Kur’ân’ýn ortaya koyduðu
ahlâki ilkelerin temelinde îmân esaslarý
ve bu esaslarý besleyen sâlih amel
yatar. Bunun içindir ki ( ¦ȂǴǸǟÂ ¦ȂǼǷ¡ Ǻȇǀǳ¦ À¤
©ƢūƢǐǳ¦ )‘’Ýman eden ve sâlih amelde
bulunan’’ ifadesi Kur’ân’da en az elli
defa tekrar edilmektedir.
Mesela Kur’ân’da, ( ÀȂƦŢƢŲ¦ȂǬǨǼƫŕƷŐǳ¦ ¦ȂǳƢǼƫǺǳ )
“Sevdiðiniz þeylerden infak etmedikçe,
iman etmiþ olmazsýnýz”01 buyurulurken
ve bir hadiste de (ƤŹƢǷǾȈƻȋƤŹŕƷǶǯƾƷ¢ǺǷƚȇȏ
ǾǈǨǼǳ) ‘’Hiçbiriniz kendisi için istediðini
mü’min kardeþi için istemedikçe gerçek
iman etmiþ olamaz’’ 02 buyurulmuþtur.
Görüldüðü üzere ayet ve hadis, ahlaki
davranýþý imana eþdeðer görmüþtür.
Yine( ǂÊ ǰÈ ǼǸÌÉ ǳÂ¦È ƢǌÈ ƸÌ ǨÈ Ìǳ¦ǺÊ ǟȄ
ċ ǳ¦Àċ Ê¤ )’’Namaz bütün
È ȀÈÌºǼÈºƫÈ̈ȐÈ ǐ
kötülüklerden alýkoyar’’ ayeti de 03 sâlih
amelin topluma pozitif davranýþ olarak
01. Âli Ýmran 92.
02. Ebu’l-Kâsým et-Taberâni Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Evsat, Kahire, VIII, 167;
en-Nesâi Ahmed b. Þuayb, Dâru’l-Kutubi’lÝlmiyye, Sünen-i Nesâi, Beyrut, 1411, VI, 534.
03. Ankebut 45.

yansýmasýnýn baþka bir delilidir. Zira
bireyin topluma karþý ahlâklý olmasý
öncelikle özünü terbiye etmekle
mümkündür. Bu da ancak iman ve sâlih
amelle saðlanacaktýr.
Þimdi yukarýda zikrettiðimiz genel
ahlak ilkeleri ile ilgili bu iki anabaþlýðýn
açýlýmýný deðerlendirmeye çalýþalým:
1-Hucurât Sûresi’nde Allah ve Rasulü’ne
karþý ahlâk ilkeleri
Bu baþlýk altýnda Allah’a iman
etmek, Kur’ân ve sünnetin rehberliðini
esas kabul etmek, Allah ve Rasûlüne
karþý saygýlý olmak ve takvâlý olmak gibi
konular yer almaktadýr.,
A-Ýman etmek
Daha önce de belirttiðimiz gibi
Hucurât Sûresinin (baþýndan itibaren)
ilk, ikinci, altýncý, 11 ve 12 ayetlerinde
Êċ
toplam beþ defa ( ¦ȂÉǼǷ¡
È Ǻȇ
È ǀǳ¦ƢȀÈČºȇÈ¢ƢÈȇ ) ‘’Ey iman
edenler’’ ibaresi geçmektedir. Yüce
Allah bu tabirle va’z edeceði ahlâkî
ilkelere hazýrlýk için imanlý olmayý
referans olarak göstermiþ ve iman
ehlinin de imanlarýný gözden geçirmeleri
tavsiyesinde bulunmuþtur.
Êċ Ê
ċÊ
On beþinci ayette ǾÊ ċǴǳƢÊƥ¦ȂÉǼǷ¡
È Ǻȇ
È ǀǳ¦ÀÈ ȂÉǼǷƚÌ ǸÌÉ ǳ¦ƢÈŶ¤`
Ê
ÊÊ
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
ċ
ǶÉ ǿ
È ƠÈǳÂÉÌ ¢ǾǴǳ¦ǲȈÊ ƦǇ
ÉǮ
È ƳÈ Â¦
È ĿǶÌ ȀǈǨÉ ǻÈ¢ÂÈ ǶÌ Ů¦ȂÈ ǷÈÌ Ƙƥ¦ÂƾÉ ǿƢ
È ȂÉƥƢÈƫǂÌÈºȇÌŃÈ ċÉĽǾǳȂǇÉ °ÈÂÈ
^ÀÈ ȂÉǫ®ƢÊ ǐ
ċ ǳ¦ “Mü’minler ancak o kimselerdir
ki Allah’ý ve resulünü tasdik eder ve
sonra da hiçbir þüpheye düþmezler,
Allah yolunda mallarýyla, canlarýyla mücahede ederler. Ýþte imanýna
baðlý, gerçek mü’minler bunlardýr.”
meâlindeki ifadesiyle gerçek iman sahibi
olanlarýn, Allah’ýn varlýðýna, birliðine,
Hz. Peygamber (s.a.s)’in de O’nun
peygamberi olduðuna ve bize bildirdiði
þeylerin hepsinin hak ve doðru olduðuna
hiçbir þek ve þüphe olmaksýzýn kabul
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ve tasdik etmiþ kimseler olduðunu
vurgular.
Surenin sonuna kadar ayet fasýlalarýnda
Ê
Ê ǨÉ ǣÈ ǾċǴǳ¦Â ( ǾċǴǳ¦¦ȂǬÉċºƫ¦Â
yer alan ( ǶȈÊǴǟ
È ǞȈ
Æ ũÈ ÈǾċǴǳ¦Àċ Ê¤ ( ǶȈ
Æ É È È
Æ Ʒ°ċ °Ȃ
È
Ê
Ê Ç
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
ċ
ċ
ċ
ċ
ǶȈ
Ʒ
°

§¦
Ȃ
º
ƫ

Ǿ
Ǵ
ǳ¦

À
¤
)
Ś
Ʀ
ƻ

ǶȈ
Ǵ
ǟ

Ǿ
Ǵ
ǳ¦

À
¤

ǶȈ
ċ
ċ
Æ È Æ È È
Æ Æ È È
Æ ǴǟÈ  ȆÌ ǋÈ ǲď ǰÉ ƥ ÉǾċǴǳ¦ÂÈ
Ê ƥǾċǴǳ¦Â gibi ifadeler muhataba
) ÀÈ ȂÉǴǸÈ ǠÌÈºƫ ƢÈŠÊ ÆŚǐ
ÈÉ È
iman-amel iliþkisine iþaretle Allah’ýn
Allâmu’l-guyûb olduðu, O’na hiçbir
þeyin gizlenemeyeceði ve kalplerin
derinliklerindeki duygu ve düþüncelerle
birlikte sergilenen amellere de muttali
olduðu vurgusu yapýlmaktadýr. On
sekizinci ayette de Allah’ýn her þeyi en
iyi bilen olup, ilmi her þeye þamil olduðu
gerçeði hatýrlatýlarak sosyal hayat
içinde sergilenecek olan davranýþýn
ahlaki temellere oturmasý gerektiðine
iþaret edilmektedir.
B-Kur’ân ve Sünnetin rehberliðini esas
kabul etmek
1-“Ey iman edenler: Söz ve
hareketlerinizde ileri gidip de Allah’ýn ve
Resulünün önüne geçmeyin.” mealindeki
ilk ayet Kur’ân’ýn Müslümanýn hal
ve hareketleri için bir ayna olduðuna
delildir. Kur’ân, içinde yer alan ayetlerle
dünya ve ahiret saadetine rehberlik
eder. Mü’min baþta inanç olmak üzere
yaþantýsýnda da Kur’ân ve sünneti
rehber edinmeli, kiþisel görüþünü ya
da içtihadýný Kur’ân ve sünnetin önüne
geçirmemelidir. 01
01. Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve
Ýbn Mace tarafýndan da þu hadis, sahih isnadlarla rivayet edilmiþtir: ‘Peygamber (s.a.s) ,
Hz. Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona þöyle sormuþtur: ‘Ey Muaz! Neye
göre hüküm vereceksin?’ Muaz: ‘Allah’ýn
Kitabý’na göre’ diye cevapladý. Hz. Peygamber
(s.a.s) ‘Allah‘ýn Kitabý’nda herhangi bir konuda hüküm bulamazsan neye müracat edeceksin?’ diye sordu. Muaz: ‘Allah’ýn Rasulü’nün
Sünneti’ne müracaat ederim’ dedi. Hz. Pey-

2- Bu hüküm Müslümanlarýn sadece
þâhsi iþlerine münhasýr kýlýnmamýþtýr.
Bilakis onlarýn her çeþit sosyal
iliþkilerine de þâmil olmaktadýr.
3- Mü’minin bütün iþlerinde Allah
ve Rasûlünün bir hükmünün bulunup
bulunmadýðýný araþtýrmasý ve ona
uymasý ahlâkî bir yükümlülüðüdür.
4- Hz. Peygamber (s.a.s)’e itaat
Allah’a itaat sayýlmaktadýr. Bunun
içindir ki Allah ve rasûlü bir konuda
hüküm vermiþ ise mü’minin, içinde
hiçbir sýkýntý duymaksýzýn o hükme
boyun eðmesi ahlakî bir görevidir.
5- Ayný ayette yer alan ‘’Allah ve
Rasûlünün önüne geçmeyin’’ ifadesi,
Kur’ân ve sünnetin öðretilerinin þâhsî
duygu ve düþüncelerin önünde olmasý
gerektiðine iþaret etmektedir. 02
C-Allah ve Rasûlüne karþý saygýlý
olmak
1-“Allah ve Rasûlünün önüne geçmeyin”
mealindeki birinci ayetten Hz. Peygamber
(s.a.s)’in sözlerinin hep yüce ve üstün
tutulmasý gerektiði, þahsî hevâ, heves
ve görüþlerin Kur’ân ve sünnetin önüne
geçirilmemesi anlaþýlmaktadýr.
Burada altý çizilmesi gereken asýl
nokta, Allah’ýn varlýðý, emirleri, kýsacasý
Onunla ilgili her þey, Peygamber (s.a.v.)
üzerinden geldiðinden, ona gösterilmesi

gamber (s.a.s): ‘Onda da bulamazsan?’ diye
sordu. Muaz: ‘O zaman ben kendim içtihad
ederim,’ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber
onun göðsüne elini koyarak: ‘Peygamber‘in
temsilcisine Peygamber’in sevdiði yolu benimseten Allah’a hamd olsun,’ diye buyurdu.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut, 1421, 3,
333; et-Tayâlîsi Ebu Dâvud Süleyman, Mýsýr,
1419, Musned, I, 454.
02. Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale
Yayýnlarý, 1995, XIII, 446-448.
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gereken saygý ve baðlýlýktýr.’ 01
2-“Ey iman edenler! Seslerinizi
Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin.
Birbirinizle yüksek sesle konuþtuðunuz
gibi onunla da öylece konuþmayýn.”
mealindeki ikinci ayet hakîkî manaya
hamledildiðinde Hz. Peygamberin saðlýðýnda
huzurunda olan kimselerin seslerini
yükseltmelerinin uygun olmadýðý anlaþýlýr.02
3-Ayný ayet Hz. Peygamber (s.a.s)’e
yapýlan kasýtlý saygýsýzlýðýn, küfür
sayýlýp bütün iyi iþleri iptal ettirdiðine
iþaret eder. Zira ayetten Hz. Peygamber
(s.a.s)’e karþý saygýsýzlýk anlamýna
gelebilecek her türlü eylemin caiz
olmadýðý açýkça görülmektedir.
4-‘’Yüksek
sesle
konuþmanýn
yasaklanmasý’’ hükmü mutlak haram
olan bir yasaklama deðil edebe mugâyir
olsa gerekir. Bu yasak, yüksek sesle
konuþmanýn peygamberlik makamýnýn
azamet ve heybetine uygun düþmeyen bir
tavýr ve sesle olmasý þartý ile kayýtlýdýr. 03
01. Dumlu Ömer vd., Tefsir, Anadolu Üniversitesi, Açýköðretim Fakültesi Yayýný no: 1109,
Eskiþehir, 2010, s. 89.
02. Ebû Hüreyre: ‘Bu âyet inince, Ebû Bekir
Sýddîk, Resûlüllah ile sýr verip sýr alan bir kardeþ gibi çok hafif bir ses tonuyla konuþurdu.’,
buyurdular. Ýbn Zübeyr der ki: Hz. Ömer bu
ayetin iniþinden sonra, Peygamber ona ne
söylediðini sorup anlamaya çalýþmadýkça, o
kendi yanýndan sesini yükseltip de ona bir söz
iþittirmemiþtir. Bkz. Muhyi’s-Sunneh Ebû
Muhammed el-Begavî (ö. 510), Meâlimu’tTenzîl, (Thk. Abdurrezzak el-Mehdî) Dâru
Ýhyâi’t-Türâsi’l-Arabi, Beyrut,1420, IV, 253.
03. Sabit b. Kays, çok gür sesli biriydi. Biraz da
aðýr iþitiyordu. Bu ayet inince Resulüllah’ýn
(s.a.s) meclisinden ayaðýný çekti, artýk bu
mecliste bulunmamaya çalýþýyordu. Resulüllah (s.a.s) onun niçin daha meclislere devam
etmediðini soruþturdu. Sabit’in durumunu
izah ettiler. Resulüllah (s.a.s) onu yanýna
çaðýrdý. Ona: ‘Niçin daha meclise gelmiyorsun’ diye buyurdu. Ya Resulallah! Allah sana
bu ayeti indirdi, benim ise sesim gür, korka-

D-Takvâlý olmak
1-(Yoksa, gerçeði bilmeyerek, birtakým
kimselere karþý fenalýk edip sonra yaptýðýnýza
piþman olursunuz) mealindeki altýncý
ayetin fasýlasýnda geçen ‘’nedm’’
kelimesi devamlý keder ve üzüntü
demek olup, sosyal iliþkilerde meydana
gelebilecek fitnenin etkisinin kalýcý
ve verdiði üzüntünün sürekli olacaðý
iþareti
vardýr.
Buradan,
ahlaklý
davranýþýn öncelikle insanýn kendinin
daha sonra da sosyal dokunun saðlýklý
olmasý anlamýna geldiði anlaþýlýr.
Çünkü toplumlar fertlerden oluþur.
Üçüncü ayette saygýlý davranan
müminlerden bahsedilmekte, Allah
Resûlü’nün yanýnda seslerini kýsanlar
için bir baðýþlanma ve büyük bir sevabýn
olduðu haber verilmektedir. Burada
dikkati çeken nokta, konunun takvayla
iliþkilendirilmiþ olmasýdýr. Peygamber’e
(s.a.s) saygýsýz davranmakla takvadan
yoksun ve uzak olmak arasýnda bir
paralellik kurulmuþtur. Ayette bahsedilen
kiþiler Allah’ýn yaptýðý sýnavý baþarýyla
geçenlerdir, dolayýsýyla takva sahibi
olanlardýr. Hz. Peygamberin huzurunda
seslerini yükseltenler, ayný zamanda
takvadan mahrum olanlardýr.’04
2- “Allah size imaný sevdirdi ve onu
kalplerinizde güzelleþtirdi; inkârdan,
fâsýklýktan ve isyandan ise sizi
rým amelim boþa gider, dedi. Hz. Peygamber:
‘Hayýr! Sen hayýr ile yaþayacak, hayýr ile öleceksin. Sen onlardan deðilsin. Ayet, kasten
sesini yükseltenlerin amellerinin boþa gideceðini beyan ediyor.’ buyurdu. Bkz., Buharî,
Tefsiru sûre, 49/1; Müslim, Ýman 187; ayrýca
bkz. Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310),
Câmiu’l-Beyân, (Thk. Ahmed Muhammed
Þâkir), Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1420,
XXII, 272.
04. Dumlu Ömer vd., a.g.e., s. 91.
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iðrendirdi.” mealindeki yedinci ayette
küfür, fýsk ve isyan gayr-i ahlâkî vasýflar
olup kâmil imanýn gerekleri olan kalp
ile tasdik, dil ile ikrar ve uzuvlarla amel
etme üçlüsünün tam mukabilleridir.
Diðer bir tabirle küfür kalb ile tasdikin,
fýsk (yalan söyleme) dil ile ikrarýn,
isyan ise amelin zýtlarýdýr.
3-“Mü’minler sadece kardeþtirler. O
halde ihtilaf eden kardeþlerinizin arasýný
düzeltin. Allah’a karþý takvâlý olun
ki O’nun merhametine nail olasýnýz.”
mealindeki onuncu ayetten anlaþýlacaðý
üzere Mü’minler arasýndaki husumet
öncelikle takvâ ile çözülebilir. Zira takvâ
Cenâb-ý Hakk’ýn emirlerine mutlak
inkiyâd ve ibadeti gerektirir. Nefsini
idrak ile öncelikle kendini kusurlu
bulur. Kardeþleri olan Müslümanlarýn
kusurlarýný görmez olur.
4-Onbir ve on ikinci ayetlerden
Ýslam’ýn dünya ve ahiret dengesini
kurduðu
anlaþýlmaktadýr.
Kur’ân
mü’min kimsenin Cenâb-ý Hakk’a ve
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e
karþý vazifelerini anlatýrken ayný
zamanda sosyal yapýyý ifsad eden
kesimlere/fâsýklara karþý da nasýl
tavýr takýnýlmasý gerektiðini irþad
etmektedir. Ayrýca mü’minin mü’mine
karþý nasýl davranmasý gerektiðini de
beyan etmiþtir.
5- On ikinci ayetten ayrýca Allah
katýnda insanlarýn birbirlerine karþý,
takvanýn dýþýnda hiçbir üstünlüðün
olmayacaðý bildirilmektedir. 01
01. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde þöyle buyurmaktadýr: ‘Ey insanlar dikkat ediniz!
Rabbiniz tektir. Arab’ýn, Arab olmayana, Arab
olmayanýn Arab’a, siyahýn kýrmýzýya, kýrmýzýnýn siyaha, takvadan öte, hiçbir üstünlüðü
yoktur. Þüphesiz Allah Teâla Katýnda en üstü-

2-Toplumla ilgili ahlâk ilkeleri
Bu baþlýk altýnda toplum bireylerine
karþý saygýlý olmak, hukukunu gözetmek,
haber getirirken hassas davranmak,
insanlar arasýnda ayýrým yapmamak,
toplumun sorunlarýna bigâne kalmamak,
toplum bireyleriyle diyalog kurmak,
iyiliði emredip kötülükten sakýndýrmak
ve Müslümanlar arasýnda uhuvveti tesis
etmek gibi konular yer almaktadýr.
a-Toplum bireylerine karþý saygýlý
olunmasý, toplum hukukunun gözetilmesi
1-Ýkinci
ayetten,
peygamberlik
makamýný temsil eden ilim adamlarýnýn
huzurunda konuþurken sesi kýsmanýn
gereði anlaþýlmaktadýr. Zira muhataba
karþý sesin yükseltilmesi, hürmetsizliðe
delildir. Yüce Allah, iletiþimlerde sesi
yükseltmenin ne kadar kötü bir davranýþ
olduðunu, ‘’eþeðin anýrmasý’’ veya eþek
sesiyle örneklendirmiþtir. 02
2- Ayetten sosyal hayatýn her
safhasýnda genel olarak yüksek sesle
konuþmanýn uygun olmadýðý da
anlaþýlmaktadýr.
Ýnsanlar arasý iliþkiler, öncelikle dil,
konuþma üzerinden gerçekleþir. Ýlk kez
tanýþtýklarýmýza, görüntümüz, giyimkuþamýmýz, sesimiz, ses tonumuz,
oturup kalkmamýzla bir mesaj veririz.
Bunlar kimliðimizin, þahsiyetimizin birer
yansýmalarýdýr. Köyde, daðda, bayýrda
yaþayanlar, kendi doðal ortamlarýndan
dolayý, daha rahat davranýrlar, yüksek
sesle konuþurlar. Oysa medeniyetin
nünüz, Allah Teâla’dan en çok korkanýnýzdýr.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 411)
02. ez-Zemahserî, Ebu’l-Kâsým Cârullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed, el-Kessâf an
Hakâiký Gavâmizý’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl
fî Vucûhi’t-Te’vîl, I-IV, Tashîh: Muhammed
Abdüsselâm Sâhîn, Beyrut, 1416, III, 483.
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beþiði olan þehirlere gelindiðinde,
davranýþlar
ona
göre
gözden
geçirilmelidir. Þehir, kurallarýn olduðu
bir yerdir. Görgü kurallarý da bunun
bir parçasýdýr. Bir de karþýnýzdaki
kiþi sosyal bir konuma sahipse, daha
bir dikkatli olunmalýdýr. Bu zat bir
peygamberse, konu daha bir önem arz
etmektedir. Aslýnda din demek, eðitim
ve terbiye demektir. 01
3- Ayetten, iþlenen günahlarýn
sevaplarý götürebileceðine delil vardýr.
Bunun içindir ki ayet bireye zýmnen
ahlaklý olmasýný salýk verir.
4- On birinci ayetten bir Müslümanýn
kardeþini küçümsemesi, ona deðer
vermemesi ve onu aþaðýlamanýn caiz
olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Ayný ayetten
gayr-i ahlaki davranýþ örnekleri olan insanlarýn birbirleri ile alay etmesinin, birbirinin
ayýplarýný zikretmesinin, birbirlerini çirkin
lakaplarla çaðýrmalarýnýn, dedikodu ve
koðuculuðun caiz olmayacaðýna da
deliller vardýr.
5- On ikinci ayetten insanlarýn gizli hallerini
araþtýrmanýndacaizolmadýðýanlaþýlmaktadýr.02
Bu âyette geçen ( Ȃ¦ ǈÉ ǈċ ÈšÈ ȏÈÂÈ ) ibâresi, ‘’zâhire
göre hükmedin, Allah’ýn gizlediðini býrakýn,
araþtýrmayýn’’ anlamýna gelmektedir.03 Ayný
ayetten insanlarýn gýybetini yapmanýn caiz
olmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Ayrýca ayetteki: ‘’Kiminiz kiminizi
gýybet etmesin’’ ifadesi gýybet yapanýn
01. Dumlu Ömer vd., a.g.e., s. 90.
02. Resulüllah (s.a.s): ‘Müslümanlarýn eksikliklerini ayýplarýný araþtýrmayýn. Zira her
kim Müslümanlarýn ayýplarýný araþtýrýrsa Allah da onun ayýbýný takip eder, nihayet onu
evinin içinde de olsa rezil ve rüsvâ eder.’ buyurmuþlardýr. Bkz. Tirmizî, Sünen, Birr 83;
Ebu Davud, Sünen, Birr 34, 37.
03. el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs, Mecelletü Külliyyeti’lÂdâb, IV, Baðdad 1961, s. 690.

kendisine de gýybet edileceðine ve
Müslümanlarýn tek bir vücut olduklarý,
yapýlan gýybetin kendilerine yapýlmýþ
olacaðýna iþaret vardýr.
6- Kur’ân’a göre kardeþ saygýnlýðýn
parçalanmasý, çirkinlik açýsýndan onun
etinin parçalanmasýna denktir. Zira
gýybet eden kimse kardeþinin namusunu
onun gýyabýnda parçalarken ayný
zamanda etini de gýyabýnda parçalamýþ
olmaktadýr. 04
7- Kardeþliðin gereði karþýlýklý sevgi,
merhamet, arayýp sorma, yardýmlaþma
iken gýybet eden kimse bu deðerlerin
aleyhine hareket etmesi sebebiyle
kardeþinin etini parçalama yeme ile
denk duruma düþmüþtür. Zira kardeþlik
kardeþin korunmasýný, muhafazasýný ve
savunulmasýný gerektirir.
8- On ikinci ayette: ‘’Birbirinizde
kusur aramayýn’’ demek yerine:
‘’Kendi nefislerinizde kusur aramayýn’’
denilmiþtir. Yani kiþi kalbi kötülükle
dolu olmadýkça bir baþkasýna kötü bir
þey söylemez. Bu bakýmdan kiþinin
kalbinin kötülükle dolu olmasý bile baþlý
baþýna bir kusurdur. Dolayýsýyla, ancak
nefsini kötülüðünün yuvasý haline
getiren bir kimse baþkalarýný tenkit eder
ve onlarý da kendisini tenkit etmeleri
için davet eder. 05
b-Haber getirirken hassas davranmak
1-“Ey iman edenler, herhangi bir
fâsýk size bir haber getirecek olursa,
04. Ayrýca gýybet, kul hakkýný ihlâl olduðundan,
Allah’tan af dilemek ve tevbe etmek yetmez;
gýybeti yapýlan kisiden de hakkýný helâl etmesi
istenmelidir; çünkü Allah, bu kiþi hakkýný helâl
etmeden bu günahý affetmez. Bkz. Ahmet Rýfat, a.g.e., s. 260-261.
05. Bk. el-Mevdûdi, Tefhîmu’l-Kur’ân, Ýnsan Yayýnlarý, Ýstanbul, 1987., V, 417.
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onu iyice tahkik edin, doðruluðunu
araþtýrýn.” mealindeki altýncý ayetten,
özellikle toplumu ilgilendiren ve
önem arz eden bir haberin doðru olup
olmadýðýný araþtýrmadan kabul etmenin
caiz olmadýðý ve tek kiþinin sözüne
hüküm bina edilmemesi gerektiði
anlaþýlmaktadýr. 01
2- Bu ayet fitneye sebebiyet verecek
haberi taþýyan kimse ile fâsýklýk arasýnda
bir bað kurarak konunun hassasiyetine
vurgu yapmaktadýr.
3-Ýslam toplumunun temellerine
yönelik en büyük tehlike yalan haber ve
bu haberlere itibar etmektir.
4-Ayetten toplumu ilgilendiren
sosyal
meselelerde
daha
hassas
olunmasý, zanna dayalý hükümlerden
01. Birçok müfessir bu ayetin Velid b. Ukbe b. Ebi
Muayt hakkýnda nazil olduðunu beyan etmiþtir. Hadise þöyle cereyan eder: Hz. Peygamber
(s.a.s) , Benu Mustalik kabilesi Ýslam’ý kabul
ettikten sonra, zekât tahsil etmesi için Velid
bin Ukbe’yi onlara gönderir. Velid oraya gider,
ama onlardan korktuðu için geri dönerek, Hz.
Peygamber’e onlarýn zekât vermeyi reddettiklerini ve kendisini öldürmeye kalkýþtýklarýný
söyler. Bu haberi duyan Hz. Peygamber (s.a.)
öfkelenir ve onlarý cezalandýrmak amacýyla bir
ordu göndermeye niyetlenir. Bazý rivayetler bu
ordunun, onlara saldýrmak için harekete geçtiðini, bazý rivayetler ise sadece harekete hazýr
olduðunu bildirmektedirler. Fakat tam bu esnada, Benu Mustalýk’ýn reisi Haris bin Dýrar’ýn
yanýnda bir heyetle Hz. Peygamber’e geldiði ve
‘Allah’a yemin ederiz ki, deðil zekât vermeyi
reddedip onu öldürmeye kalkýþmak, biz Velid’i
görmedik bile. Biz iman üzerindeyiz ve zekât
vermeye de hazýrýz.’ dediði ve bunun üzerine
söz konusu ayetin nazil olduðu hususunda görüþ birliði vardýr. Günlük-sýradan her haber ve
haber veren kiþi hakkýnda araþtýrma yapýlmasýna gerek olmadýðý konusunda görüþ birliði
vardýr. Çünkü ayette ‘Nebe’ kelimesi kullanýlmýþtýr. ‘Nebe’; her haber için deðil, sadece
önemli habere atfen kullanýlýr. Bu bakýmdan
fakihlere göre, günlük meselelerde araþtýrma yapmak þart deðildir. Bkz. el-Mevdûdi,
Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 420.

kaçýnýlmasý gerektiði de zýmnen
anlaþýlmaktadýr. Bu ayetten yola
çýkarak Hadis ilminde cerh ve ta’dil
denilen bir ilim dalý geliþtirilmiþ, bu
durum hadis rivayetinin saðlam ve
doðru temeller üzerine bina edilmesine
vesile olmuþtur.
5-Kesin
bilgi,
þartlarý
yerine
getirilmiþ þahitlik veya doðruluðu
kanýtlanmýþ habere dayanmalýdýr.
c-Ýnsanlar arasýnda ayýrým yapmamak
1-Dokuzuncu ayetten sosyal adaletin
temini adýna insanlar arasýnda din, dil, ýrk
farký gözetmeksizin adaleti saðlamak
gerektiði anlaþýlmaktadýr. Allah’ýn
emirlerine boyun eðmeyi kabul eden
saldýrgan tarafýn verdiði maddî ve
manevi zarar adalet ve hakkaniyete
dayalý olarak zarar gören tarafa tazmin
edilmesi hem adalet hem de ahlakî bir
gerekliliktir. 02
2-On üçüncü ayet insanlarýn ayný
anne ve babanýn çocuklarý olduklarý
için, birbirlerine karþý övünmelerinin
caiz olmayacaðýný vurgular.
3- Ayný ayetten Ýslam’a göre altüst tabaka veya üstün-aþaðý ýrk gibi
02. Hz. Peygamber müminin tarifini yaparken
þöyle buyurmaktadýr: “Hiç kimse kendisi için
beðenip istediðini din kardeþi, komþusu için
de istemedikçe, komþusu onun kötülüðünden emin olmadýkça olgun mümin olamaz.”
(Buharî, Ýman, 7, Edeb, 29; Müslim, Ýman,
71-73.) “Müslüman, elinden ve dilinden baska Müslümanlarýn zarar görmediði kimsedir.”
(Buharî, Ýman, 4-5; Müslim, Ýman, 64-65.)
“Müslüman Müslümanýn kardeþidir; ona yalan söylemez, ihanet etmez, kötülük yapmaz,
onu aþaðýlamaz, kötülük edebilecek birinin eline býrakmaz.” (Buharî, Mezalim, 3; Müslim,
Birr, 32, 58; Tirmizi, Birr, 18) “Müslümanlarýn kanlarý, mallarý, namuslarý ve serefleri kendi aralarýnda kutsal Mekke kadar, hac aylarý
ve günleri kadar saygýndýr, dokunulmazdýr.”
(Buharî, Hac, 132; Müslim, Kasame, 29)
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ayýrýmlar yapýlamayacaðý anlaþýlýr.
4- Kur’ân’a göre insanlar arasýnda
üstünlük ve fazilet sadece ahlâkî üstünlük
ve faziletle mümkündür. 01 Ayetten ayrýca
bu türden deðer yargýlarýný sosyal hayatta
yaygýn olan yerleþik anlayýþlarýn deðil,
Allah’ýn koymuþ olduðunu anlýyoruz.
Zira her þeyin en iyisini O bilir.
d-Toplumun sorunlarýna bigâne kalmamak
1- Dokuzuncu ayetten sosyal
adaletin temini için Müslümanlarýn
elbirliði ile uðraþmalarýnýn farz olduðu
anlaþýlmaktadýr.
2- Ayný ayette Müslümanlar arasý
iliþkilerde bozulma olduðunda aralarýný
düzeltmenin, Müslüman bireyler arasýnda
vukû bulan anlaþmazlýklarýn giderilmesinin,
küslüklerin
barýþtýrýlmasýnýn
gereði
vurgulanmaktadýr.
e-Toplum bireyleriyle diyalog kurmak
1- On üçüncü ayetten sosyal
dokunun saðlam temellere oturmasý
adýna
Müslümanlarýn
birbirleriyle
tanýþmasý gerektiði anlaþýlmaktadýr.
Ayette toplumun bütün efradý ile
diyalog içinde yaþamasýna, farklý din
ve ýrktan olmanýn, tanýþma ve diyaloða
mani olmayacaðýna delil vardýr. Zira
‘’teârüf’’ kelimesi tefâül bâbýndan
karþýlýklý olarak tanýþma anlamýna gelir.
f-Ýyiliði emredip kötülükten sakýndýrmak
1- Dokuzuncu ayetten yeryüzünde
bozgunculuk yapan, devlete (ulu’lemre) baþkaldýranlara karþý Allah’ýn
emirlerine boyun eðinceye kadar
savaþýlmasý
anlaþýlmaktadýr.
Zira
Cenab-ý Hak Mâide, 64. ayette meâlen:
‘’Allah bozgunculuk yapanlarý sevmez’’
01. er-Râzi Fahruddin, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’lGayb, Akçað Yayýnlarý, XX, 237.

buyurmaktadýr. 02
g-Müslümanlar arasýnda uhuvveti
tesis etmek
1- Onuncu ayet, evrensel bir
kaide ile dünyanýn neresinde olursa
olsun mü’minleri kardeþ olarak ilan
etmektedir. 03
2- Ayný ayetten Müslümanlar
ýnaralarýnda kardeþliðin gerektirdiði
gibi davranmalarý salýk verilmektedir. 04
02. Ali (r.a), Cemel savaþýnda mü’minlerin
annesi Hz. Aiþe ,’nin ordusunu galip edip, ordunun ileri gelenleri Talha ve Zübeyir þehit
olduktan sonra Ali’nin taraftarlarý dediler ki,
‘Biz bunlarla savaþtýk, onun için mallarýný ganimet, kendilerini de esir almak isteriz.’ Hz.
Ali: ‘Bunlar Müslümandýr. Müslümanlarýn
mallarýný ganimet kendilerini esir ve cariye
almak caiz deðildir.’ Dedi. Onlar da: Öyle ise
neden onlarla savaþtýk, dediler? Hz. Ali: Ýþte
bu ayetin hükmü ile onlarla savaþtým. Önce
onlarý sulha davet ettim. Sulha razý olmayýnca
savaþtým. Þimdi sulha razý oldular, artýk onlara
müþrik muamelesi yapmak caiz deðildir. Hz.
Ali ’nin taraftarlarý bununla da ikna olmadýlar.
Dediler ki onlarýn mallarýný ganimet ve kendilerini esir alacaðýz. Hz. Ali ise: ‘Bu kimseleri
esir almak istiyorsunuz. Onlarýn arasýnda Hz.
Aiþe de var. Kim onun kendi payýna düþmesini
ister? Hiç Resulüllah’ýn haremi esir edilir mi?
O esir olmayýnca diðerleri de esir olamaz’ dedi.
Bunun üzerine hepsi sustular. Bkz. Ýbn Kesir,
el-Bidaye, VII, 256.
03. Ashabdan Cerir b. Abdullah, Hz. Peygamberin, kendisinden þu üç þeyi yapmak üzere
biat istediðini bildirir: ‘Namaz, zekât ve bütün
Müslümanlarýn hayrýný isteme. Müslümana
kötü söz söylemek fâsýklýk, onunla savaþmak
küfürdür. (Buhârî, Îmân 36, Edeb 44, Fiten 8;
Müslim, Îmân 116. Ayrýca bk. Tirmizî, Birr 51,
Îmân 15; Nesâî, Tahrîm 27; Ýbni Mâce, Mukaddime, 7, 9, Fiten 4; Riyâzus Sâlihin, 1563
nolu hadis). ‘Müslüman Müslümanýn kardeþidir; ona zulmetmez, onu desteðinden mahrum
býrakmaz. Bir kimse için Müslüman kardeþini
hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur.’
(Ebû Dâvud, Edeb, 57, V, 217.
04. Resulüllah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Müslüman Müslümanýn kardeþidir. Kardeþ olan da,
biri birine zulmetmez, biri birini zillete düþürmez, biri birini ayýplamaz, hatta apartmanýný
kardeþinin apartmanýndan yüksek yapmaz.’
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3- Kur’ân-ý Kerîm’in vermek istediði
mesajý seçmiþ olduðu kelimelerle
vurgular. Seçilmiþ olan her kelimenin
bir anlamý olduðu gibi bu kelimenin
morfolojik yapýsýnýn dahi verilmek
istenen mesaja katkýsý söz konusudur.
Onuncu ayette çoðul kipi olarak gelen
‘’ihve’’ (kardeþler) kelimesi, neseb
cihetinden kardeþlik demek olan ‘’ah’’
kelimesinin cemisidir. Ayný kelimenin
bir diðer cem’i kipi de ‘’ihvan’’ olup,
dostluk cihetinden kardeþlik anlamýna
gelir. Buradan Kur’ân’ýn Müslümanlar
arasýnda tesis etmek istediði kardeþlik
baðýnýn, neseb açýsýndan kardeþliðe
adeta denk hatta onun önünde olmasý
gerektiðine iþaret vardýr. 01
4- Onikinci ayette ‘’Birbirinizde
kusur aramayýn’’ demek yerine ‘’Kendi
nefislerinizde
kusur
aramayýn’’
denilmiþtir. Buradan Kur’ân’ýn toplum
bireylerini tek bir vücudun azalarý
þeklinde gördüðü, böylesi bir ideal
toplumun tesis edilmesi gerektiði
anlaþýlmaktadýr.
h-Güzel sýfatlarla vasýflanmak
Bu baþlýk altýnda; doðruluk, sabýrlý
olmak, soyla övünmemek, hilm, iyiliðin
baþa kakýlmamasý ve hüsn-i zan gibi
konular yer almaktadýr.
1- “Eðer onlar sen kendilerinin
yanýna çýkýncaya kadar bekleselerdi,
elbette kendileri için daha iyi olurdu.”
mealindeki beþinci ayet güzel sýfatlarýn
baþýnda gelen sabýrlý olmanýn, teenni ile
hareket etmenin mahza hayýr olduðunu
haber vermektedir.

2- Altýncý ayetin nüzul sebebinden
yola çýkarak yalan söylemenin gayr-i
ahlaki bir davranýþ örneði olarak caiz
olmadýðý ve fâsýklýk sýfatlarýndan
görüldüðü söylenebilir.
3- On üçüncü ayetten gayr-i ahlaki
bir davranýþ olan soyla övünmenin haram
olduðu anlaþýlmaktadýr.
4- On dördüncü ayette sözü edilen
bedevîlikten maksat cahil, sert ve kaba
tabiatlýlýk olup, Kur’ân bu niteleme ile
sert mizaç, manevî derinlik ve kavrayýþtan
uzak, sadece dar kalýplar ve basit mantýklar
içinde düþünmeyi eleþtirmektedir.
5- Ayetten ayrýca ahlâkî bir davranýþ
örneði olan doðru olmaya davet vardýr.
Zira Bedevîler henüz kalplerinde iman
hâsýl olmamýþken kendilerinin mü’min
olduklarýný iddia ettiler. Bu doðru
deðildi. Oysaki onlarýn kalplerinde henüz
iman hâsýl olmamýþtý. Allah onlarýn bu
mertebeye ulaþmadýklarýný açýkladý ve
onlarý doðru olana yönlendirdi. 02
6- Ayet, yalanýn caiz olmadýðýna
delildir. Zira Cenâb-ý Hak bedevîlerin
sözlerinde doðru olmalarýný emretmiþtir.
7- “Mü’minler ancak o kimselerdir
ki Allah’ý ve Rasûlünü tasdik eder ve
sonra da hiçbir þüpheye düþmezler,
Allah yolunda mallarýyla, canlarýyla
mücahede
ederler.
Ýþte
imanýna
baðlý, gerçek mü’minler bunlardýr.”
mealindeki on beþinci ayetten Kur’ân’ýn
ifadesiyle gerçek anlamda sýdkiyetin
Allah’a ve Hz. Peygambere hiç bir
kuþkuya mahal býrakmadan inananlar,
arkasýndan canlarý ve mallarý ile Allah
Bkz. Buharî, Mezalim 3, Ýkrah 7; Müslim, Birr 58. yolunda tereddütsüz cihad edenler

01. Bkz. er-Razi, Ebu Abdillah Muhammed
Ýbn Ömer, et-Tefsîru’l-Kebîr, Mefatihu’lGayb, (Terc. Suat Yýldýrým vd.) Akçað Yayýnlarý, Ankara, 1995, XX, 222.

02. Bkz. Duman M. Zeki, Beþ Sûrenin Tefsiri,
Kayseri, 1999, s. 326. Ýbn Kesir, XXVII, 90’dan
naklen.
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olduðu anlaþýlmaktadýr.
8- “Ýslam’a girmelerini sana minnet
ediyorlar. Onlara de ki: ‘’Müslümanlýðýnýzý bana minnet etmeyin. Asýl size
iman yolunu gösteren Allah size minnet
eder, eðer iman iddianýzda samimi
iseniz!” mealindeki on yedinci ayetten
yapýlan iyilikleri baþa kakmanýn caiz
olmadýðý anlaþýlmaktadýr.
9- Altýncý ayetten bireyin sosyal
hayatta herkese karþý genel olarak hüsn-i
zanla memur olduðu anlaþýlmaktadýr.
10- On ikinci ayetten iman ile
nitelenmiþ olan bireyin Allah, Rasûlü,
mü’minler ve aksine sebep olmadýkça
bütün insanlar hakkýnda hüsnü zan
beslemesi gerektiði anlaþýlmaktadýr.
11- Ayný ayetten insanlar hakkýnda
peþin hükümden kaçýnmak gerektiði de
anlaþýlmaktadýr.
Abstract
(Ethical verses in the surat al-Hujurat)
Because of its morals principles Surat
al-Hujurat has been called as the “chapter
of moral and good manners”. Some rules
of good manner and moral principles,
which could be called indispensables in
the social life, particularly toward Prophet
Muhammad (peace be upon him) and
toward humanity are taught in this sura.
These principles, which are supported
by faith, are indispensables in the social
life and have great importance. These
principles can be summarized under two
main headings; individual and social
responsibilities.
Key Words: Qur’ân, Qur’ânic Interpretation,
Ethics, Faith, Islam
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